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Įgrįžęs iš Maskvos, kur 
rašė savo tėvynės išdavi- 
|Justas Paleckis viešoje 
joje paskelbė, kad rugpiū- 
3 d. niekada neprilygs 
orio 16 d. įvykis. Čia jis 
j,kė tiesą. Rugpiūčio 3 d. 
iivos n e p r iklausomybė 
D oficialiai prismaugta, o 
|rio 16,1918 m., Lietuvos 
hių išrinktieji 20 vyrų 
įelbė Lietuvą atgimusia 
[įklausoma valstybe, 
fcsario 16 d. pasiliks lie- 
ui šventa diena ir jokie 
Brikai nepajėgs jos išdil- 
Hš lietuvių tautos istori- 
mors jie ir visas istorijos 
Ėjas sudegintų.

------A-------  Į
tėję į Lietuvą komisarai 
telbė, kad visos mokyklos 
pi jaunimui bus dykai, 
[mokestis už mokslą pa
imamas. Toks praneši- 
I Lietuvos žmonių nei 
[ nenustebino, nes ten nuo 
E nepriklausomybės pra- 
b mokyklų mokslas buvo 
fems dykai, gimnazijoje ir 
rersitete už mokslą mo- 
įtik tie, kurie galėjo mo- 
| o nepasiturinčių tėvai 
pa buvo atleidžiami nuo 
Isčio.
abar jau ateina kitokios 
bs. Sovietų komisarai 
telbė, kad nuo šio rudens 
pmas mokestis už mokslą 
įazijose ir universitetuo- 
jVadinasi, „laimės” die- 
įjau praėjo.
Ikomunistų vartojamas 
lulės būda.s.
įdėti-pažadėk, o kai žmo- 
Eivo nagais sučiupsi—pa- 
Ipanaikink.

laimės
Tai papras-

Kai reikia
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VOKIETIJOS KARIAI RUMUNIJOJE
Bukareštas. — Šią savaitę į 

Rumuniją lėktuvais ir kito
mis susisiekimo priemonėmis 
atvyko keliolika tūkstančių 
Vokietijos kareivių, kurie at
siųsti Rumunijos sienų sau
gumui patikrinti, kaip nuro
do Viennos susitarimas, pa
gal kurį Rumunija neteko

talikus ir liaudininkus ir da
lį jų perduoda bolševikams?

Kalbant apie laiškus iš Lie
tuvos, kurie spausdinami ko
munistų spaudoje, tenka pa
žymėti, kad juose pilna labai 
neaiškių išsireiškimų, ku
riuose reiktų skaityti ir 
„tarp eilučių”, bet vargšams 
komunizmo spaudos nuodais 
persunktiems asmenims neį
manoma tai padaryti.

Laiškuose aiškiai rašoma, 
kad naujokai—kariai bus ga
benami į „gilumą Sovietų Są
jungos”, kad žemės nuosavy
bėn niekam nepalikta, kad 
„dabar nebegalima žemės 
pleciaus, ar lauko žemės nei 
pirkti, nei parduoti;.kolei gy
veni, gyvenk, o pasikeitus 
šeimos sudėčiai, valdžia kam 
nori perleidžia”. Be to, vi
suose laiškuose vis rašoma, 
kad tėvai ar broliai dar gyvi; 
vis minimas žodelis dar, nie
kur nėra drąsos ir pasitikėji
mo pastovia padėtimi.

Transilvanijos stambiosios 
dalies. Sakoma, kad vokie
čių atvykę apie 15,000, bet 
kiti šaltiniai praneša, kad jų 
bus apie 50,000.

Vokiečių kariuomenės at
vykimas ir įsisteigimas kari
nių bazių aiškiai liudija, kad 
Rumunijos nepriklausomybė 
yra dideliame pavojuje. Ma
noma, kad ir Italija dar at
siųs kiek savo kariuomenės 
tiems patiems „saugojimo” 
tikslams. Ryšium su Vokie
tijos kariuomenės atvykimu, 
Anglijos atstovas atsilankė 
pas Rumunijos ministerį pir
mininką ir paprašė įvairių 
pasiaiškinimų, kurie buvę ne
patenkinamai atsakyti. Lau
kiama, kad Rumunijos ir An
glijos santykiai bus greitai 
nutraukti.

NEBEUŽTENKA ŽEMĖS

v

Komisarams Nevyksta Reformos
KOMUNISTŲ VADAI
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Kaunas. — Sovietų oku
puotoje Lietuvoje paskuti
niuoju laiku buvo paplitusios 
kalbos, kad iš tų ūkininkų, 
kurie turėjo daugiau kaip 30 
ha. žemės, drauge su virš- 
normine žeme bus atitinka
mai sumažintas inventorius, 
darbo įrankiai ir kt., o taip 
pat, kad jie turėsią užleisti 
savo trobesius. Dabar val
stybinė žemės ūkio komisija 
išleido tokį paaiškinimą:

„Valstybinė žemės ūkio 
komisija, pritarus ministrų 
tarybai, išaiškina ir praneša 
žemės ūkio komisijoms, vi
siems valstiečiams ir kitiems 
suinteresuotiems asmenims, 
jog visi darbiniai ir pro- 
duktingieji gyvuliai ir kitas 
gyvasis ir negyvasis inven
torius, o taip pat judomas ir 
nejudomas turtas iš- žemių 
valdytojų, kuriems palieka
ma Lietuvos TSR liaudies 
seimo nutarimu 30 ha. nor
ma arba mažaiu, yra pasta
rųjų nuosavybė ir negali bū
ti nusavinta nei visai, nei 
dalinai. Šia proga primena
me, jog pardinėti veislinius 
gyvulius, kaip darbinius, 
taip ir produktinguosius, ga
lima tiktai atitinkamiems 
valstybiniams organams lei
dus.”

Dėl šio valstybinės žemės 
ūkio komisijos paaiškinimo 
komunistinė „Darbo Lietu
va” praneša, kad, pasklidus 
gandams apie gyvojo ar 
gyvojo inventoriaus 
nimą, kai kurie ūkininkai 
pradėję pro pirštus žiūrėti į 
savo darbinius ir produktin
guosius gyvulius. Jie nebe
buvę pakankamai gerai še
riami ir nebeprižiūrimi. Ne- * 
maža tokių ūkininkų ėmę 
slaptai ar viešai pardavinėti 
gyvulių dalį ir silpninti ūkio 
našumą. Šie gandai taip pa
veikę dabartinius Lietuvos 
valdovus, jog valstybinė že
mės ūkio komisija, pasak 
„Darbo Lietuvos”, „buvo pri
versta viešai ir griežtai pa
reikšti tuo reikalu nusistaty
mą.” Iš visų ūkininkų, ku
riems paliekama 30 ha. že
mės norma, nebūsią atima
mi nei arkliai, nei jaučiai, 
nei karvės, nei avys, nei 
kiaulės, nė vienas gyvas ūkio 
padaras. Taip pat nebūsią 
atimami nei vienas žemės 
ūkiui dirbti įrankis, nei vie
nas gyvenamas ar negyvena
mas namas. Toks esąs Lie
tuvos komisarų tarybos tvir
tas nusistatymas, nes tiek 
vyriausybė, tiek komunistų 
partija norinti, kad Lietuvos 
žemdirbiai būtų kiek galima 
pajėgesni dirbti ir išgautų iš 
žemės juo didesnę naudą.

Ši žinia aiškiai liudija, kad 
komunistų komisarams nesi
seka taip lengvai kurti rojų. 
Atkaklus lietuvis ūkininkas 
reiškia savo teises ir komi
sarai turi daryti stambias 
nuolaidas privatinei nuosa
vybei, prieš kurią komunis
tai visu įniršimu kovoja. Jų 
nuolaida ūkininkams rodo 
komunizmo visišką nesuge
bėjimą ir nepajėgumą tvar
kyti valstybės ūkį.

Kaunas. — Darbo Rūmų 
Kaune didžiojoje salėje buvo 
sušauktas didžiulis visų Kau
no fabrikų komunistinių 
kuopelių sekretorių, komite
tų pirmininkų, komisarų ir 
administratorių susiartinimo 
su raudonarmiečiais susirin
kimas.

t
Susirinkimą atidarė Lietu

vos komunistų partijos Kau
no miesto komiteto atstovas 
Petraitis. Po jo kalbėjo gink
lų dirbtuvių politinis vado
vas Bichovskis, karo aviaci
jos dirbtuvių ktstovas Novi
kovas, autobusų susisiekimo 
įmonės atstovas Reinkvicas, 
statybininkų pro fsąjungos 
vardu kalbėjo Chaimovičius, 
Ringuvos fabriko - Sasnaus
kas, raudonarmiečių atsto
vas Sebastijanovas, Spaudos 
Fondo-Bartkus, „Tekstilės”- 
Bekerytė, be to, kažkokie 
Stepanovas ir Volkovas. 
Sprendžiant iš pavardžių, iš
eitų, kad tiktai 3 buvo lietu
viai, o kiti arba žydai arba 
rusai. Autobusų susisiekimo 
įmonės atstovas „draugas” 
Renkvicas taip ir pasakė, 
kad „tik raudonajai armijai 
atnešus Lietuvai laisvę, jis 
rado galimumą pirmą kartą 
viešai išstoti, kalbėti ir gin
ti savo reikalus”. Visa lie
tuvių tauta yra tos nuomo
nės, kad raudonoji armija 
atnešė laisvę ne Lietuvai, o

Meksikos Miestas. — Mon
terrey apylinkėje, visai arti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasienio, kariuomenės 
ginkluotos pajėgos nušovė 
Zarsosą, kurs mėginęs su
kelti krašte neramumą. Zar- 
sosa buvo prezidento rinki
mus pralaimėjusio generolo 
Almazano šalininkas, šioje 
apylinkėje neramumai tęsėsi 
per dvi savaites.

Pasaulinėje 
6 d. įvyko 
Diena, kuri 
sėkmingai.

PANAMA TURI NAUJĄ 
PREZIDENTĄ

New Yorko 
Parodoje spalių 
Pabaltijo Tautų 
atšvęsta labai 
Oras buvo gražus, tad nebuvo
kliūčių gausingoms minioms 
atsilankyti. Tą dieną į paro
dą atsilankė arti 400,000 žmo
nių. Parodoje skelbimų len
telėse, Įvairiuose leidiniuose 
plačiai skelbta apie lietuvių, 
latvių ir estų dieną, tad lai
mėtas didelis pasiskelbimas. 
Lietuvių, kaip Taikos Aikš
tės tvarkytojai spėliojo, bu
vo susirinkę apie 6,000.

Pabaltijo Tautų Dienos iš
kilmių aprašymas spausdina
mas antrame puslapyje.

Panamos Miestas. — Spa
lių 1 dieną Panamos respub
likos prezidento pareigas 
pradėjo eiti dr. Arnunudfo 
Arias, 39 metų amžiaus. In
auguracijos iškilmėse daly
vavo 30,000 žmonių minia.

MASKVA GERINASI 
JAPONIJAIKaunas. — Kai Lietuvos 

okupantų paskelbtais šūkiais 
buvo pradėta vykdyti „že
mės reforma”, plačiai buvo 
skelbiama, kad žemės gausią 
visi jos norintieji. Dabar, jau 
trečią kartą atidėjus „refor
mos” įvykdymo terminą, 
pradedama atvirai kalbėti, 
kad žemės visiems jau nebe
užteksią. Dar daugiau. Ima 
kilti balsų prieš beprotišką 
žemės smulkinimą. „Darbo 
Lietuvoje” dedamas straips
nis, kuriame griežtai pasisa
koma prieš „savotišką bad- 
mirių gaminimą.” Girdi, ne
są galima pragyventi iš 3 ar 
4 hektarų ūkio, tad tokio 
„ūkio” nesą galima sukurti, 
o reikėsią amžinai skursti. 
Esą, didelis ūkių smulkini
mas galįs privesti prie to, 
kad daug kas žemę gausią, 
bet nė vienas iš jos nepragy
vensiąs, nekalbant jau apie 
gaminių patiekimą platesnei 
rinkai.

Tame pat laikraštyje nusi
skundžiama, kad kai kurios 
žemės ūkio komisijos, nega
lėdamos patenkinti visų že
mės prašančių, ėmusios dirb
tinai didinti žemės fondą ir 
paėmusios visokių nestambių 
valdininkų ir dargi darbi- 
nininkų sodybėles su negau
siais žemės hektarais. Prak
tika rodo, kad žemės nega
vusių nuošimtis yra labai di
delis. Taip, pav., Kėdainių 
apskr. buvę paduota 7,838 
prašymai, o patenkinti tik 
4,373 prašymai; taigi, pali
ko beveik pusė nepatenkintų. 
Trakų apskrityje buvo pa
duota prašymų 12,593, nepa
tenkintų liko 6, 432. Toj pa
čioj Trakų apskr. žemės ga
vę 4,542 bežemiai ir maža
žemiai, kuriems išdalinta 
13,467 ha. Taigi, vidutiniš
kai kiekvienas gavo net ne
pilnus 3 hektarus. Vadinasi, 
komisarai kuria „badmirių 
ūkius”.

MASKVOS PASTANGOS Tokio. — Japonijoje gyvai 
sekama Sovietų Rusijos poli
tika ryšium su Italijos, Vo
kietijos ir Japonijos bendra 
sutartimi. Sovietų spauda 
rašo, kad nėra jokio pagrin
do neturėti geresnių Japoni
jos ir Sovietų Sąjungos san
tykių. Bendriems reikalams 
žymiau išryškinti, šiomis 
dienomis į Maskvą atvyks 
naujas Japonijos atstovas. 
Manoma, kad Sovietų Rusija 
bus priversta sudaryti su Ja
ponija nepuolimo sutartį.

Lietuvos sovietizacija ne
būtų įvykusi, jei Lietuva 
būtų buvus palikta tvarkytis 
pati sau. Teko atvirai išsi
kalbėti su vienu buvusiu 
veikliu komunistų partijos 
nariu, net jų propagandos 
vadovu Sendzikiu, kuris pa
sakojo, kad komunistų skai
čius Lietuvoje buvo labai 
menkas; komunistų pasekė
jų daugumas buvo žydai; 
tarp lietuvių, gi ypač valstie
čių tarpe, komunistų partija 
jokio pasisekimo neturėjo. 
Maskva iš apmokamų propa
gandistų reikalavo būtinai 
parodyti darbą. Tad jie vie
nur kitur Lietuvoje naktį iš
kabindavo raudoną vėliavą, 
kad sudarytų įspūdį, jog toje 
apylinkėje neva veikia ko
munistai. Tas Sendzikas, pa
matęs tuos visus tamsius 
darbus, nusivylęs komuniz
mu, išstojęs iš partijos ir vė
liau nusižudė.

Gandų visur yra, jų niekur 
netrūksta. Štai, Brooklyne 
labai daug kalbama, kad 
„Vienybėje” greit bus didelių 
permainų, kad bus susigrą
žintas buvęs redaktorius ..ir 
pan. Tokios pemainos ieško
tojai, manydami, kad laik
raštyje atmainos jau įvyko, 
pradėję siųsti-laikraščiui pa
sitenkinimo pareiškimus, kad 
jau ir laikraščio turinys pa
gerėjęs ir forma pagražėjusi. 
Deja, esantis redakcijos šta
bas pranešė, kad dar jokių 
atmainų neįvykę.

Panašiai atsitinka su vi
sais asmenimis, 
sprendžia dalyko 
bet ieško visų 
sprendimų ir net
atskiruose asmenyse.
sada svarbu prieš akis turė
ti dėmesyje visuma, o ne jos 
dalis.

kimą ir prekių pervežimą.

VOKIETIJA PASIRAŠĖ 
NAUJĄ SUTARTĮ

Berlynas. — Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos vyriausybių 
atstovai pasirašė naują su
tartį geležinkelių susisieki- 

Su-

munistip laikraščiai di- 
isiomis raidėmis iki šiol 
kiai skelbė, kad Lietu- 
tikybinė laisvė nepažei- 
iia, kad bažnyčios neuž- 
įėjamos, kad nėra nė vie- 
amto kunigo ir pan. Ži- 
t, jie nerašo, kad visos 
ūkiškos organ izacijos 
rytos, kad Katalikų Vei- 
V Zį^ro vedė j an Juo-
|o,,ZHpnas išgabentas į 
S^Lllmes, kad visi ka- 
i^teaiAkrascnai uždaryti. 
.ZTZ savaitę tie laikraš-11! Mwy P,a

P‘Tta ėjo skelbti daug 
K-TS Lietuvoje. Dau- 

laiškų atrodo kur 
mm®r rašyti ar gerokai 

, bet tik ne Lietu
siu jie irgi daug pa- 

Jv., vienas tokio laiš- 
EiMfcTus iš Kartenos rašo, 
Eiznyčia dar neuždary- 
įt klebonas suimtas ir 
as. O klebono nusikal- 
Įtoks—jis kam tai pa- 
hebalsuoti „liaudies sei- 
(įnkimuose. Lengvai ga- 
hiprasti, kokie tie rinki- 
kivo, kad jiems neprita- 
benys buvo suimami ir 
ia kur išvežami.
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IAUS10S RŪŠIES 
ANGLYS

au kaitros už jūsų pini- 
ūsų 'kaimynai naudoja 
Imber Coal Co. anglis ir 
tinti. Kodėl jums nepa* 
jų pavyzdžiu.

EMBER COAL
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

pme labai liūdnų žinių, 
B sako, kad pabėgusių į 
tiją iš Lietuvos asme- 
fpe yra ir tokių asme- 
lirie tarnauja ir komu- 
bs. Suvalkų srityje vo- 
ii yra paskyrę tarnybon 
buvusius Lietuvos slap- 
I policijos pareigūnus, 
Isuiminėja jiems nepa
ims lietuvius atbėgėlius 
|duoda bolševikams per 

Nuo savo tautiečių 
škos rankos nukentė- 

yra yienas jaunas 
labai veiklus visuo- 

kZirį Lietuvos 
>mitę, bet sve- 

paj/’sidavę, asme- 
į Abolševikų nas-

■ (paklausti ko- 
redalfctorių: kam 

tiriami Lietu- 
k'įMarie Vokieti- 
atbfeusius ka"

“nzreen 7-1661

kurie dabar, kaip patys sa
ko, gali ginti savo reikalus.

J.A. V. pardavė Kanados 
valdžiai 105 kariškus tankus- 
sunkvežimius, kurių kiekvie
nas sveria 6 tonus.

PAIEŠKOMI ASMENYS

kurie ne
iš esmės, 
klausimų 

tiesos tik 
O vi-

Vokiečiai atsiprašė Airi
jos, kad jų lakūnai metė bom
bas Airijoje, tai atsitikę „per 
klaidą”.

Spauda niekada negali tu
rėti perdaug rėmėjų, ypač iš
eivijos lietuviška spauda. 
Laikraščiui brangus kiekvie
nas palankus asmuo, kiekvie
na, kad ir mažiausia parama. 
Norime pasidžiaugti, kad 
„Amerika” turi būrelį sava
norių rėmėjų, kurie patys, 
savo sumanymais stoja į tal
ką.

Šioje vietoje ypatingai ver
ta atžymėti mūsų vieno nuo
širdaus bičiulio Baltimorėje 
veikla. Jonas Karalius yra 
artimas „Amerikos” rėmėjas 
nuo pat laikraščio įsisteigimo 
pradžios. Per paskutinius 
penkeris metus jis nėra pra
leidęs nė vienos savaitės su 
žinutėmis iš Baltimorės. Bet 
ir tuo nesitenkina. „Ameri
ka” jam nėra atlyginusi nei 
už pašto ženklus, tačiau savo 
parama jis žengia dar toliau. 
Šiomis dienomis Baltimorėje 
jis parūpino savo lėšomis ir 
savo sumanymu „Amerikos” 
garsinimo lakštelių ir pa
skleidė juos tarp lietuvių, su
pažindindamas su „Ameri
kos” siekiais ir ragindamas 
ją užsirašyti.

Jei kiekvienoje kolonijoje 
mūsų laikraščiai turėtų po 
vieną Karalių, netektų skųs
tis paramos stoka. Reikia 
daugiau spaudos apaštalų!

NAUJŲ MOKESČIŲ 
ĮSTATYMAS

Washington. — Kongresas 
priėmė naujų mokesčių įsta
tymo projektą, kurs persiųs
tas prezidentui pasirašyti, 
kad taptų šalies įstatymu.

Naujo įstatymo pagrindi
niai nuostatai tokie: bendro
vėms, turinčioms pajamų per 
metus daugiau kaip 25,000 
dol., mokesčiai padidinami 3 
proc.; padidinti mokesčiai 
vadinamiems pertekliaus pel
nams, pritaikant didesnį mo
kestį nuo didesnio pelno; į- 
steigiama labai pigi gyvybės 
apdrauda kareiviams ir jū
rininkams.

Anglija Nepaiso Japonijos
SUŠELPĖ PABĖGĖLIUS

Lietuvos pasiuntinybės ir 
abiejų konsulatų J. Ameri
kos Valstybėse tarnautojai 
atsižvelgdami į pabėgėlių iš 
Lietuvos kritišką padėtį, su
dėjo 105 dol. ir telegrafu pa
siuntė S. Kuzminskui, Lietu
vos Piliečių Sąjungos pirmi
ninkui, Berlynan.

BULGARAI NORI JŪRŲ 
IŠĖJIMO

Sofia. — Bulgarijos ka
riuomenei galutinai įėjus į 
pietinę Dobrudžą, kurią grą
žino Rumunija, bulgarai sa
vo dėmesį atkreipė Graikijos 
pusėn, kur 
gauti laisvą 
jaus jūrą.

Dobrudžos
padidino Bulgarijos gyvento
jų skaičių 400,000, o jos teri
torija padidėjo 2,789 kv. my
liomis.

bulgarai nori 
išėjimą į Egė-

sugrąžinimas

Spalių 13 d. Newarke šv. 
Vardo draugija turės savo 
vaikštynes. Sakoma, daly
vaus apie 200,000 šv. Vardo 
draugijos narių ir gerbėjų.

Belgijos kardinolas Van 
Roey išleido klebonams laiš
ką be vokiečių leidimo. Už 
bausmę vokiečiai uždarė 3 
dienoms visas katalikų baž
nyčias.

Londonas. — Tautos atsto
vų susirinkime ministeris 
pirmininkas Churchill padarė 
karo apžvalgą ir palietė Ja
ponijos, Vokietijos ir Italijos 
trilypės sutartie s—ašies 
reikšmę. Jis drąsiai pažymė
jo nepasisekimą Afrikoje, 
mėginant paimti prancūzų 
Dakarą, tačiau pareiškė, kad 
tas nepasisekimas bus gera 
pamoka ateičiai. Pasigėrėjęs 
anglų atsparumu prieš Vo
kietijos lėktuvų bombardavi
mus, Churchill priminė, kad 
anglų tautą laukia dar dides
nių bandymų dienos.

Churchill taip pat nurodė, 
kad Anglijos vyriausybė nu
tarė nuo spalių 17 d. Anglija 
vėl atidarys Azijoje Burmos 
kelią, kurs labai svarbus Ki
nijai, kadangi per šį kelią ki
nai gali atsigabenti sau mais
to ir, svarbiausia, ginklų. Jo 
kalboje buvo aiškių pareiški
mų, kurių liudija, kad nuo 
dabar, kai Japonija sutvirti
no savo ryšius su Vokietija ir 
Italija, anglai stengsis pa
gelbėti Kinijai, kiek tik jie 
galės ir daugiau pataikavimų 
Japonijai nebebus.

Churchill nurodė, kad nuo 
rugsėjo 7 d. iki spalių 8 d. 
Londone vokiečių bombos už
mušė 8,500 asmenų, o sužeis
tų yra per 13,000. Nuosavy
bėms daug nuostolių padary
ta, bet ne tiek daug, kiek bu
vo tikėtasi. Daugiausia nu
kentėjo smulkesni namai.

Štrimas, Pranas, kilęs nuo 
Panevėžio; Turauskai, Juo
zas ir Jonas, arba jų vaikai, 
kurių tarpe Jono duktė Ona, 
Amerikoje žinoma kaip Anna 
Troskey; Wershinsky - Sku- 
kauskaitė, Elena, neseniai 
dar gyvenusi New Yorke.

Šių paieškomųjų giminės 
pabėgę© iš Sovietų Rusijos 
okupuotos Lietuvos ir sku
biai reikalingi pagalbos. Ieš
komieji ar apie juos žinan
tieji teikitės atsiliepti: 
Consulate Gen. of Lithuania, 
16 W. 75 St., New York City.

NAUJAS, „STUDENTŲ 
DŽIO” NUMERIS

ŽO-

Praeitą savaitę išėjo nau
jas „Studentų žodžio” nume
ris, skiriamas kunigui Dr. K. 
Urbonavičiui, kurio paveiks
las puošia žurnalo viršelį. 
Naujo numerio turinys:

Kun. dr. K. Urbonavičius— 
Leonardas Šimutis; Kristus 
mūsų Karalius—K. J. S.; žie
žirbos — Jonas Uždavinys; 
Dr. Pranas E. Galinis — Al. 
Ivaška; Europa (eilėraštis) 
—St. Krasauskas; Primus 
Victor — Pranas Pranskus; 
Žvilgsnis ateitin — Ant. Ta
mulis ; Skausmo ir meilės die
nai—Pov. Baltinis; Mokslo 
metus pradėjus—V. Vileišie
nė; Tapk žinomas pasauliui 
—Edv. Galevičius; Stenki
mės gražiai sugyventi — Jo
nas P. Klebauskas; Laukia
ma tavo pagalbos—Eleonora 
Bartkevičiūtė; Pirmoji mei
lė— J. Vidugiris; Atjauti
mas—V. J.; Daugiau kūry
bingumo — Balys Laučka; 
Mamyte, iš kur tu atvykai— 
Vincas Rimošaitis; Apžval
ga; Įvairumai, Kinijos uni
versitetai.

Atskiro numerio kaina tik 
20 centų. Metams kaštuoja 
2 dol. žurnalas labai gražiai mo reikalams tvarkyti, 
leidžiamas, aiški, švari spau- tartis liečia keleivių susisie- 
da.
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JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės 

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

Apgaulės Sukaktis
Vakar, spalių 10 d., sukako lygiai vieneri metai, kai 

sudaryta Lietuvos-Sovietų Sąjungos garsioji abipusio pa
galbos sutartis, kurią Maskvoje Lietuvos vardu pasirašė 
Juozas Urbšys, o Sovietų Sąjungos—Molotovas. Pagal tą 
sutartį Sovietų Sąjunga: 1. pakartojo savo 1920 m. liepos 
12 d. Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą; 2. sutiko 
perduoti Vilniaus miestą ir kraštą teisėtam jo savininkui— 
Lietuvai; 3. sutiko teikti pagalbą, jei Lietuva būtų užpulta; 
4. pasižadėjo gerbti Lietuvos suverenines teises, nesikišda
ma į jos vidujinę santvarką. Už visus šiuos pasižadėjimus 
Lietuva buvo priversta leisti Sovietų Sąjungai įsteigti savo 
žemėje kelias karines bazes, kuriose Sovietai turėjo teisę 
laikyti apriboto dydžio kariuomenę. Sutartis sudaryta pen
kiolikai metų.

Ši sutartis sulaužyta pačiu šlykščiausiu būdu, vos tik 
aštuoniems mėnesiams nuo jos pasirašymo praėjus. Jau 
pirmą mėnesį Sovietai pasirodė nenuoširdūs, nes delsė Vil
niaus grąžinimą; be to, jie grąžino Lietuvai tik menką Lie
tuvai teisėtai priklausančio Vilniaus krašto, kurį Sovietai 
buvo pripažinę Lietuvai dar 1920 metų sutartimi. Ir grą
žintą dalį jie paliko apiplėštą, ištuštintą.

Pernai, rašant apie spalių 10 d. sutartį, šioje vietoje 
buvo taip pasakyta:

„Sutartis skamba gražiai, bet visa priklausys nuo to, 
kaip ji bus vykdoma. Jei Sovietų Rusija neatsisakys nuo 
geros valios, Lietuvos klestėjimas nebus sulaikytas, Lietu
vos suverenumas nebus pažeidžiamas. Sutartis pripažįs
ta Lietuvai visai savarankišką tvarkymąsi viduje, pripa
žįsta jai jos socialinę ir ekonominę sistemą; abi valstybės 
pasižada nesikišti į viena kitos vidujinius reikalus”.

Žiauri gyvenimo tikrovė parodė, kad Sovietų Rusijos 
valdovai neparodė geros valios nei mažiausios dulkelės. Jos 
valdovai ne tik panoro kištis į Lietuvos vidaus tvarkymąsi 
šių metų birželio mėnesį, bet jie ir visą Lietuvą pavergė, 
atimdami valstybei politinę nepriklausomybę, išplėšdami 
jos žmonėms bet kokią laisvę, apnuogindami visą kraštą.

Spalių 10 d. lietuvių tautos istorijoje tamsesnė diena 
nei spalių 7 d., kai 1920 m. lenkai Suvalkuose pasirašė su
tartį, pagal kurią Vilnius buvo paliktas Lietuvai, o už dvie
jų dienų ją sulaužė. Lenkai tik dalimi apiplėšė Lietuvą, o
kita slavų tauta šiemet visą Lietuvą užgrobė dar šlykštes
nėmis apgaulės priemonėmis. Tačiau ne liūdėti reikia, mi
nint šią sukaktį. Lietuvis apsipratęs su didžiųjų neteisy
bėmis. Nelaimės, neteisybės užgrūdino lietuvį per šimt
mečius.

Svarbu kikvieną nepasisekimą paversti laimėjimu. Ir 
taip bus, jei visa tauta norės būti gyva. Bent šiuo momen
tu nėra jokio pagrindo abejoti savo tautos gyvybe. Kenčia 
pavergtos ir didesnės tautos, tad lietuviams nevalia nusi
minti. Prieš akis privalo spindėti šviesios vilties saulė, 
kuri ir tamsius spalių 9 ir spalių 10 dienos debesis prašalins.

O vis dėlto nepriklausoma Lietuva bus atsteigta.

Klaidinga Kryptis
Šią savaitę amerikiečių spaudoje pasirodė nemažai ži- 

nių apie tariamas Jungtinių Amerikos Valstybių ir Angli
jos pastangas suartėti su Sovietų Sąjunga, kad susidarytų 
tvirta atspara prieš Vokietijos, Japonijos ir Italijos ašį. 
Komunistų partijos vadovybė net siūlo sudaryti Amerikos, 
Sov. Rusijos ir Kinijos trilypę ašį, kuri galėtų būti nukreip
ta prieš Japoniją.

Kiekvienai valstybei pirmoje vietoje privalo rūpėti sa
vo saugumas, tačiau keista būtų, jei tokios pastangos bū
tų kreipiamos ten, kur nėra jokio užtikrinimo sudaryti 
tvirtą atsparą. Pernai anglai ir prancūzai labai ir labai 
mėgino pataikauti Sovietų Rusijai, norėdami gauti ją są

jungininke ir talkininke prieš Vokietiją. Prancūzų vyriau
sybė net užmerkė akis, nenorėdama matyti Sovietų valdžios 
diriguojamų agentų pražūtingos veiklos Prancūzijoje. Bet 
ir anglai, ir prancūzai liko apgauti.

Sovietų Rusijos valdovams vokiečiai pasiūlė daugiau 
ir jie atsuko nugarą anglams ir prancūzams. Maskva pa
sirodė tokia biznieriška, veidmainiška ir išdavikiška, kad 
jos viešpačių elgesiui sunku istorijoje rasti panašių pavyz
džių. Komunistų komisarų valdžia nepripažįsta jokių dės
nių tarptautiniems pasižadėjimams tesėti. Mums užten- 

gĮfr ka tik prisiminti Maskvos komisarų 1939 m. spalių mėn. 
saldžius žodžius, Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Taip pat asimintini garsūs Sovietų Rusijos užsienių 
ri reikalų komisaro Litvinovo žodžiai 1938 metais, kai grėsė 

pavojus Čekoslovakijai, o paklaustas, kaip Sovietai galės 
pagelbėti Čekoslovakijai, neturėdami bendros sienos, aukš
tu tonu atsakė: „kai yra noras, yra ir kelias”. Deja, tie 
žodžiai ir liko žodžiais. Rusijos komisarai nepakėlė nei 
mažiausio piršto, kai Čekoslovakija mėsinėta.

Jeigu mūsų vyriausybė Washingtone pasuktų savo už
sienio politiką į Maskvą, ji padarytų skaudžią klaidą, žalin
gą visai žmonijai. Bet turėkime viltį, kad valstybės atsa
kingų vyrų galvose dar liko kiek sveiko galvojimo, kurs

Maironis
LIETUVA BRANGI, MANO TĖVYNĖ

Lietuva brangi, mano tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargo patyrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Kalnai, lyg rūtoms, miškais žaliuoja, 
O tuose kalnuos sesutės visos, 
Maloniai graudžias dainas dainuoja.

Tarp aukštų kalnų eina iš rytų 
Nemunas, upių mūsų didvyris: 
Lietuvių darbus neužrašytus 
Atmen ir Kaunas, ką yr patyręs.

Graži tu mano, brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai.
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

Pabaltijo Tautų Diena
Spalių 6 d. Pasaulinėje Pa

rodoje iškilmingai švęsta Pa
baltijo Tautų—Lietuvių, Lat
vių ir Estų—Diena, kuri pra
dėta 11 vai. rytą, kai Lietu
vos ministeris P. Žadeikis, 
Liet. gen. konsulas J. Budrys, 
Latvijos ministeris A. Bilma- 
nis ir Estijos konsulas J. 
Kaiv pasitikti prie garbės 
vartų. Juos pasitiko Paro
dos vadovybė, valdžios, ka
riuomenės ir laivyno atsto
vai. Aukštiesiems svečiams 
pagerbti Perylon salėje su
ruošti pietūs, kur pakelti tos
tai už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gerovę. Šių trijų val
stybių vardu už Amerikos ge
rovę tostą pakėlė Lietuvos 
ministeris P. Žadeikis.

1:45 vai. nuo Washington© 
stovylos prasidėjo paradas, 
kuriame dalyvavo trijų tautų 
šokėjai. Parado priešakyje 
legijonieriai, dainininkai ir 
galingai grojo Apreiškimo 
parapijos mokyklos benas. 
Dalyvių gražus skaičius tu
rėjo tautinius kostiumus. Pa
radas buvo tvarkingas.

Parado dalyviai, atžygiavę 
į Taikos Aikštę, buvo entu- 
zastingai sutikti. Paradą pri
ėmė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai ir Pas. Parodos 
vadovybė. Platformoje vidu
rį užėmė lietuviai,© šonus— 
latviai ir estai. Priekyje bu
vo trijų tautų vėliavos.

Įžangos žodį pasakė komi
teto pirmininkas adv. K. Jur- 
gėla, pažymėdamas iškilmių 
reikšmę, iškeldamas lietuvių, 
latvių ir estų nuopelnus šio
je šalyje. Su apgailestavimu 
pabrėžė, kad trys pažangios, 
kultūringos Pabaltijo respub
likos buvo okupuotos sovieti
nės Rusijos, kuri siekia iš
naikinti civilizaciją visame 
pasaulyje. Pareiškė džiaugs
mą, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė nepri
pažino Rusijos okupacijos.

Visų trijų tautų chorai, 
muz. J. Jankui diriguojant, 
sugiedojo Amerikos himną, 
po kurio Grover Whalen, Pas. 
Parodos pirmininkas, pasakė 
sveikinimo kalbą, išreikšda
mas viltį, kad trys respubli
kos netrukus atgaus laisvę, 
kad jos vėl laimingai gyvuos 
ir prisidės prie pasaulio pa
žangos.

Po Whalen kalbos sugiedo
ti atskirai Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos himnai. Po kiek
vieno himno kalbėjo atitinka
mos valstybės atstovas. Pir
miausia sugiedotas Lietuvos 
himnas, po kurio prabilo Lie
tuvos įgaliotas ministeris ir 
nepaprastas pasiuntinys pul
kininkas Povilas Žadeikis; 
savo kalbos pradžioje minis
teris priminė, kad beveik ly
giai prieš metus jam teko 
kalbėti toje pat vietoje, ap
suptam didelės minios daini
ninkų, Latvijos ir Estijos at

vo išsirikiavęs scenoje ratu, 
daugelis chorisčių pasipuošu
sių tautiniais kostiumais.

stovų, kai Lietuva turėjo sa
vo pavilijoną Pas. Parodoje. 
Šiemet visai kitokia padėtis. 
Šiandie gražioji vaivorykščių 
spalvų vėliava nebeplevėsuo- 
ja Lietuvoje, kur užgeso 
laisvės ir nepriklausomybės 
šviesos. Kvietė visus tikėti 
šviesia ateitimi ir dirbti.

Jautriai prabilo Latvijos 
Ministeris Bilmanis ir Esti
jos Konsulas Kaiv.

Apreiškimo ir Angelų Ka
ralienės parapijų jungtinis 
choras, muz. J. Jankui vado
vaujant, sudainavo liaudies 
dainą „Kur giria žalioja” ir 
Aleksio „Berneli mūsų”.

Metropolitan operos artis
tė Ona KaSkas-Katkauskaitū 
labai šiltai visų dalyvių su
tikta. Pirmiausia ji sudai
navo lietuvių mėgiamą „Kur 
bakūžė samanota”, o po šios 
lietuviams jautrios ir reikš
mingos dainos — Žilevičiaus 
„Nuliudimo valandą” ir Ba
naičio ,, Maldą”. Artistė la
bai jautriai, su pergyveni
mais perdavė šias gražias 
dainas; jos dainavimą lydė
jo nepaprastai gausūs aplo
dismentai.

Katkauskaitė savo pasiro
dymą programoje užbaigė 
muzikaliąja Sasnausko daina 
„Karvelėli mėlynasis” drau
ge su Apreiškimo ir Angelų 
Karalienės parapijų jungti
niu choru. Šioje dainoje ir 
solistė ir choras parodė savo 
pajėgumą, skonį. Solistei bū
nant laisvai ir dainos turinin 
įsigyvenusiai, ir choras drą
siau, su pasitikėjimu atliki
nėjo savo pareigas. Ir išėjo 
darniausias dainavimas. Rei
kėjo tik stebėtis, kad tokia 
nelengva daina atvirame ore 
taip gražiai skambėjo.

Latvių pianistė S. Stum- 
berg paskambino solo du lat
viškus kūrinius. Al. Vasi
liauskas, latvių paprašytas, 
padainavo latviškai dvi gra
žias latvių liaudies dainas. 
Estas kontrabasistas L. Juht 
pagrojo Padvos ir savo kūri
nių. Latvių bažnytinis cho
ras, O. A. Blumbergui vado
vaujant, sugiedojo daugiau 
bažnytinės muzikos kūrinius.

Marg. Digrytė smuiku sėk
mingai pagrojo „Plaukia sau 
laivelis” ir „Dul dul dūdelė”; 
jai akompanavo Justas Jan
kus.

Lyraičių šokėjų grupė, L. 
Stitsonaitei vadovaujant, pa
šoko tris tautinius šokius. 
Vaikučių grupė pasirodė su 
dviem šokiais. Estų vetera
nų choras, PranSpili vado
vaujant, galingai sudainavo 
estiškas dainas. Ypatingai 
gražiai pašokti pasisekė estų 
šokėjų grupei, kuriai vadova
vo Alice Zimmerman.

Maspetho ir šv. Jurgio par. 
jungtinis choras, muz. A. 
Visminui vadovaujant, sudai
navo dvi dainas. Choras bu-

Programa turėjo būti nu 
traukta visai ne laiku ir dėl
to nukentėjo Angehj Karalie
nės ir Apreiškimo parapijų 
jungtinis choras, kuriam tu
rėjo diriguoti muz. Pr. Dulkė. 
Parodos vadovybė pareikala
vo nutraukti programą pus
valandžiu anksčiau, nei buvo 
sutarta, nes 4:30 vai. popiet 
turėjo įvykti kariuomenės 
paradas. Dėl tos pačios prie
žasties ir estams teko mažiau 
šokti, nei jie buvo pasiruošę, 
nei buvo programoje paskir
ta. Komiteto vadovybei teko 
ilgokai ginčytis su Parodos 
vadovybe, bet pavyko laimėti 
tik dešimt minučių, o jų ne
užteko visai programai pra
vesti taip, kaip buvo numa
tyta ir kaip parodos vadovy
bės buvo sutikta ir patvirtin
ta. Estų grupė ir muz. Pra
nas Dulkė turi pamato būti 
nepatenkintais, bet vargu ar 
kaltę galima primesti ir ko
miteto vadovybei, kuri nega
lėjo pramatyti visiškai neti
kėtų kliūčių. Tai bus pamo
ka, kad ateityje visada reikia 
sudaryti programas trumpes
niam laikui, nei numatoma.

Programos dalyvius publi
kai gražiai pristatė ir apie 
liaudies dainas bei šokius tu
riningai paaiškino Juozas 
Bulevičius, Paramount News 
ir radijo stoties pranešėjas.
Programa praėjo sėkmingai, 

nors ir su trūkumais, ry
šium su laiko sutrumpinimu. 
Dar vienas didelis trūkumas 
buvo — mažas kėdžių skai-

nurodys tiesią kryptį, naudingą Amerikai ir visam pasau
liui. Kas kas, tik ne žmonių krauju ir ašaromis susiteršęs 
komunistinis internacionalas išgelbės užgrobtas ir užpultas 
valstybes.

’’Amerikos” Naujo Intertypo Fon ingais Vie
Patiems „Amerikos” skaitytojams parodžius n 

daus palankumo, „Amerikos” vadovybė steigia „A 
kos” Naujo Intertypo Fondą, kuriam maloniai prašo Ij^kono šyptelė- 

........ drovumas ir
Ljo gyslomis, ku- 
k juokas, kad dvar- 
bp greitai neteko

iftsinys)

tytojų ir jų pažįstamų paramos. Intertypas jau ua 
tas, greitai juo pradėsime dirbti, bet užtraukta sti 
skola, kuri reikės kas mėnuo išmokėti. Iš tiesioginiu 
j amų tai padaryti būtų labai sunku, todėl tenka kra 
į geruosius „Amerikos” Bičiulius, kurie visada supri 
vo ir įvertindavo savo laikraščio reikalus. Mūsų kari 
sias noras ir prašymas: jei kiekvienas skaitytojas j 
dėtų savo maža, kuklia auka, visi nei nepajustame,] 
užtraukta skola panaikinta.
RIKOS” NAUJO INTERTYPO FONDO VAJŲ, kuria
dedamas šių metų spalių 1 dieną ir bus tęsiamas iki ^P811!10 taurumas 
m. vasario 1 d. Tikime, kad mūsų visi Bičiuliai tink 
pasidarbuos ir per keturis mėnesius sukelsime die 
sumą, kuri palengvins laikraščio vadovybės sunkią n ■ 
Visi susiglauskime, pasiduokime dešines ir užsibrėžtą ‘ 
bą atliksime.

Malonu čia pranešti, kad FONDUI jau padaryta 3 
ži pradžia. Kiekviename numeryje skelbsime tikslias

čius. Parodos vadovybė bu
vo prižadėjusi pastatyti 5,000 
kėdžių, bet tik trečdalį paža
do ištesėjo, o publikos buvo 
per 6,000, tad didelei daugu
mai teko stovėti. Nukentėjo 
ir tie svečiai, kurie iš anksto 
buvo gavę bilietus rezervuo
toms vietoms, bet joms tvar
kyti neturėta užtenkamai 
sargybinių, tad jas užėmė 
anksčiau atvykę asmenys. 
Bet tokių trūkumų visada 
pasitaiko ir jie nei kiek ne- 
užtemdys Pabaltijo Tautų 
Dienos gražaus pasisekimo.

Diena pasisekė, ji sutraukė 
daug žiūrovų, sutraukė vien 
tik programos pildyto jų per 
600 asmenų, o tai didelis lai
mėjimas, didelis darbas. Di
džioji miesto spauda, kaip 
„New York Times”, „New 
York Herald Tribune” atitin
kamai aprašė. Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vardas dar 
kartą tvirtai suskambėjo 
tūkstančiams amerikiečių, 
primindamas šių valstybių 
teisę į laisvą, nepriklausomą 
gyvenimą.

Šventės dalyvius atsiminė ir 
gražiai pasveikino miesto 
mayoras La Guardia, New 
Yorko prokuroras Thomas E. 
Dewey ir Wendell Willkie, 
respublikonų kandidatas pre
zidento vietai. Dewey ir 
Willkie sveikinimai bei pa
reiškimai spausdinami atski
rai.

WILLKIE SVEIKINIMAS

„The peoples of the Baltic 
States, Estonia, Latvia and 
Lithuania, have brought to 
the United States a spirit of 
hardihood, cooperation with 
their fellowmen, self-reliance 
and a will to independence 
which have contributed 
greatly to the American way 
of life. In this time of trial 
for these brave, small coun
tries, every American heart
goes out in sympathy for the 
innocent victims of the greed 
of dictatorship and oppress
ive government.

„I am proud to add my 
voice to that of liberty-lov
ing people the world around 
in congratulating the Ameri
cans of Estonian, Latvian, 
and Lithuanian origin on 
their stand against the tota
litarian doctrines, and on 
their staunch adherence to 
our democratic principles.
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Mes šiuo skelbiame išbudo
įtinę apsėmė ilgė-
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Ir kaip ji nuste

bę aukštos apva- 
jkolonos stovėjo pe- 
įjaięs Eugenijus, ir

skaitąs ir visi skaitytojai matys, kaip auga, kaip re 'atrakino nuo krū-
mas „AMERIKOS” NAUJO INTERTYPO FONDAS.

Pirmieji Fondo nariai-aukotojai: 
Jieva Paulauskienė, Maspeth, N. Y..............................
Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y..............................
E. Brusokienė, Brooklyn, N. Y.....................................
O. Tenienė, Brooklyn, N. Y...........................................
Ona Bragonienė, Brooklyn, N. Y...................................
Marijona ir Povilas Rusai, Port Washington, N. Y. .. 
N. N., Maspeth, N. Y............................
Kun. Antanas Deksnys .......................
Stasys Butkus, Brooklyn, N. Y............
Ona Baniulienė, Brooklyn, N. Y..........
R. Butauskienė, W. Torrington, Conn. 
A. Mickuvienė, Brooklyn, N. Y............
V. K., Hampton Bay ............................
J. Žemaitis, Brooklyn, N. Y..................
Petras Franceson, Brooklyn, N. Y......
N. N., Brooklyn, N. Y............................
Nellie Johnson, Brooklyn, N. Y.
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į sodą? Šis vakaras,

Fondo pirmiesiems nariams - aukotojams reišk 
karščiausius nuoširdžios padėkos žodžius.

genimo svarstyklės.i 
j) išvažiuoju studijuo- 
i yra vienas iš Kau-

ANGLIJOS MIESTUS AP
ŠAUDO KANUOLĖS

Londonas. — Spalių 2 d. 
pranešta, kad Doverio mies
tas apšaudytas vokiečių ka- 
nuolių iš Prancūzijos pa
kraščių, kur vokiečiai įrengė 
labai didelius įsitvirtinimus

Londonas bombarduoja
mas lėktuvų kasdien dabar 
jau beveik be pertraukos. 
Spalių 1 d. Anglijos keli mie
stai pulti net septynis kar
tus.

„Americans of Estonian, 
Latvian and Lithuanian birth 
have known oppression; such 
men and wome>n value liber
ty as did my- grand parents 
who fled from autocracy. 
Since they value liberty I 
know they will join in this 
crusade to preserve the free 
America that they came to. 
America would not be the 
land of the free if it were 
not also the home of the 
brave.”

DEWEY SVEIKINIMAS

„It is a genuine pleasure 
to send my warmest greet
ings to my fellow Americans 
gathered to celebrate Baltic 
States Day.

,,We in America are proud 
of the contribution to Ameri
can life made by men and 
women born in Lithuania, 
Latvia and Estonia, or whose 
parents were born there, and 
who left to make their way 
in the New World. You and 
they know even better than 
we do how shocking is the 
enslavement of whole nations 
by ruthless dictators. The 
callous acts of Soviet Russia,
in violating the territorial 
integrity of Lithuania, Lat
via and Estonia, are heartily 
condemned by every liberty
loving American.

„I join with you in look
ing forward to the day, which 
I pray may come soon, when 
the ancient culture of your 
homelands is re-established. 
Then it will once again be 
the barrier which separates 
Europe and the New World 
from Asiatic tyranny.”

... —.. j liniukas, gal būsimas 
LIETUVOJE KOCHO2 įlega, kurs pasiūlė sa-

JAU STEIGIAMI hose butą. Išsiskirsi- 
- Ja sese...

Bernas. —Dabartiniai? ai, nenusvirk, kaip 
tuvos valdovai keliais j s jurginis. Drąsos, 
jais yra įsakmiai parėjus, vilčių, ir į gyveni- 
kad Lietuvoje kolchozai -sumesdama į jo ran- 
bus steigiami. Tačiau 1 .itinaites, ridikiulį ir 
ir kitais reikalais, tai daitę, šypsojosi išblan- 
Lietuvos kolchozacijos 1 reidu Kleopatra, ilgos 
simu sprendžia ne Liet ikstienos nuslėpė aša- 
tariamoji „vyriausybė”, 
Maskva. Dabar jau at 
skelbiama, kad sudaromi to, 
mieji kolchozai. Pasak ,,
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Šėtos, D(is, svaiginantis juo- as 1 v* — • • ., * vi Zvos ir Gudžiūnų valsčių 
dainių apskr.) „bežemifio 
mažažemiai imasi inici 
vos kolchozus sudaryti”, 
pirmuosius kolchozus jafes,-šposavo mokyto-1 p 
■rime. J ’ ’ * *

Lietuvos ūkininkų n ią kekę, ir kai įėjo L 
mei galima, deja, pranašiuos, pasipylė katutėsL 
kad tokių kolchozų bus įplimentai. ,
trukus ir daugiau. Toj pj iip, tai taip, mano sesę • 
Kėdainių apskrity numat ą peršate į marčias, 
sovehozai šiose vietose: 
segalos dv., Vizlaikių
Baisogalos valse., TeresAjant padarytume mai- 
dv„ Gudžiūnų valse., Ji -atsilošė tiesus ir gra- 
kiškių dv„ Kėdainių vd metų valdininkas iš 
Be to, raudonarmiečių 
pantų reikalams paimtas 
rodromui visoje nepriklai ajo galiono durų link, 
moję Lietuvoje gerai žino®, 
Kėdainių žirgynas, kuri(£ 
kutis—49 hektarų, prijui 
prie Juodkiškių dvaro : 
chozo.
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rastis „Zaria” praneša, 
ten įvyko visų trijų Balt 
tautų piliečių susirinkin išu įr> susegus talijo 
kuris protestavo prieš Ką plačią juostą, veič
vietų okupaciją Baltijos 1 hj’pndy pasigėrėjo, 
stybin ir nutarė pareil ^eįįnįų plaukų bai 
vietos valdžiai, kad per ‘
procentų Lietuvos, Latv ^F^mulkios nemir 
ir Estijos piliečių nepripa i^®kie} įp lengvučio 
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(Tęsinys)
I Išėjus už parkono šyptelė
jo. Mergiškas drovumas ir 
hmalsa bėgiojo gyslomis, ku- 
heno širdį juokas, kad dvar- 
Eponiokas taip greitai neteko 
įgalvos...
K Išaugo jos dvasioje Euge
nijus. Išaugo kaip ąžuolas 
Išimtametis, tvirtas kūnu ir 
[siela, dėl kurio vėl išbudo 
[širdis, krutinę apsėmė ilgė- 
Įsys, dvasią apsupo taurumas 
[ir tyra paslėpta meilė.
i Iš tolo pamačius namų 
[šviesas, nudžiugo, pagreitino 
įžingsnius. Ir kaip ji nuste- 
|bo, kada prie aukštos apva- 
llios mūro kolonos stovėjo pe- 
įčiais atsirėmęs Eugenijus, ir 
įjos laukė.

Pamatęs atrakino nuo krū
minės sunertas rankas, išsi
tiesė puikiu vyrišku lieme- 
įniu, ir tylus, bežodis, nuliū- 
|dęs ir susimąstęs, atidarė 
įsunkiąs ąžuolines duris.

į —Kleopatra,—jis pašaukė 
iužspausdamas paskui ją du- 
Iris, ir kai jos rūbas arčiau 
Ijo sušlamėjo, jo aukštas ūgis 
Ipalinko prie jos, ir vos gir
dimai pakuždėjo:

f —Man be tavęs buvo ilgu, 
Eigų. Nesistebėk. Duok skry
bėlaitę, gal esi pavargus? O 
■čia dar rasi svečių.
[ —Eugenijau! Parsinešu

■daug įdomybių, gaila, kad 
■nėra progos dviese pačiauš- 
Ikėti. O, tie kapai, kapai. . . 
i —Klevute. Gal vėliau iš- 
įeisiva į sodą? šis vakaras, 
įmano gyvenimo svarstyklės.^ 
■Neužilgo išvažiuoju studijuo
ti. Čia yra vienas iš Kau
po valdininkas, gal būsimas 
Iman kolega, kurs pasiūlė ša
po namuose butą. Išsiskirsi

mą, miela sese . . .
| —Geni, 
pašalęs
Energijos, vilčių, ir į gyveni
mą!— sumesdama į jo ran
kas pirštinaites, ridikiulį ir 
Skrybėlaitę, šypsojosi išblan
kusių veidu Kleopatra, ilgos 
jos blakstienos nuslėpė aša- 
k
I Koridoriais n u p 1 a snojo, 
Pranyko, tik salione klegėjo 
Svečių kalbos, skambėjo 
■Pakštus, svaiginantis juo
kas, kurs pynėsi ir sklido vi
jo namo kertėmis.
I—Panelė Gražina, tikrai 
linka, tamstai, pone Kankli 
■marčias,—šposavo mokyto
jas Garmus, skabiodamas 
lerbentų kekę, ir kai įėjo 
Eugenijus, pasipylė katutės 
Į? komplimentai.
I—Taip, tai taip, mano sesę 
tfražiną peršate į marčias, 
let kur gi šio namo kaltinin- 
iė? Gal mokytojui patarpi- 
|įnkaujant padarytume mai- 
|us?—atsilošė tiesus ir gra
fus 28 metų valdininkas iš 
Kauno ir, apgalvotomis fra
zėmis kalbą pamargindamas, 
fvilgčiojo saliono durų link.
■ Kleopatra užtruko. Pasa
kytieji Eugenijaus žodžiai 
luskendo krūtinėj kaip sun
kūs akmens ežere, ir plėšė, 
Braškė širdį, kurią įtempus 
talia vilko prieš siūbuojan- 
|ų jausmų srovę, sodino į 
tsparumo valtį, ir liepė irtis 
penai ir nesuprastai.

Numetus juodą klostytą 
bknelę, pasirinko ilgą dan
iškos šviesiai melsvos spal
ius tiulinę su plačiu, banguo
ji kliošu ir, susegus talijoj 
■Įgnybtą plačią juostą, veid- 
Įądžio atspfc»idy pasigėrėjo. 
■Pataisė lininių plaukų ban- 
fcs, kasų vainiką persmeigė 
Es žymia Smulkios nemirš- 
jįpklės šakale, ir lengvučiais 

Janiais rnustraksėjo salio- 
Įink. )

pažįstamas ir

Eugenijus, pa- 
lengvutę šilku

kios, ryškios kraujo rožės, 
jis pribėgęs paėmė Kleopat
rą už rankos ir arčiau pri- 
vesdamas, perstatė:

—Čia mano sesutė Kleopą. 
Poniai ir ponui Garniams se
niai pažįstama, na o čia žy
mus valdininkas, ponas Ju
lius Butėnas, iš Kauno, čia 
jo sesutės Gražina ir Birutė, 
o tėvelis man ir sesei, tur
būt, seniai 
mielas.

Nušposavo 
traukdamas
apmuštą kėdę Kleopatrai, ku
rią pasodino tarpe savęs ir 
Butėno.

Butėnas, pažvelgęs į Kleo
patros akis, visai prarado 
save. Jo patyręs kavalieriš
kas protas šiose akyse rado 
išimtį, dvasios tyrumą, tau
rų susikaupimą ir užslėptą 
skausmą.

Prieš tą visą lenkėsi jo 
siela ir ši, artimai kėdėj sė
dinčioj!, mergaitė priminė 
jam kažkokią šventenybę, 
kurios nei rūbų prisiliesti ne
leistų sąžinė, kurią gina 
pats protas, klaupiasi išmirę 
aistros.

Žvelgė ją nuo žemės iki 
kasų vainiko, brangino ir 
dievino ir kai ji atkreipdavo 
savo akis, jis savo ištrošku
sią dvasia gerdavo iš jų kaž
kokį nerimstantį ilgesį ir 
dvasinę palaimą.

(Bus daugiau)

MĖGSTU TAVE, VĖJELI

nenusvirk, kaip
Jurginis. Drąsos,

iauručiįu rankų glėbiu at- 
nė guginkias suvertines 
is', ir tt&rp jų stovėdama 
finai nusišypsojo ir sve- 
as nusi&nke.
teeniju&^

K Veidai:

n e s u 1 aikyda- 
angų, neramiai 

išsiveržė pui-

Mėgstu aš žiūrėti, kai vėjo 
lakūnėlio lankomi laukų ja
vai ritmiškai banguoja, ma
loniai sveikina vėjelį, kai jis 
dienos kaitroje pūsterėja į 
veidą; įdomus jis, kai, pirm 
audros skubiai lekia per pa
saulį, pranešdamas jos arti
mumą; jis jaudina mane, 
kai supykęs drasko medžių 
šakas, nešioja, meta į šalis 
jų lapus, šniokščia bekovoda
mas su stipriais medžiais; 
bet labiausiai mėgstu vėjelį, 
kai jis prieblandoj maloniai, 
švelniai užveda paslaptingas 
šnekas su žaliaisiais me
džiais, glamonėdamas jų la
pelius, švelniai linguoja jų 
šakeles. Jųjų šnekoj jauti 
mistinę jėgą. Ilga, nuolati
nė jų šneka primena tą bega
lybę, kuri apima regimą ir 
neregimą pasaulį. Nesupran
tama, bet girdima gamtos 
elementų kalba sužadina 
mistinę, paslaptingą nuotai
ką.

Klausais, klausais ir lauki, 
kada išgirsi suprantamą žo
dį, kada magiška jėga palies 
tavo sielą, ir tu suprasi tuos 
pasaulio pradus, kurie žmo
nių nežinomi ir nesupranta
mi. Klausais, lauki ir norė
tum būti ir būti toj padėty
je. Jauti esąs arti tų paslap
čių, kurios mus apsupa, bet 
neleidžia savęs pažinti. Gi 
tas nuolatinis, gyvas ir re
gimas šnekos judesys, tas 
gyvasis vėjas, duodąs vis
kam akstiną, kaip vaizdžiai 
pestato Gyvybę, kuri davė 
pradžią visam pasauliui. Ta
da prisimena šventojo Rašto 
žodžiai: „Pradžioj Dievas 
sutvėrė dangų ir žemę. O 
žemė buvo tyra ir tuščia ir 
tamsybės buvo ant gelmių 
ir Dievo Dvasia skrendeno 
ant vandenų”. Pirmiaus „Die
vo Dvasia skrendeno ant 
vandenų”, vėliau sutvarkė 
padarytąjį pasaulį. Tatai 
vėjas lakūnėlis neša mintis 
ir sielą į tą tolimąjį paslap
tingą praeitį, kai visata ga
vo pradžią. Prieblandos tam
si, neaiški šviesa primena 
tas tamsybes, kurios viešpa
tavo visatoj. Taip, skrajo
jančio vėjo nuolatinė šneka 
su medžiais sutemos metu 
sužadina sieloje ilgesį tų pa
slėptų, dar nepažintų pasau
lyje jėgų, Aukščiausios Bū-
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Brooklyno Apreiškimo parapijos choras su savo vedėju muz. Jonu Jankum ir dvasios vadu kun. Br. Kruzu priešakyje. 
Šis choras sekmadienį, spalių 13 d., 3 vai. popiet, Pasaulinės Parodos Tikybos Šventovėje (Temple of Religion) duos 
bažnytinės muzikos koncertą, kurio programa atspausdinta šiame puslapyje. Apreiškimo parapijos choras lapkričio 
10 d. dalyvaus L. K. Federacijos New Yorko apskrities Margumynų Vakare ir išpildys dalį koncertinės programos. 
Šiuo metu choras žymiai padidėjęs ir jau skaito 100 narių.Automobiliu į Vakarus TIKYBINIS KONCERTAS PASAULINĖJE PARODOJE

Kun. Juozas Jusevičius

Jau aštuoni metai, kai gy
venu pačiame Amerikos vi
duryje—Omahos mieste. Vi
są laiką nebuvo ištekliaus ke
lionei. Taip pat nebuvo ir 
laiko.

Neseniai, kaip iš dangaus, 
iškrito proga. Prelatas J. 
Maciejauskas su Henriku, 
kaip mes jį vadiname, va
žiuoja į Vakarus. Sustojęs 
Omahoje paėmė ir mane. Kur 
rasi geresnę progą. Važiuo
jame prelato automobilium.

Kita proga
Jau nuo seniai pažįstu 

žmogų, kuris turi įtakos ge
ležinkelio bendrovėje. Prieš 
išvažiuosiant, jis man taip 
pasakė: „Jei nori, gausiu 
„free pass”. Jei kas atsitik
tų automobiliui, galėsi grįžti 
namo traukiniu”. Maloniai 
jam padėkojau ir, žinoma, 
paėmiau „free pass”.

Keliaujame
Sausio 7 d. kelionės aplin

kybės nebuvo geros. Tuojau 
po Kalėdų buvo labai daug 
prisnigta. Šaltis buvo dide
lis. Visai nebuvo galima tie
siai važiuoti į Vakarus. Dėl 
to pasukome į Pietus. Va
žiavome per Falls City, Ne
braska, kur neseniai atrasta 
aliejaus, Atchison, Leaven
worth, Kansas City. Tačiau 
ir čia neišvengėme blogo ke
lio. Nuo Omahos iki Kansas 
City kelionė buvo kaip ir 
ledu.

Pas Kleboną Kansas City
Sustojome pas kleb. kun. 

Fr. Žeką. Tuojau susidrau
gavom. Kun. Fr. žekas labai 
darbštus. Jis parapijoje tu
ri tik apie 30 šeimų, o išlai
ko mokyklą ir kitus parapi
jos namus, kurių ir didesnė
se parapijose nėra. Rytojaus 
dieną atlaikę šv. Mišias išvy
kome toliau.
Pas Kansas City Patriarką

Būti Kansas City ir neap
lankyti to miesto lietuvio pa-

tybės, kuri yra ir bus be ga
lo, kuri duoda pajusti amži
nybės pradus.

Šventasis gyvybės vėjeli, 
skrisk per platųjį pasaulį, 
prabilk į žmonių širdis sa
vo saldžia šneka, supažindin
ki juos su amžinaisiais pra
dais, su Tąja Gyvybe, kuri 
duoda pradžią viskam!

Mėgstu tave, vėjeli, prie
blandos metu, kada tu užve
di paslaptingas šnekas su ža
liaisiais medeliais.

JMeškuitis.

triarko būtų nedovanotina. 
Jis yra Vincentas Žemaitis. 
Jau 48 metai, kai gyvena 
šiame mieste. Iš pradžios 
priklausė prie lenkų parapi
jos. Kai lietuviai pradėjo 
važiuoti, jis tuojau suorgani
zavo šv. Kazimiero draugiją. 
Paskui, jam ir kitiems vei
kiant, parapija sutverta, baž
nyčia nupirkta ir mokykla 
pastatyta. Jis ir dabar yra 
didelis bažnyčios rėmėjas. 
Ne tik jis pats tai daro, bet 
prižiūri, kad ir jo vaikai sek
tų tėvo pėdomis. Jis yra 
tikras bažnyčios piliorius.

Šimto Tūkstančių Dovana
Važiuodami iš Kansas 

City, matėme ir šimto tūks
tančių dovaną, kurią suteikė 
ponia Hines tėvams Augusti- 
jonams. Ji pastatė jiems la
bai gražią koplyčią už šimtą 
tūkstančių dolerių. Tas gra
žus Dievo namas yra ispanų 
stiliaus. Jis per amžius 
skelbs jos gerą širdį. Oras 
dar buvo šaltas, dėl to sku- 
binomės į šiltesnius kraštus.

Tušti laukai
Įvažiavus į Oklahoma val

stybę, tuojau pamatėme tuš
čius laukus. Sakoma, kad 
rugsėjo, spalių ir lapkričio 
mėnesiais visai nebūna lie
taus. Kas dar lieka gyva, 
karšti saulės spinduliai visai 
išdegina. Kitą kartą ūkinin
kai neturi vandens sau ir gy
vuliams.

Aliejaus Šulinys
Tuose laukuose pristatyta 

daug aliejaus šulinių iš gele
žies. Aliejus nuolat traukia
mas iš tų šulinių ir vamz
džiais siunčiamas į Rytus. Pa
prastai, ūkininkai iš to viso 
mažai naudos gauna. Didelės 
bendrovės nuperka žemę, 
pristato šulinių ir išima visą 
aliejų. Ūkininkai gauna tik 
vieną, kitą tūkstantį už že
mę.

Paprasti ūkininkai, žino
ma, negalėtų aliejaus iš že
mės ištraukti, nes vieno šuli
nio pastatymas kaštuoja 
penkiolika tūkstančių dole
rių. Taip pat reikia 24 žmo
nių, kad pradžioj prie jo 
dirbtų. Taigi, reikia didelio 
kapitalo, kad galima būtų 
gauti aliejaus iš žemės.

Daug Žmonių Apsigavo
Kai buvo atrastas aliejaus 

Oklahoma valstybėje, kai 
kurie žmonės ten važiavo ir 
pirko ūkius. Jie laukė pel
no. Bet žinoma, ne po visa 
žeme eina aliejaus gyslos. 
Dėl to daugelis apsigavo. Kai 
kur visai nėra aliejaus.

Šį sekmadienį, spalių 13 d., 3 vai. popiet, Pasaulinės 
Parodos Tikybos Šventovėje (Temple of Religion) Apreiš
kimo par. choras turės tikybinės muzikos koncertą, kurs tę
sis visą valandą. Vadovaus muz. J. Jankus. Vargonais 
gros Justas Jankus. Paaiškinimus suteiks stud. Alb. Či- 
žauskas.

Būsimų klausytojų naudai čia paduodama programa:
1. Cantate Domino............................................. F. J. McDonough
2. Veni Jesu ..................................................................... Cherubini
3. Laetentur Coeli.......................................................... J. Wiegand

Choras ir soprano solo—Angela Maslauskaitė

4. Salve Regina.................................................. C. Henshaw Dana
Solo—contralto Adeline Dragūnaitę

Lietuviškos giesmės
5.. Pulkim ant kelių ................................................
6. Trys Karaliai .......................................................... J. Žilevičius
7. Stovi Motina gailinga ........................................... J. Žilevičius
8. Linksma diena .......................................................... J. Naujalio
9 Atsiliepki, Jėzau .................................................................. N. N.

10. Marija, skaisčiausia lelija ................................... C. Sasnausko
11. Andante ......................................................................... C. Gluck
12. Serenade .................................................................. F. Schubert

Smuiku solo—Margareta Digrytė
13. Panis Angelicus ................................................. Cesar Franck
Choras ir soprano solo—A. Maslauskaitė; smuiku solo—M. Digrytė
14. Praise Ye The Father ..:.................................. Charles Gounod

Visi, kas gali, turėtų pasinaudoti šia gražia proga, pa
siklausyti didžiulio choro gražaus giedojimo. Sekmadienį, 
spalių 13 d., 3 vai. popiet, Temple of Religion patalpose 
skambės lietuviška giesmė ir visiems bus malonu pasiklau
syti.

Vatos Laukai
Paprastai ūkininkai augi

na vatą. Prie vatos augini
mo reikia daug laiko praleis
ti ir gerai prižiūrėti. Bet ge
ras ir pelnas. Už kiekvieną 
svarą vatos, tik ką nurinktos 
nuo lauko, mokama aštuoni 
centai. Vienas ūkininkas pa
rodė mums nedidelį žemės 
plotą ir pasakojo: „Už šį 
mažą lauką aš gavau šiais 
metais $190”.

Pavojai Gyvybei
Oklahoma valstybėj dideli 

karščiai sukelia smarkias 
audras. Nekartą tos audros 
nuverčia ūkininkų namus. 
Aš patėmijau pas vieną ūki
ninką didelį urvą su durimis 
i žemę. Paklausus, kam to 
reikia, ūkininkas atsakė: 
„Jau tris kartus mano namai 
buvo audros nuversti. Jei 
aš neturėčiau to urvo, nebū
čiau gyvas. Kai audra pasi
kelia, tai rodosi, kad dangus 
su žeme susijungia. Mes 
tada bėgame į urvus. Taip 
apsaugome savo gyvybę.”

Prelato Giminės
Netoli Oklahoma City gy

vena prelato giminaitis. Ed
uardas Legeika. Jis turi di
delį ūkį, daug gyvulių ir į- 
vairių mašinų. Jo šeima taip 
pat skaitlinga: trylika vai

kų. Dabar jau vaikai apdir
ba viską. Man ypač patiko 
kalakutas, kurį jo žmona 
užmušė, iškepė ir paruošė 
kelionei į Los Angeles.

Kitas prelato giminaitis 
gyvena Harrah miestelyje. 
Jis verčiasi bizniu. Turi ga
zolino stotį. Be to, turi ūkį 
ir laisvesniu laiku jame dir
ba. Dar kitas giminaitis, 
Petras Senkoskis, yra Har
rah miesto mayoras ir turi 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
Iš mayoro pareigų ten nėra 
pelno. Viso miesto sąmata 
1940 m. buvo tiktai $7,000. 
Mayoras, rodos, algos gauna 
12 dol. į metus. Visi prelato 
giminės mus gražiai priėmė, 
pavaišino ir buvo mums ma
lonūs.

Bažnyčia Oklahomos 
Valstybėje

Oklahoma valstybėje mū
sų bažnyčių nėra daug. Yra 
ir didesnių miestų, gi bažny
čios nėra. Kai kur yra tik 
misija ir kunigas tik karts 
nuo karto ten atvažiuoja. 
Kunigams gana sunku, nes 
negali taip gerai žmonėms 
patarnauti. Būtų daug ge
riau, jei jie arčiau prie žmo
nių gyventų.

Išvažiavę iš Oklahoma val
stybės. pajutome tikrą dyku
mą. Ūkininkų namų jau vi-

sai mažai matyti. Paskui ir 
visai pranyko. Prasidėjo tuš
ti laukai. Privažiavom tik 
gazolino stotis ir mažus na
melius keliauninkams. Na, 
ir telefono stulpai, bet ne to
kie kaip pas mus: paprasti 
septynių, aštuonių pėdų pa
galiai laiko visą vielų liniją. 
Kai vėjas papučia, tai tie pa
galiai net linguoja. Texas 
valstybėje žolės nematysi. 
Tik toliau į pietus, pasimato 
daugiau gyvybės.

Čia jau prasideda „ranch
es” (garsūs gyvulių ūkiai). 
Čia matysi dideles gyvulių 
bandas. Čia randasi ir dau
giau žmonių. Vyrai nešioja 
dideles skrybėles ir laukuose 
arkliais jodinėja, varinėja 
savo bandas. Namai čia nė
ra dideli. Mat, jau šilčiau ir 
nėra reikalo statyti didelių 
namų, kaip pas mus statomi.

Amarilio
Amarilio, tai gražus Texas 

valstybėje miestas. Pakraš
čiuose yra mažų namų, bet 
viduryje yra ir labai didelių. 
Tarp tų namų matyti ir ka
talikų bažnyčių bokštų. Čia 
katalikai turi savo pradžios 
ir aukštesnių mokyklų. Mes 
čia ilgai neužtrukome: rūpė
jo Los Angeles.

Į Pietus
Dabar galima buvo labai 

greit pasiekti Los Angeles. 
Bet prelatas norėjo pamaty
ti mūsų tautietį, kun. Jurgį 
Jonaitį, Tuscon mieste. Dėl 
to leidomės į pietus.

Netikėtas Susitikimas
Sausio 11 dieną nakvojo

me Roswell mieste. Anksti 
rytą išvažiavome ieškoti baž
nyčios atlaikyti šv. Mišias. 
Suradę namą prie bažnyčios 
manėm, kad iš jo išeis kle
bonas. Bet kas išėjo? Se
suo kazimierietė. Kai pama
tė prelatą, kurį pažino, tuo
jau pradėjo lietuviškai kal
bėti, o mes manėme, kad čia 
lietuvio ir su žvake neras
tum. Tuo tarpu riet”l2" lie-‘ri 
tuvaičių gražiai darbuojasi ' 
meksikiečių tarpe. Tai buvo 
tikrai netikėtas susitikimas.

Seselės mus maloniai pri
ėmė, viską pataisė šv. Mi
šioms ir paskui pusryčiais 
pavaišino.

Dideli Kalnai
Už Roswell miesto, New 

Mexico valstybėje, prasidėjo 
labai dideli kalnai. Vienas 
kalnas mums atrodė labai 
arti, bet valandą ėmė jį pa
siekti. Žiūrint iš arčiau į tą 
kalną, atrodo, kad debesys 
su juo jungiasi. Viršūnė 
sniegu padengta.

Kur kalnai nėra taip aukš
ti, ten auga didelės pušys. 
Sakoma, kad tuose pušų miš
kuose yra daug laukinių žvė
rių. Kur tik truputį lygiau,— 
tuojau matysi žmones, nami
nius gyvulius ir paukščius. 
Ūkininkai labai vargingai 
gyvena. Namai apleisti. 
Mat, nėra iš ko taisyti. Tarp 
tų neturtingų ūkininkų ran
dasi ir katalikų bažnyčios. 
Jos taip pat yra mažos ir 
menkos. Bet jos yra ir ne 
toliau kaip dešimts mylių 
viena nuo kitos. Tai vis pa
rodo, kad Katalikų Bažnyčia 
nėra turtingų žmonių bažny
čia. Ji yra tų, kurie priima 
Kristaus mokslą ir pagal jį 
gyvena.

(Bus daugiau)

Iš Columbus, Ohio, rašo, 
kad čia buvo pašaukti ugnia
gesiai į vidurmiestį. Atvykę 
atrado bestovintį J. C. Stopf 
iš Willard Ohio ir laikantį 
rankoje laišką. Ir koks bu
vo nusistebėjimas ugniage
sių, kada sužinojo, jog Stopf 
buvo Willard miestelio pašto 
valdininkas ir atvykęs į Co
lumbus paštininkų suvažia
vimą.

Sheepshead Bay, Brookly- 
ne, bus nugriauta 300 gyve
namų namų, kur bus 
tas platus vieškelis.
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Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
rėmėjų 9-ojo seimo atgarsiai

Rugsėjo 29 d. prašvito 
šviesi ir džiaugsminga. Die
vo Apvaizdos kalnas, kurį 
majestotingai puošia šv. 
Pranciškaus v i e n u o 1 ynas, 
nuo ankstyvo ryto atgyvėjo. 
Automobiliai birbė į kalną, 
o prie vienuolyno durų pasi
pylė gausus būrelis atstovų 
bei svečių iš Čikagos, Pitts- 
burgo, Brooklyno, Philadel- 
phijos, Cleveland©, Du Bois 
ir kitų vietų. Visi rinkosi 
dalyvauti šv. Pranciškaus 
vienuolyno rėmėjų 9-tame 
seime.

Kun. J. Skripkus, vienuoli
jos kapelionas, atnašavo mi
šias ir pasakė gražų pamoks
lėlį. 2 vai. popiet įvyko sei
mo atidarymas. Į prezidiu
mą išrinkti: pirm. A. Sutkai- 
tytė, vicepirm. A. Auksutie- 
nė, sekr. J. Pukelienė ir A. 
Naujelaitė. Centro valdybos' 
pirm. M. Tumasonienė pa
sveikino ir trumpais bruo
žais papasakojo, apie nu
veiktus darbus. Motina M. 
Aloyza, centro valdybos iž
dininkė, paskaitė visų skyrių 
pajamas. Pasirodė, kad visi 
skyriai labai darbščiai pasi
darbavo ir atnešė gražaus 
pelno. Pirmą vietą užėmė 
Centro Valdyba ($1,885.80), 
antrą vietą 1 skyr., Bridge
port, Chicago ($1,101.25), o 
trečias vietas — III skyrius, 
Town of Lake, Chicago ir 
VIII skyrius Detroit (abu po 
$312). Įsirašė į draugiją 28 
amžini nariai.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. Karužiškis, kun. A. Jur
gutis, inž. A. Mažeika, ir E.

, ‘ Po kalbų ir sveikinimų 
priimti tokie nutarimai: 1. 
Rėmėjų skyriai per ateinan
čius metus įrengs naujos 
akademijos valgomąjį kam
barį. Kas ką įgys, bus pažy
mėta valgomajame kamba
ryje.

2. Kiekvienas skyrius per 
metus suruoš po vieną pikni
ką, kortų pramogą ir laimė
jimą vienuolijos tikslams 
remti.

3. Kiekvienas skyrius su
rengs vieną vakarą parapi
jos naudai ir tos parapijos 
vietinėm seselėm.

4. Kiekvienas skyr. steng
sis gauti nors po vieną am
žiną narį.

5. Raginti kitus aukoti 
Brazilijos misijos reikalams,

jjįiir darbuojasi seserys pran- 
ciškietės, ypač patarti da
rantiems testamentus užra
šyti tų misijų darbuotei pa
remti.

Seime dalyvavo ir sveikino 
iš 25 lietuviškų kolonijų. Au
kų sudėta 1,805 dol.

PRANCIŠKIEČIŲ PADĖKA

Įėjo nei vargo, nei išlaidų 
atvykti į seimą, už kilnius 
aukotojus bei sveikintojus, 
kurie savo prielankumu pa
drąsino dar aukštesnius 
siekti idealus, už klebonus, 
kurie nesigailėjo paraginimų 
savo parapijiečiams remti 
vienuolijos tikslus, už laik
raščių redaktorius bei leidė
jus, kurie platino vienuolynų 
rėmimo idėją savo laikraščių 
skiltyse.

Šv. Pranciškaus Seserys.

BALTIMORE, MD.

—Spalių 6 d. šventėm Ro- 
žancavą. Per Sumą choras 
gražiai giedojo. Kun. L. J. 
Mendelis pamoksle apibudi
no rožančiaus malones. Pri
siminė mums prigimtoji 
bažnyčia Lietuvoje, nes ten 
buvo Rožancavos atlaidai. O 
kaip tą dieną rožančiaus 
malda buvo jauniems saldi, 
kada pažvelgdavom į kara
lienės šv. Rožančiaus sostą 
altoriuje; tąsyk ramybės vil
tis džiugino mūsų širdis, 
kad per švč. Marijos, užtari
mą, bus Lietuva laisva. Šian
dien kartybių skausmai iš
spaudžia karštą ašarą, kad 
Dievas nubaudė mūsų tautą, 
kuri didingai žengė kultūros 
takais, pamiršdama savo ka
ralienę Mariją. Vilties spin
duliai tegu negesta.

—Jonas Mačiulaitis buvo 
tvirtas žmogus, bet jau per 
daugelį metų turėjo skauda
mas kojas, vieną gydytojai 
net nupiovė; per ilgus metus 
prikentėjęs, dabar mirė.

—Gervazas Strungys, se
nas parapijietis, sunkiai ser
ga.

—Antano Sakevičiaus žmo-’ 
na mirtingai serga; atvažia
vo iš Chicagos duktė—sesuo 
Kazimierietė, patarnauti sa
vo motinėlei paskutinę gyve
nimo valandą.

—Spalių 6 d. įvyko parapi
jos vakarienę. Svečių buvo 
tiek, kad net parapijos salėje 
buvo mažai vietų.

J. K.

Šv. Andriejaus parapija
Šiais metais klebonui kun. 

J. čepukaičiui sukako 20 me
tų kunigystės, o dabartiniam 
vikarui kun. V. Ažukui—15 
metų kunigystės. Spalių 6 
d. šv. Andriejaus bažnyčioje 
iškilmingas mišias atnašavo 
kun. J. čepukaitis; asistavo 
kun. V. Ažukas ir kun. V. 
Slavynas, laimingai sugrįžęs 
iš pavergtos Lietuvos. Sve
čias kunigas ir pamokslą pa
sakė.

Vakare Lietuvių Muzikalė- 
je salėje įvyko kun. J. čepu
kaičiui ir kun. V. Ažukui pa
gerbti jubiliejinė „netikėta” 
vakarienė. Tą dieną buvo ir 
kun. Ažuko gimtadienis, tik 
nesužinota, kiek amžiaus tu
ri. Vakarienėje dalyvavo 
daug svečių, kurių tarpe ku
nigai: Klevinskas, Zimblys, 
Paukštis, Vasiliauskas, Va- 
lančiūnas, Raila, Neveraus- 
kas, Martusevičius, J. Čepu
kaitis ir V. Ažukas. Vakaro 
vedėju buvo linksmai nusi
teikęs kun. Klevinskas. So- 
lemnizantams pasakyta aps
čiai gražių kalbų, sveikinimų 
ir gerų linkėjimų.

Pamarginimus tarpais iš
pildė parapijos choras, varg. 
P. Staniškio vedamas. Cho
ro nariai F. Tamulis ir J. 
Klevas išpildė pantominą su 
pritaikintomis dainomis ir 
juoko sukėlė.
Kun. J. Čepukaitis ir kun. V. 

Ažukas dėkojo už suruoštą 
vakarienę, skaitlingą atsilan
kymą ir gražius širdingus 
linkėjimus.

L. Vyčių 124 kuopa šiemet 
mini savo gyvavimo 10 metų 
sukaktį, kuri bus atitinkamai 
atžymėta šeštadienį, spalių 
19 d., didžiuliais šokiais, 
įvyksiančiais Hotel Plaza, 
Journal Square. Gros Fran
ces Seider orkestras. Rengi
mo komitetą sudaro J. Smith, 
J. Sable, J. Bazilus, V. Dobbs, 
J. Sidtis, Fl. Smith, Kaye 
Rath, Ann Basan, Ann Baru- 
tis, Ann Link. Komitetas ma
loniai kviečia visus atsilan
kyti.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5417 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

KARL F. ENDRESS
Ave.. Brooklyn. N. Y.5117—5 th

BAYONNE, N. J.

BRIDGEPORT, CONN.

Šv. Andriejaus parap. cho
ras rengia koncertą - teatrą 
„Balon kritęs sausas nekel
si” ir šokius spalių 27 d., 
sekmadienį, parapijos salėje. 
Malonėkite skaitlingai atsi
lankyti. Pelnas naujiems 
vargonams ir par. mokyklai 
išlaikyti. F. P.

Dėkojame p r i s idėjusiem 
prie šv. Pranciškaus vienuo
lyno rėmėjų devinto seimo 
pasisekimo.

Savo padėką išreiškiame 
šiais šv. Mišių maldos žo
džiais: „Teikis, Viešpatie, at
mokėti Amžinuoju Gyvenimu 
visiems, kurie dėl Tavo Var
do gera daro.”

Taip, mes kasdien ta mal
delę kartosime už Jus, bran
gieji geradariai, už atstovus 

—bei atstoves, kurios nesigai-

Tel.: 3-4747

Dr. M. J. C O L N E Y
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Spindulius, 
Diathermy, ir kitus moderniš- 
,kus išradimus nuo aukšto ir 
žemo kraujo spaudimo, vidurių 
Hr širdies ligų. Reumatismo, 

ir odos ligų, su gerom 
kli pasekmėm.

—40 vai. atlaidai praėjo 
labai iškilmingai; dalyvavo 
visi apylinkės kunigai. • Pro
cesija buvo labai iškilminga, 
kurioj pasirodė visas para
pijos jaunimas, ypač Soda- 
lietės. Choras, vad. A. Sta- 
nišauskui, gražiai sugiedojo 
mišparus. Kun. Aukštakal
nis pasakė turiningus pa
mokslus.

—Lankėsi iš Brooklyno 
muz. Dulkė, Jankus ir Saka- 
dolckis, kurie apžiūrėjo var
gonus. Muz. J. Jankus buvo 
ir atlaidų užbaigoj; per miš
parus pagiedojo.

—Metinis bazaras bus spa
lių 17, 18, 19, 24, 25, 26. Vi
si parapijiečiai gavo laimėji
mo knygutes, kurias reikia 
išparduoti. Laimėjimas bus 
spalių 26 d.

—Parapijos choras turi 
metinį parengimą, lapkričio 
24 d., paskutinį sekmadienį 
prieš adventą. Turės vaidi
nimą ir koncertą; visi įsigy
kite bilietus iš anksto, pa
remkite jaunimą, kuris re
mia bažnyčią.

—Bridgeport© vaidintojai 
choristai suvaidins gražią 
komediją, „Kuprotas Oželis”, 
muziką ir veikalą parūpino 
A. Stanišauskas. Netrukus 
bus pranešta, kurią dieną 
bus vaidinimas.

—Priaugančiųjų choras 
rengiasi vaidinimui, nes tik 
vaidindami ir lietuviškas 
daineles dainuodami gali ir 
lietuviškai daugiaus pramok
ti.

—Darbai tikrai įsijudino, 
net po kelis pasikeitimus 
dirbama. O.

Atvyksta Brooklynas
Spalių 27 d. šv. Kazimiero 

par. salėje, 331 Earp St., 6:30 
vai. vak. bus didžiulis vaidi- 
ninimas. Atvažiuoja Brook
lyno jaunimas ir suvaidins 
veikalą „Rytų Pilis”. Jaunuo
liams vaidintojams vadovau
ja kunigai Masiulis ir Rauga
las. Nemanau, kad kas liktų 
neaplankęs Brooklyno vai
dintojų vaidinimo. Sodalie- 
tės visu 100 nuošimčių dar
buojasi, kad vakaras pasisek
tų. Jos kviečia visus gausiai 
atsilankyti. Įvertinkim jau
nimo pastangas ir gausiai at- 
silankykim. Bus ir šokiai; 
gros Bill Smith’s Blue Aces. 
Bilietai tik po 35c.

Sukaktis
Leonas ir Viktorija Kun

drotai spalių 3 d. minėjo ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Jubiliatai turi mė
sos krautuvę, kurią sėkmin
gai veda, gražiai, pasiturin
čiai gyvena. L. Kundrotas 
atvyko iš Lietuvos prieš 33 
metus, kilęs iš Kuzių parapi
jos. Jų dukrelė Ona yra pui
kiai išlavinta, baigus aukštą 
mokyklą; ji yra susižiedavu
si su dr. Jonu Lauriūšiunu, 
kurs dabar yra Medical Cen
ter ligoninėje, Jersey City, 
kaip praktikantas.

Kundrotai seni šv. Kazi
miero par. nariai, visada pa
lankūs lietuviškam darbui. 
Sveikinu jubiliatus ir linkiu 
jiems gražiausio pasisekimo 
ateityje.

Vedybų metai
Nežinau, ar kitais kuriais 

metais buvo tiek vedybų, 
kaip šiemet. Ne tik jauni, bet 
ir seniai neatsilieka. Štai vie
na jaunavedė 63 metų, o jau
nasis—73 metų. Pirmiau žiū
rėdavo, kad vaikinas dirbtų, 
kad turėtų automobilių, o šie
met merginos, matyti, to ne
paiso.

K. D.

Rugsėjo 29 d. mūsij para
pija šventę savo patrono šv. 
Mykolo švente. Iškilmės bu
vo labai gražios, kadangi bu
vo įdėtos naujos gurno grin
dys. Žmonės nesigailėjo pa
aukoti gėlių. Mišparus lai
kė svečiai kunigai. Celebran
tu buvo kun. N. Pakalnis, 
jam asistavo kun. Aleksiū- 
nas ir kun. Kelmelis. Pri
taikintą pamokslą pasakė 
kun. Balkūnas. Klebonas iš
reiškė didžiausią padėką vi
siems, kurie prisidėjo.

Koncertas
Spalių 27 d. rengiamas di

džiulis koncertas, kurs žada 
būti labai įdomus, kadangi 
dalyvaus visų žinoma ir my
lima artistė J. Žukauskaitė. 
Artistė yra baigus aukštus 
muzikos ir dainavimo moks
lus Lietuvoje ir Romoje, dau
gelį kartų pasirodė lietuvių 
tarpe. Dalyvaus vietinis cho
ras, kuris labai uoliai dar
buojasi. Be to, programoje 
dalyvaus smuikininkas J. 
Zengukis, Anna Apaide, 
Emilija Amsiejus, ir kiti. Po 
programos bus šokiai. Bilie
tai jau platinami.

Pamaldos
Rožančiaus pamaldos tre

čiadieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vak.

Vyčių balius
Spalių 12 d. mūsų vyčiai 

rengia balių. Kviečia visus 
atsilankyti. Bayonnės vy
čiai visuomet parengia gra
žias pramogas.

Tautiškumas yra kurian
čios tautos teigiamas reiški
nys, jis dega tautos ir tėvy
nės meile ir nori ją pastaty
ti aukščiausiame kultūros 
laipsnyje.

Vladas Putvys 
----4-----

Skaityk daug, bet perskai
tyk mažai knygų.

—Boone
-----------

Vien tik darbais įrodoma 
meilės galia. -----------

Būti yra svarbiau, negu 
veikti; kad tas daugiausia 
nuveikia, kas yra kilni asme
nybė, o visas tas veiksmas, 
nepasiekus pirmiau aukštes
nio sielos būvio, tėra vėjo 
pūtimas—rodos trukšmingas 
ir garsus, bet nepaliekąs jo
kių tikrai teigiamų pasėkų.

—M. Pečkauskaitė--*--
Gyvenimas pilnas patogių 

progų. Nėra jos nei drama
tinės, nei didžios, o tik svar
bios tiems, kurie nori ko 
nors gyvenime pasiekti.

—O. S. Marden
----*----

Moters logikos knyga yra 
apšlakstyta ašaromis, o jų 
teisingumas visuomet lieka 
jausmuose.

—Takery

NOTICE
GB 1674 __ __ ____________
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4718 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No.I 
GB 10615 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 583-j 
589 Henry St., Borough of B’klyn, County! 
of Kings, to be consumed off the premises 1

MARIO ANZALONE 1
583-589 Henry St., Brooklyn, N. Y.-1

NOTICE is hereby given that License No.« 
GB 2569 has been issued to the undersigned! 
to sell beer at retail under Section 107 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1419 
8th Ave., " 
Kings, to

PAREIGA int

1419—8th

Borough of Brooklyn, County of 
be consumed off the premises. .

DAVID KATZ,
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1101 
Banner Ave., F ”____ , ________
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., - Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, County

NOTICE is hereby given that License No.I 
GB 1895 has been issued to the undersigned! 
to sell beer at retail under Section 107 of’ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1725 į 
Bath Ave.. Borough of Brooklyn, County ofl 
Kings, to be consumed off the premises. .

DAVID COLEN
1725 Bath Ave., Brooklyn, N. YJ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
•o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 569 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

LEO COHEN
569 Wilson Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No/ 
GB 1577 has been issued to the undersigned: 
to sell beer at retail under Section 107 of! 
the Alcoholic Beverage Control Law at 493 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE SIEMER
493—3rd Ave., Brooklyn, N.

of j

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOTTIE BOBITCHE
340 Roebling St., Z Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2618 hat) been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 436 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEXANDER ARDOLINO
436 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 304 
Prospect Park West. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 172 
Prospect Park So. West, Borough of Brook- 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL PONELLI
Prospect Park So West. Brooklyn, N. Y.

lyn, 
the

172

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
th Alcoholic Beverage Control Law at 1106 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1352 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Rutland Rd., 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No.l 
GB 11545 has been issued to the undersigned] 
to sell beer at retail under Section 107 oft 
the Alcoholic Beverage Control Law at 430] 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County] 
of Kings, to be consumed off the premises.1 

LEWIS PLOTKIN
430 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 424 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensee No. 
GB 1799 has been issued to the undersigned

kus papasakojo. Tuomi ir 
baigėsi programos dalis. 
Kiekvienai naujai narei vie
šai buvo įteikta graži dova
na.

Linksmaz buvo svečiuotis 
Cicero ribose, kun. Vaičiūno 
par. pastogėje, pas Moterų 
Sąjungos 2-ros kuopos ma
lonias vaišintojas.

Aušrinė.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 1101 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
GUSSIE SPITZER

1101 Rutland Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1863 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
Rutland Rd., 
of Kings ,to

1049 Rutland

Beverage Control Law at 1049 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed oh the premises. 
JACOB BROOK
Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 533 Park Pl., “ - - - . . - .
Kings, to

533 Park

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 
CHARLES ANDERSON
Pl., Brooklyn, N.

of

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

L 5 d., prezidento 
įgalės balsuoti tik 
L kurie bus įsirė
žo gyvenamų vie- 
L įstaigose. Už- 
Dj paskutinė diena 
L15 d. Svarbu, kad 
L piliečiai įsire- 
i Tai pilietinė par- 
L reikia atlikti be 
kilojimo. Padary
ki tuojau, kad 

lankti paskutinės 
Liaukite antradie
ni savo pareigą at-

registracija

arinės prievolės į- 
ępalią 16 d., atei-

to Bell beer at retail under Section 107 of tadipni VISI WTaJ. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 139 J ’

metą ir dar neturį 
jriralo jsiregistruo- 
jįaninių distriktų 
lįsteigose. Įsiregis- 

atliktas labai
M 5 minutes, nes

Stuyyesant Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

SOLOMON PRESENT
139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3010 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

LILLIAN GROSSMAN
3010 Avenue D, Brooklyn, N. Y.;

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2193 has been issued to the undersigned bH kad vyrų įsire- 
to sell beer at retail under Section 107 of -n-nS
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 ISJl“ DulindS, pri- 

5’eatlikę šios prie- 
budžiami įstatymo 
sis bausmėmis, 
time, kad neliktų 
vyro 21-35 metų 

bus liktų neįsire-

Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GUSTAV BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1144 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL HELNER
1144 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 2250 has been issued to the undersigned - --------------
to sell beer at retail under Section 107 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 2362 |1T SĮAJTTNGOS 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County

' SKRIČIAIof Kings, to be consumed off the premises.
MARY FERRARA

2362 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 381 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. County 
of kings, to be consumed off the premises 

ROSE ARONSON
385 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2037 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 18 
Stuyvesant Ave., Borough of B’klyn, Count 
of Kings, to be consumed off the premise

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y
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Sąjungos New 
to Jersey apskri- 
ivimas įvyks spa- 
sekmadienį, vietos

CICERO, ILL.

Sąungiečių pamoga
Moterų Sąjungos naujų 

narių vajus užsibaigė liepos 
1 d. Cicero 2 kuopa per šį 
vajų įrašė net 15 naujų na
rių.

2 kuopa kasmet po vajaus 
surengia naujų narių pager
bimo vakarą ir kiekvieną 
naują narę apdovanoja do
vanėle. Naujų narių pager
bimui vakaras įvyko rugsėjo 
25 d. Šv. Antano par. salėje. 
Valgiai buvo tikrai skonin
gai pagaminti pačių kuopos 
sąjungiečių.

Programai vadovavo pati 
kp. pirm. K. Sriubienė. Ji pa
kvietė ilgametę bei sėkmingą 
darbuotoją, buvusią Mot. 
Sąj. centro pirm. Augustiną 
Šatkienę. Ji padrąsino nau
jas sąjungietes prie darbo. 
Monika Petraitienė iš West 
Side irgi linkėjo naujoms 
narėms sėkmingos ir ilgos 
darbuotės. Mot. Sąj. Chic. 
raštininkei Marijonai Pautie
nei gražiai pakalbėjus, buvo 
pristatyta ir Albina A. Poš
kienė (Dr. Poškos žmona), 
Chicagos apskr. pirm. Ji 
reiškė džiaugsmo, kad tiek 
daug naujų narių 2 kuopa 
laimėjo ir ragino niekuomet 
neišeiti iš organizacijos. 
Kaip kun. Vaičiūnas, taip ir 
kun. J. Kloris bei naujai į- 
šventintas kun. Abromavi
čius sveikino netik naujas 
nares, bet ir pačią kuopą.

Kuopai teko laimė garbės 
svečiais šiame pokyly turėti 
Daktarą ir ponią Račkus, ku
rie neseniai grįžo iš Lietu
vos. Kotrina Račkienė pasa
kė ilgą ir labai įdomią kalbą 
apie įspūdžius . iš Lietuvos 
bei dabartinę jos padėtį. Po 
jos kalbos dar ir Dr. A. Rač-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(Dick’s Dairy)

409 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 258 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 11584 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 377 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEX STEIN & SAM BURSTEIN 
Slope Delicatessen

377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1958 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 332- 
38 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES 
332-38 Pennsylvania Ave-, Brooklyn, N. Y. 
a-k-a 638 Sutter Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 174 
Harrison Ave., Borough of Brooklyn. Countv 
of Kings, t« be consumed off the premises.

JOSEPH CONTI
174 Harrison Ave., Brooklyn. N. Y.

to sell beer at retail under Section 107 of 
GB 2222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2311 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK BOSCO 
d-b-a F. Bosco & Sons

2311 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2024 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 869 
Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 70 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES GRANT 
Spic & Span Restaurant & Bar

70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.

NOTICE 
GB 10446 _ _ ____
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1200 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MATES PELLER
1200 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
Fulton St., Borough of 
Kings, ti be consumed 

VINCENZO 
2717 Fulton St.,

Control Law at 2717 
Brooklyn, County 

off the premises.
LaMAYE

Brooklyn. N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 208 
Pearl St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
208 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 10135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4323 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY GARBE
4323 Avenue D. Brooklyn, N.

of

NOTICE !« hereby given that License No. 
EB 2008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 842 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2905 
Ft. Hamilton P’kway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2905 Ft.
HENRY SCHUTTE

Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 11305 ___________
to sell beer at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5116 
6th Avenue. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLPH DENNEMANN
5116—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 248 
Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS LIGUORI
248 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 67 
So. 2nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WALTER BANASZEWSKI
67 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5709 
6th Ave., 
Kings, to

5709—6th

Borough of Brooklyn. County of 
be consumed off the premises. 
CHARLES BURFEIND
Ave., Brooklyn. N. Y.

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

NOTICE
GB 2053 . .... ______ ____
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 169 
7th Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HAROLD PRENNER
Ave., Brooklyn, N. Y.169—7 th

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

NOTICE
GB 2270 __ __ ______
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 317 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kingu, to be consumed off the premises.

FRED HOYER
317 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 213 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 1822 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 68 
Manhattan Ave., Borough of B’klyn, Coun 
of Kings, to be consumed off the premis 

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

NOTICE is hereby given that License Nd 
GB 2405 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1374 
Nostjand Ave., Borough of Brooklyn, Count 
of Kings, to be consumed off the premise 

ELSBETH HELMKE
1374 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1985 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage _Control Law at 176 
East New 
County of 
premises.

York Ave., Borough of Brookly 
Kings, to be consumed on th

1762 East
SANTO MESSINEO

New York Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N 
EB 862 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 123 
E. 15th St., Borough of Brooklyn, Coun
of Kings, to be consumed on the premises, 

WILLIAM J. COYNE
1234 E. 15th St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N 
EB 854 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 501 
12th Avenue, Borough of Brooklyn, Count 
of Kings, to be consumed on the premi 

JACK LEVINTON « 
5014—12th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License^ 
EB 1445 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at £ 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, Count 
of kings, to be consumed on the premisla 

HARRY ROSEN
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N. 1
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NOTICE is hereby given that License No , ... ,v,
EB 2667 has been issued to the undersigne 1’1U KcltclllklSkOS
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 450 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County o 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER MANOS. PETER SOUMAKIS, 
JAMES KALAMARAS & 

JAMES SOUMAKIS 
d-b-a Dion Rest.

Ave., Brooklyn,4501—4 th N. Y
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NOTICE
EB 1348 _ _______
to sell beer at retail under Section 107 o _
the Alcoholic Beverage Control Law at 36 S Q BaniUllOUO

"------- L -r "—— Countemises jos viena pažįs-

is hereby given that License N< 
has been issued to the undersigne

Wilson Ave., Borough of Brooklyn, ( 
of Kings, to be consumed on the premi: 

JACOB ROBINSON
363 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7892 has been issued to the undersigne 
to sell beer, wine and liquor at retail unde 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., BorougM 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH
Penn Bar & Grill 1

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 724 has been issued to the undersign# 
to sell beer at retail under Section 107 ® 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
Vanderbilt Ave., Borough of B’klyn, Count! 
of Kings, to be consumed ion the premises]

MICHAEL DOUERTY 
d-b-a Park View /Tavern

631 Vanderbilt Ave., 1 Brooklyn, N. *
------------------------- J-------

NOTICE is hereby given tįiat License Nd
GB 1842 has been issued to\ the undersign# 
to sell beer at retail under < Section 107 fl 
the Alcoholic Beverage Contrbl Law at 15J 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, Coun# 
of Kings, to be consumed off the premisai

CANDIDO LUIGI & CIRO/DI PALMAJ 
d-b-a Di Palma Bros.

1510 Cortelyou Rd., Ifrooklyn, N. «

is hereby given tiukt License 
EB 2033 has been issued to 
to sell beer at retail under, QBU„„ 
the Alcoholic Beverage Cont-r-ol Law at I 
Avenue J, Borough of Brr'* - "
Kings, to be consumed oi 
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NOTICE is 
GB 
to sell beer 
the Alcoholic 
589 Henry 
°f Kings, to hį cZ’tQ.lf 
583-589 H «K 

ooo-aoV Henry

ių - October 11, 1940 AMERIKA

/[ETOS ŽINIOS
the Alcoholic nJ'2?1 įsi®'

Ku,g8- to
1419—8th Avė.,®47®

NOTICE is~hėwkT^!‘l, 
GB 1895 bas bS’.’Mf] 
‘o sell beer auJWl. 
the Alcoholic Beverk t —

K^Ato b^s£^|iliečiaiy kurie bus įsire- 
<. savo gyvenamij vie- 
Jblsavimo įstaigose. Už- 

toBs^”bf“u^i^A|istruoti paskutinė diena 
the AimK„L“„r^ fc^paiiu 15 j. Svarbu, kad 

lietuviai piliečiai įsire- 
^uotų. Tai pilietine par- 

1 kurią reikia atlikti be 
| atidėliojimo. Padary
tai dabar, tuojau, kad 
iktų laukti paskutinės 
os. Nelaukite antradie- 
jei galit savo pareigą at- 
jpirmadienį.

IEČIŲ PAREIGA

SUSIVIENYMO NARIAMS GREAT NECK, N. Y. LICENSES

GB 1895 has
‘o “H brer atStįn*1 
the Alcoholic Hįi 
Bath Ave..
L-wgs, oe conį^^ 
1726 Bath Avf A'’tt

NOTICE is

ikričio 5 d., prezidento 
anose galės balsuoti tik

the Alcoholic 
Ave..

Kln^
493—8rd Ave.GEOfiGSS^l

NOTICE IsY^bLZS 
GB 11545 has bem l 
to sell beer at the Alcoholic Bev^1 j 
FrankUn Ave., of Kings, to be^d 

430 Franklin A^?SfI4j 

NOTICE is
GB 1697 hasbS’i^J 
to sell beer atreM*M 

the Alcoholic BeS.^ I 
Sumner Ave, 
of Kings, to bernwUj-I 
424 Sumner Ave^ ^1 
NOTICE is~herėijl?~''| 

GB 1799 has beet £? M 
to sell beer at 
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Stuyvesant Ave., 
of Kings, to be wS?.* 4 

solo® 
139 Stuyvesant Aw, .-’I 

NOTICE is hei'ehjlZ''J 
GB2630 has been 
t " ____ _
the Alcoholic feeZJl'I 
Avenue D, Borough tftSI 
Kings, to be

LILUWlv? 
3010 Avenue D, ^41
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igal karines prievoles 
hną, spalių 16 d., atei- 
| trečiadienį, visi vyrai, 
tikę 21 metų ir dar neturį 

_ Jetų, privalo įsiregistruo- 
rinkiminiu distriktų 

ivimo įstaigose. Įsiregis- 
mas bus atliktas labai 

notice i, Per 5 minutes, nes
gb 2193 has klausimų. Tačiau Tei
the Alcoholic fe^^Btsimmti, kad vyru isire- 
of Kings, to beZ^įv^vimas yra būtinas, pri- 
407 Evergreen5!^ ^pas. Neatlikę šios prie- 
notice isYST^p bus baudžiami įstatymo 
tįB reii49bett'ateMdh*tlBtytomis baus mernis. 
N^^l'e^'j’piūrėkime, kad neliktų 
°f KinB8’ t0sAmEslvieno vVro 21-35 metų 
ma ,us, kurs liktų neįsire-

kvęs.

intertypo fondui. Skaityto
jas J. B. Sečkus iš Philadel- 
phijos taip mums rašo:

„Siunčiu vieną dolerį, kai
po auką intertypo skolos pa
dengimui. Nors ir maža 
mano auka, bet ji yra iš tik
ros širdies, todėl tikiu, kad 
bus maloniai priimta. Jeigu 
kiekvienas skaitytojas paau
kotų nors vieną dolerį, tikiu, 
kad skola būtų išlyginta. Lin
kiu geriausios kloties lietu
vybės dirvoje ir pasekmingos 
kovos su mūsų didžiausiais 
priešais, tautos išgamomis, 
kruvino komunizmo garbin
tojais.”

Nuoširdus ačiū Butauskie- 
nei ir Sečkui už aukas ir ma
lonius linkėjimus. Jie pir
mieji iš tolimesnių kolonijų 
„Amerikos” skaitytojų, kurie 
nepaprašyti suteikė savo 
reikšmingą paramą „Ameri
kos” Naujo Intertypo Fon
dui. Jų pavyzdžiu, tikime, 
paseks kiti.

LRKSA 135 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
spaliij 13 d., tuoj po sumos, 
Apreiškimo par. salėje, No. 
5th ir Havemeyer St. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti 
ir užsimokėti duokles, pasi
tarti Susivienymo Vajaus 
reikalu.

Kuopos Valdyba.

KRIAUČIŲ BALIUS

Brooklyno kriaučiai šešta
dienį, spalių 12 d., Grand 
Paradise salėje, turės savo 
balių-šokius ir kviečia visus 
lietuvius gausiai atsilankyti. 
Rengėjai sakosi viską paruo
šę, kad visi dalyviai būtų pa
tenkinti.

Labai svarbu, kad visi lie
tuviai piliečiai įsiregistruo
tų, kad galėtų lapkričio 4 d. 
dalyvauti šalies prezidento 
rinkimuose. Visi, vyresnieji 
ir jaunimas, turėtų ateiti į 
registravimui paskirtas vie
tas ir įsirašyti.

Netrukus manoma sureng
ti politinių prakalbų vakarą, 
kuriame kalbėtų kitataučiai 
ir lietuviai kalbėtojai. Bus 
rodomi judomi paveikslai ir 
kiti margumynai.

Vietinis

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & ABE SCHAPIRO 
728 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB J 655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia St, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St, Brooklyn, N. Y.

MASPETHO ŽINIOS

MIRĖ

CHORO PAREIŠKIMAS

Dienos 
tenka 

už ne-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER
2124 Dorchester Rd., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA P. BERTOLACCI
1606 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevei age Control Law at 
281 New Ixjts Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO MILLSTEIN
281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
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1144 Nostrand Are., □
NOTICE is~bereliGhįd 
GB 2250 has been is»| “ 
to sell beer at retsil J 
the Alcoholic Bevenje Cci 

oft^^$°TERŲ SĄJUNGOS 
.... APSKRIČIAImaby

2362 Pitkin Ave, 
NOTICE is hereby gjraįj

GB 2128 has been issh'.fnf pr*] i 
to sell beer at retail 
Tompta’sAve^įį C “ dciocy

of Kings, to nuvažiavimas įvyks spa-
the Alcoholic Beroag fc' r 
TVimrsLino Avn P

L Sąjungos New 
ir New Jersey apskri-

385 Tompkins Are, h

NOTICE is hereby gns« 
GB 2037 has been nrndtt 
to sell beer at retai] iii 
the Alcoholic Bereraje ta p. • *
of Kings, to be ratseS i 

FRANK BOK 
188 Stuyvesant Are, 1

NOTICE is hereby prats 
GB 1822 has been isradbi 
to sell beer at retail ufe i 
the Alcoholic Bererage (an 

“A^to’be'Sit ilKETŲ DAUGIAU . ..
ADOLF SU 

680 Manhattan Are, b

NOTICE is hereby praši 
GB 2405 has been išris: 
to sell beer at retail iris b 
the Alcoholic Berengė (ta 

.Nostjand Ave., Borough 
of Kings, to be consnsif: 

ELSBEIH EE 
1374 Nostrand Are., h

NOTICE is hereby gira Ši 
EB 1985 has been indu? 
to sell beer at retail nie r 
the Alcoholic Beverage Cta 
East New York Are, Basfį 
County of Kings, to be ® 
premises. ___

SANTO M&tl
1762 East New York Are k foncĮuį duoti VISU
NOTICE is hereby given ® 
EB 862 has been isri bis 
to sell beer at retail tr®; 
the Alcoholic Beverage Oxs 
E. 15th St, Borough 
of Kings, to be consneda •.

1234 E. 15th St,

NOTICE is hereby gira bi 
EB 854 has been 
to sell beer at retail e® 
the Alcoholic Beverage Cta* 
12th Avenue, Borough « 
of Kings, tojfca’gį 

5014—12th Ave,

NOTICE is hereby gira® 
EB 1445 has been 
to sell beer nt retail 
the Alcoholic Beverage 
Tompkins Ave, Bonragh* 
of Kings, to be

HARRY BO® 
272 Tompkins Are.__

NOTICE is hereby gira » 
EB 2667 has been i®ri»t 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
4th Ave., Borough of 
Kings, to be < —

10 d., sekmadienį, vietos 
■ salėje, 6 Davis Ave.,

stuyvesant Am, sos kuopos nuoširdžiai nf Kincrfl to ta ramuli x
omos atsiųsti savo at-
K
JS.

S. Subatienė, pirm.

)mis dienomis į admini- 
nją atsilankė Ona Baniu- 
, ,.Amerikos” įstaigoje 
irdžiai dirbusio rašytojo 
us Baniulio žmona. Ji 
džiaugėsi, kad „Ameri- 

gerina savo įstaigą, 
ma naują intertypą.
Į pareiškė: ,,Reikėtų

ĮS1-
Ji 

in- 
de- 

inę, bet tiek negaliu, ta-
aukoju penkis dolerius, 
tik greičiau Jūs sukeltu- 

wnjJAMTo®|reikalingą sumą skolai

os Baniulienės, artimos 
rikos” bičiulės, auka 
*gai brangi, žinant jos 

'padėti. J. Baniulis V
veik 10 mėnesių ir 

'dar nėra išsveikęs, 
snio darbo negali dirb
čiau ji, giliai įvertinda- 
i e t u v i ų katalikiškos 
os reikalingumą ir nau- 

ą, atitraukia nuo sa- 
ingsLui-reron^S^P reikalingus pinigus 
PE^BjAMESf0KALW|ki4 stambią auką skiria 

J^Fn^ierikai”. Nuoširdžiausias 
jai.
augę su O. Baniuliene 
nkiusi jos viena pažįs- 
intertypo fondui paau- 

1 d oi.

Šv. Petro ir Povilo dr-ja iš 
Blissville, L. I., turės savo 
metinį balių parapijos salė
je spalių 12 d.

—Spalių 5 d. palaidotas 
Juozas Rėklis ir spalių 8 d. 
Vladislovas Paškauskas. Abu 
laidojo Valantiejų įstaiga.

Metinis Rožančiaus dr-jos 
susirinkimas šaukiamas spa
lių 13 d. 2 vai. popietų par. 
salėje.

—Mūsų basketball koman
da Transfiguration C. C. pra
deda sezoną spalių 11 d. žais 
vėl penktadieniais Klasčiaus 
salėje.

Moterų sodaliečių veikla
Parapijos jaunų moterų 

sodaliečių draugija spalių 5 
d. turėjo kortų pramogą, ku
ri gerai pasisekė; atsilan
kiusių buvo užtektinai, turė
ta gražių dovanų. Draugija 
ypač dėkinga vietiniams 
krautuvininkams M. Čeponie- 
nei ir Walters, kurie suteikė 
dovanų. Pramogos pelnas— 
neturtingųjų kalėdinėms do
vanoms.

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyko spalių 7 d. Nustatyta 
veiklos programa ir išrinktos 
komisijos. Svečias kalbėto
jas buvo Dr. A. Stalkus. Su
sirinkimo dalyviai pavaišin
ti.

Draugija labai įvertina sa
vo dvasios vado, kleb. kun. J. 
Balkūno paramą. Dėkodama 
visiems už paramą, draugija 
tikisi atsiekti visus savo sie
kius. L. S.

NAMŲ SAVININKAMS

Pabaltijo Tautų 
programos vedėjams 
išreikšti papeikimas 
taktišką pasielgimą.

Programa buvo atspaus
dinta ir reikėjo laikytis; pa
vėlavo maršuoti ir programa 
prasidėjo jau 20 minučių vė
liaus; kurie buvo kviesti iš 
anksto pildyti programą, ne
gavo progos savo dalį atlik
ti. Tuomi yra įsižeidęs An
gelų Karalienės parapijos 
choras, kuris buvo pasiruo
šęs ir daug darbavosi, o ne
gavo progos dainuoti; kurie 
vėliaus sumanę prisidėjo, 
tiem buvo duota proga. Taigi, 
tenka pastebėti tą netaktiš
kumą Dienos pirm. adv. Jur- 
gėlai, kad kitą sykį taip ne
atsitiktų.

Korespondentas

Spalių 5 d. Queens ligoni
nėje mirė Vladas Paškaus
kas, gyvenęs šioje šalyje 31 
metus. Palaidotas spalių 8 
d. šv. Jono kapinėse iš Mas- 
petho par. bažyčios.

Velionis kilęs iš Plorušių 
kaimo, šilgalių valsčiaus, ša
kių apskrities. Nuliūdime 
paliko brolį Juozą ir seseris 
Oną Kavaliauskienę ir Stefa
niją Grunow Amerikoje ir 
brolį Jurgį ir sesutes Ant. 
Undraitienę ir Pr. Bunikienę 
Lietuvoje.

Velionis buvo labai ramaus 
būdo, pamaldus. Kirkman 
dirbtuvėje dirbo per 20 metų. 
Laidotuvėse patarnavo grab. 
V. Valantiejienė.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave, 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Ave, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE S DELICATESSEN CO. INC. 
255 Sutter Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at ' 
1102 Newkirk Ave, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNIE HEIER
1402 Newkirk Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HIRSH 
3917—13 Ave, Brooklyn, N. Y.

ALEKO VASILIAUSKO 
ŽODIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FETNER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS ASBATE
307 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP FEHR
299 Reid Ave., Brooklyyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
395 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB STEINER
395 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STAMPFL
521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BELLE WEISS
215 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Avenue P, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE WHITE
187 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

d.b* Dita
4501—4th Ave.

NOTICE is hereby, gi* 
EB 1348 has been 
to sell beer at retail n 
the Alcoholic Beverage 
Wilson Ave, Borough® ’ 
of Kings, to be ron^ri., 

JAIAJD 
363 Wilson Ave.

NOTICE is hereby, gi*1 3
RL 7892 has been iss»" 
to sell beer, wine; *™|Ki 

t^i'iouw10a7t 247 Pennsyi^lmerikos” Naujo Interty- 

 

^Kbwe^re®įjondas jau gauna para- 
HES Barter iš tolimesnių kolonijų.

_____  įtą savaitę „Amerikos 
notice.is herebyj^/jfciistracijoje' lankėsi R.
skienė iš v W. Torring- 
onn.. aps'imokėjo pre- 
atą ir lųtertypo Fon- 
ukojo 2/dol., pareikš- 
įpageidavimą, kad visi 
tojai pairemtų šį fondą, 
io reikėįs padengti už- 
ą skolą Ryšium su nau- 
ftypo nJjpirkimu.
tas laiškias ir iš Phila- 
jos. Ne til' "čias tai laiš- 
inkėjimų ir 
olerio auka

RAMA IŠ TOLIAU

New Yorko lietuvių namų 
savininkų organizacijos na
rių susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalių 11 d., 7:30 
vai. vak., grab. Shalins-Ša- 
linsko įstaigoj, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y.

Visi nariai ir namų savi
ninkai, norintieji prisidėti 
prie organizacijos veikimo, 
kviečiami atsilankyti į minė
tą susirinkimą, kuriame da
lyvauti yra svarbu ir naudin
ga kiekvienam turinčiam bet 
kokią nejudomą nuosavybę.

Valdyba.

Nuo pat jaunatvės dainuo
ju įvairiose pramogose ir 
koncertuose. Dainavau ir Pa
baltijo Dienos Pasaulinėj Pa
rodoj New Yorke iškilmėse, 
kur buvo lietuvių, latvių ir 
estų programos. Latvių dai
nininkė Žebranska, numaty-, 
ta šioj programoj, tuo laiku 
buvo išvykusi į Kaliforniją. 
Programos komitetas manęs 
priprašė dainuoti latviškai. 
Nors man latviškai dainuoti 
sunku, bet šiaip taip išmo
kau. Bet programos vedėjas 
padarė klaidą ir mane per
statė latviu. Aš esu lietuvis, 
mano tėvai yra lietuviai. Dai
navau įvairiomis kalbomis ir 
įvairioms tautoms, bet visa
da leidausi perstatomas lie
tuviu.

Jokiai tautai, neparsida- 
viau. Dainavo visi be už
mokesčio, dainavau ir aš. 
Lietuviu buvau ir esu. Neno
rėčiau, kad dėl perstatytojo 
klaidos mano klausytojai bū
tų suklaidinti.

Dar daugiau apgailiu, kad 
prieš mano koncertą, spalių 
27 d. Grand Paradise salėje, 
Brooklyne, mano nedraugai, 
aukščiau pasakytuoju pasi
naudodami, nori man pa
kenkti. Manau, kad mano 
draugams ir visiems intere
suotiems lietuviams šio pa
aiškinimo pakaks.

Reiškiu pagarbą,
Alekas Vasiliauskas

SĄJUNGIEČIŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 24 kp. 
lapkričio 9 d., šeštadienį, An
gelų Karalienės par. salėje 
rengia didžiulį čigonų balių, 
kuriame bus įdomi progra
ma, smagūs šokiai. Įžangos 
bilietai tik 25c. Bus skanių 
užkandžių. Visi maloniai 
kviečiami.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319—18 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAUL SILVERMAN 
4319—18th Ave, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrand Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
preraises.

R. B. DELICATESSEN * REST, INC. 
767 Nostrand Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
93 Tompkins Ave, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave, Brooklyn, N. Y.

247 Pennsylvania Ave-.

NOTICE is hereby p™- J 
EB 724 has been ' 
to sell beer at rebul 
the Alcoholic Beveragei W 
Vanderbilt Ave., Borough 
of Kings, to be consumed 

MICHAEL DO 
d-b-a Park View 

631 Vanderbilt Ave.,

NOTICE is hereby pvw 
GB 1842 has been to sell beer At retail U"L 
the Alcoholic Beverage 
Cortelyou Rd., Borons , ofl 
of Kings, to be con^SnoJ

CANDIDO LUIGI & CIU 
d-b-a DI Palms » 

1510 Cortelyou Rd..

NOTICE in hereby given “ 
EB 2033 has been issued ' 
to sell beer at retail ® J 
the Alcoholic Beverage 
Avenue J, Borough of 1> 
Kings, to be consumed

CORNELIUS D.,41 
Sullivan’s Bad n 

4116 Avenue J.

NEW YORK, N, Y.

Šv. Kryžiaus dr-ja spalių 
14 d., pirmadienį, Chester 
Palace Salėje, Bronxe, ruošia 
labai svarbias ir įdomias 
prakalbas, kuriose bus su
teiktos naujausios žinios 
apie komunistų gaujų pa
vergtą Lietuvą. Kalbėtojais 
bus kun. J. Balkūnas, „Ame
rikos” redaktorius J. Laučka 
ir kiti. Prakalbos bus paį
vairintos Aušros Vartų par. 
choro dainomis. Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Nė
ra jokio įžangos mokesčio.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
858 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA SAVARESE
858 Broadway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrand Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JASON A. ZEPPOS
1665 Nostrand Ave, Brooklyn. N. Y.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
Vladas Mučinskas praneša New Yor
ko, Brooklyno ir apielinkės šeiminin
kėms, kad yra pasirengęs priimti už
sakymus, suteikti demonstraciją pa
sauly pagarsėjusio naujo “ELECTRO
LUX” kambarių * valytojo-siurblio ir 

oro švarintojo.
Telefonuokite ar rašykite prašydamos 
nemokamos demonstracijos ar pla
tesnių žinių: \

VI. Mučinskas
105 Etna, St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. APplegate 6-7717

z---------------------------------------------
Pirkit Anglis

LISAUSKO ANGLIŲ 
KOMPANIJOJ

(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550<__________________________z

——
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.
-■ ... ..... 7"....... — f

----------------------------------
LIETUVIŠKAS

į RESTORANAS i
BAR & GRILL j 

Gaminam valgius ameriko- i 
; niško ir lietuviško stiliaus. ;
> Čia taip pat galima gauti į 
i Amerikos išdirbimo ir im- ! 
; portuotų degtinių, visokių ! 
; vynų ir gero alaus.
i JOSEPH ZEID AT
' Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

ĮVAIRUMŲ VAKARAS

!S pilnas 
hs vieno

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO PRANEŠIMAS

Prasidėjus nepiliečių re
gistracijai Amerikoje, dau
gelis kreipiasi į Generalinį 
Konsulatą, prašydami pra
nešti laivo vardą ir datą, ka
da iš Lietuvos atvyko, 
pranešame, 
Generalinis 
kių užrašų, 
kiu laivu iš
riką atvyko niekuomet ne
vedė, todėl ir prašomų infor
macijų suteikti negali.

Šiuo 
kad Lietuvos 

Konsulatas jo- 
kas, kada ir ko- 
Lietuvos į Ame-

Angelų Karalienės parapi
jos Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
rengia labai smagų Įvairumų 
Vakarą, kuris įvyks sekma
dienį, spalių 13 d. Tai bus 
pirmas parengimas mūsų pa
rapijoj šį rudenį. Muz. Pr. 
Dulkė smarkiai ruošiasi su 
savo grupe įvairiems špo
sams, komedijai ir visokiems 
margumynams, o kur jo gru
pė dalyvauja, ten niekuomet 
juoko netrūksta.

Visi esate maloniai kvie
čiami atsilankyti šiame pa- 
mas parapijai. Ypač kvie- 
rengime, nes pelnas skiria- 
čiamos dalyvauti ir gražiai 
pasirodyti šios draugijos na
rės. Visų lauksime parapi
jos salėje, spalių 13 d., 6 vai. 
vakare. J-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St, Brooklyn. N: Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Ralph Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WILLIAM MARTINI 
57 Ralph Ave, Brooklyn, N. Y.

j VASARINIS IŠPARDAVIMAS I I

| Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- ® 
® nomis Pasirinkimas didelis. ®
| BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO | 
| COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM | 
f SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI |

; IRANO OHASR CORPORATION I

e LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI : 
| ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas g
I 409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |
(į) Tel. EVergreen 7-8451 g
^)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®€

+•—»—-—-—"—-—"—-—-—“—-—-—
Į i
Į Tel. EVergreen 7-4335 j

! j
J STEPHEN AROMISKIS |
1 (Armakauskas) 5
! !
į Graborius—Balsamuotojas I
I i
• Modemiška Koplyčia i
Į Į
1 423 Metropolitan Avė., Į
Į Brooklyn, N. Y.
* ------------------------- ------------j

! Tel. STagg 2-5043

; MATTHEW P. BALLAS !
: (Bieliauskas)

į Laidotuvių Direktorius
! Notary Public

I i
j 660 Grand Street, ;
Į Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

I Tel. STagg 2-0783
' Night HAvemeyer 8-1158 ’
i i
i JOSEPH LE VANDA J
Į I

| Laisniuotas Graborius ir į
Į Balsamuotojas Į
1 NOTARY PUBLIC Į
į 1
Į 337 Union Avenue,

Brooklyn, N. Y.
■ I
į Namas tas pats, tik miesto pa- ■ 
Į tvarkymu pamainytas numeris | 
1 hnvncin 107 Union Axrpnnp i

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
------ $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



Margumynų Vakara
gėjai jau dabar skuba įsigy
ti bilietus.

Margumynų Vakaras bus 
lapkričio 10 d., sekmadienį, 
Apreiškimo par. auditoriume. 
Programa labai turtinga, į- 
domi, įvairi: artistė Jonė Žu
kauskaitė, Apreiškimo par. 
choras, muz. J. Jankaus va
dovaujamas ir linksma kome
dija, kurią pastatys EI. Bart
kevičiūtė.

Spalių - October 11, Į ĮOVIP
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ

SEKMADIENĮ

Lapkričio-Nov. 10d., 1940
Apreiškimo Par. Auditoriume

jau gera pada- 
liūdija, kad lap- 

d. Margumynų 
Vakare turėsime labai 
mią programą ir, kas 
svarbu—gausią publiką, 
programos bus šokiai, 
bus proga ir pasišokti
siems—vyresniesiems ir jau
nimui.

Pradžia 
ryta; tai 
kričio 10

jdo- 
irgi 
Po 

tad
vi-

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

PROGRAMOJE: ART. JONĖ ŽUKAUSKAITE, APREIŠKIMO PAR. CHORAS, JUOKINGA KOMEDIJA

IR KITI ĮDOMUMAI

X BILIETAI: 50c. ir 75c.
<5
i)

PRADŽIA 5 VAL. POPIET

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor

Tel. EVergreen 4-7142

No.

DRAUGIJŲ SUKAKTIES

Spalių 6 d. Apreiškimo par. 
Gyvojo Rožančiaus ir Treti
ninkų draugijos minėjo savo 
gyvavimo 25 metų sukaktis 
ir ta proga par. salėje suren
gė iškilmingą vakarienę, kuri 
sutraukė per 350 dalyvių.

Vakarienę atidarė Gyvojo 
Rožančiaus dr-jos pirm. O. 
Rymidienė, pakviesdama kle
boną kun. N. Pakalnį pradėti 
vakarienę malda ir jai vado
vauti. Visa vakarienės pro
grama pravesta labai gyvai 
ir jos dalyviai turėjo tikrai 
jaukų vakarą.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. B. Kruzas, kun. A. Pet
rauskas, kun. J. Balkūnas, 
kun. J. Aleksiūnas, ,.Ameri
kos” redaktorius J. B. Lauč- 
ka. Ilgametei Gyvojo Rož. 
dr-jos pirmininkei ir daug 
.dirbusiai draugijos gerovei 
Onai Stagniūnienei įteikta 
dovana ir ta proga p. Stag- 
niūnienė pasakė sveikinimo, 
padėkos ir linkėjimų kalbą. 
Gyv. Rož. draugijos nutari
mu, garbės narėmis pakeltos 
pirmos keturios dr-jos stei
gėjos: Marijona Stankevičie
nė, Elzbieta Akromaitienė, 
Ona Gramienė ir Agnietė Sa- 
mulevičienė.

Dainų programą išpildė 
Apreiškimo choro solistės A. 
Maslauskaitė ir Ad. Dragū
naitė, kurios, muz. J. Jankui 
akompanuojant, padainavo 
duetą ir atskirai solo. Ypa
tingai vykusiai joms pasise
kė sudainuoti duetą, kuriame 
jų balsai gražiausiai derina
si. Turėjo dainuoti ir Aid. 
Liutkiūtė, bet dėl susirgimo 
ji negalėjo tai atlikti.

Rengėjų vardu žodį pasakė 
tretininkų dr-jos iždininkė 
Ona Šarkaitė, kuri dabar pa
vaduoja sergančią pirminin
kę Palubinskienę. O. Šarkai
tė buvo vakarienės vyr. šei
mininkė. Valgiai buvo gra
žiai paruošti ir jų duota aps
čiai.

Dalyvių tarpe buvo matyti 
pirmoji Gyv. Rožančiaus dr- 
jos sekretorė, Moterų S-gos 
New York ir New Jersey ap
skrities pirm. S. Subatienė,

Ljeuto Žodis, 
dėlto bus! 

L$ dzūkai, 
aim kalbasi

Adeline Dragūnaite Angela Maslauskaitė
Brooklyn© lietuvių visuomenės mėgiamos dainininkės, 

kurios spalių-October 20 d., sekmadienį, išpildys dalį Lietu
vių Radijo draugijos rengiamo koncerto programos. Jos 
dainuos solo ir duetus. Šiame koncerte dalyvaus ir šios 
įžymios meno jėgos: Jonė Žukauskaitė, Longinas Buinis, 
Tadas Šidlauskas, K. Hoffmanas, Justas Jankus, J. Olšaus
kas ir kiti. Koncerto pradžiai lygiai 4:15 vai. popiet. Po 
koncerto bus šokiai, kuriems gros A. Jezavito orkestras. 
Bilietai į koncecrtą po 1 dol., 75c. ir 50 c. Tik šokiams 50c. 
Lietuvių Radijo Draugija visus maloniai kviečia į šį kon
certą, į meno dainų šventę, kuri įvyks sekmadienį, spalių 
20 d., Grand Paradise salėje, 318 Grand St., Brooklyne.

parapijos draugijų nuošir
džių veikėjų.

Vakarienė labai paįvairin
ta dviejų veiksmų vaidinimu 
„Gyvųjų Rožių Vainikas”, 
kurį suvaidino Ad. Mučins- 
kienė, Fl. Masiulytė, M. Ka
šėtaitė, EI. Gudaitytė, Gen. 
Gudaitytė, Alb. ir Aid. Je- 
sinskaitės, B. ir A. Kašėtai
tės, Ad. Bobinaitė, J. Žemai
tytė, J. Eidukaitytė, L. Ga- 
laskaitė, T. Stučiūtė, EI. Sty- 
raitė, EI. Stelmokaitė, G. Ga- 
laskaitė ir Reg. Mockeliūnai- 
tė. Visiems buvo nepapras
tai malonu stebėti ir klausy
tis, kaip gražiai visos vaidin
tojos vartojo lietuvių kalbą 
ir kaip nuiširdžiai vaidino. 
Vaidinimą paruošė Ad. Mu- 
činskienė. F. Masiulytė pasi
žymėjo kaip labai gera vai
dintoja.

Ilgiausių metų abiem drau
gijoms, daug nuveikusioms 
parapijos gerovei!

P. M.

ŠV. JURGIO PAR. ŽINIOS

Sekmadienį, spalių 20 d., 
40 vai. atlaidai iškilmingai 
prasidės su procesija, tuo- 
jaus po sumos. Sesutės veik
liai darbuojasi, prirengda- 
mos parapijos mokyklėlės 
vaikučius prie iškilmių cere
monijų. Parapijos nariai pra
šomi skaitlingai dalyvauti ir 
ištikimai lankyti atlaidų pa
maldas per visas tris dienas.

Amžino Rožančiaus dr-jos 
pirm. Janušonienė, Šv. Var
do dr-jos pirm. K. Baltrušai
tis, Mot. S-gos 29 kp. pirm. 
M. Šertvytienė ir daug kitų retų darbininkams.

Pereitą savaitę New Yor- 
ko policija paėmė pirštų nuo
spaudas visų naktinių kaba-

Iš visų parapijos organiza
cijų, choras, rodos, darbuo
jasi veikliausiai. Ką tik at
likęs labai pavyzdingą dainų 
programą sykiu su Maspetho 
pereitą sekmadienį, choras 
choru Pasaulinėje Parodoje 
dabar rimtai rengiasi prie sa
vo koncerto ir baliaus, kurs 
įvyks par. salėje spalių 12 d. 
Choristų nenuilstantis darba- 
vimas, ypatingai per vasaros 
karštumą, turėtų jiems už
pelnyti skaitlingą atsilanky
mą. Po koncerto bus ir gera 
proga pasišokti.

IR UITI ĮVAIRUMAI
Rengia Šv. Vardo Dr-ja

Panktadienį, Spalių 25 d., 1940m.
ANGELŲ KAR. PARAP. SVETAINĖJE

So. 4th ir Roebling Sts.,

Bilietas 25 centai

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vak.

tę pereitą sekmadienį, ėjo 
bendrai prie komunijos per 
9 vai. mišias. Po to turėjo 
savo komunijos pusryčius. 
Narės skaitlingai dalyvavo 
kaip mišiose, taip ir pusry
čiuose ir, iš tikrųjų, parodė 
jaunimui labai gražų pavyz
dį. Tokis skaitlingas ir or
ganizuotas dalyvavimas dva
siniuose dalykuose turėtų į- 
vykti daug dažniau.

Spalių 7 d. parapijos jau
nimo CYA ratelio nariams 
buvo prirengta labai graži ir 
kultūringa muzikališka pro
grama, kurią išpildė šv. An
tano parapijos choras iš East 
Newark, N. J. Choras, veda
mas muz. J. McCarthy, susi
darė iš 16 merginų ir labai 
gražiai ir pavyzdingai atliko 
dainų programą. Pertraukos 
metu vietinis par. choras, ve
damas muz. J. Brundzos ir 
akompanuojant A. Visminui, 
padainavo kelias lietuviškas 
dainas tikslu parodyti sve
čiams, kaip skamba lietuviš
ka muzika. Po programos 
buvo priruošti svečiams ska
nūs užkandžiai. Reikia iš
tarti kleb. kun. Paulioniui la
bai gražų dėkui, kad ši kul
tūringa muzikališka progra
ma buvo galima.

Parapijoje serga sekantie
ji: Petras Bairūnas, Marijo
na Usaitienė, Petronėlė Ju
revičiūtė ir Ona Pilipauskie- 
nė. Prašom pasimelsti už jų 
sveikatą.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

Spalių 25 d. parapijos salė
je bus nepaprasta pramoga. 
Kiekvienas svečias gražiai 
laiką praleis ir pasivaišins. 
Dar negirdėta, kad už 25c. 
bilietą baliaus dalyvis gautų 
progos gardžiai pavalgyti 
dykai. Visi parapijiečiai ir 
svečiai prašomi nepamiršti 
spalių 25 d. vakaro.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA 
Thrift

1610 Avenue H,

SILVER
Dairy

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3612 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
NATHAN SPINDEL & SAMUEL SPINDEL 

Acme Food Store
Brooklyn N. Y.3612 Clarendon Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1510 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CANDIDO LUIGO & GIRO DiPALMA 
d-b-a Di Palmo Bros.

1510 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 817 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4 09 Hewes 
County of 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the
St., 

Kings, to be consumed on

408-10 So.
A-KA
409 Hewes

HARRY DICHTER 
2nd St.
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is _____ _
GB 2505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

362 Sumner
HARRY ROOM

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ „
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY A. KIEFER 
d-b-a Kiefer Bros.

351 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1561 has been 2___"
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic 
4023 Avenue J, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN KUNOFSKY 
& RUBIN KUNOFSKY

Avenue J, Brooklyn, N.

issued to the undersigned 
" ■’ 107

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

4023

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
529—92 Street. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS GOLDBERG
529—92 Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
985 Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HAROLD KAPLAN & BERNARD LENTON 

d-b-a—S & I Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirlnkir
A IS KRYMĄ S gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. K RE IF K IT

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
~~ 1755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 

the

GB

of
104 ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM ROCHOLL &
JEROME CALANDRINO

Bill & Jerry
Lewis Ave., Brooklyn, N.104

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6816—13th 
County of 
premises.

6816—13th

Ave., 
Kings,

SAM 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DRILLICH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

1725 Bath 
County of 
premises.

1725 Bath
DAVID COHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
493—3rd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

493—3rd
GEORGB SIEMER

Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been

NOTICE
GB 1628 ___
to sell beer, at _retail under Section 
of the Alcoholic 
1817 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

LENA
1817 Avenue U,

issued to the undersigned 
~ _ 107

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

BERCHIOLLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6010 New Utrecht Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HARRY ROSENBLUM
6010 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MAHLSTEDT
262 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GLASSMAN
2706 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1963 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Aloholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARAH HOFFMAN
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

485 New

NOTICE

MAX DRUKER
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

Pereitą savaitę susirinko 
gražus būrelis moterėlių, ku
rios pareiškė norą įsigyti pi
lietybės popierius. Pamokos 
prasidėjo tą patį vakarą, tre
čiadienį, ir busimosios pilie
tės rimtai ėmėsi darbo, mo- 
kydamosios angliškai skaity
ti ir rašyti. Jei dar yra pa
rapijoje tokių moterėlių, ku
rios norėtų įsigyti pilietybės 
popierius ir kurios dar neuž
sirašė, kviečiamos atsilanky
ti ateinantį trečiadienį par. 
salėje, tuojaus po pamaldų.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus šį sekma
dienį per 9 vai. mišias. Lau
kiame visų narių. Labai svar
bus susirinkimas bus tuoj aus 
po 9 vai. mišių. Visi nariai 
prašomi skaitlingai dalyvau
ti. Prašom taipgi geros va
lios parapijos vyrų prisirašy
ti prie mūsų būrelio, šiame 
susirinkime mes Jūsų lauksi
me!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6902 .......................................... . . .
to sell 
of the 
6224 — 
County _
premises.

F. S. M. J. 
6224 — 11th Ave.,

has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
11th Avenue, 
of Kings, -to

Borough off Brooklyn, 
be consumed off the

MASTELLONE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB----- ’ ■ ' ........................................
to 
of 
64 .... . ...
County of Kings, to 
premises.

2780 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic

Ralph Ave.,

64 Ralph

NOTICE

Rožančiaus draugijų narės, 
švęsdamos Rožančiaus šven-

MARGUMYNŲ VAKARO 
PASISEKIMAI

L. K. Federacijos apskri
ties rengiamo Margumynų 
Vakaro pasisekimas, atrodo, 
bus užtikrintas, jei visi vei
kėjai taip pasidarbuos, kaip 
rengimo komisijos narė Jie- 
va Paulauskienė, kuri iki šiol 
jau išpardavė per 20 bilietų 
ir dar pasiėmė daugiau bilie
tų platinti. Lapkričio 10 d. 
dar toli, o gerų pramogų mė-

J 

i

foWihi' i.-—i iii*®

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

ROSE 
Ave.,

ROSEN
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
GB 1535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI 
Joe’s Grocery & Del.

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2233 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Franklin St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOTTIE
160 Franklin St.,

NOWAK
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV DREWES
293 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y.

L15 d. Baltuosiuose 
L lankėsi lietuvių 
Dįų delegacija, kuri 
k padėką prez. Roose- 
L jo vadovaujamai vy- 
L už nepripažinimą 
Lpacijos Lietuvoje, už 
Limą smurto, kurs bu
jotas prieš Lietuvą, 
I ir Estiją. Preziden
tas adresas, kuriame 
lįrašyta lietuvių padė- 
Ipareikšta viltis, kad 
I, vėl bus laisųjų val- 
Įirpe.
Lentas delegaciją la
kiai priėmė ir pasa- 
įLietuvos nepriklauso- 
Į padėta į šalį” tik lai- 
|[ad po šio karo Lietu- 
I bus nepriklausomų 
h žemėlapyje ir tuo

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2275 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I 
849 Marcy Avenue, Borough off Bt 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLO( 
849 Marcy Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Liceri 
EB 800 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectij 
of the Alcoholic Beverage Control I 
26A Sutter Ave., Borough of Bt 
County of Kings, to be consumed j 
premises.

plento žodis' labai 
įgas. Jis padrąsina 
šaulio lietuvius vilti- 
ičsiiiiĮ dienų. Jis rodo 
jus kelią, kad negali- 
siminti. Didžiausios 
tje demokratinės val- 
vairuotojas stos už 

nepriklausomybę.
ki tokius pritarėjus 
irimams, stipriau su
kę eiles. Prieš mus 
hisva, nepriklausoma

26A Sutter

NOTICE is

DAVID ALPERT 
Ave., Brooklyn,

hereby given that Licei 
GB 2656 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1348 Broadway, ______
County of Kings, to be consumed 
premises.

issued to the unde 
retail under Sectii 

Beverage Control I
Borough of Bt

LOUIS
1348 Breadway

PAPR1N
Brooklyn,]

NOTICE is hereby given that Licei 
EB 1973 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
77 Sutter 
County of 
premises.

issued to the undel 
retail under Sectfl 

Beverage Control u
Borough of BrjAve., 

Kings, to be consumed

77 Sutter
JOSEPH THALER 
Ave., Brooklyn,

Romos senatorial, 
[laiką grėsė Kartagi- 
rajiis, kai ne kartą 
mos vartų beldėsi 
bos vadas Hanibalas, 
prbias viešas kalbas 
p stipriu pareiškimu: 
p Kartagina bus su-

jrią troškimas ir pa
is išsipildė. Haniba
lus karo vadas, bu- 
Lėtas,QKartagina su
ki pat pamatų’. Ro- 
jvo žodį ištesėjo.
aviai šiandie kiekvie- 
t kalbą, kiekvieną sa
ikesnį tautinį darbą, 
baigti nepalaužiamo 
nuo šūkiu:

W has ^been" issued" to^the ^ndi ' dėlto LietUVU bUS 
£ thl1 .A^cohoiFc B^Xe^ntr^hpriklausoma valsty-

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2459 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
169 Franklin St., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed j 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn,'

NOTICE is hereby given that Licei 
GB 6904 has been issued to the undi 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control J 
73 Lafayette Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GREENFIELD’S
73 Lafayette Ave.,

Borough of Bi 
be consumed i

FOOD STORE 
Brooklyn

855 
lyn, 
the

855

Knickerbocker Ave., Borough of 
County of Kings, to be consult 

premises.
FRANCIS WEISSMAN 

Knickerbocker Ave., Brooklyn,
—ą,—

icijos rankas atiduo-
NOTICE is hereby given that Licen -no Vqrpnnc d vitlm 
GB 1439 has been issued to the und^ VdieilOb UZUKU 

laiškas, rašytas į 
pas gimines, ku- 

Laisvės” skaitytojai.
■ imi, kad šis laiškas

to sell beer, at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I 

Borough of Bl 
to be consumed ■

981 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

MILTON
981 Fulton St.,

GREENFIELD 
Brooklyn,

Riven that Licen Wl kOmUniStimO GB 2350 has been issued to the unde
to sell beer at retail under Sectii J DUSlapiUS, tie „L.” 
of the Alcoholic Beverage Control r * ’ ”
275 Nostrand Ave., E___ .
County of Kings, to be consumed 
premises.

KURT WEBER
275 Nostrand Ave., Brooklyn,

Borough of Br ;ai perdavė, kad ga- be consumed o r ’ o
io pasinaudoti
o laiško svarbiausios

NOTICE is hereby given that Licenl I. 
GB 6785 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4902 Avenue L. __ __ _ __ _
County of Kings, to be consumed i 
premises.

HARRY HELFAND 
4902 Avenue L, Brooklyn,

issued to the unde: 
retail under Sectii 

Beverage Control I
Borough of Bri

1 0

is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FRED LEVENSON & SARA LEVENSON 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough off Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

(Ave D Bar & Grill)
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^iw at 

Brooklyn, 
the

350 Uticn Avė., 
County of Kings, 
premises.

SAMUEL 
Resell 

350 Utica Ave.,

Borough of 
to be consumed on

HANDELSMAN 
Delicatessen 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 10997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

„ „ HAROLD BEST
434 Franklin Ave., Brooklyn, N.Y.

-us labai sunku gy- 
Atėmė valdžia mūsų 
Kai turėjome savo 
■veždavom kokį ve-

NOTICE is hereby given that Licenl fiUOdaVOHl ir UŽ tai 
GB 1695 has been issued to the undel 
to sell beer, at retail under SectiC 
of the Alcoholic Beverage Control I 
14 • Bedford 
County of 
premises.

Avenue. Borough of Brt 
Kings, to be consumed o

14 Bedford
M0TRO KORHLKO 
Ave., Brooklyn,

•avom ar druskos, ar 
ir rugių, nes mūsų 
Ji menka; kai turė- 
5 miško, tai neturė-

NOTICE is hereby given that Licenl «5, Motinėlė ir bl*O- 
GB 2606 has been issued to the undel 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage - ■ - - 
508 Ocean 
County of 
premises.

aršiau gyvena; jie
Ave., 

Kings,

verage Control L . , J*'-
Borough of Bn siauzo, verkia. Ru-

to be consumed o
duoti jiems 100 ki- 

jnėsos, 60 pūdų ru- 
pūdų bulvių. Nors 
imk ir iškask, bet 

M____ _ Ojei kas neduoda,
950 McDonald Ave., Borough of Bri , n w
County of Kings, to be consumed ol KUSI j OH ar SUŠaU”

5 marina. Tik vie- 
Mo, kitas atidavė 
? visą mėsą; kiek 

BeveragenCornt^lCtL VISUS atidavė 
be consumedBroMs liko kaip ant

ROSE

508 Ocean

SCHLAGMAN 
Ocean Dairy 

Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licenl 
GB 10162 has been issued to the undel 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control L

premises.
THOMAS TIERNEY

950 McDonald Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licenl 
GB 1693 has been issued to the undel 
to sell beer, at retail under Sectij" 
of the Alcoholic E. 
854 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LUDWIG
854 Nostrand Ave.,

GOLUB 
Brooklyn, "įrą darysim. Jei

NOTICE is hereby given that Licenl 33UZStOS HZ IY1US,
GB 1788 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Secti< 
of the Alcoholic Bevdrage Control 1 
784 Washington Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed < 
premises. .

JOHN BEHRENS 
784 Washington Ave., ' Brooklyn.;

NOTICE is hereby giifen that Lid 
GB 2649 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under See 
of the Alcoholic Bevprage Control; 
118 Bay Ridge Ave.z Borough of 1 
County of Kings, t/j be consumed] 
premises. I1

MEYERtf LEWENTHAL1 
118 Bay Ridge A«.-e., Brookly]

f/pamirsim. At
siima, kiek pini- 
Įtume nors rugių 
Jei galėsit, tai ir 
Lapanų, marški
nių galvai pri- 
į-ykų, o visiems, 
Isiulų, nes pas 
brangūs—penki 

lįpulelę” ir t.t.
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