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Nepabuvę net vieno mėne- 
Lietuvos sportininkai 
išvyko į savo tėviškę, 
išvežė greitasis pran- 
laivas Normandie, lyg 

Lietuvos

šio, 
jau 
Juos 
cūzų
simbolizuodamas 
vaikų norą ko greičiausiai 
išvysti žaliuosius tėvynės 
laukus, jau nukirstų rugių 
dirvas ir dar švelniai jūros 
bangų planamus Baltijos pa
kraščius. šioje šalyje jie 
skubėjo amerikietišku tem
pu, aplankydami Baltimorę, 
Pittsburghą, Chicagą, Keno- 
shą, Detroitą, Clevelandą, 
Scrantoną ir pagaliau New 
Yorką.

matt,0r March lfl- 1934 at toe PostOffice at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Visi išdavikai...

Sportininkams sutikti ruc 
štasi tikrai ilgai. Susidaręs 
Chicagoje centralinis komi
tetas stengėsi visoje išeivi
joje sukelti entuziazmo nuo
taiką savo dažnais praneši
mais spaudai, savo pakvies
tų jaunuolių gražiais raš
tais, pilnais nuoširdžiausių 
jausmų. Komitetas svar
biausią pasirodymą ruošė 
Chicagoje, tačiau, kaip ten
ka patirti, jo žygiai nebuvo 
praktiški. Komitetas dau
giau rūpinosi vaišių praš
matnumu, o ne tiksliu lietu
vių visuomenės informavi
mu apie svarbiausią sporti
ninkų pasirodymo grožį — 
lengvąją atletiką. Juk leng
voje atletikoje geriausia ga
lima pamatyti sportininkų 
išsilavinimą, grakštumą 
miklumą.

—o—
Lengvosios atletikos šven

tė ir New Yorke'Tiėsutraukė 
tiek žmonių, kiek turėjo bū
ti. Negeriau vietos lietuviai 
čia pasirodė nei Chicagoje. 
Liūdna ir tai, jog mažai jau
nimo buvo.

Labai gaila, jog Chicagos 
komitetas nesudarė sąlygų, 
kad būtų aplankyta Naujoji 
Anglija, ypač Marianapolio 
kolegija, ta įstaiga, kuri yra 
amerikiečilj lietuvių katali
kiškos visuomenės pasidi
džiavimas.

Bet vis tai trūkumai, dėl 
kurių Lietuvos sportinin
kams nekrenta joks kaltės 
šešėlis. Jie važiavo kupini 
geriausių norų ir vilčių susi
tikti su amerikiečių lietuvių 
jaunimu, su juo susipažinti, 
parodyti atgimusios Lietu
vos jaunimo dvasią ir pajė
gumą.

—o—
Teisybė, Lietuvos sporti

ninkų grupės sudarymas ne
buvo be trūkumo. Jos suda
rytojai, matyti, neatsižiūrėjo 
tinkamai nei į geriausių 
sportininkų parinkimą, nei į 
išeivijos daugumos jausmus. 
Pavyzdžiui, geriausio Lietu
vos bėgiko Vietrino nebuvo 
atvykusioje grupėje. Gal ir 
keistas sutapimas, bet minė
tas sportininkas priklauso 
katalikiškai sporto grupei.

Atvykusioms Lietuvos jau 
nuoliams daugiausia teko 
lenktyniuoti su organizuoto 
katalikų jaunimo atstovais 
— vyčiais. Ar nebūtų buvę 
gražu, jog ir Lietuvos spor
tininkų sąstate būtų radę 
vietos Lietuvos katalikų jau
nimo organizacijų nariai?

—o—
O vis dėlto šis Lietuvos 

sportininkų atsilankymas y- 
ra istorinis žygis. Tai bene 
pirmas apčiuopiamas Lietu-
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Sov. Rusijos slaptoji poli
cija išaiškinusi naujus „išda
vikų” darbus. Suomijos pa
sieny suimta Karelijos pro
vincijos 7 buvę vadai, kurie 
visi jau sušaudyti. Jarosla
vo provincijoje 7 buvę vadai 
nubausti įvairiam laikui ka
lėjimo. Novorosiske, prie 
Juodųjų jūrų, 8 buvę maisto 
dalintojai atiduoti teismui 
Apie 30 pravoslavų dvasiš
kių suimta; jie kaltinami 
naudoję „konstitucijos” pri
vilegijas „pragaištingai vei
klai”. Visi jie vadinami iš
davikais. Paskutinėmis ži
niomis, suimtas ir garsusis 
Belą Kun, buvęs Vengrijos 
komunistų revoliucijos 1918 
m. vadas.

Naujas kanalas
Sovietų Rusijos vadovy

bės atstovai užsienio laik
raštininkams ir diplomatams 
aprodė užbaigtą Maskvos — 
Volgos kanalą, turintį 80 
myliij ilgio. Kanalo plotis di
delis — gali plaukti greta 2 
ar keli didžiuliai laivai. Ka
nalas puikiai išpuoštas. Vie
noje vietoje baigiama staty
ti Lenino ir Stalino milžiniš
kos stovylos. Kanalo darbus 
atliko apie 100,000 darbinin
kų, kurie turėjo priverstinai 
dirbti, nes komisarai juos 
buvo pasmerkę sunkiam dar- 
bui—už -politinę neištikimybe 
ar kitokius nusižengimus.
Grąžina demokratinę 
santvarką

Praeitą savaitę Estija ii 
Bolivija padarė kelis stam 
bius žingsnius į demokratinę 
santvarką. Estija veikiai su
silauks dviejų rūmų tautos 
atstovybės ir visuotiniu tau
tos balsavimu renkamo res
publikos prezidento. Bolivi
jos naujojo prezidento Busch 
vyriausybė nutarė grąžinti 
1880 metų konstituciją, ku
rią pernai panaikino dikta
toriaus Toro vyriausybė. To
ro norėjo įsteigti socialistinę 
santvarką, panaikinti visas 
partijas, sudaryti įvairių 
profesijų gildijas. Dabar gi 
bus išrinkta tautos atstovy
bė, o prezidentas renkamas 
visuotiniu tautos balsavimu

Nubaudė darbininkus
Pittsburgho plieno darbi

ninkų unija nubaudė savo 43 
narius už išėjimą į streiką 
be unijos nutarimo: darbda 
viai paprašyti nemokėti nu 
baustiesiems algos už vieną 
savaitę.

Daug keliauja orlaiviais
Birželio mėnesį Jungtinėse 

Valstybėse orlaiviai turėjo 
110,842 keleivius; tą mėnesį 
orlaiviai padarė 5,881,404 
mylias kelionės. Pernai tuo 
laiku buvo 97,453 keleiviai. 
Įvairių siuntinių birželio mė
nesį orlaiviai pervežė 650,- 
709 svarų.

Nepriklausomos unijos
Hershey šokolado darbi

ninkų unijos pastangomis 
pradėta į naują sąjungą or
ganizuoti tas unijas, kurios 
nepriklauso nei prie CIO, r 
prie Darbo Federacijos. Nau 
joji sąjunga šiemet tikisi su
traukti apie milijoną darbi
ninkų.
Sukaktininkai

Praeitą savaitę automobi
lių gamintojas Henry Ford 
minėjo 74 metų, o Italijos 
premjeras Mussolini — 54 
metų sukaktį. Abu sukakti
ninkai savo gimimo dienas 
praleido darbe-, nerengdami 
jokių iškilmingų minėjimų; 
abu džiaugiasi gera sveika
ta.

Daiyton, Ohio. — L. Vyčų 
jubiliejinis 25-tas seimas 
prasidėjo rugpjūčio 3 d. šv. 
Kryžiaus lietuvių bažnyčio
je, kurioje mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė J. E. vysk. 
M. Reinys. Jam asistavo L. 
Vyčių dvasios vadas kun. J. 
Vaitekūnas ir vietos klebo
nas, kun. L. Praspalius.

Seimą sveikino J. E. vysk. 
Reinys, miesto mayoras 
Charles J. Brennan, Lietu
vos skautų atstovas K. Lau
cius (įteikė skautų dovaną), 
kun. J. Vaitekūnas ir kiti.

Seimo garbes pirmininku 
išrinktas J. E. vysk. M. Rei
nys. Darbo prezidiumą suda
ro: pirm. Pr. Gudelis (Day
ton), vicepirm. L. Ketvirtis 
(Jersey City) ir P. Bložis 
(Chicago), sekretoriai — 
Pr. Karlonaitė (Boston) ir 
A. Varanaitė (Chicago). Re
zoliucijų komisijoje: kun. 
M. Urbonavičius, M.I.C., K. 
Vaškas, Fr. Grendelytė, J. 
Galdikas ir kun. L. Praspa
lius.

Astovų pirmą dieną buvo 
60, tiek pat ir svečių. Nuo
taika gera. Angliški laikraš
čiai labai daug rašo apie sei
mą, o ypač apie J. E. vysku
pą Reinį ir jo atsilankymą.

KINIJOS KARIUOMENĖ 
SIUNČIAMA Į ŠIAURŲ

LIETUVOS ŠACHMATI
NINKAI PASAULINĖ

SE RUNGTYNĖS

Stbckholmas. — Švedijos 
sostinėje šiuo laiku vyksta 
daugelio valstybių šachmati
ninkų žaidimai dėl pasauli
nės pirmenybės. Žaidime 
Lietuvai atstovai Mikėnas, 
Vaitonis, Luckis ir Vista- 
neckis.

Pirmiausia Lietuvai teko 
susitikti su Jungtinių Am. 
Valstybių komanda, pasaulio 
čempione. Žaidimą laimėjo 
Jungt. Valstybės.

Iki šiol Lietuva nugalėjo 
Belgiją (4:0), sužaidė lygio
mis su Suomija (2:2), pralo
šė Čekoslovakjai (31/2:1/2)» 
neužbaigė žaidimo su Lenki
ja (Lenkijos persvara) ir su 
Danija (Lietuvos persvara).

Sekantis Lietuvos susitiki
mas su Olandija, kuri iki 
šiol žaidime užėmė pirmą vie 
tą. Jungt. Valstybės turi tre
čią vietą, o Lenkija — antrą.

Rašant šiuos žodžius Lie
tuva turėjo 12-tą vietą; už 
Lietuvos atsilikę Jugoslavi
ja, Belgija, Islandija, Angli
ja, Italija, Škotija ir Norve
gija.

APIPLĖŠTAS RUSIJOS
KONSULATAS

Rimtas Kunigų Suvažiavimas

vos žingsnis į praktišką rū
pinimąsi išeivijos lietuvybe. 
Juk tai pirmas gausingas 
Lietuvos žmonių atsilanky
mas, taikintas į jautriausią 
išeivijos punktą — jaunimą.

Klaidų buvo ir iš Lietuvos, 
ir iš amerikiečių pusės, bet 
tai mažmožis. Tos klaidos 
bus išlygintos. Ateity tas 
darbas bus organizuotesnis. 
Pradžia geriausia. Dabar tik 
daugiau pasiryžimo ir geros 
valios!

Laimingos kelionės, jau
nieji sportininkai! Jus lydi 
geriausi amerikiečių linkėji
mai ir šviesios viltys trium
fuojančiai Lietuvos ateičiai! 
Jūs suartinot Baltijos ir At- 
lantiko pakraščius, nutiesda- 
mi artimų santykių tiltą, 
kurs turi išlikti neišgriauna
mas, nuolatos tvirtinamas ir 
nuolatos vartojamas!

Geležinkelių pajamos didėja
Jungtinių Valstybių pir

mos rūšies geležinkeliai šie
met per pirmą pusmetį turė
jo pajamų 25 procentus dau
giau nei pernai tuo laiku — 
geležinkeliai per tą laiką 
uždirbo 297,341,777 dolerių. 
Pajamų iš viso turėta 2 bil. 
87 mil? dolerių.
Vokietija visur

Vokietijos chorų suvažia 
vime Hitleris ir jo ministe
ris Goebelsas pareiškė, jog 
Vokietija nesibaigia prie da
bartinių valstybinių sienų — 
ji siekia visur, kur tik yra 
vokiečių.
Kariuomenė ne politikai

Brazilijos krašto apsaugos 
ministeris išleido kariuome
nei įsakymą būti visiškame 
neutralume ryšium su besi
artinančiais prezidento rin
kimais. Kariuomenės virši
ninkas pastebėjo, jog ka
riuomenė privalo būti visiš
kai atskirta nuo politinių 
rungtynių.

Pasaulinis skautų sąskrydis
Amsterdame, Olandijoje, 

šiomis dienomis vyksta pa
saulinis skautų sąskrydis, 
kuriame dalyvauja ir pats 
skautų įsteigėjas lordas Ba
den-Powell. Yra atvykę ir 
Lietuvos skautų atstovai. Iš 
Jungt. Valstybių dalyvauja 
apie 800 skautų.
Brangiausias pragyvenimas

Viešųjų darbų vykdytojas 
H. L. Hopkins, surinkęs į- 
vairias žinias, paskelbė, jog 
darbininko šeimai brangiau
sia pragyventi Washingtone 
kur 4 žmoniij šeimai paken
čiamai pragyventi metams 
reikia 1,415 dol., kai New 
Yorke reikia 1,375 dol.

Shanghai. — Kinijos cen- 
tralinė vyriausybė įsakė įvai 
rių vietų kariuomenės pul
kams žygiuoti į šiaurę, kur 
vyksta susirėmimai su japo
nų kariuomene, pasikėsinu
sia užimti Peipingą ir kelias 
kiniečių šiaurės provincijas.

Centralinė vyriausybė ne
daro jokių viešų pareiškimų 
ryšium su kariuomenės siun
timu į šiaurę, bet Kinijos 
valdytojas Chiang Kai-shek 
yra pareiškęs, jog Kinija ne
užleis japonams nei mažiau
sio savo žemės sklypo.

Japonų karo orlaiviai vis 
dažniau pradėjo bombardų© 
ti užpultų provincijų miesl 
tus, užmušdami civilius gy
ventojus ir padarydami dau
gybę nuostolių.

Japonai, atsakydami į ki
niečių kariuomenės didesnį 
judėjimą, pradėjo siųsti irgi 
daugiau kariuomenės. Jie 
pasiuntė naujus artilerijos 
būrius.

Iš Shanghajaus yra žinių, 
jog kilęs konfliktas dar gali 
būti taikiu būdu išspręstas. 
Japonijos ambasadorius iš
vykęs į Nankingą tartis su 
centraline vyriausybe. Ta
čiau Japonijoje vyksta mo
bilizacija, paliečianti kiek
vieną japonų gyvenamą kam 
pelį. Japonai tikisi išstatyti 
200,000 karių armiją, jei 
reiks susitikti su Kinijos 
centr. v-bės išsiųsta armija.

Tokio. — šiaurinės Kini
jos Tientsin© mieste į Sovie
tų Rusijos konsulatą įsiver
žė^ grupė „baltųjų rusų”, iš
vogė svarbius dokumentus ir 
šiaip apiplėšė.

Dėl šio įvykio 
jos vyriausybė 
griežtą protestą
bet japonų vyriausybė pro
testo nepriėmė. Japonai pa
aiškino, jog jie nekontroliuo
ja Tientsin© miesto, esančio- 
Kinijos teritorijoje.

Sov. Rusi- 
pareiškė 

Japonijai,

Šių metų Kunigų Vienybės 
seimas įvyko Pittsburghe, 
šv. Pranciškaus vienuolyne, 
liepos 28 — 29 d.d. Suvažia
vo 24 kunigai ir 2 vyskupai. 
Atstovauta Vienybės 6 pro
vincijos, ir Amerikos ir Lie
tuvos hierarchijoms atsto
vavo vyskupai M. Reinys ir 
Hugh Boyle.

Rytą 10 vai. Jo. Eksc. vys
kupas M. Reinys atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą. 
Seimą 11 vai. atidarė malda 
ir prakalba Jo Eksc. Pitts
burgho vysk. Hugh C. Boyle, 
D.D. Jo Ekscelencija ragino 
lietuvius kunigus laikytis 
vienybės religiniame ir tau
tiniame veikime.

Seimo dienotvarkę pradė
jo kun. J. Balkūnas, kviesda
mas į garbės prezidijumą Jų 
Ekscelencijas abu vyskupus 
ir prelatą M. Krušą. Darbo 
prezidijuman suvažiavimas 
išrinko kun. J. Švagždį pir
mininku, kun. A. Baltutį vi- 
cepirm. ir kun. J. Vaitekūną 
sekretorium. Priešpietiniame 
posėdyje išklausyti sveikini
mai — Jo Eksc. vysk. M. 
Reinio, vysk. Boyle, prel. M. 
Krušo, atskirų provincijų 
pirmininkų, perskaityti svei
kinimai laikraščių redakcijų, 
centralinių organizacijų, vie
nuolijų ir kelių atskirų as
menų. Išrinkta sveikinimų ir 
rezoliucijų komisija iš kuni
gų P. M. Ju^o ir-Ar Jurgučio. 
Po priešpietinio posėdžio nu
sifotografuota.

Antrą valandą vienuolija 
buvo paruošusi koncertinę 
programą, po kurios sekė 
popietinis posėdis. Ilgesnius 
valdybos pranešimus skaitė 
kun. J. Balkūnas ir kun. P.

M. Juras. Pranešimus pada
rė provincijų pirmininkai ir 
centralinių organizacijų dva
sios vadai.

Rezoliucijų seimas priėmė 
per 10^ visos ypatingos svar
bos, kurios lietė daugumoje 
katalikišką veikimą, kovą 
prieš komunizmą, centrali
nių organizacijų plėtimą ir 
k. Pirmą dieną išrinkta ir 
nauja valdyba (beveik visais 
balsais: pirmininkas kun. J. 
Balkūnas, sekretorius kun. 
K. E. Paulonis ir iždininkas 
kun. J. Vaitekūnas. Vicepir
mininkais yra provincijų pir 
mininkai. Baigiant tarė žodį 
apie kunigų veikimą išeivi
joj Jo Eksc. vysk. M. Rei
nys. Tuomi formaliai baigėsi 
Kunigų Vienybės seimas.

Antrą dieną kunigai pa
skyrė konferencijoms. Dau
giausia kalbėta apie kovą su 
komunizmu. Paskaitas laikė 
vysk. M. Reinys, kun. J. 
Bružikas S. J., kun. D. Mik
šys ir k. Diskusuota apie 
vienuolijas, vyčius, Moterų 
Sąjungą, Kat. Susivienymą, 
Šv. Žemės draugiją. Išrinkta 
socialinės veiklos komisija iš 
kunigų J. Švagždžio, N. Pa
kalnio ir St. Kneižio, kurie 
spaudoj ir paskaitomis kels 
kat. socialinį veikimą, ypač 
kovą su komunizmu išeivi
joj. Antros dienos posėdžiai 
baigėsi 3:30 vai. popiet. An
troji diena buvo rimta ir 
svarbi paskaitomis bei nu
tarimais. Forumą redaguoti 
išrinktas kun. A. Urbonas iš 
Du Bois, Pa., amerikiečių 
skyrių Tiesos Kelyj vesti iš
rinktas kun. S. Stonis iš 
Jersey City, N. J.

VALSTYBĖS SKOLA 
AUGA

DARBO VALANDŲ IR AT
LYGINIMO ĮSTATYMAS

Naujas karalius
Egiptas susilaukė naujo 

karaliaus. Tautos atstovų 
akivaizdoje mirusio kara
liaus Fuado sūnus Farouk 
priėmė iškilmingą priesaiką 
ir oficialiai paskelbtas kara
liumi. Jam dar tik 17 metų. 
Vasario mėn. 11 d. jis su
lauks 18 metų; tada jis bus 
karūnuotas. Naujasis kara
lius yra labai populiarus.

Washington.— Naujų val
stybės iždo metų pirmas mė
nuo — liepos — pasibaigė su 
dideliu trūkumu. Per tą mė
nesį valstybės iždo išlaidos 
buvo didesnės nei pajamos 
net beveik 250 mil. dolerių.

Liepos mėnesį valstybė tu
rėjo 409,160,635 dol. pajamų. 
Nors viešiesiems darbams ir 
bedarbių pašalpoms išlaidos 
smarkiai sumažintos, bet vis 
dėlto išlaidos buvo dadg di
desnės nei pajamos. Šiuo 
metu valstybės skola siekia 
36 bil. 715 mil. dolerių, kas 
yra 291 mil. dolerių daugiau 
nei pernai tuo laiku.

ŽUVO ORLAIVIS SU
KELEIVIŲ

14

Cristobal. — Pan Ameri
can — Grace Airways ben
drovės keleivinis orlaivis, lė
kęs iš Kolumbijos, surastas 
jūroje, apie 20 mylių nuo 
kranto, tačiau juo važiavę 11 
keleivių ir 3 tarnautojai žu
vo. Jų kūnai nesurasti.

Žiniomis iš Brelyno, Prū
sijos premjeras gen. Goering 
išleido įsakymą, kuriuo įga
liojamas švietimo ministeris 
Rust pašalinti iš muziejų ir 
kitų įstaigų visus priešingus 
nacių skoniui meno kūrinius

Washington. — Senatas 
priėmė įstatymo projektą, 
kurs tvarko darbininkų dar
bo valandų skaičių, atlygini
mą, vaikų darbą ir kitus da
lykus. Naujas įstatymas turi 
tokius nuostatus:

1. Steigiama 5 žmonių ta
ryba, kuri tvarko darbinin
kų atlyginimo dydį ir darbo 
valandų skaičių. Tarybos na
riai skiriami 5 metams.

2. Darbo savaitė negali 
būti didesnė nei 40 valandų 
ir atlyginimas nemažesnis 
nei 40 centų valandai.

3. Vaikų darbo pagaihinti 
daiktai uždraudžiami gaben
ti į kitas valstybes.

4. šis įstatymas neliečia 
žemdirbių, geležinkeliečių ir 
kitokių grupių darbininkus, 
kurie dirba kooperatyvuose 
ar šiaip įmonėse, kurioms 
tvarkyti padaryta įvairių iš
imčių.

5. Užtikrina kolektyvines 
derybas dėl atlyginimo su 
darbdaviais, šis įstatymas 
nėra nukreiptas prieš algų 
didinimą — darbininkai turi 
teisę reikalauti atitinkamose 
dirbtuvėse geresnio atlygini
mo ir geresnių darbo sąlygų.

6. Tarifų komisijai pave
dama ištirti skirtumus kai
nos tarp užsienio ir vidaus 
gamybos prekių ryšium su
šio įstatymo veikimu, kadi bombomis.

būtų galima žinoti, ar reikia 
pakelti tarifus užsienio pre
kėms.

7. Taryba turi teisę reika
lauti įvairių asmenų lindy
nių, žinių, informacijų; ji 
gali kreiptis į1 teismą, kad 
priverstų savo sprendimus į- 
vykdyti.

GRAFAS ŽUDIKAS

Lenkijos laikraščiai paga
liau gavo leidimą paskelbti, 
jog liepos 18 d. pulkininką 
Koc nužudyti norėjo grafas 
Wojciech Biegonek, priklau
sęs radikaliems tautinin
kams, kurie nenorėjo, kad 
pulk. Koc įtrauktų tautinę 
demokratų partiją į naują 
lenkų politinę organizaciją. 
Pasikėsintojas grafas Biego
nek žuvo nuo bombos, kurią 
jis buvo paruošęs prieš pulk. 
Koc gyvybę.

SUKILĖLIAI DŽIAUGIASI 
NAUJAIS LAIMĖJIMAIS

Į Hendaye. — Gen. Franco 
štabas praneša apie naujus 
sukilėlių kariuomenės laimė
jimus Teruel fronte, kur su
kilėliai stengiasi atkirsti 
Madridą nuo susisiekimo su 
Valencija, kur dabar yra 
bendrafrontininkų vyriausy
bė.

Sukilėlių orlaiviai dažnai 
lanko Madridą ir apmėto
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Amžiaus garbė — tai tik
jei italų popiežius ar čiūta- Pasiryžimo garbė, o šutei-
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kiamoji žiliems plaukams 
pagarba — yra pagarba ati
duodama karštai širdžiai, 
nežiūrint silpno kūno.

— Gladston.

Marianapolio Kolegijos rūmų priešakinė dalis naktį. Apie ko
legiją specialus straipsnis 3-čiame puslapy.
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Reštiis Ir žinias Amerika trumpina s avo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam ti kslul neprislunčlama paSto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Prof. F. Kemesis 
Apie Pasaulinį Karą

’ Prof. kan. F. Kemėšis per- tus iš ginklų gamybos, 
eitą žiemą ir pavasarį dien- kad 
raščio XX Amžiaus skiltyse kol pasaulyje vyraus nevar- 
buvo parašęs visą eilę straip žoma kapitalistinė sistema, j 
snių svarbiausiais šių dienų tol tuščia bus svajonė susi- 
klausimais. Dabar vėl para- laukti valstybių nusiginkla- 
šė naują straipsnį, kuriame į vimo. Nusiginklavimo kon- 
sprendžia svarbų klausimą:!ferencijos virto tikra kome- 
ar dabar vyraujanti kapitalis^ dija, kada paaiškėjo, jog di- 
tinė sistema turi logišką ry- dieji tų konferencijų eksper- 
šį su'militarizmu ir karais? 
Iš to seka klausimas, ar yra 
vilties, kad dabar einąs vi
suotinas ginklavimasis nesi
baigs nauju pasauliniu ka
ru?

Prof. F. Kemėšis rašo:
Šis klausmas mums letu- 

viams keliariopai yra labai
' svarbus. Naujas didelis ka
ras gali mums grąžinti Vil
nių, bet gali pražudyti ir 
mūsų nepriklausomybę. Nau
jas karas, šiaip ar taip jisai i 
baigtųsi, neš Lietuvai di 
džausias nelaimes jau viei 
dėl to, kad Lietuva greičiau 
šia vėl turės virsti karo lau
ku. Be to, naujas pasaulinis 
karas greičiausia baigtų 
griauti iš pagrindų dar liku
sius moralinius žmonijos pa
matus ir galėtų reikšti galą 
visai civilizacijai. Jojo pasė
ka galėtų būti visuotinis 
chaosas, kuriame tik bolše
vizmui su jo diktatoriais be
būtų vietos.

Tad jau kam, kam, bet 
mums, lietuviams, ypač bai
sios būtų ir pasaulinio karo 
ir socialinės revoliucijos per
spektyvos.

Kas karus kelia?
Yra senai jau žinoma ir 

gyvenimo įrodyta, kad vy
riausias karų kėlėjas yra 
tarptautinis didysis kapita
las. Kada finansiniai galiū
nai nebesusitaria dėl savo 
eksploatacijos zonų, dėl ža
liavos šaltinių, karas turi iš 
rišti jų varžytinių likimą. 
Valdžios dažniausia esti be
jėgės tas varžytines sulaiky
ti, pačios dažniausia būda
mos didžiųjų interesų įtakoj. 
Čia prisideda dar ypatinga 
būklė ir .ypatingi reikalai 
ginklų pramonės, pakol ši 
pramonė nėra suvalstybinta 
ir randasi privačiose ranko
se. Ginklų pramonininkams 
karas reikalingas, kaip būti
noji jų gyvybės ir pelnų są
lyga. Kaip parodė pereitų 
metų Amerikos Senato ko
misijos (su senatorium Ney 
priešakyje) tyrinėjimai, gin
klų pramonininkai visada 
palaiko kuo artimiausius 
santykius su karo ir laivyno 
ministerijomis. Jie be to? iš
laiko specialistus tautų kur
stytojus, ’ kurių uždavinys 
veikti karo naudai per spau
dą ir intriguoti parlamentų 
užkulisiuose. Daug Čia revo
liucijų iškėlė ir paaiškėję 
faktai iš gyvenimo, neseniai 
mirusio multimilionininko 
Zacharovo, padariusio tur-

Visa tai sakyte sako,

tai yra ginklų pramonės at
viri ar slapti atstovai.

Be abejo, nemaža priside
da prie karų sukėlimo ir ki
tos priežastys, k. a. morali
nės, tautinės, politinės, ideo
loginės. Tačiau negalima už-J

imti skelbti savo, kad ir 
naujų, kad ir drąsių teorijų? 
Kodėl negalėtume kelti šių 
klausimų per Tautų Sąjun
gos ekonominę sekciją? Ži
noma, nei vienas nors ir stip 
riausias kraštas nepajėgs 
vienas panašių gilių reformų 
gyveniman pravesti. Tai ga
lima būtų įvykdyti tik ben
dru tautų sutarimu ir tai gal 
tik laipsniškai, poros gene
racijų laikotarpyje. Tačiau 
kelti balsą, plėtoti teorijas, 
mėginti įtikinėti kitas tau
tas mes galime ir turime.

Naujo karo pavojai

Šiandien taika laikosi tuo, 
kad fašistinių valstybių Vo
kietijos ir Italijos ašis, ne
turėdamos pinigų, bijo karą 
pradėti, juo labiau, kad prie
šais save turi demokratinių 
ir turtingųjų valstybių: An

glijos, J. Am. Valstybių ir 
Prancūzijos bloką, kurs, 
bent kol kas, karo nenori. 
Tačiau gyvename įvairių ne
tikėtų galimybių laiku. Rusi
joj auga skaičius sutarties 
su Vokietija šalininkų. Eitų 
į tą, sutartį ir Vokietija, jei 
tik išsiderėtų patogų priėji
mą prie Rusijos žaliavos. 
Tai dar keliais žingsniais 
pastūmėtų Rusijos artėjimą 
prie kapitalizmo. Panašiai 

' sutarčiai įvykus, padidėtų

u*“ 'XX??

logines, laciau negalima UZ-| sutaiuiai įvynus, paaiuctų 
ginčyti, jog ekonominės prie karo galimumai ir jo pabai- 
žastys užima čia vieną pir- ga būtų labai problematiška 
mųjų vietą. Pagydykime pa- Baltijos valstybėms ir kai 
šaulio ekonomiją, o ponui kurioms kitoms 
Marsui bus išrauti kone visi 
krūminiai dantys.

Kada karai nebebus 
reikalingi?

Karai nebebus reikalingi, 
kada kapitalistų sambūriai 
nebeturės lemiamos įtakos į 
žmonijos gyvęųimą, kada 
gyvenime vyraus moralinės 
vertybės. Jei kapitalo kon
centracijos procesas nebus 
sustabdytas, tuščia bus sva
jonė karus panaikinti. Nau
ja taikos ir bendradarbiavi
mo dvasia tautų ir visos 
žmonijos gyvenime galės 
lengviau atsirasti, kai paski
rų žmonių lobiams bus nu
statytos ribos, kada nuosa
vybės ir turtai paplis naujų 
milijonų savininkų tarpe; 
kada apsukriausieji gešeft- 
macheriai žino, kad jie ir 
prie didžiausių pastangų ne
virs milijonininkais, o jeigu 
ir virs tokiais dėl savo nepa
prastų gabumų ir didelio 
taupumo — tai vis viena di
džiąją tų milijonų dalį turės 
po mirties palikti visuome
nei bei valstybei — tada ir 
jų dvasinė energija paieškos 
kitokių kilnesnių ir kūry
bingesnių perspektyvų. Gi 
visi mokslo, meno, plunks
nos, technikos kūrėjai galės 
laisvai kurti moralines, in
telektualines ir ekonomines 
vertybes, niekeno nebevaržo- 
mi, niekeno nenupirkti, ir 
niekam nebereikalaują ver
gauti. Tada, savaime su
prantama, nebebus kliūčių 
žmonijai pasijusti esant vie
nai didžiulei šeimai, kurios 
interesai nėra priešingi, o 
solidarūs. Tada ir laisvai 
tautų prekybai nesunku bus 
įsivyrauti.

Pikta ir skaudu, klausant 
priekaištus, kad, girdi, ne 
mums, lietuviams panašius 
klausimus kelti. Esame, sa
ko, mažiukai, kas gi mūsų 
klausys? O kada gi mes įgy
sime drąsos laikyti save kul
tūringa tauta? Ir kodėl mū
sų ekonomistai ir sociologai, 
vpač kurie žino kelius į kitų Įvertą jos, išduos egoizmui, 
tautų spaudą

i tautoms. 
Pagaliau, kai jau visi kraš
tai apsiginkluos iki viršugal
vio — tuomet bile degtukas, 
bile nedora provokacija ga
lės uždegti pasaulinį gaisrą. 
Faktas, kad gyvename nuo
latiniame karo pavojuje ir 
seniai bebuvo tokia Įtempta 
ir nervinga kraštų nuotaika, 
kaip šiuo metu. Reikia tat 
mėginti gelbėtis visomis ga
limomis priemonėmis.

Jei ir įvyks artimoje atei
tyje pasaulio ekonominė kon 
ferencija, ji baigsis niekais, 
jei nebus pridėta kirvio prie 
blogybių šaknies.

Tad, sakyčiau, dar nevėlu 
būtų iškelti visu rimtumu 
tarptautinėje plotmėje žmo
nijos ūkis bei santykių sa
nacijos klausimą.

Būtų galima pradėti nuo 
sureguliavimo senų skolų 
Amerikai, nes šis reikalas 
užmuša Amerikos pasitikėji
mą ir atstumia tokią galingą 
valstybę nuo bendradarbia
vimo kuriant gražesnį tautų 
sugyvenimą.

Nauju keliu pasukus, at
gimtų žmonijos viltis nusi
kratyti karų ir militarizmo 
šmėkla. Tarpe pirmųjų žing
snių tada be abejo būtų su
tarimas paimti ginklų pra
monę į valstybių rankas ir 
šaukti, neatidėliojant naują 
nusiginklavimo konferenciją. 
Argi neatsikvėptume tada 
lengviau ir mes, lietuviai?

planas?” užklausė Jurgis. 
„Kiek sykių man žydai pasa
kojo, kad jie kada nors turės 
atkeršyti krikščionims už jų 
padarytas jiems skriaudas 
Sakoma, kad net Talmude, 
ar kur kitur, parašytas įsa
kymas žydams už gerą blo
gu krikščionims atmokėti 
Žiūrėkite, kaip komunizmas 
sumaišė visą pasaulį. O, ar 
ne žydai valdo komunistų 
partiją? Stalinas, tiesa, ne 
žydas, bet jis rą vietą užima 
žydų dėka, kad galėtų pa
slėpti tikrą žydų veikimą. Ir 
Stalinui gresia pavojus būti 
sušaudytam, jei jis drįstų 

yti. Ar neskai-

Jauno vyro, ieškančio vie
tos, šiandien neklausia, ku
rią yra išėjęs mokyklą, nei 
kas yra buvę jo protėviai, 
tik klausia — ką jis pats 
moka dirbti. Specialaus mok
slo šiandien reikia. Daug 
žmonių, stovinčių stambių 
firmų priešakyje, pasiekė tą 
vietą, kopdami į jas pama
žu. — S. Marden.

—o—
Nepaniekink meilės, nes 

gyvenime skurdu bus be jos 
Tačiau netapk meilės vergu 
nes ji tada tave, kaipo ne-

1. Lankant vieną susirin
kimą, išgirdau pasikalbėji
mą apie lietuvių laikraščius. 
Šiai grupei nepatiko lietuvių 
laikraščiai, nes visi už savo 
pažiūras meluoja: vieni 
sąžiniškai meluoja, kiti 
luoja tiek, kiek sąžinė 
džia.

2. „Rašo”, kalba Jonas, 
„katalikų laikraščiai apie 
komunistus. Bet ką mums 
pasako? Tik tiek, kad ko
munistai nužudė ar tai šim
tus ar tūkstančius tikinčių
jų. Rašo komunistų laikraš
čiai apie katalikus. Ką jie žydų neklaus; 
jie3 mums pasako? Tik tiek, tėt, kad Amerikos žydų ra- 
kad Ispanijoje kareiviai, ne- binai uz ryrė komunizmą? 
šiodami Saldžiausios Širdies Kur tau ne ’ Juk komuniz- 
Jėzaus ženklelius, baisiai žu
do ne tik Madrido civilius, 
bet ir Baskijos katalikų ku
nigus. Kas iš tokių faktų? 
Ar toki faktai paaiškina 
mums, kas per žmonės ko
munistai ar katalikai? Man 
rodos, kad toki faktai paro
do, kad yra žmogžudžių ir 
komunistų ir katalikų tarpe. 
Bet ar verta tuo girtis? Ro
dos, kad vieniem ir kitiem 
geriau būtų raginti savuo
sius prie tikslesnio veikimo. 
Rodos, kad reikėtų peikti 
savuosius, jei žmogžudystė
mis užsiima, o ne tikru kata
likišku bei komunistišku vei
kimu. Ar gali būti, kad jau 
taip žemai nupuolėme, kad 
malonu mums rašyti bei 
skaityti apie kraugeriškų 
razbaininkų baisybes!”

3. „Ištiesų” pridūrė Anta
nas, „kamgi vadinti laikraš
čius kataikiškais ar komu
nistiškais, nes mažai iš jų 
sužinosi apie savo pažiūras. 
Mažai išmoksi iš katalikų 
laikraščių apie katalikybę; 
iš komunistų laikraščių ma
žai išmoksi apie komunizmą 
Katalikai rašo ne apie kata 
likus, bet apie komunistus 
komunistai rašo ne apie ko
munizmą, bet apie katalikus 
Būk tai jie daugiau apie ki
tus žino nei apie save. Užtai 
tik blogą kituose mato, o 
savųjų tarpe jokio blogo ne
pastebi”.

4. „Ar tik nevyksta žydų

jo su savo NRA padidinti 
žmonių algas, ir taip sulau
žyti žydų valdžią ant Ame
rikos darbininkų. Bet kaip 
tik žydai pamatė tikrą Roo- 
sevelto tikslą, tai tuojau per 
savo laikraščius pradėjo 
prieš Roosevelto NRA vesti 
propagandą. Ir šiandien 
Amerikoje nėra NRA tik žy
dų dėka. Dabar žydeliai „bo
seliai” juokiasi iš darbinin
kų lengvatikystės, nes kai 
per vėlu, tada darbininkai su 
pranta, kad NRA buvo geras,

Amerikos 31 nr. Ameriko
nas pusėtinai kritikuoja laik 
raščius Ameriką ir Darbi
ninką dėl Jasio straipsnio, į- 
tariančio John Lewis ir jo 
CIO komunizme. Mano ma- , 
nymu, gerokai klysta Jasys, 
nemažiau ir Amerikonas. 
Nors jie abu gal nuoširdžiai 
susirūpinę darbininkų reika
lais, bet abu nesivadovauja 
faktais, o tik jausmais. Ma- 
tyt, jog nė vienas iš jų nėra 
dabar praktikuojantis darbi- 
ninkas, jei taip galima išsi
reikšti.

Neužtenka ką nors teore
tiškai pažinti ir apie tai ra-. 
šyti. Būtinai reikalingas da
lyko abipusis pažinimas. 
Reikalingiausias gi patyri
mas, kasdien išgyventas per 
dešimtis metų prie darbi
ninkiško jungo. Iš tokio as
mens širdies iškils šiurpulin
gai jaudiną jausmai, bet tik
ri, o jo mintys sugebės per
duoti skaudžiai patirtus vaiz 
dus. Kad jo lūpos ir nepa- 
bers taisyklingai ištartų žo
džių, bet jie bus visiems su
prantami ; jo gyvi įrodymai 
padengs mokslinį trūkumą.

Amerikonas, Jasyš ir kiti 
katalikų darbininkų priete- 
liai turėtij išreikalauti, kad j 
katalikų laikraščių redakci- ! 
jos atsisakytų biurokratiz
mo papročių. Nelabai seniai 
vieno laikraščio redaktorius 
pasakė, jog tik ten ožiais 
aria, kur arklių nėra. Vadi
nasi, tik tada kai kurie kat. 
laikraščių redaktoriai skai
tėsi su darbininkų raštais, 
kai neturėjo bendradarbių iš 
profesijonalų, o dabar jie 
nereikalingi, išskyrus jų me
džiaginę paramą. Kai galė
sim laisviau mintis spaudoje

ir reikalingas darbininkams pareikšti, tada plačiau papa- 
sumanymas”.

8. „Niekus čia kalbate”, 
priešinosi Povilas,, „ne visi 
žydai blogi. Aš pažįstu vie
ną žydą, kuris Lietuvoje 
man labai geras buvo. Kada 
sirgau, davė man kas reikia 
šeimynai užlaikyti — valgį, 
drabužį. Net važiuoti į Ame
riką nupirko man „šipkor- 
tę”. Atmokėjau jam už „šip- 
kartę”, bet nepaspėjau at
mokėti už maistą, drabužį, 
kai žmogelis 
Lietuvą, jei 
narių, bent 
savo skolą.

Man rodos, kad jūsų kal
ba apie žydus, kurioje maty-

sakosim iš kasdieninio dar
bininkų gyvenimo, o gerieji 
mūsų prieteliai, kaip Ameri- 

| konas ir kiti, savo gilesniais 
išvedžiojimais galės mūsų 
trūkumus patobulinti.

Apie Lewis ir jo CIO pa
rašysiu daugiau kitą sykį.

Ant. Žiemys.

Red. pastaba: Gaila, jog 
gerb. mūsų bendradarbis ne
nurodo faktų, kur ir kuo 
tie „biurokratizmo papro
čiai” pasireiškia. Savaitraš
čio Amerikos puslapiai lais
vi visiems straipsniams, jei 
tik jie neprasižengia tiesai.

mas, tai paslėptas žydų vei
kimas: Ca^as persekiojo žy
dus, nes, sakoma, jie žudę 
krikščionių vaikus. Carui at
simokėjo. Žydams dabar ro
jus Rusijoje — nėra caro, ir 
jų žmonės valdo Rusiją. 
Hitleris dabar smarkauja 
prieš žydus. Užgauk vieną 
žydą ir visi žydai pradeda 
rėkti. Matai, kaip visame 
pasaulyje visi laikraščiai pa
kilo prieš Hitlerį? Tai žydų ti tiek daug klaidingos pro- 
darbas; bus blogai ir Hitle- pagandos įtakos, panaši Ki 
riui. Jam gresia caro liki- Klux Klanų kalboms apie 
mas”.

5. „Tas Hitleris vistiek 
baisus žmogus, jis ir kata
likus persekioja”, — primi
nė Pilypas.

6. „Ir Meksikoje ir Rusi 
joje katalikai persekiojami 
bet ar spausdinami laikraš
čiuose jų protestai?” paklai 
sė Jurgis. „Kur tau! Tai bū
tų protestas prieš savuo
sius. Ne, negirdėtumei apie 
katalikų persekiojimą Vo
kietijoje, jei Hitleris nebūtų 
ir žydus palietęs”.

7. „Tiesą kalbi”, pritaria 
Antanas, „žiūrėk, kas Ame 
riko j e darosi. Mano ir tavo 
bosai ar ne žydai? Jie ne
dirbs darbininkų darbą. Jie 
bosai, fabrikų savininkai. Jie 
moka tau algą — kerta ir 
kerta tavo „pėdę”. Ar neži 
note, kad Rooseveltas mėgi
no švelniai tą padaryti, ką 
Hitleris žiauriai darė? Norė-

katalikus Amerikoje. Ir jie 
tikėjo, kad katalikai baisūs 
žmonės, kurie žada Popiežių 
išrinkti Amerikos prezidem 
tu, ir išžudyti visus protes- 
tonus. Ar yra čia kiek tie
sos?”

9. „Bravo, Povilai!” prita
rė Petras. „Aš skaičiau vie
name lietuvių laikraštyje, 
kad „kunigas — tai Juodojo 
Internacionalo agentas. Ir

bakių vyskupas įsakytų lie
tuviui kunigui sušaudyti sa
vo lietuvį tėvelį, kuris vargo 
išleisti savo sūnų į kunigus, 
tas išgama sušaudytų savo 
tėvelį”.

10. „Ar gali būti, kad lie
tuvių laikraščiai rašo tokius 
melus?” klausia visi.

Pastaba: Ką mano skai
tytojai? Parašykite savo pa
tyrimus.

Amerikonas.

Sąmoningas prisitaikymas 
prie žmonių ir supratimas 
aktualių laiko reikalavimų 
yra būtinas, norint aukštes
nes idėjas realizuoti gyveni
me. — Pečkauskaitkė.

—o—
Kiekviena praleista proga 

duoda progos atsirasti nelai
mei. — Napoleonas.

Mes be galo norime gerai 
apie save manyti — tas no
ras daugiausia kliudo save 
pažinti. Kiekvienas žmogus 
nori save gerbti ir todėl bijo 
savo blogų ypatybių pava
dinti tikruoju vardu.

— Dr. Foerster.

pirmutiniai i 
įiyti 1925 me 
j Ameriką arkų 
gis Mulevičiui 
įįjj darbą ii 
įleigė Amerik 
Kolegiją Hinsč 
1926 metais. M 
Esamosios pata 
dė per mažos. 1 
nauja vieta kol

Gavę Kolegi 
paramą, Tėvai i 
įėjo nupirkti ne 
ir puikius rūmi 
Conn. Čia perki 
UI, buvusi aul 
la* Vyskupas Pj 
ęys pašventė n! 
Šve. Panelės M 
1931 m. rugsėje 
Iii pasiekus 
aukštumos, hig 
kolegija inkorp 
i birželio 9 d 
valstybės legist 
vardu - Maria 
n. kovo 25 d. 
valstybės Sena 
departamentui 
jaut, Marianapt 
suteikė teisę du 
taniams mok



Ruggiaoą^l

^astabįį i 
Amerikos 31M J 

nas pusėtinai kritų 
raščius Ameriką į !| 
įlinką dėl Jaaio str^Į 
tariančio John ų 
CIO komunizme. M 
nymu, gerokai HtyĮ 
nemažiau ir ų 
Nors jie abu gal J 
susirūpinę darbinio 
lais, bet abu nešimi 
faktais, o tik ja J 
tyt, jog nė vienaaki 
dabar praktikuojami j 
ninkas, jei taip gO 
reikšti.

Neužtenka ką ^,1 
tiškai pažinti ir a^I 
syti. Būtinai reikO 
lyko abipusis įhJ 
Reikalingiausias įįl 
mas, kasdien išgyti 
dešimtis metų prie J 
ninkiško jungo. E (d 
mens širdies iškils J 
gai jaudiną jaimiįl 
ri, o jo mintys sugtfel 
duoti skaudžiai pafeJ 
dus. Kad jo lūpos i J 
bers taisyklingai ištini 
džių, bet jie bus visai 
prantami;jo gyviįiJ 
padengs mokslinį tJ

Amerikonas, Jasjijl 
katalikų darbininką J 
liai turėti) išreikalm 

i katalikų laikraščių o 
jos atsisakytą biunteį 
mo papročių. Nelabai J 
vieno laikraščio m 
pasakė, jog tik tentai 
aria, kur irkliij nėra. Visi 
naši, tik tada kai taki 
laikraščių redaktorių ii 
tesi su darbininko iii 
kai neturėjo bendri 
prof esi jonalų, o to 4 
nereikalingi Į 
džiaginę para^lm 
sim laisviau 
pareikšti, tadapWfflFFl 
sakosim iš kašte 4 
bininkų gyvenine.įpil 
mūsų prieteliai, kaipŠKl 
konas ir kiti, sartų 
išvedžiojimais gafečl 
trūkumus patobulinti I

Apie Lewis ir joffl’l 
rašysiu daugiau kili st

AntfitT'

Rugpiūčio 6 d., 1937 m. AMERIKA
... —

Amerikos Lietuvių Tvirtovė - Marianapolis

Red. pastaba: Gui 
gerb. mūsų bendradarb 
nurodo faktų, kur i’i 
tie „biurokratizmo (E 
čiai” pasireiškia, 
čio Amerikos puskp; 
vi visiems straipsnio 
tik jie neprasižengii^

Seniau Amerikos lietuviai 
savo aukštųjų mokyklų ne
turėjo. Po Didžiojo karo mū
sų visuomenės vadai susirū
pino aukštosios mokyklos į- 
kūrimu. Tasai sunkus dar
bas teko Tėvams Marijo
nams.

Pirmutiniai žingsniai pa
daryti 1925 metais. Atvykęs 
į Ameriką arkivyskupas Jur
gis Matulevičius užgyrė pra
dėtąjį darbą ir formaliai į- 
steigė Amerikos Lietuvių 
Kolegiją Hinsdale, Illinois 
1926 metais. Mokykla augo. 
Esamosios patalpos pasiro
dė per mažos. Nutarta įgyti 
nauja vieta kolegijai.

Gavę Kolegijos Rėmėjų 
paramą, Tėvai Marijonai ga
lėjo nupirkti naujus, erdvius 
ir puikius rūmus Thompson, 
Conn. Čia perkelta Hinsdale, 
Ill., buvusi aukštoji mokyk
la.* Vyskupas Pranciškus Bū- 
čys pašventė naujus rūmus 
Švč. Panelės Marijos garbei 
1931 m. rugsėjo 8 d. Mokyk
lai pasiekus atitinkamos 
aukštumos, high school ir 
kolegija inkorporuota 1933 
m. birželio 9 d. Connecticut 
valstybės legislatūroje vienu 
vardu — Marianapolis. 1937 
m. kovo 25 d. Connecticut 
valstybės Senatas, švietimo 
departamentui rekomenduo 
jant, Marianapolio kolegijai 
suteikė teisę duoti savo abi
turientams mokslo laipsnius.

Kolegijos pasauližiūra
Kolegijos vadovybės pa

sauližiūra yra štai kokia: 
auklėti lietuvių tėvų sūnus 
katalikiškai lietuviškoje d va 
šioje, kad jie taptų gilaus 
tikėjimo ir aukštos dorovės 
jaunuoliai, mylintieji savo 
tautą bei gimtąją kalbą ir 
būtų sąmoningi Jungtinių 
Amerikos Valstybių pilie- 
v • ciai.

Mokyklos santvarka
Marianapolio mokykla yra 

aštuonių metų kursas — ke
turi metai high school ir ke
turi metai kolegijos, pada
linti į dvi kryptis: klasinę1

— filosofijos ir prigimties 
mokslų.

Dėstomi dalykai anglų ir 
lietuvių kalbomis. Amerikoj 
lietuvis jaunuolis turi tinka 
mai šias kalbas mokėti, ne- 
ateityje jam teks dirbti dvi 
lypėje visuomenėje — anglų 
kalba kalbančioje ir lietuviš 
koje, savo tautoje. Filosofi 
ja dėstoma lotyniškai.

Klasinių kalbų yra dėsto 
mos — lotynų ir graikų 
naujųjų -— prancūzų kalba 
Matematika — algebra, geo 
metu ja ir trigonometrija — 
baigiama high school. Kole 
gijoje daugiau dėmesio krei 
piama į prigimties mokslu 
— fiziką ir chemiją; šiemr 
mokslams tirti yra tinkama 
laboratorija. Biologija aug
menijos srityje turi puikia 
įruoštą pratybos šiltnamį.

Aukštai stovi muzikos me 
nas: atskiros pamokos tei 
kiamos pianu ir vargonais 
dūdų ir stygų orkestrai lą 
vina orkestrinėje muzikoje 
Ypatingos pamokos skiria 
mos balsui lavinti.

Kiekvienais metais kvie 
čiami įžymūs prelegentai su 
paskaitomis svarbiausiais 
gyvenimo klausimais, kurie 
turi rūpėti ir rūpi kiekvie
nam išsimokslinusiam asme- ti $50.00.

naudojasi radijais. Sportas; 
yra turtingas ir įvairus 
Sviedinio (baseball) ir fut
bolo rateliai žaidžia su įvai 
riomis kolegijomis. Puikios 
teniso aikštės. Žiemos metu 
lenktynės pašliūžomis ir pa
čiūžomis. Namuose brangūs 
įruošimai bilijardu ir ka
muolių (bowling) žaidi
mams.

Reikalavimai
Į high school priimami bei 

niukai, baigusieji pradžios 
mokyklą; į kolegiją — bai 
gusieji high school.

Jaunuoliai, norintieji įsto
ti į Marianapolio mokyklą 
patiekia šiuos dokumentus
1. Baigtųjų mokslų diplomą
2. Dvasios Vado rekomenda
ciją, 3. Krikšto metrikus, 4. 
Gydytojo liudijimą.

Mokestis
Mokslo metai prasideda 

paprastai rugsėjo 6 d. ir bai
giami birželio mėnesio vidu
ryje. Už mokslo metų jau
nuolio maistą reikia mokėti 
$250.00. Šioje sumoje įskai
toma ne tiktai maistas, bet 
taipgi kambarys, šviesa, ši
luma, guolis, skalbimas. Už 
mokslą metams reikia mokė-

Mokestis sumokama rato 
mis po šimtą dolerių — 1. 
mokslo metų pradžioj, 2. Ka
lėdoms ir 3. Velykoms. Kas 
nori naudotis, turi primokėti 
po $5.00 — 1. už vadovėlių 
nuomavimą, 2. už muzikos 
instrumentą, 3. laboratorijos 
mokestį ir 4. sporto mokestį

Neturtingiems, bet aukš
tos vertės jaunuoliams, Ko
legijos Vadovybė tekia leng
vatų, atleisdama juos nuo 
mokesčhj iš esamojo stipen
dijų kapitalo nuošimčių. Ki
ti gali dalinai savo darbu at
silyginti.

Žodis tėvams
Tėvai, norintieji leisti sa

vo sūnus į aukštesnę mokyk
lą, leiskite juos į savo lietu
višką mokyklą, kuri išauklės 
jūsų sūnus tikrais lietuviais 
katalikais, kurie atneš Jums 
senatvėje džiaugsmo, lietu

niui. Be to, šios paskaitos 
dažnai paįvairinamos įdo
miais judomaisiais paveiks 
lais.

Studentų veikla
Studentai yra susibūrę 

Studentų Sąjungos kuopą 
suskaldžiusią savo veiklą į 
vairiomis rūšimis: — visuo 
meninės darbuotės, spaudos 
dramatikos ir sporto.

Kuopa leidžia mėnesinį 
laikraštį „Studentų Žodį,, 
vienintelį Amerikos lietuvių 
žurnalą, skirtą inteligentijai 
Į studentų skaityklą ateina 
kelios dešimtys žurnalų ir 
laikraščių. Kiekvienais me
tais Dramos Ratelis suruošia 
puikių vaidinimų, statomi 
daugelyje lietuvių kolonijų 
Rinktinasis choras dažnai 
dalyvauja radio programose 
Kolegistai savo kambariuose

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

MINČIŲ ŽIJKSK 
Surinko

Eleonora Bartkui

Sąmoningas prim 
prie žmonių ir si^ 
aktualių laiko reii^ 
yra būtinas, norint $ 
nes idėjas realizuoti f 
me. — Pečkaus^

Kiekviena praleisti? 
duoda progos atrink 
mei. — Napok^

—o-
Amžiaus garbė 

pasiryžimo garbė, o J 
kiamoji žiliems R 
pagarba — yra paR 
duodama karštai H 
nežiūrint silpno km

Mes be galo no$' 
apie save manyti 
ras daugiausia 
pažinti. Kiekvienas^ 
nori save gerbti H* 
savo blogų ypatybė Į 
dinti tikruoju var& I

' -Dr>!

(Tęsinys)
Vienoje vietoje ūmai iški

lo didi liepsna. Iš netolimo 
kaimo nuskardėjo per lau
kus riksmai, vaitojimas, 
keiksmai ir pagelbos šauks
mai. Raiteliai tuojau supra
to, kad tatai kryžeivių dar
bas. Kiek įkabindami šoko 
tad į kaimą. Čia pamatė bai
sų vaizdą. Gatvėje raitėsi 
sužaloti vyrų kūnai. Trobos 
liepsnojo. Kryžeiviai ir jų 
ginklanešiai plėšė gyventojų 
turtą, gaudė moteris ir vai
kus. Vienus vietoje žudė, 
kitus, šlykščiausiai kolioda- 
miesi, tampė, rišo prie balnų 
arba svaidė į gaisro lieps
nas.

Kunigaikštis Dovydas kar
štai stojo į kovą. Jam pa
čiam teko susikirsti su mil
žinišku geležiniu kryžeiviu. 
Jo palydovai nusivijo kitus. 
Sunku buvo Dovydui kovoti. 
Bematant sutrupėjo lengvas 
jo kardas, nulūžo ietis. Jį 
patį sužeidė į koją . Jo ark
liui kryžeivis persmogė ka
laviju nugarą. Vienintelė lai 
mė, kad sunkusis raitelis iš

griuvo iš balno ir negalėjo 
taip vikriai lankstytis, kaip 
nešarvuotas Dovydas. Dovy
das, nusigriebęs vėzdą, smo
gė kryžeiviui į šalmą ir jį 
tuo apsvaigino.

Kova baigėsi laimingai. 
Sugrįžę šauliai atsivedė ke- 
lioliką sugautų belaisvių. Jie 
surišo ir apsvaigintą kryžei
vį milžiną. Tiktai kunigaikš
tis Dovydas pajuto šiek tiek 
skaudant koją, žaizda buvo 
tačiau nepavojinga.

Netrukus visas būrys link
smai traukė toliau, varyda- 
masis belaisvius, kurie plūdo 
ir kerštu grasė.

Saulė buvo jau beužsiri- 
tanti už tamsių padubysio 
girių, kai Dovydas pamatė 
kertinį Ariogalos pilies bok
štą. Pro siauručius jo lan
gus spindo paskutinieji sau- 
lolaidžių spinduliai. Dovydo 
širdis džiaugsmingai suplas- 
tėjo besiartinančiai laimei.

vių tautai naudos ir Viešpa
čiui Dievui garbės.

Žodis moksleiviams
Jaunuoli! Ieškai aukštes

nės mokyklos, kuri galėtų 
patenkinti tavo jaunų dienų 
svajones — gyvenimo per-Į 
spektyvas, kurioje galėtum' 
pasiruošti tinkamai gyveni
mui ateityje, nežiūrint ku-Į 
rioje srityje Tau teks dar
buotis — biznyje, profesijo
je, pašaukime — rinkis savą' 
lietuvišką katalikišką mo
kyklą. Toji mokykla yra Ma
rianapolis.

Visais reikalais reikia 
kreiptis:

~ t

Kun. Dr. J. Navickas, 
Marianapolis,

Thompson, Conn.

rią sosto salę. Žali vainikai, 
puikios gėlės, Praurimės 
statula. Priešais ją gryno 
aukso gervės pavidalo žibin
tuvas. Iš užriesto gervės 
snapo žėrėjo melsva liepsne
lė. Visa tai darė šiaip jau 
gan nejaukią salę — panašią 
į šventovę. Šalia kunigaikš
čio sosto stovėjo mažėlesnis 
ąžuolo krėslas, apipintas rū
tų vainikais.

Vakarop į šią salę susirin
ko visi pilies didikai, bajo
rai, garbės sargybiniai. Ku
nigaikštis Boleslovas su sa
vo piršliais sustojo arčiau 
sosto. Tarnai laikė dėžes su 
brangakmeniais ir kitomis 
dovanomis.

Galiausiai į salę įėjo dai
nuodamos šešios vaidilutės 
ir, vaidilų lydimas, krivė. 
Visi žemaičiai pagarbiai jam 
nusilenkė. Vaidilos perėjo 
per visą salę ir sustojo ties 
Praurimės aukuru. Būgnų 
trenksmas ir ragų balsai pa
skelbė ateinant kunigaikštį 
Vingėlą.

Kunigaikštis ėjo vesda
mas už rankos Skirmuntę. 
Juodu lydėjo didelis būrys 
kunigaikščio ir jo dukters 
artimųjų. Kunigaikštytė bu-

V. Nuotaka — vaidilutė
Galiausiai atėjo sutartu

vių diena. Pilies tarnai kiau
rą dieną puošė ir rengė niū- vo apvilkta ilgu baltu drabu-

KUN. P. MALINAUSKAS, 
M.I.C.

Marianapolio Kolegijos futbolo 1937 m. komanda.

IŠ TĖVU ŽEMĖS

Liepos 18 d. Romoje įšven 
tintas į kunigus Petras Ma
linauskas, jaunas amerikie
tis, marijonų vienuolijos na
rys, kilęs iš Ashley, Pa.

Kun. P. Malinauskas gi
mė 1908 m. sausio 7 d. Ash
ley, Pa., dabartinėje Sugar 
Notch parapijoje. Pradinius 
ir vidurinius mokslus išėjo 
savo gimtame mieste. Vėliau 
įstojo į lietuvių bernaičių 
kolegiją Marian Hills, Hins
dale, Ill. Šioje įstaigoje atli
ko ir naujokavimą. Vienus 
metus ėjo mokytojo pareigas 
Marianapolio high school, 
Thompson, Conn.

1932 m. išvyko į Romą ir 
mokėsi Angelico universite
te, vasaromis lankydamasis 
Lietuvoje. Tuojau po šventi
mų išvyko į Lietuvą. Mari
jampolėje per šv. Onos atlai
dus liepos 26 d. atlaikė savo 
primicijas. Vasarą praleisiąs 
Lietuvoje ir rudenį ' grįš at
gal į Romą tęsti savo studi
jų-

Kun. P. Malinauskas yra 
labai malonaus būdo jaunuo
lis, turįs daug draugų, ypa
tingai mokykloje, kurioje 
jam teko mokytis ir kitus 
mokyti. Kunigo šventimai 
atnešė nemaža džiaugsmo jo

žiu, sujuostu aukso diržu. 
Ant galvos žaliavo rūtų vai
nikėlis.

Skirmuntės veidas buvo 
apgaubtas šydu. Tėvo veide 
žymėjo rūpestis ir sielvar
tas. Matyti, jam buvo sunku 
ir gaila versti duktė tekėti 
už nemėgstamo jaunikio. 
Tačiau savo valios jis neno
rėjo išsižadėti.

Tarnai padėjo tuojau bran 
gias dovanas ant sosto laip
tų. Vandenė ištiesė Skirmun- 
tei aukso padėklą su dviem 
taurėm midaus. Tačiau tuo 
metu, kai kunigaikštytė pri
ėmė taures ir buvo belipanti 
paduoti vienos jų Bolesla
vui, įvyko nepaprastas, visus 
didžiai nustebinęs, dalykas.

Ant paskutinės laiptų pa
kopos Skirmuntė stabtelėjo. 
Ji žvilgtelėjo pro langą, iš 
kurio buvo matyti platus 
Vilniaus vieškelis. Pamačiu
si, kad jis... tuščias, žvilgte
lėjo į tėvą ir — ištiesė Bo
leslovui padėklą. Tačiau jo 
neišlaikė. Metė žemėn. Pati 
gi skubiai nubėgo prie 
Praurimės statulos ir vi- I 
siems netikėtai sušuko:

— Deive, nuo šioliai tik 
tau aš tetarnausiu... Globok 
mane ir gink!

— Šiemet per pirmus 5 
mėnesius Lietuvoje buvo 9,- 
065 jungtuvės, gimė 25,243 
kūdikiai, mirė 16,099 asme
nys, priaugo 9,144 asmenys. 
Pernai tuo pat laiku žmonių 
prieauglis buvo didesnis — 
12,820.

— Kretingoje viešėjo Var
šuvos miesto viceburmistras 
(mayoro pagelbininkas) St. 
Tiškevičius, atvykęs į savo 
tėvų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių minėjimą. Jo bro
lis yra Kretingos apskrities 
tarybos narys.

— Priekulėje, Klaipėdos 
krašte, pastatyta katalikų 
bažnyčia. Katalikų Klaipė
dos krašte yra apie 30 tūkst. 
Bažnyčios yra šiose vietose: 
Klaipėdoje, Šilutėje, Pagė-
giuose, Viešvilėje, Robkojuo-

senai mamytei ir visai pp. 
Malinauskų šeimai. Daug 
jaunu klieriku rūpinosi jo 
globėja a. a. Barbora Auš- 
kalnaitė, kuri, deja, nesu
laukė progos matyti jauną 
kunigą prie altoriaus, nes 
mirė pereitą žiemą Chicago- 
je.

Draugai ir prieteliai džiau 
giasi kun. Petro laimėjimais 
ir linki jam geriausio pasise
kimo moksle ir ateityje gy
venime, besidarbuojant Kris
taus vynyne Amerikos Lie
tuvoje. L. K.

se, Plikiuose,. Smalininkuose 
ir dabar Priekulėje.

— Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos 19 studenčių tu
rėjo smagias ekskursas po 
Vokietiją ir Čekoslovakiją.

— Liepos 18 d. Palangoje 
pašventintas Birutės — Kęs
tučio paminklui statyti ker
tinis akmuo.

— Rugsėjo 12 d. Panevėžy 
įvyks didžiulė apylinkės dai
nų šventė.

— Netoli Kauno numato
ma statyti naują odos ap
dirbimo fabriką. Tokių fab
rikų Lietuvoje dabar yra 5.

— Naujus gimnazijos rū
mus dabar stato Šilutėje, 
Ukmergėje ir Kaune — Šan
čiuose.

— Vis daugiau ir daugiau 
keliamas reikalas statyti ce
mento fabriką. Rimtai svar
stoma ir apie naujos geležies 
liejyklos statymą.

— Iki liepos pradžios šie
met Lietuvą į užsienį išvežė 
sviesto apie 1372 milijonų 
svarų, kas yra apie 450 tūks. 
svarų daugiau nei pernai tuo 
laiku.

— Nuo šių metų rudens 
steigiamos trys gimnazijos 
— Skuode, Kaišiadoryse ir 
Kaune ir 1 progimnazija — 
Šilalėje (Tauragės apskri
ty).

— Šilutės apylinkėje mė
ginama veisti fazanus, kurie 
ten paleisti gyvai veisiasi ir

labai jaukūs.
— Vidaus reikalų ministe

rija jau įregistravo Pavasa
rininkų federacijos įstatus 
pagal naujas draugijų tai
sykles.

— Netoli Simno dvare ku
rį laiką gyveno Venecuelos 
prezidento giminaitė su savo 
4 vaikais. Ji buvo ištekėju
si už Lietuvos piliečio ir at
vykusi pas vyro gimines. Da 
bar ji išvyko atgal į Vene- 
cuelą.

— Vysk, A. Karosas įra
šytas į Vilniaus geležinio 
fondo rėmėjus; jam įteiktas 
didysis Vilniaus pasas.

— Prancūzijoje įvairiuose 
katalikų suvažiavimuose Lie 
tuvai atstovavo prof, kam 
Pr. Kuraitis ir dr. J. Leimo- 
nas.

— Šią vasarą Palangoje, 
Klaipėdoje ir apylinkėse į- 
rengta daug įvairių stovyk
lų.

— Kauno arkivyskupijos 
eucharistiniame kongrese 
birž. 29 d. iškilmingas šv. 
Liudviko garbei mišias diri
gavo komp. St. Šimkus.

— Birž. 19 d. kilo gaisras 
St. Montvilo Troškūnų dva
re. Per trumpą laiką sudegė 
9 dvaro trobos, jų tarpe ir 
spirito varykla ir nemaža 
pagaminto spirito. Nuostolių 
padaryta už apie 200 tūkst. 
litų. Turtas buvęs apdraus
tas 130 tūkst. lt. sumai.

Skaitykite ir platinkite 
savaitraštį Ameriką.

Vingėla buvo bešokąs jos 
nutverti ir grąžinti, bet kri
vė pastojo jam kelią kri
vūle :

— Nebegali, kunigaikšti, 
jos pasiimti. Praurimė gir
dėjo jos priesaiką.

Išblyško Vingėla ir krei
pėsi į Boleslovą:

— Dovanok man, kuni
gaikšti... Ji jau nebe mano 
valios klauso... Aš norėjau 
ją priversti už tavęs tekėti. 
Ji pasirinko sau kitus ke
lius. Atleisk man!

Boleslovas ir jo palydo
vai tik dabar tesuprato, kad 
Palangos šventovė ir negęs
tanti jos ugnelė nėra vaikų 
pasaka, bet žiauri tikrovė.

— Argi jau nieko nebega
lima padaryti? — paklausė 
nusiminęs Boleslovas.

— Nieko, nieko!... Visa 
žuvo, — niauriai murmėjo 
Vingėla.

Tuo tarpu kieme kilo 
triukšmas. Po valandėlės į 
salę įskrido kunigaikštis Do
vydas.

— Kaip? Kunigaikštis Do
vydas? Iš kur? Kuriais tiks
lais? — klausinėjo nustebęs 
Vingėla.

— Į tave skubėjau, kuni
gaikšti. štai Vytauto raštas.

Deja, truputį užtrukau pa
keliui. Reikėjo išvaikyti kry
žeiviai, kurie plėšė tavo Dir- 
gaduonius. Keletą sučiupo
me, — pridūrė jis, parodyda
mas belaisvius, kurie šaulių 
buvo jau atvesti į salę.

. — Ką sakai? — atsipeikė; 
jo Vingėla. — Kryžeiviai plė
šė mano Dirgaduonius? Dė
kui, kad gynei mano valdi
nius. Tik tave, berods, sužei
dė?

— Niekai, truputį įplėšė 
koją. Skubėjau, kad nepavė
luočiau.

Vingėla skaitė raštą. Pas
kui ilgai žiūrėjo į Dovydą. 
Tik dabar tesuprato jis Skir
muntės širdies paslaptį. Ga
liausiai tarė:

— Kaip gaila, kaip gaila...
— O kas? Kur Skirmun

tė ? Ar mirė ?
— Blogiau, negu mirė — 

ji pasižadėjo Praurimei. 
Skirmuntė jau vaidilutė.

Dovydas atrodė žado nete
kęs. Nesąmoningai murmė
jo:

— Vaidilutė... vaidilutė...
Skirmuntę ruošėsi lydėti į 

Palangos šventovę. Dovydas 
apsiliko keletą dienų Ario
galoje pasveikti ir paviešėti. 
Giedrės pastangomis jis vis

dėlto gavo pasimatyti su 
Skirmuntė. Daug ašarų, 
daug skaistaus jausmo buvo 
išlieta pasimačius. Dovydas 
nieku gyvu nenorėjo sutikti 
su savo likimu. Jis pasiryžo 
išplėšti ją iš dievų, kad ir 
brangiausių aukų kaina. Jis 
sumanė grįžti į Smolenską, 
susirinkti drąsių kareivių 
būrį ir atimti Skirmuntę ar
ba kelyje į Palangą, arba iš 
pačios Palangos, šiuos su
manymus pasipasakojo Skir- 
muntei. ši, ilgai svyravusi, 
galiausiai su tuo sutiko.

Juodu išsiskyrė su vilties 
kibirkštėle.

Dar tą pačią dieną vaka
rop Dovydas išvyko iš Ario
galos.

Lydėti Skirmuntės į gar
siąją Palangos Praurimės 
šventovę sugužėjo į Arioga
los pilies kiemą didžios mi
nios žmonių. Vingėla išvedė 
baltu šydu apgaubtą Skir
muntę ir tarė krivei:

— Dievų tarne, štai vie
nintelė mano dukrelė. Ji pa
sižadėjo tarnauti Praurimei. * 
Imk ją ir globok. Sudiev, 
brangiausioji dukrele...

(Bus daugiau)
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JERSEY CITY, N. J.

0USIJAĮ

ROCHESTER, N. Y.

BALTIMORE, MD.
Kunigų Vienybės sei

NEWARK, N. J.

Lietuvių

LOS ANGELES, CALIF.

Liepos 25 d. vietinis tau
tininkų klubas turėjo pikni-

Vienas biznierius užra 
savo krautuvę ir užka 
didelę iškabą: „Išva

Ponia V. Kaupinienė
3 d. turėjo operaciją

kurią prieš 
išųrko kunigai

25 d. klubas 
automobiiais

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

— Viduklėje jau 
naujos senelių pr 
pamatai.

lAį rugpiūčic 
liiiiyfą nuo Angelų 
Jar. bažnyčios iš-

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the pre 
WILLIAM SCHWARTZ 
Avenue, Brooklyn, N.

d-b-a Roland Haus
Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License 
GB 5158 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 75 1 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the p 

TREASURE FOOD MARKET, INC.
1599 Broadway, Brooklyn N.

Plaza, Borough of B 
Kings to be consumed off

DAVID KESSLER
Plaza, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4984 has been issued to the und 
to sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Coijtrel Law 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the premi 

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N.

parapij
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NOTICE is hereby given that License 
GB 5135 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6 Newkirk 
County of 
premises.

6 Newkirk

buvo 
išva- 
ūkį

atvykęs iš 
keletą dienų 
savo tėvelius.

išvažiavo į 
Išsivežė

' JACOĖ K0S0WSKY
54th Street, Brooklyn N. Y.

ANTHONY PAJKOWSKI 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned
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NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
611—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

MATTHEW and STELLA DORAK .
611—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGNES MATHEWS 
d-b-a John’s Restaurant

392 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
EB 3180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on rths 
premises.

JOSEPH DIRENZO
2258 Pacific Street, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 3157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law t' 
987 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ths 
premises.
ANDREW WINKLER & EUGEN LIPPERT 

<: •_ _ r, ' ~ 
987 Wyckoff Avenue,

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

PURITAN BEVERAGE CORP., 
486 Sackman Street, Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
440 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METRO BEVERAGE CORP., 
440 Watkins Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that beer License 
No. E 87 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholie Beverage 
Control Law.

FRANK GOLDBERG
860 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that beer License 
No. E 88 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. , ,_____ >

394 East

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
764 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
LOUIS RASHKOW & 
764 Flatbush Avenue,

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 9595 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE HEIDTMANN
1218 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 10060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
266 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENNRIETTA BAHRENBURG
266 Pacific Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to _be consumed off the premises.

565—3rd

NOTICE
GB 9986 _____________________________
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS WALTMAN
180 Hull Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 9975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY SHRIFT 
7307—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
6809—3rd ’ “ . - -
of Kings, 

6809—3rd

NOTICE is hereby given that License N 
GB 4696 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA ZABOLOTNY < 
89 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that- License 
GB 4596 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
318 Franklin Avenue, Borough of B 
County of Kings to be consumed off 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY 
318 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y
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Demokratų Klubo 
darbuotė

už jūsų pini-

IŠ TOLIAU IR IS TOLI
PHILADELPHIA, PA

SugBįŽO
Liepos 27 d. grįžo iš ..ilgi 

atstogų šv. Kazimiero par 
klebonas kun. I. Valančiūnas 
ir šv. Andriejaus par. klębo 
nas kun. J. Čepukaitis. Ato 
stogavo septynis mėnesius 
Per tą laiką aplankė daug 
valstybių, žymius miestus 
ypač pagarsėjusias švent 
vietes.

Abu klebonai atrodo svei 
ki, linksmi ir pilni naujo? 
energijos. Malonu buvo su 
laukti ir matyti savo dvasios 
vadus, o jiems gal buvo dar 
maloniau vėl pamatyti dide 
liūs būrius savo ištikimų pa 
rapijiečių. Bendram džiaugs 
mo pareiškimui, surengta sa 
vose svetainėse sutiktuvių 

šv. Andriejaus 
šv. Kaži

vakarienės: 
par. liepos 28 d 
miero par. liepos 29 d. Abe 
jose vietose dalyvavo šimtą 
parapijiečių, svečių ir dau
gybė vietinių ir apylinkės 
dvasiškių. Vakarienės metu 
kaip vienoje, taip ir antroje 
vietoje pareikšta labai daug 
gražių minčių ir sveikinimų 
sugrįžusiems klebonam. Kle
bonai papasakojo daug nau 
jybių iš savo ilgos ir įdo 
mios kelionės. Ilgiausia sve
čiavosi Lietuvoje. Atsista 
čiusią gražiai Lietuvą ir jos 
žmones labai gyrė. Susirin
kusiems patarė būtinai ap
lankyti tėvų šalelę.

Rašantis šiuos žodžius 
taipgi sveikina sugrįžusius 
klebonus ir linki nenuilstan 
čiai darbuotis savo pašauki
mo dirvoje.

jų pranešimu, buvusi labai 
įdomi ir pamokanti. Liepos 
27 d. juodu grįžo į savo pa
rapijas. Parapijiečiai jų lau
kė su dideliu pasiilgimu; 
abiem suruošė iškilmingas 
sutiktuves.

Kun. J. čepukaičio sutik
tuvės buvo liepos 28 d. par 
salėje. Susirinko per 200 pa 
rapij iečių ir 13 kunigų.

-Sveikinimo kalbas pasakė 
parapijos vardu komiteto 
pirm. p. Kazauskas, kunigai 
J. Šukevičius, M. J. Brundza 
P. Garmus, Valančiūnas,, V 
Martusevičius ir Mikšys, kle 
boną pavadavęs, linkėdami 
klebonui ko sėkmingiausios 
darbuotės, sustiprėjus ir ga
vus naujų jėgų.

Galop kalbėjo pats solem 
nizantas. Jis kalbėjo susi
jaudinęs, dėkodamas už gra
žų pasitikimą. Jo kalba buvo 
labai įdomi. Jis plačiau nu
švietė kelionės įspūdžius iš 
Euch. kongreso, po Šventąją 
žemę, Romoje ir ypač Lietu 
voje. Jis labai gėrėjosi tėvy 
nės visokeriopa pažanga ii 
pabrėžė, kad maloniausi įs 
pūdžiai jam iš Lietuvos.

, Laimingai ir sveikam grį 
žusiam linkime klebonui lai 
mingos ir pasekmingos dar 
buotės. Parapijietis.

Avinėlis.
—o—

Šv Vardo jaunuolių draugija
Naujų narių vajus be įsto

jimo mokesčio prasidės rug 
piūčio 12 d. ir tęsis iki spa 
lių 1 d. Į 'draugiją priimam 
jaunuoliai iki 22 m. amžiaus 
baigę pradinę ’ mokyklą 
Draugijos susirinkimas į 
vyks šv. Kazimiero bažny 
čios salėje, savame kamba 
ry, rugp. 12 d. 7 vai. vak.

Tėvams pranešama, kad 
dabar yra vienintelė proga 
kada be įstojimo mokesčio 
galės įrašyti savo jaunus 
sūnus prie šv. Vardo jau
nuolių draugijos, ši draugi 
ja yra užgyrus sumanymą 
suorganizuoti krepšinio ra 
telį (basketball) ateinan 
čam sezonui. Tikimės pasise 
kimo, nes turime darbščią 
valdybą ir gabų vadą, pirm 
Petrą Buroką.

Rugpiūčio 22 d. įvyks 
draugijos narių, ekskursija į 
Wildwood, N. J. Taipgi pra
nešama, kad ši draugija ren
gia maskarado balių ir šo
kius spalių 31 d. Kitos drau
gijos prašomos nieko tą die
ną nerengti. Dabartinė val
dyba: pirm. Petras Burokas, 
vicepirm. ir iždin. Edv. Lau- 
kagalis, raštin. Al. Rupšis.

’ F. P.

Kun. J. čepukaičio 
pagerbimas

Pernai gruodžio 28 d. šv 
Andriejaus par. klebonas 
kun. J. Čepukaitis drauge su 
kun. I. Valančiūnu buvo iš
vykęs į Manilą, Filipinų sa
lose, į Eucharistinį kongre
są. Mūsų klebonas su kun. 
Valančiūnu iš ten daug kur 
keliavo. Ypač jiems rūpėjo 
aplankyti Šventąją žemę, 
Romą ir Lietuvą. Ta kelionė,

pasirinktų savo organais 
laikraščius Vienybę ir Ame
riką arba Darbininką ir kad 
šių laikraščių naudai paskir
tų po keletą dolerių.

Už LDK. ir narių naudai 
pasidarbavimą išvažiavime 
tenka padėkoti klubo pirm 
P. Sraibakauskui, išvažiavi
mo pirmininkui A. S. Trečio
kui ir šeimininkėms: O. Gri 
malauskienei, A. Baranaus
kienei, I. Paukštaitienei, B. 
Lebeniūnienei ir visiems ki
tiems pasidarbavusiems ir 
dalyvavusiems išvažiavime.

NLDK. Narys.

WATERBURY, CONN.

Rugpjūčio 8 d. įvyks pik
nikas parapijos našlaičių 
naudai. Vietos prekybinin
kai paaukojo įvairių daiktų:

J. W. Bendleris — 50 dol 
vertės; Deseparis — 6 dol. 
Riverside Bakery — 5 dol. 
Brooklyn Bakery — $4.20 
A. Parmauskas — $3.75; pc 
$2.50: V. Viture, J. McGro 
thy, Gartzman Market, Ful 
ton Market; po $2.00 — C 
Strickulis, J. J. Stokes; po 
$1.50 — J. Tareila, J. Janke 
mevičius, S. Vedeikis; $1.20 
— Krankauskas; po $1.00 
Adomaitienė ir J. Urba; pc 
50 c. — A & P ir Fenton & 
Zubras. A. J.

— Praeitą savaitę sudegė 
ekskursinis laivas. Visi eks
kursantai turėjo įvairių ne
laimių — turėjo šokti į van
denį. Žuvo du asmenys. Ne
mažai sužeistų. Važiavo apie 
100 žmonių.

— Rugp. 2 d. mūsų baž
nyčioje buvo Porciunkulo at
laidai.

— Mūsų klebonas kun. J 
Lietuvnikas džiaugsminga 
sveikina iš Kanados, kur la 
bai iškilmingai pasibaigė šv 
Onos atlaidai. Iškilmėse da
lyvavo vienas kardinolas 
Laukiam savo klebono lai
mingai grįžtančio. J. K

— Rugpjūčio 1 d. vėl neti 
ketai atsilankė svečių iš Lie 
tuvos. Rytą eidamas į baž
nyčią, sutikau Lietuvos skau 
tų laikraščio redaktorių K 
Laucių su Pr. Svetiku. Ap- 
gailestavom, jog galėjo tik 
trumpą laiką pabūti. Be 
Lauciaus, dar buvę 3 sve
čiai, kurie buvo apsistoję pas 
p. J. Morkūną.

K. Laucius dėvėjo skauti 
uniformą; vyras neaukštas 
bet raumeningas, pilnas gy 
vuino, linksmų žvilgsnių.

— Rugp. 8 d. bus vietos 
lietuvių parapijos ruošiama 
Lietuvių Diena — Sybrys 
parke. Kviečiami atvykti ir 
kitų vietų lietuviai.

Ant. Žiemys.

Marianapolio Kolegijos basebolo 1937 m. komanda.

ką šalia miesto. Prisirinko 
apie pora šimtų žmonių, bet 
labai gaila, kad čia renkasi į 
pikniką labai vėlai.

Čia tikra lietuvių kolekci
ja. Išsikalbėjus pasirodė, 
kad kiekvienas atvykęs iš 
kurios nors rytinių valsty
bių bei iš Lietuvos kaimy
nai, bet per ilgus laikus žmo 
gus kiekvienas apkinta ir

nas ir gana stiprus vyras 
dar.

— Čia oras dienomis kar
tais pasiekia iki 95 laipsnių 
karščio, o vakarais ir nakti
mis reikia gerokai apsivilkti 
ir apsikloti. J. K. M.

o x ' — Kun. P. Vanagas, bu-
sunku bepažinti iš matymo, vęs šv. Onos parapijos kle 
Tik gaila, kad maža to laiko bonas, atvažiavo iš Lietuvos 

ir išsikalbėti pasisvečiuoti pas savo pažįs
tamus. Apsigyveno Jersey 
City. Savo buvusioje parapi
joje pasakė porą pamokslų. 
Sveikiname malonų svečią ir 
linkime smagiai praleisti sa
vo atostogas.

— Rugpiūčio 1 d. Jersey 
City lietuviai autobusu ir 
savo automobiliais turėjo iš
važiavimą į Cliffside šv 
Pranciškaus draugijos pik
niką. Ekskursijos dalyviai 
ten maloniai priimti ir gra
žioje nuotaikoje laikas pra
leistas. Labai geras dalykas 
lietuviams gerus kaimyniš 
kus santykius palaikyti.

— Rugpiūčio 1 d. šv. Onos 
parapijos bažnyčioje mote
rystės Sakramentą priėmė 
Petras Pica ir Alena Marčin- 
skaitė. Linkime jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

Liepos 
surengęs 
žiavimą į P. Kalvaičio 
Bellemet, N. J. Dalyvavo na
riai ir svečiai. Vietų užsaky
ta 75 asmenims, o dalyvavo 
apie 100 — net pritrūko vai 
gių ir gėrimų. L.D.K. naria 
sudarė 20 automobilių ir vis 
sykiu važiavo su prisegtais 
užrašais „Lithuanian Demo
cratic Club, Inc. of Newark 
N. J.” apie 30 — 35 mylias 
nuo Newarko. Kiti apie 5 
automobiliai svečių ir narii 
atvažiavo vėliau. Atrodė la
bai graži paroda; kitataučiai 
net pradėjo teirautis.

Programa susidarė iš 
dainų, kalbų ir bėgimo lenk
tynių.

Už bėgimus dovanas gavo 
Ona Pocienė, Juozas Grimą 
lauskas, Ona Šulčiūtė ir Pet 
ras Čėsna. Dovanas (saldai 
nius) paskyrė LDK. pirmi 
ninko žmona Ona Sraiba 
kauskienė.

LDK. netrukus mano pra
dėti veikti būsiančių Ne v 
Jersey valstybės gubernato 
riaus rinkimų reikalu. Kac 
klubas galėtų narius gėriai 
painformuoti apie veiklą, y- 
ra sumanymas, kad klubas

Garbingas svečias
Liepos 24 d. visai netikė 

tai atsilankė pas mus J. E 
vyskupas Mečislovas Reinys 
Džiaugėmės gavę progos pa
matyti Garbingą Ganytoją ir 
išgirsti poros jo labai pamo 
kančių pamokslų. Liepos 25 
d. po sumai Jonas C. Morkū 
nas nuvedfi J. E.zį Niagara 
Falls, kur garbingas svečias 
apžiūrėjo garsųjį Niagaros 
krioklį, universitetą ir daly 
vavo Niagara Falls Lietu vii 
Dienoje, kur buvo dideli? 
skaičius ir rochesteriečių 
Ekscelengija labai gėrėjos 
Niagaros gamtos gražumu ir 
garsiuoju vandenpuoliu, kurį 
turėjo progos pamatyti iš 
Amerikos ir Kanados pusių 
Gaila, kad dėl laiko stokos ir 
lietingo oro negalėjo pama
tyti garsiosios Dievo Moti
nos Pergalėtojos bazilikos 
ligoninės ir našlaityno La 
ckawanna, N. Y.

Kad ir neturėjome progos 
tinkamai priimti Jo Eksce
lenciją, esame labai dėkingi 
už aplankymą ir gražius pa
mokslus. Sykiu esame dėkin
gi kun. J. Balkūnui. kurs pa
sirūpino vyskupo atsilanky
mu. Vyturys.

susipažinti
Rengėjai turėtų.nutarti, kad' 
ko anksčiaus visi rinktųsi į 
panašius piknikus.

Čia veik visados pasitaiko 
tik ką atvykusių iš kur nors 
svečių, kurie vyksta į tokį 
pikniką, kad surastu pažįs
tamų ir susipažinti. Matėsi 
Juozas Rugys, buvęs brook- 
lynietis biznierius, p. O. 
Račkauskienė iš San Fran
cisco, Mrs. N iš Michigan su 
dukrele, kuria vadina Miss' 
Sherly. Be to, kun. Sitavi- 
čius, kuris čia jau apie trys 
mėnesiai banao suorganizuo
ti lietuvių parapiją, bet gai
la jo darbo ir žmonių vilčių, 
jis ne tam žmogus, ne orga
nizatorius ir ne tokiam dar
bui Rinkąs. Gaila, kad kuni
gų ir katalikų vardą žemina 
ūpą puldo ir tolimesnei ge
rai veiklai kenkia.

Buvo, rodos, anksčiau ra
šyta, kad atsirastų tikra 
pasiaukojęs kunigas, ener
gingas, geras organizatorius 
— gal ir galėtų sudaryti pa
rapiją. Čia vieni ištautėję 
kiti visiškai jau netekę tikė
jimo, treti tikri Stalino ver
gai ir jo apaštalai. Sunku 
dar ir dėl to, kad viens kito 
nežino, kur jie būna ir ką 
veikia — tokių čia daugybė 
kurie niekur nepasirodo ir 
jų niekas nežino, kad jie lie
tuviai. Būtinai reikalingas 
koks centras. Daug kas va
žiuoja ir pravažiuoja, o nė 
vieno lietuvio nesuranda ir 
nežino, kur kreiptis ir kur 
rasti. O lietuviai čia vis 
daugėja, kaip ten nebūtų 
nors

Federacijos 26 kongreso, ku
ris įvyks rugpiūčio 24, 25 ir 
26 d.d.

— Kun. F. A. Virmauskis 
Bostono klebonas, turėjo sa 
vo par. vaikučių išvažiavi 
mą Palangoje. Tą pačią die
ną čia svečiavosi ir kun. 
Švagždys iš Brocktono.

— Kun. J. Jančius, M.I.C., 
lawrencietis, 
Hinsdale, Ill. 
viešėjo pas 
Rugp. 2 d.
Thompson, Conn, 
kun. F. Aukštikalnį, S. J. 
kuris visą mėnesį praleido 
Lawrence, nes mūsų klebo
nas kun. P. M. Juras porai 
savaičių buvo išvykęs Kana- 
don ir Pittsburghan, kur į- 
vyko 
mas.

kino 
bino 
žiuoju žuvauti mėnesiui”. ■

Vienas žmogelis, patėmijęs 
tą iškabą, pasakė: žiūrėkit 
šią iškabą ir spręskit, ai 
blogi laikai. Pasirodo, kai 
kai kam perdaug geri lai 
kai. Tas žmogelis dar pridė
jo: aš jau 73 metų, 7 metus 
buvau armijoj, kariavau su 
ispanais, o šiandien turiu 
sunkiai dirbti pragyvenimui 
ir niekada savo gyvenime 
neturėjau tokios progos, kad 
turėčiau mėnesį dyko laiko 
vakacijoms ir važiuoti žu
vauti.

' Seniukas atrodo meksiko- giasi prie iškilmių L.R.K.

rugp.
Clover Hill ligoninėje.

— Motinų arkibrolija rug- 
piūčio 2 d. turėjo savo men. 
susirinkimą ir pamokas. Jų 
dvasios vadas kun. Juras 
aiškino apie bedieviškąjį ko
munizmą.

— Sodalietės ilgai minės 
uždaras rekolekcijas, ku
rioms vadovavo kun. Aukš
tikalnis S. J. Girdėjau, kad 
mūsų klebonas užsikvietė 
misijonierių duoti panašias 
privačias rekolekcijas ir vai
kinams.

— Atostogų metu žmonės 
iš mažesnių miestų važiuoja 

didmiesčius ir priešingai. 
Griškevičiūtė buvo išvažia
vus į Rochester, N. Y. Gi 
oonų Kirmelų giminaičiai 
vieši pas juos iš Chicagos. 
Jie yra seni draugai — pa
žįstami mūsų klebono.

Aušrelė.

ki berniuk

GREAT NECK, L. L

LAWRENCE, MASS.

Kas sakosi mylįs moteriš
kę be ydų — tas jokios mo
teriškės nemyli. — K. K.

PREZIDENTAS GAUS 
NAUJŲ PAGELBININKŲ

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MEYER M. GURKIN
Brooklyn, N. Y.

HARRISON - KEARNEY, 
N. J.

u

— Liepos 25 d. šv. Vardo 
dr-ja turėjo smagų išvažia
vimą į pajūrį. Patarnavo 
Kaunas Bus Co., kurios savi
ninkas yra lietuvis J. Kati 
liūs. Visi vaikai vežti dykai 
už ką tėvai labai dėkingi 
Dalyvavo L. Vyčių, K. Susi
vienijimo, moterų dr-ja, Le 
Ii jos klubo nariai ir kiti s ve 
čiai. Lietuvišką autobusi 
bendrovę reikėtų visiems pa 
remti. Kaina labai prieina
ma.

— Balt. Lelijos klube vyks
ta kontestas. Beveik visi na
riai įsigijo automobilius, tad 
visur paroduoja, kur tik pa
kviečia. Klube didelė vieny 
bė. Rep.

— Palangos vasarnamy 
atostogauja kun. J. Petraus 
kas su savo altoristais iš 
Brockton, Mass. Vaikučiai 
apsigyveno sodaliečių vasar
namyje. Tik nusiskundžia, 
kad vienos savaitės esą per 
maža ir kad jiems visą va
sarą nenubostų.

— Parapijos choras rugp. 
1 d. išvažiavo į Salisbury 
Beach. Diena pasitaikė gra
ži. Ten jie maudės ir gražiai 
linksminos.

Ne tik padvigubinta, bet 
ir patrigubinta energija ren

ištakas, Ame-
buvo iš- , i • d< kunasL F.

Ni 
nė

Federacijos 51 skyrius la
bai dėkingas klebonams BaL 
kūnui ir Aleksiūnui už jų ge
rą ekskursijos suruošimą lie 
pos 25 d.

Greatneckiečiai labai pa 
tenkinti, jog dalyvavo tokio 
je smagioje ekskursijoje.

J. Blažonis, 
Al. Kurtinaitis.

Washington. — Atstovų 
rūmai 260 balsų prieš 80 pri
ėmė prezidento siūlymą leis
ti jam turėti 6 pagelbinin- 
kus, kurie turės vykdyti jo 
planus valdyme ir atlikti 
jiems pavestą specialų dar
bą. Pagelbininkų metinė al
ga nustatyta 10 tūkst. dole
rių.

klubas B 
jRadijumo mer 

Alp. Gil- num 
I Kvikliui, pas

, rugp. įkaitę 
j Avė.

ictoriajaplan
^■2 dot |ir ati
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SULAUKĖ DUKTERS

VIEŠĖJO KANADOJE

naujos seneliu 
pamatai.
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LICENSES

VYSKUPO M. REINIO IŠ
LEISTUVIŲ VAKARIENĖ

J. E. vyskupas Mečislovas 
Reinys, dabar lankąs įvai
rias lietuvių kolonijas ir į- 
staigas, išvyks į Lietuvą 
rugsėjo 1 d. Iki šiol Jo Eks
celencija aplankė daug vie
tų, dalyvavo LDS, Studentų 
ir Profesionalų s-gos, Vargo- 
ninkų s-gos, Kunigų Vieny
bės seimuose. Dalyvaus Mo
terų s-gos ir K. Federacijos 
seimuose.

Su Jo Ekscelencija atsi
sveikinti ir gal paskutinį sy
kį mintimis pasidalinti bus 
labai gera proga — savait
raštis Amerika, Kunigų Vie
nybės provincijos ir K. Fede
racijos apskrities vadovybės 
pritarimu, rugpiūčio 31 d. 
ruošia J. E. vyskupo Reinio 
išleistuvių vakarienę, kuri į- 
vyks Apreiškimo parapijos 
salėje.

Vakarienei vietas jau ga
lima dabar užsisakyti Ame
rikos įstaigoje ir klebonijo
se.

Elena ir Jurgis Strogiai 
(Jr.) liepos 31 d. sulaukė 
naujo šeimos nario — duk
relės Virginijos.

Motina ir duktė šv. Kot
rynos ligoninėje — motina 
sveiksta, o dukrelė gražiai 
auga.

Strogiai dabar turi vieną 
sūnų ir dvi dukreles.

St. Jurevičiūtė, 
klubo sekretorė, 
praleido Kanadoje, 
jo malonių vaišių.

Romuvos 
atostogas 
kur turė-

LANKĖSI LIETUVOS 
LAIKRAŠTININKAS

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

EKSKURSIJA Į 
VASARVIETĘ

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
8 d., 8 vai. rytą nuo Angelų 
Karalienės par. bažnyčios iš
vyksta autobusai į Glen- 
fordo vasarvietę, kurią prieš 
kiek laiko nupirko kunigai 
Aleksiūnas, Balkūnas ir Lau- 
rynaitis. Vasarvietėje šiuo' 
laiku atostogauja apie 30 
berniukų iš Angelų Karalie
nės ir Maspetho parapijų.

Vasarvietė yra prie Glen- Antaninai 
ford, N. Y., miestelio, todėl 
ir pavadinta Glenfordo var
du. Vasarvietėje visą laiką 
būna kun. J. Laurynaitis, 
kurs prižiūri, kad berniukai 
turėtų sveikas . ir smagias 
atostogas.

Amerikos redakcijoje lan
kėsi ir gyvai domėjosi lietu
vių išeivių gyvenimu mokyt. 
Vincas Petronis, Lietuvos 
Žinių dienraščio korespon
dentas, atvykęs į Jungt. Val
stybes drauge su Lietuvos 
sportininkais.

Išsikalbėjus svečias pasi
sakė gerai pažįstąs kun. N. 
Pakalnį, kurio mokiniu jis 
buvęs dar prieš karą, kai 
kun. Pakalnis buvo kapelio
nu Utenoje. Kun. Pakalnis 
vadovavęs slaptai mokinių 

1 kuopelei, kuri rūpinosi lie
tuvybe.

PAMINĖJO SUKAKTĮ

DR. ŽUKAUSKAS 
ATOSTOGOSE

Dr. Ed. Žukauskas, Ame
rikos bendradarbis, buvo iš
vykęs atostogoms, kurias 
praleido žuvaudamas, mau
dydamasis ežeruose, lanky
damas įvairius ūkius. Ato
stogos praėjusios labai sėk
mingai.

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Marianapolio Kolegijos studentų orkestras, muziko Bro, J. Banio, M.I.C. 
vedamas.

Angelų karalienės 
parapija

KOMUNISTAI REMS 
LA GUARDIĄ

Bendra Komunija

Kadangi šį sekmadienį 8 
vai. rytą įvyksta išvažiavi
mas autobusais į mūsų ber
niukų vasarvietę ir daugelis 
švento Vardo draugijos na
rių važiuos, važiuojantieji 
savo pareigą galės išpildyti, 
Komuniją priimdami per 7 
vai. mišias mūsų bažnyčioj.

Komunistų partijos vadas 
Browder aiškiai pareiškė, 
jog New Yorko miesto ma- 
yoro rinkimuose komunistai 
rems dabartinio mayoro La 
Guardia kandidatūrą.

Neseniai respublikonų par 
tijos vadovybė irgi pasisakė 
už La Guardią.

SVEČIAI Iš CHICAGOS
PAGERBĖ K. FEDERACI

JOS VADUS
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Vietos tautininkų klubas 
Lietuvos seimo prezidijumo 
nariams, vicepirm. Alp. Gil- 
vydžiui ir sekr. M. Kvikliui, 
pagerbti šį sekmadienį, rugp.
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Šią savaitę Brooklyne vie
šėjo prel. M. Krušas ir kleb. 
kun. Baltutis. Jie dalyvavo 
Porciunkulų atlaidų iškilmė
se Angelų Karalienės bažny
čioje.

JAUNA RAŠYTOJA

Chicago. — Liepos 30 d. 
chicagiečiai iškilminga va
kariene pagerbė K. Federa
cijos iždininką kun. Ig Alba- 
vičių ir sekretorių L. Šimu
tį, kuriuos Lietuvos Prezi
dentas Smetona apdovanojo 
D.L.K. Gedimino ordinais.| Liepos 31 d. par. salėje 

Moterų S-gos vietinė kuopa 
suruošė savo darbščiai narei 

ir Juozui Kivy-
tams vakarienę jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakčiai 
paminėti. Vakarą vedė F. 
Kurienė, svočia buvo T. Ta
mošauskienė, piršliu — J. 
Čižius.

Kalbėjo kun. Balkūnas, 
muz. Visminas, Valantiejai, 
dr-jų pirmininkės; deklama
vo O. Petrulytė ir G. Kivy- 
taitė. Suteikta daug dovanų 

Ruošime daugiausia pasi
darbavo pirm. O. Liziūnienė, 
F. Kurienė, O. Petrulienė, R. 
Nedzinskienė, P. Morkūnie
nė.

P. 
ko j o 
nas.

Brooklynietė Katharine 
Carasso, 14 metų, šiomis die
nomis išleido naują elėraščių 
knygą. Tai jau antra knyga, 
kurią parašė ši jauna poetė.

Jaunoji rašytoja gyvena 
38 Halsey St. Jos tėvas yra 
teisme vertėjas; jis nepapra
stas knygų mėgėjas — turi 
savo knygyną iš 16,000 kny
gų.

MOTINA TURI UŽLAIKYTI 
VAIKUS

Kivytai džiaugėsi ir dė- 
už atminimą ir dova

Bx.

VIEŠNIA IŠ BOSTONO

Bostonietė V. Grinienė, A- 
merikos skaitytoja, su sū
num praeitą savaitę viešėjo 
pas savo seserį, C. Kaulins- 
kaitę, gyv. Metropolitan 
Avė. Viešnia su savo sesute 
aplankė Amerikos redakciją 
ir atnaujino prenumeratą.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 74661

Teismai vis įsakydavo tė
vams skirti atitinkamą mo
kestį vaikams užlaikyti, o 
motinos būdavo paliekamos 
ramybėje.

Praeitą savaitę New Yor
ko teismas nutarė, jog viena 
motina savo dvinukams už
laikyti turi skirti 25 dol. į 
mėnesį; jos vyras uždirba 
58 dol. į mėnesį, o ji — 1,550 
dol. per metus. Dvinukai au
ga pas savo senelius, nes tė
vai drauge negyvena.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šv. Vincento dr-jos svar
bus susirinkimas įvyks šeš
tadienį, rugpiūčio 7 d., 8 vai. 
vak. Zabielskio salėj, 61-38 
56 Rd., Maspethe.

Visi nariai kviečiami at
silankyti — išgirsite svarbių 
dalykų.

Taipgi nepamirškite, kad 
draugijos metinis balius bus 
spalių 3 d., parapijos salėj.

Rast.

HALBERT BARBER GO.
Švari, Sanitariška

Kirpykla
152 Third Ave.,
New York, N. Y. 

(Between 15th & 16th Sis.) 
J. Sidabras — menedžeris

Šiemet kun. Ig. Albavičius 
sulaukia kunigavimo 25 me
tų sukakties, o p. L. Šimutis, 
dienraščio Draugo redakto
rius ir K. Susivienymo pir
mininkas, mini visuomeninės 
veiklos 25 metų sukaktį.

BATSIUVIAI UŽ CIO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Ltfw at 141-5th 
Avenue. Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDMOND HOURIGAN
141—5th Ave^. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 531 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOUTHLAND DRINKS. INC.
531 Fulton St.. Brooklyn. N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1262 has been issued to'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control -Law at . 284 
Devoe St.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on >tiip - premises.

ANTONIO BOCCIO
284 Devoe St.. ' , i>:t> Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
EB 3473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 366 
Johnson Ąve. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MIKE WHITE
366 Johnson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under -Section 76 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 437 
Marcy Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN GREGORICH
437 Marcy Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 4555 has been Issued to the undersigned: 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE CAPPIELO
1461 Bedford Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5021 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METTA
724 Sterling Place,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
725 Franklin Ave, Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MICHAEL FOYLAN & JOHN J. LEAVY 
725 Franklin Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rd, Borough of Brooklyn, ----------------------------
County of Kings, to be consumed off the 1 NOTICE is hereby given that License No. 
premises.

ROSE L. KEMLER
2608 Clarendon Rd, f Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 769 
Washington Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN DICKER
. Tlie Rite Spot Delicatessen & Lunch Room 

nes Šis nieko nėmė iŠ kasos, 769 Washington Ave, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5166 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6302 Bay “ ’ ~ ' - -
County of 
premises.

nešinas 10 svarų kumpį ir 6 
butelius selterio. Jaunuolis 
prisipažino paėmęs maistą iš 
krautuvės, kurioje jis anks
čiau dirbo, bet praeitą sa
vaitę buvo atleistas. Krautu
vės vedėjas teisme atsisakė 
kaltinti jaunuolį vagystėje,

Tautinė darbo santykių 
taryba New Yorko miesto 
batų dirbtuvėse pravedė bal
savimą, kuriame darbininkai 
6,802 balsais prieš 690 pasi
sakė už priklausymą CIO. 
Pirmiau batsiuviai buvo pa
sirinkę Darbo Federaciją.

Balsavimo tvarka paten
kinti ir darbininkai ir darb
daviai.

VOGĖ IŠ BADO

William Carvill, 19 metų 
jaunuolis, suimtas gatvėje

No.

WEBER
Brooklyn, N. Y.

nors ten buvo 70 dol.

BŪK ATSARGUS
GATVĖJE

Arti pusė žuvusių pernai 
automobilių susidaužymuose 
buvo praeiviai žmonės. Jie 
nebuvo atsargūs gatvėje. Jie 
bandė gatvę pereiti ne kryž
kelėse, bet vidury gatvės, 
arba neatsargiai išdykauda
mi lenkėsi gatvėje, o ne ša
ligatvyje. Taip vadinami 
„jay walker’s” pernai suda
rė trečdalį žuvusių žmonių, 
bevaikščiojant gatvėje. ,,Jay 
walkers” nepaiso, kur jis 
pereina gatvę ar lenkia au
tomobilį. Jie dažnai iššoka 
iš karų užpakaly ir patenka 
po ateinančio automobilio. 
Vairuotojas dažnai už jų ne
atsargumą turi atsakyti. 
Tiek nežūtų nuo automobi
lių, jei visi pereitų gatves 
ties gatvių kampais ir lauk
tų judėjimą reguliuojančių 
signalų. Nebūk ,,jay walke- 
riu”. 92 Prct.

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

BELLA FINE 
d-b-a Fine's Dairy

6302 Bay Parkway, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thd 
premises.

SOPHIE PLOTNIKOFF
296 Willoughby Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB 8613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P'kway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the, 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5313 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 563 
Wilson Ave, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KARL ANTHONISEN
563 Wilson Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1804 Fulton St, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. CACACE
1304 Fulton St, Brooklyn, N. Y.

PASAULINEI PARODAI 
PASKIRTA 3 MIL. DOL.

Washington. — 1939 m. 
m. New Yorke įvyksiančios 
pasaulinės parodos reika
lams kongresas paskyrė 3 
milijonus dolerių.

Anksčiau kongresas buvo 
paskyręs 5 mil.'dol., bet pre
zidentas pasipriešino.Lietuvių Diena

DĖMESIO! VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

Rugpiūčio (August) 29 d. visi keliai veda į Seserų Ka- 
zimieriečių Vilą Juozapo Marijos, Newtown, Pa., kur jų 
gražiame sode bus šaunus piknikas.

Čia bus progos laimėti naują automobilį ,,Plymouth”.
Čia bus galima laimėti gražių įvairiausių rankdarbių ir 

kitokių.
Čia bus galima pasiklausyti gražiai skambančių lietuviš

kų dainų, gražaus orkestro, pasišokti, pažaisti, paspor
tuoti ir t.t.

Na, o jau valgių ir gėrimų — kas tik kokių panorės...
Pelnas skriamas Vilos Juozapo Marijos akademijai.
Vien jau tik dėl to kilnaus tikslo visi, gerb. Tautiečiai, 

rugpiūčio 29 d. į mūsų pikniką. RENGĖJAI.

KETVIRTAS METINISRadio Vakaras
SEKMADIENĮ, SPALIŲ — OCTOBER 17, 1937

GRAND PARADISE SALĖJE,

Programą išpildys Amsterdamo artistų grupė, 
vadovaujant p. Olšauskui

Rengia JUOZAS GINKUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 328 Union Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1780 
Broadway. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

BERNHARD REICHERT 
d-b-a Lindy’s Lunch Bar

1780 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 471a 
Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL HUGHES
471a Fifth Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 142 
Driggs Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
as administratrix of the Estate of 

BENJAMIN PIOTROWSKI 
d-b-a Park Bar & Grill

142 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

EB 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Hewes St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID MENDELOWITZ
409 Hewes St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6 New
kirk Plaza. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3401 
Avenue S. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 503 
Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.
SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 

503 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1087 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 207 Hudson Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE BELMONTE
207 Hudson Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer Licenso 
No. 316575 has been issued to the under
signed to sell beer at wholesale, to the retail 
trade, under Section 75 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

RUBIN CHAIT
610 Stone Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer Licenso 
No. E-95 has been issued to the under
signed to sell beer at retail from house to 
house, under Section 
Beverage Control Law. 
County of Kings.

JAKE 
315 Christopher Ave,

NOTICE is hereby given that Beei' License 
No. E-85 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

DAVE RESNICK 
365 Dewitt Ave, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Beer ______
No. E-96 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJ. B. STEINBERG
477 Sackman Sb. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-82 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, 
of Kings.

SOL INGERMAN
356 Dewitt Ave, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Beer ______
No. E-112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control LaW Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN HELLER
260 Christopher Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-lll has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

MOE SOLOMON
953 E. 89th St, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-84 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

JOSEPH SOKOLOWSKY
477 Sackman St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-59 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISIDORE J. CHAIT
1448 E. 98th St. Brooklyn. N. Y.

75 of the Alcoholic 
Borough of Brooklyn

SUDLER
Brooklyn, N. Y.

County

N. Y.

License

County

N. Y.

Licenso

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

r '

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu
vusio 107 Union Avenue.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

j Tel. STagg 2-7177 I

ALFRED J. WENTZ j
< (VENCIUS) ;

i ADVOKATAS

s 219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.<
Į (Williamsburgh Bridge Plaza' >
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is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

ARTHUR 
Avenue,

319 South 
County of 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn 
be consumed off the

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

ISIDOR POGOSTKIN 
Brooklyn N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

AARON & IRVING BRATSKEIR 
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

ANNA
2122 Caton Avenue,

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

FOOD STORES, Inc.
Brooklyn, N. Y.

ADAM
370 Cresceht St.

ANTHONY PALAZZO 
Highway, Brooklyn, N.

McKinney
Brooklyn N.

License 
undersigned 
Section 75

HELEN HELM 
Brooklyn, N. Y.

FRANK
Brooklyn, N. Y.

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

OLGA VOIGT
Avenue, Brooklyn, N. Y.

SEMBRIES
Brooklyn, N. Y.

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

FRIEL
Brooklyn, N. Y.

MULLEN
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn,

ISEA ABDALIA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

EVA LEON
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

FANNIE KELLER
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.

Sands St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the pM®*

MAMIE SNIKE ,
Sands Street, Brooklyn, N. •

DEM MELACHRINOS 
Brooklyn, N. Y.

COLLETTI
Food Stores)

Brooklyn, N. Y.

Swedish American Line
636 Fifth Ave., New York, N. Y,

SAMUEL SUSSMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN PHILBIN 
Philbin Bros.

87 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N, Y.

Lietuvos Sportininku Pasirodymas

Lietuvos sportininkai, ap- žaidimo dvasios 
lankę įvairias vietas, liepos lyg atvykę į ristynes, o ne į 
30 d. vėlai vakare atvyko iš 
Scrantono į Brooklyną ir čia 
buvo apnakvydinti YMCA 
namuose, kur, po vargingos 
ir ilgos autobusu kelionės, 
juos
triukšmas, tačiau liepos 31 
d. 10 vai. rytą jie jau turėjo

krepšinį. Pagaliau, pažymė
tina, jog du žaidėjai, kurie 
padarė 17 taškų, yra pasižy
mėję profesionalai krepši
ninkai — jie žaidžia Visita
tion ir Jersey Reds profesio
nalų komandose. Žaidimo 
rungtynių rengimo komite-

būti Wingate aikštėje ir da-1 tas padarė stambią ir neati- 

 

lyvauti įvairiuose žaidimuo-įtaisomą klaidą, jog neužsi- 
se. tikrino dėl rinktinės sąsta-

Wingate aikštėje susirin-|to. Koks gali būti žaidimas, 
ko apie 200 sportą mėgstan
čių žmonių, kurių skaičiuje 
buvo Lietuvos gen. konsulas KELIONEI Į LIETUVĄ

Bn3d

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1695 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 E. 92 Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4590 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON FRENCH
728 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

3 row

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

KUNGSHOLM-------- rugplūčio

DROTTNINGHOLM-------- rugp.

GRIPSHOLM

KUNGSHOLM-------------rugsėjo

Nuolatinis susisiekimas

EW YORK—KLAIPEDA
(Per Gothenburgą, Švediją)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4607—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

META STREICH
4604—7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is heieby given that License 
GB 9341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7 5 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-0229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

jaunimo
Stiprinimosi 
goklns He* 

bendro

kai profesionalai 
prieš mėgėjus?!

Neabejotina, jog susirin-
J. Budrys. Lietuvos sporti-Įkusios publikos didžioji dau- 

 

ninkai pirmas vietas laimėjo) guma moraline laimėtoja 

 

ieties ir disko metime, rutu-Įlaikė ir laikys Lietuvos ko- 

 

lio stūmime, šokime į tolį.|mandą, kuri, nežiūrint dide- 

 

Įvairiuose bėgimuose ir šoki-Įlio nuovargio ir nedraugiško 

 

me į aukštį jie pralaimėjo (vietinių žaidėjų elgesio, gar- 

 

Harrisono, Newarko ir Mas-jbingai žaidė iki pat galo, 
petho vyčiams. Gaila, jog neteko išgirsti

Čia tenka paminėti, jog) sportininkų dainų, kurių jie nų — sportininkai patenkino 

 

Lietuvos sportininkai buvo (nepašykštėjo kitose vietose, tuos norus, kiek jie galėjo 

 

labai nuvargę. Tai galima bujPo žaidimo jie buvo apsupti Visi išleistuvių vakarienės 
vo išskaityti ir iš jų veidų Į gausių būrių ir nuoširdžiai dalyviai linksmai pašoko, 
ir iš jų laikymosi, tačiau vi-įsveikinami. pasišnekučiavo ir palinkėjo

sur jie stengėsi energingai Be minėtų krepšininkų sportininkams laimingiau- 
atlikti savo pareigas. Lietu-(Lietuvos sportininkų grupė-Įsios kelionės į tėviškę, 

 

vos ieties metimo čempionasjje buvo VI. Bakūnas, F. 

 

Puskunigis čia nepasiekė neiJGiedrys, Al. Jakutis, L. Pus 

 

savo pastatyto Lietuvoje re-|kunigis ir A. Tamulynas. 
kordo. Tenisistams Giedriui ir Ja

Šeštadienį visa lengvosios! kučiui nebuvo rimtų oponen- 

 

atletikos pirmenybių progra-Įtų — jie žaidė sekmadienį, šiais keliais: iš Brooklyno_

ma praėjo nepaprastai drau-jbet visus žaidimus laimėjo Grand St., Flushing Ave. ir 
giškoje nuotaikoje. be jokio stipresnio pasiprie- Flushing Ridgewood karais.

Sekmadienį, rugpiūčio l|šinimo. Tas pat buvo ir Či- Visi pravažiuoja 

 

d., Klasčiaus parke ir salėjeĮkagoje, kur jiems ir nebuvo vietą — Flushing 

 

vietos komitetas suruošė ge-|ką veikti. |mont Avė. kampą,

gūžinės ir krepšinio žaidi

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų- bendros apie ke
lionę brošiūrėlės Ir kalnoražčlo. Gau
nama nemokamai pas visus mūsų au
torizuotus agentus, arba

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control_Law at 
1677 Broadway, __  " ___ l'___
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SCHNEE 
(Broadway Creamer)

1677 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1174-1176 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
MAX POSTELNEK & PHILIP POSTELNEK 
1174-1176 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLF ECKHOFF
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Kaip važiuot į karnavalą 
Maspethą pasiekti galima

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

karnavalo 
ir Cler- 
Iš Long

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5098 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO Di ROSA
193 Adams St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4487 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT MULLER 
d-b-a J. H. Muller & Son

1084 Bergen St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CONFIDENCE PURE 
637 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
758 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JUSTIS THEODOR LORENZEN 
758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner AvenUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BRODSKY
333 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 New Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WILLIS SILVESTRI
7617 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1192 Gates Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

Lengvoje atletikoje iš vie-ps^an(^ City arba Blissville 
mą. Susirinko per 600 žmo-|tinių dalyvavo Ad. Biekša, reikia imti Calvary karą; iš 
nių.

Lietuvos krepšinio koman-|Dedala, P. Jankauskas, Vyt. I wood karą. Minėtus karus 
doje žaidė A. Andriulis, Z
Baltrūnas, A. Cenfeldas, Fel.Į Liutkus, J. Peris, J. Pladis | Canarsie, Flushing arba 8 
Kriaučiūnas, Z. Puzinauskas 
K. Savickas ir St. Šačkus
Prieš šią komandą išėjo žai-|i§ Harrison, Newark ir Mas-1 dieniais prasideda 4 vai. p.p. 

 

sti dietinių sportininkų rink-jpeth, 
tinę, kurią paruošė profesio-

T. Standišius, K. Stanionis ir Ave. subway, arba Myrtle 
Ant Stankus — visi vyčiai, elevated. Karnavalas sekma-

šeštadieniais 7 vai. vak ir 
kitais vakarais 8 vai. VisiŽaidimus sekė ir Lietuvos 

nalas žaidėjas p. Scrill. Newl^u^i j Pyragius ir Br I Prašomi atvažiuoti'į karna-
Yorko rinktinėje žaidė A. 
Andriukauskas, V. Bružas, 
A. Kapažinskas, V. Kasakai- 
tis, A. Krygeris, J. Bleka, 
VI. Tiškevičius, P. Vilkaitis.

Lietuvos komanda susilau
kė karštų sveikinimų, Visi 
žaidėjai vienodai uniformuo
ti, gražiai nuaugę, šviesiais 
veidais.

Vietinės rinktinės žaidėjai 
neturėjo vienodos uniformos.

Žaidimas tuojau iš pat 
pradžios sučiupo publikos 
„kvapą”. Pirmieji sviedinį į- 
metė Lietuvos krepšininkai 
ir jų drąsų ir tikslų žygį 
pasveikino triukšminga plo
jimų ir šauksmų audra, bet 
tuojau vietiniai atsigriebė ir 
pradėjo pralenkti. Pastabu
sis teisėjas Daškus pradėjo 
skirti vietiniams pabaudas, 
bet Ęietuva jų neišnaudojo 
— jos žaidėjams nesisekė į- 
mesti sviedinį į krepšį. Pir
mas puslaikis baigėsi 21:11 
vietinės komandos naudai. 
Antrame puslaiky buvo 2 
teisėjai — pakviestas V. Ke- 
mežis, nes žaidime buvo per 
daug prasižengimų.

Antrame puslaiky Lietu
vai geriau sekėsi, bet vis 
dėlto nepavyko laimėti žai
dimo, nors antras puslaikis 
išėjo ir Lietuvos naudai. Vi- 
shs žaidimas baigėsi 31:23|K- Paulausko 
vietinės rinktinės naudai. tenisistams.

Nebūtų teisinga, jei nepa- Dovanas išdalinus, Lietu- 
žymėtumėm, jog vietinė ko-1 vos sportininkai smagiai su- 
manda nepasižymėjo gražiu j dainavo kelias naujausias 
žaidimu. Jos žaidėjai daug) lietuviškas dainas, sukelda- 
sykių prasižengė žaidimo tai mi publikoje didžiausį pasi- 
sykKms, o kai kurie žaidėjai gerėjimą. Publika reikalaute 

neparodė draugiško reikalavo ko daugiausia dai-

valą rugp. 8 — 15 d.d. savai
tėje. Bus šokiai, koncertai, 
žaidimai, gėrimai, valgiai ir 

Visą laiką prie sportinin-|k: VM kviečiami į šią lietu
kų buvo jų vadas, Kūno Kul- vls ą 3ven 
tūros Rūmų direktorius p. ~ ~
V. Augustauskas. Jis drau- mu S
ge su savo simpatinga žmo
na lydėjo sportininkus viso
se kelionėse. Dalyvavo ir 
laikraštininkai: Lietuvos Ai- va^s Vyčių apskrities su
do redaktorius V. Jakševi-p^iavime Great Necke rug- 
čius ir Lietuvos Žinių ben- Į piuči° 28 29 d.
dradarbis V. Petronis. ~ RuSP- 4'd; susituokg 

Simanas Mockevičius ir Jo- 
IŠLEISTUVES NEWARKE |zefa Bagdonienė. S. Mocke- 

______ vičius yra darbštus parapi- 
Newarko vaizbos butas Nos veikėjas. Sveikiname.

Lietuvos sportininkams pa- Moterų Sąjungos vieti- 
gerbti rugp. 2 d., pirmadie- kuopa siunčia delegatę p. 
nį, lietuvių salėje suruošė iš- Jurienę į seimą, Chicagoje, 
leistuvių vakarienę, kurioje |ruSP- d-dt
dalyvavo per 250 žmonių.

Programai vadovavo adv. 
K. Paulauskas. Kalbas pasa
kė gen. konsulas pulk. Bud
rys, Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius V. Augustaus
kas, lakūnas Pyragius ir 
Lietuvos Aido redaktorius 
Vyt. Jakševičius.

Lietuvos ir apylinkės spor 
tininkams išdalintos įvairios 
dovanos. Gen. konsulo Bud
rio taurė atiteko Brooklyno 
krepšinio rinktinei, o adv. 

Lietuvos

visai

Ožkinis, kuriems čia nesu
daryta progos parodyti savo 
šposus su sklandytuvais.

— Vyčių seiman į Day
ton, Ohio išvyko A. Laukai
tis. Vyčiai aktyviai daly-

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that 
GB 4981 has been issued to the 
to sell beer nt retail, under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY C. BOEHLING
121 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 

JAMES T.
1917 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
(C. and T.

1896 Putnam Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON 
74 Ralph Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster _Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borougho of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverago Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR WEINSTEIN
1411 Avenue J, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Caton Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK La CAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ABRAHAM BERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS 

118 Bay

NOTICE 
GB 4710 
to sėli _ _ _____ ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
SAMUEL GRAND & 
500 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectien 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WALTER KRAJEWSKI
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4936 ________________ _____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824—6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PETER H. BECKMANN
4824—6th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control* Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7968 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8507—4th ' 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1069 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MOSER 
(Pizzeria Bell Vedere)

161 Rockaway Ave. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
NICK GANIARIS and
4418 — 4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ALLHUSEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2017 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

THEODORE HEYSE
2017 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Broadway, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
874 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 307-09-11 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GUISEPPE ATTOLO 
(Leon Tavern)

307-09-11 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CONRAD WOLF AS ADMINISTRATOR 

ESTATE OF LAURA WOLF
332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626—-92nd St., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

JOHN A. MALLEN 
626—92nd Street Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vok.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-910!

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N, I,

VALANDOS:
1 iki 8 lx nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryv
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Brooklyn, N, I,

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

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

68 So. 2nd Street,

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKA8)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodami 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kdlnos labai prieinama

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. I
(Prie FOREST PARKWAY) ________

Telefonas: STagg 2-4409

Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes, 
Sukolektuoja rend as

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

raborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1235 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE MALLIE 
NEW DEAL REST. & BAR 

Flushing Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER NICHOLOULIAS & 
WILLIAM PROUKOU

— 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
456 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY B.
456 Bergen Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL WOLICKI
(d-b-a Havemeyer Light Lunch Bar) 

197 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamtiotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

NOTICE is hereby given that Licena O’ 
EB 3127 has been issued to the undersw 
to sell beer at retail under Section II • 
the Alcoholic Beverage Control Lav ’ 
373 Palmetto Street. Borough of Brooks 
County of Kings, to be consumed on 4* 
premises.

LEONARD KAUL 
(Lcny’s Bar and Grill)

373 Palmetto Street, Brooklyn, N.*

|j*010 Mg311 
^išrinko

nePal 
pianai 
^ukėmūsų

moJovadovau 
perieflgęgFav 
M ^iuo

Šis laidos pi 
n Brioni lietu’ 
B žinia apie 
Jb įstaigos 
įjaų: Brookli 
fitdmška prekj

Badrovė rūpii 
jiiirias prekes 
k skleisti jas 
fej laikraši 

gabas džiaugsm 
įų naują lietuv 
malonu mums, 
supranta reika 
ekonominiame 
antra, malonu n 
įstaigos reikli

redaktorim ir v 
laiirawiki į

Praeitą’savai 
savo gimtinę an 
tuvių katalikų 
suomenei gei 
ta. J. Brazi 
vienuolyno nar 

| paprastai kuk 
e yųatinęĮ atsisi

eigų.
Čia norisi

nuopelnų. Nel 
grynai tikybi 
priminti, jog 
io ir taut1 
praplatino į 
spaudą, pask 
knygų ir j 
prenumeravo 
iš Lietuvos.< 
galės ir ture

NOTICE is hereby given that License S’ 
EB 1265 has been issued to the undeni* 
to sell beer at retail under Section Tl* 
the Alcoholic Beverage Control La» • 72 ~ ~ - ------
of

NOTICE is hereby given that License '’. 
EB 1249 has been issued to the undenWi 
to sell beer at retail under Section N’Į 
the Alcoholic Beverage Control LffU 
6808-—1th Ave., Borough of Brooklyn, 
of kings, to be consumed on the

DINE-OUT CAFETERIA CORP.. , 
6808—4th Avenue, ’ Brooklyn, K *!

NOTICE is hereby given that License 
EB 1214 has been issued to the undenis’* 
to sell beer nt retail under Section 6* 
the Alcoholic Beverage Control La’' 
478 Kings Highway, Borough of BroilJ 
County of Kings, to be consumed on9 
premises.

’’AMERltA"
423 Grand St. Brooklyn, 0

Vienybės d 
tyse vienas 
bandė įrodinėt 
visuomenei n 
ninkais eiti į 
frontą prieš kc 
siūlymus ne ns 
Ida jo vertė, ka 
laikraščio kitai 
atspausdinta žii 
mas, jog vienos 
kalbės to dienn 
vadovybės pin 
komunistų dienr; 
torius?.. /Taigi, i 
tu sudarytas. E 
talikus kviesti?

Komunistų Li 
rankas iš džiaugs 
davusi, jog katali 
ciai „nesusitaiko' 
klausimais. Pag

skaitymai su 
išranda tokių i 
girdi, Amerika į

„prakeikė C]

W Angai" 
?’"nulytą fa

..Prašei 
““’’skitas | 

‘“Mikė W(

CIa 'Meikiinas”


