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Paryžius. — Prancūzijos' 
vyriausybė nutarė nusiųsti į j 
savo kolonijas šiaurinėje Af
rikoje daugiau kaip 80 karo 
orlaivių, kurie skiriami karo 
manevrams.

Šis žygis daromas ryšium nai sužeistas kun. James M. 
su italų stipria agitacija Af
rikoje tarp muzulmonų. Pran 
cūzija nori dabar parodyti 
savo jėgą Afrikai.
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Praeitą savaitę amerikie
čių didžiojoje spaudoje pa
skelbtas Ispanijos pilietinio 
karo klausimu laiškas, ku
riame atsakyta į 150 protes- ; 
tantų pareiškimą, kaltinantį 
amerikiečius katalikus nepa
lankumu demokratijai. Tą 
laišką pasirašė 175 katalikai, 
kunigai ir pasauliečiai, už
imą garbingas vietas ameri
kiečių gyvenime. Tame sąra
še randame vardus profeso
rių, įvairių mokslininkų, vi
suomenininkų ir t.t. Lietu
viams įdomiausia, kad tame 
sąraše figūruoja ir vienas 
lietuvis — Leonardas Šimu
tis, L. K. Federacijos sekre
torius.

Minėtas reikšmingas laiš
kas parodo, kaip amerikie
čiai katalikai aukštai verti
na mūsų organizacijų viršū
nę, Federaciją. Toks kitatau
čių kataikų pripažinimas tu
rėtų mūsų visuomenę dar la
biau išjudinti į stipresnę cen
tralizuotą veiklą.

Entered as Second. - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Svarbus pasitarimas

Belgija pakvietė Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos, 
Japonijos, Kinijos, Italijos, 
Portugalijos ir Olandijos vy
riausybes atsiųsti atstovus 
svarbiam pasitarimui Japo
nijos — Kinijos ginčo reika
lais. Šios valstybės drauge 
su Belgija yra pasirašiusios 
sutartį, kuria buvo užtik
rinta Kinijos nepriklausomy
bė ir neliečiamumas. Ameri
kos atstovu bus Norman H. 
Davis.

Darbo taika

Nei iš šio, nei iš to praei
tą savaitę amerikiečių spau
da paskelbė, kad Popiežius re 
mia Japonijos veiksmus Ki- 

i nijoje, kad misijonieriams į- 
' sakyta talkininkauti japo

nams kovoje prieš komuniz
mą. Kai kurie laikraščiai tą 

| ,7Žinią” labai „išpūtė” ir di
delėmis antraštėmis savo 

i skaitytojams perdavė. Neat- 
I siliko komunistų Laisvė ir 
L socialistų Naujienos, kurios 
| tuojau pradėjo įvairiai links

niuoti Popiežiaus vardą.
Bet laikraščiai skaudžiai 

apsiriko. Ta žinia buvo visiš
kai pramanyta. Iš Vatikano 
tuojau griežtai užginčyta, 
kad tokiai žiniai nebuvo ir 
nėra net mažiausio pagrindo.

Socialistų Naujienoms už
kliuvo mūsų laikraščio pasi
sakymas dėl Ispanijos vys
kupų laiško, kuriame nuro
dyta, kad Ispanijos patrijo
tai buvo priversti imtis pas
kutinės priemonės savo kra
štui gelbėti iš suirutės ir

B baisių žudynių, kurias pa- 
į ruošė „bendro fronto” siauti- 

ĮJ mas.
U

Spalių 17 d. Chicagoje mi
rė Bronė Paliliūnaitė, L. Vy
čių didelė veikėja, buvusi 
Centro sekret. Laidojama 
penktadienį. Velionė sirgo 
džiova per 3 metus, paskuti
niu laiku buvo pradėjus lyg 
eiti geryn ir visi jos draugai, 
vyčiai, laukė jos pasveikimo.

Velionė labai daug ir uo
liai dirbo jaunimo organiza
cijose, o ypatingai vyčiuose, 
savo kuopoje, Centre ir pan. 
L. Vyčių 21-mąjį seimą 1933 
metais rengiant beveik di
desnė viso darbo dalis krito 
ant jos pečių. Centro rašti
ninkės pareigas ji ėjo 3 me
tus. Paskutini kartą toms 
pareigoms ji buvo išrinkta 
1934 metų seime, New Yor
ke, į kurį ji vyko jau sirgda
ma ir gydytojo draudžiama. 
Vienok ji savo pareigas, 
nors jau ir ligoninėje būda
ma, didžiausiu uolumu ėjo ir 
garbingai jas baigė. Visą lai
ką, nors ligos kankinama, 
Vyčių organizacijas reika
lais vis dar rūpinosi ir veiki
mu bei laimėjimais domėjosi.

Vyčių organizacija savo 
uolios narės nelaimę labai 
atjautė ir jai sergant kiek
vieno seimo metu buvo laiko
mos už jos sveikatą mišios. 
Be to, ją lankė ligoninėj vi
si iš arti ir toli. Praėjusiame 
L. Vyčių 25-tame seime vi
sais balsais nutarta pakelti 
ją į organizacijos garbės na
res.

L. Vyčių organizacija liūdi 
netekus taip nuoširdžios ir 
pilnai jai atsidavusios narės 
ir reiškia savo didžiausią už
uojautą jos visai šeimynai, 
giminėms ir gausingiems jos 
draugams bei pažįstamiems.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Pirmininkas.

New Yorko laikraštis Dai
ly News spalių 20 d. paskel
bė Lietuvių futbolininkų gar
bės komandą: Platukis — 
Duquesne, Radvilas — Co
lumbia, Janušas — Boston 
College, Bartus, North Caro
lina, Žarnas — Ohio State, 
Zelonis — Albright, Mickevi
čius — Carnegie Tech, Pup- 
lis — Notre Dame, Farkas 
— Detroit, Vaičiūnas — 
Georgetown, Stapulis—Pitts
burgh. Komandos vadu siū
lomas Ed. Baranauskas.

Be suminėtų žaidėjų yra 
ir daugiau pasižymėjusių 
lietuvių studentų sportinin
kų žaidžiančių įvairių uni
versitetų futbolo komandose. 
Tokie suminėtini: Ašmens- 
kas (Osmanski) — Holy 
Cross, Visockis ir Meilus — 
Villanova, Lezauskas ir Ase- 
vičius — Pittsburgh, Esiū- 
nas — Texas ir kiti.

Lietuva Apsodinama 
Jaunais Medeliais

Kaunas. — šiais metais 
jaunųjų ūkininkų rateliai bu- esą apie 230 briedžių. Nese- 
vo paskelbę medelių sodini-Yriai Pravieniškių miške vie
nio varžybas, kuriose daly- ną briedį nušovė žemės ūkio 
vavo 211 jaun. ūkininkų ra- ministeris Putvinskis, 
telių. Varžybų metu paso
dinta 180,000 medelių, kurie gos suvažiavimas šaukiamas 
pagražins visą Lietuvą. To- spalių 30 d. Paskaitas skai- 
kie medelių sodinimai bus tys prof. B. Vitkus ir V. Už- 
vykdomi ir ateity.

— Spalių 16 d. Klaipėdos 
krašte įvyko gyventojų su
rašymas mokesčių mokėjimo 
reikalu.

— Spalių 18 — 19 d. Kau
ne įvyko miškų urėdų suva
žiavimas, kuriame 
geriausių 
kams tvarkyti ir auginti rei
kalu.

— Spalių 18 d. pasirašyta
nauja Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių sutartis 
dėl karinės prievolės klausi- švietimo draugijos „Saulės” 
mų suprastinimo ryšium su suvažiavimas; šiemet sukan- 
naturalizacija ir persikėlimu j ka lygiai 30 metų kai „Sau 
gyventi. lė” gyvuoja.

davinys.
— Vietos ir užsienio pini

gų judėjimo tvarkymo įsta
tymas pratęstas iki 1938 m. 
spalių 1 d.

— Šiuo laiku Lietuvoje 
savivaldybės išlaiko 40 sker-

tartasi ’ dyklų.
priemonių miš-| — šiomis dienomis Jur

barke pagamintas prekinis 
laivas „Birštonas”— pirmas
laivas tik Lietuvoje gamin
tas.

— Spalių gale šaukiamas

Kadangi Naujienos vis dar 
tvirtina, kad sukilėliai išėjo 
kovoti prieš demokratiją, no
rėtumėm jų paklausti: Ar 
žudymas kunigų tik todėl, 
kad jie — kunigai, yra de
mokratija? Ar deginimas 
bažnyčių tik todėl, kad jos 
-bažnyčios, yra demokrati
ja? Ar viešas išniekinimas 
moterų vienuolių tik todėl, 
kad jos — vienuolės, yra de- 

i mdkratija? Ar žudymas sa
vo politinių priešų tik todėl, 
kad jie kitaip mano, yra de- 

I mokratija? Ar leidimas kra- 
I šte siausti didžiausiai anar- 
I chijai prieš didesnę gyvento
jų dalį yra demokratija?

Darbo federacija ir CIO 
susitarė spalių 25 d. pradėti 
derybas darbininkų organi
zacijų vieningo fronto suda
rymo reikalu. Iš abiejų orga
nizacijų paskirta po 3 atsto
vus. Iš pradžių CIO siūlė net 
100 atstovų, bet vėliau susi
tarta dėl mažesnio skaičiaus.

Jaunuolis žmogžudys
No. Arlingtone, N. J., su

imtas jaunuolis Paul Dwyer, 
18 metų, iš Maine valst., 
kurs automobilyje vežė seno 
gydytojo ir jo žmonos lavo
nus. Dvigubą žmogžudybę 
papildė tas jaunuolis Maine 
valst. ir važiavo tolyn sąži
nės išmetinėjamas. Jis leng
vai prisipažino, šaltai papa
sakojo apie žmogžudybę ir 
gailisi, kad Maine valstybėje 
nėra mirties bausmės žmog
žudžiams. ■

Arabų vadas pabėgo

Arabų vadas Palestinoje 
Haj Husseini iš Palestinos 
pabėgo į Syriją. Palestinoje 
jo ieškota ryšium su padidė
jusiomis arabų riaušėmis ir 
teroru, nuo kurių žuvo aukš
ti anglų valdininkai. Bijoma, 
kad šis arabų vadas bus pa
vojingesnis užsieny, nei 
būtų buvęs Palestinoje.

Italai nori lygybės

Tarptautiniam nesikišimo 
komitetui Italijos atstovai 
pareiškė, kad Italija sutinka 
ištraukti iš Ispanijos savo 
„savanorius” iš sukilėlių ka
riuomenės, jei tokį pat skai
čių „savanorių” ištrauks ki
tos valstybės iš bendrafron- 
tininkų kariuomenės. Itali
jos pareiškimas prailgino 
komiteto posėdžius ir pratę
sė artėjantį didesnį ginčą 
tarp Europos didžiųjų vals
tybių.

Japonai kaltina kinus

Japonų karo vadovybė su
sikvietę užsienio spaudos at
stovus Šanchajuje į savo bū
stinę ir mėgino įrodyti, kad 
kinai naudoja dujines bom
bas prieš japonus, kurių di
delis skaičius esąs jau nu
kentėjęs. Kinai gi Yfe savo 
pusės pareiškė, kad jų ligo
ninėse esą sužeisti kareiviai 
yra geriausias įrodymas, 
kad japonai vartoja dujas 
savo užpuolimuose.

Darbo sekretorė Frances 
Perkins spalių 25 d. kviečia 
didelį pasitarimą, kuriame 
dalyvaus daugelio valstybių 
gubernatoriai bei jų atsto
vai. Pasitarime bus išsiaiš
kinta, kaip sprendžiami opūs 
darbo klausimai įvairiose 
valstybėse ir kas galima 
daryti būklei pagerinti.

Žuvo 34 angliakasiai

Spalių 16 d. netoli
mingham, Alabamoj, įvykus 
dideliam sprogimui, 34 ang
liakasiai užmušti, jų skaičiu
je 20 negrų. Tose pat kasyk
lose anksčiau yra žuvę 54 
angliakasiai.

Sustabdys „apvalymą”

Sovietų Rusijos spauda 
paskutiniu laiku sumažino 
puolimą prieš „žmonių prie
šus”, o daugiausia rašo apie 
įvyksiančius „visuotinius rin 
kimus”. Išlikę komisarai, 
kurių nepasiekė
mas” kulkomis, skelbia, 
„priešams” nepavyko ir

1 jie jau sulikviduoti.

Mažiausia mokykla

i West Mineral, Kansas, kai
me yra mažiausia gal visa
me pasauly mokykla — joje 
moko tik vienas mokytojas, 

' o mokosi tik vienas mokinys. 
; Kaime yra dar 12 mokinių, 

bet šie važiuoja į netolimą 
miestelį mokytis.

Nenori vergų vardo

Afrikoje net ir tarp 
laukinių žmonių yra rimtas 

; pasipiktinimas prieš vergiją; 
atvykę amerikiečiai ir euro- 

’ piečiai įvairių paveikslų fil- 
moms gamintojai turi daug 

1 vargo surasti afrikiečių, ku- 
’ rie sutiktų vaidinti vergų 
■ vaidmenis. Apie tai šią sa
vaitę įdomiai rašė žymi ke
liautoja Osa Johnson.

, Nubaudė fašistų laikraštį
Anglų fašistų laikraštis 

Action turės sumokėti apie 
100,000 dolerių lordui Cam- 
rose ir jo laikraščiui London 
Daily Telegraph. Fašistų lai
kraštis buvo pasityčiojęs iš 
lordo Camrose žydiškos kil
mės ir apkaltino jį silpnu 
patrijotu esant, šis sperndi- 
mas smarkiai pakenks silp
nai fašistų partijai, kuri ne
turtinga.

Priverstinas priklausymas

Austrijos vyriausybė įsa
kė visiems austrams įstoti į 
„tėvynės fronto” organizaci
ją, kuri po spalių 31 d. naujų 
narių nepriims. Nestojan- 
tiems austrams gregia dau
gybė negerovių. Komunistai 
įsakė savo nariams stoti į 
„frontą” ir dirbti jo sunai
kinimui.

Lindbergh lieka amerikiečiu

Buvo rimtų gandų, kad la
kūnas pulk. Lindbergh atsi
sakys Amerikos pilietybės ir 
priims Anglijos pilietybę. 
Šią savaitę Lindbergh atnau
jino savo paskyrimą būti j 
amerikiečių karo aviacijos 
atsargoje sekantiems penke- 
riems metams. Šis pulkinin
ko žygis parodo, kad jis ne
siekia Anglijos pilietybės.

Tokio. — Japonai sakosi 
pas vieną belaisvį kiną sura
dę „kainaraštį”, kurs nuro
do, kiek kinai gali gauti do
vanų už suimtus japonų ka
reivius, generolus, ginklus ir 
t.t.

Tas
tokias kainas už: paprastą 
kareivį 5 dol. 80 et., karinin
ką — $8.70, generolą — $14.- 
50, šnipą — $14.50, šautuvą 
ar revolverį — $1.45, tanką 
— 145 dol., orlaivį — 290 
dol., laivą naikintuvą — 2,- 
900 dol.

Didžiausias mokestis esąs 
už karo laivą — 14,500 dol.

Salt Lake City. — Šios 
apylinkės kalnuose rastas 

| sudužęs keleivinis orlaivis, 
kurio nelaimėje žuvo 16 ke
leivių ir 3 tarnautojai. Ne
laimės vieta atrasta po ke
liolikos valandų stebėjimo iš 
orlaivio. Gilus sniegas kliudo 
lavonus išimti ir išgabenti. 
Žuvusių tarpe 4 moterys. 
Sudužęs orlaivis buvo laiko
mas vienas iš geriausių ir 
patogiausių kelionei orlaivių.

Dabar daromas stropus 
tyrinėjimas, ieškant orlaivio 
nelaimės priežasčių.

Los Angeles. — Kalifor
nijos technologijos instituto 
garsenybės, profesoriai Ro
bert A. Millikan ir Thomas 
H. Morgan priėmė Popie
žiaus pakvietimą būti Ponti- 
fikalinės Mokslų Akademi
jos nariais." Akademijos žen
klus jiems įteikė arki v. Cant
well.

Abu mokslininkai ta pro
ga pasakė kalbas, kuriose su 
dėkingumu pažymėjo dide
lius Katalikų Bažnyčios nuo
pelnus mokslui. Prof. Milli
kan sū pasididžiavimu nuro
dė, kad jam didelės įtakos 
padarė vienuolis Lemaitre, 
Liuveno belgų katalikų uni
versiteto profesorius.

Šiomis dienomis penki 
amerikiečiai lietuviai jau
nuoliai, 2 merginos ir 3 vai
kinai, pateko į laimingųjų 
sąrašą. Lietuvos švietimo 
ministerija parinko juos sti
pendininkais. Per 2 metus 
jie gyvens Lietuvoje, lankys 
universitetą, dalyvaus lietu
viško gyvenimo judriame sū
kury, keliaus po gražiąsias 

; Lietuvos vietas ir džiaugsis 
lietuviški jaunatve.

NesigiAndami, ar visi stu
dentų pasirinkimai yra tiks-

lūs, norime nuoširdžiai pa
linkėti visiems šiems laimin
giesiems labai sėkmingų stu
dijų Lietuvoje ir drauge pa
reikšti, kad Lietuva tikrai 
pradeda imtis gyvenimiškų 
žygių lietuvybei išeivijoje 
palaikyti.

Hitleris į Romą
j Romą išvyko Vokietijos 

policijos jėgų viršininkas 
Himmler, kurs pakviestas į 
italų policijos šventę. Mano
ma, kad Himmler pasitars 
dėl ruošiamos Hitlerio kelio
nės į Romą. Ši Hitlerio kelio
nė įvyksianti dar šiemet, 
apie Kalėdas.

Australijoj rinkimai

Spalių 23 d. įvyks Austra
lijos tautos atstovybės rinki
mai, kuriems daug ruošėsi 
vyriausybė ir jos opozicija. 
Nuo 1932 m. premjeru buvo 
J. A. Lyons, kurio laimėji
mas esąs užtikrintas. Jis va
dovauja jungtinei centro par 
tijai. Australijoj yra 7 mil. 
gyventojų, kurių dabartinė 
ekonominė būkle esanti gera.

Žydų vargai Lenkijoj
Spalių 19 d. visoje Lenki

joje žydai paskelbė streiką, 
protestuodami prieš naujas 
taisykles žydų studentams, 
kurie nuo šiol universitetuo
se turės sėdėti atitinkamose 
vietose, paskirtose tik žy
dams. Lenkų pogromiški 
veiksmai prieš žydus vis te- 
besireiškia.

785 mil, dol. nuostolių
Šanchajuje ir apylinkėje 

kinų — japonų karas iki šiol 
per du mėnesiu padarė per 
785 mil. dol. nuostolių. Šie 
nuostoliai .paliečia viešą ir 
privatinę nuosavybę.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė, kad 
šiemetiniai iždo metai duos 
695 milijonus dolerių neda- 
tekliaus, kas yra 
daugiau, nei buvo 
prieš 6 mėnesius.

Šiam nedatekliui
tys tokios: pajamų gauta 
per 6 mėn 256 milijonais do
lerių mažiau nei tikėtasi; iš
laidas teko padidinti 344 mi
lijonais dolerių; pagaliau, 
nepasisekė pasiekti taupumo, 
kaip buvo tikėtasi.

Etiopai nerimsta

Oficialūs pranešimai iš Ro 
mos rodo, kad rugsėjo mėne
sį italai Etiopijoje neteko 
102 karių, jų skaičiuje 41 
karininko, kurie žuvo įvai
riuose etiopų pasipriešini
muose. Etiopų ginkluoti bū
riai dažnai užpuola italų 
kariuomenės dalis. Nuo 1935 
m. sausio 1 d. iki šių metų 
rugsėjo 13 d. Etiopijoj žuvo 
4,004 italai kariai. Prie įvai
rių darbų per tą laiką mirė 
1,471 italas, šiuo laiku prie 
viešų darbų Etiopijoje 
apie 80,000 italų.

— Kauno kapinėse 
dotas Vilniaus krašto 
tinys Ad. Macelis, 23 
jaunuolis, daug lenkų kan
kintas, muštas, kalintas, 
tremtas.

palai- 
trem- 
metų

Delaney, žinomas kalbėtojas 
ir darbininkų užtarėjas.

1933 m. kun. Delaney su
organizavo tvirtą paramą 
neturtingosioms bedarbių 
šeimoms, kurios buvo mė
tomos be pasigailėjimo iš 
savų namų, jei nesumokėda-

sybe nutarė apdėti visas ak-iv° skolos banklI™karas “ 
cines bendroves 10 procentų'Prlvat,ems skolintojams. Jo 
padidintais mokesčiais, be| stiPrus P^ipriešinimas ir su 
to, prekybos mokesčiai pa
kelti iki 3 procentų. Iš šių 
padidintų mokesčių tikimasi 
gauti per metus nuo 6 iki 8 
bilijonų lirų.

Naujų mokesčių pajamos 
bus skiriamos ginklavimosi 
reikalams.

— Vytauto D. universiteto 
bibliotekoje yra 161,657 to
mai knygų. Kasmet gauna
ma ligi 10,000 naujų veikalų. 
Prancūzų vyriausybė dova
nojo universitetui knygų už 
30,000 frankų.

— Marijampolės cukraus 
fabriko nauju direktor. pa
skirtas agr. St. Vaičius. Šie
met fabrike dirbs apie 600 
darbininkų.

Tokio.— Japonijos kariuo
menė šiaurinėje Kinijoje ar
tinasi prie Geltonosios upės, 
kur, manoma, ji sustosianti 
bent laikinai. Prisiartinimas 
prie Geltonosios upės būsiąs 
įvykdytas prieš pat' spalių 
30 d., kada Belgijoje šaukia
ma 9 valstybių konferencija, 
kuri svarstys Japonijos įsi
veržimą į Kiniją.

Jei japonai dalyvaus toje 
konferencijoje, tai tikimasi, 
kad jie pasiūlys taiką, tačiau 
atsisakydami išeiti iš už
grobtų plotų.
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suvalstybinta — susovietin- 
ta — sucentralizuota. Kad 
neįmanoma demokratija prie 
suvalstybinimo, net Naujie
nos sako: „Visi tikri socia
listai stoja už demokratiją, 
kuri būtų neįmanoma viską 
atidavus į valdžios rankas”. 
Pasirodo, kad naujieniečiai 
yra tos rūšies socialistai, ku
rie nenori visko atiduoti į 
valdžios rankas.

Aš pasiėmiau Sovietų Ru
siją pavyzdžiu, kadangi ko
munizmas yra kraštutinis 
socializmas. Visose socializ
mo pakraipose glūdi Markso 
kolektyvizmo idėja, kaip vi
sų srovių pagrindas. Mark
sas labai mėgino socializ
mą moksliškai pamatuoti. 
Dabartinėj Rusijoje mėgina
ma Markso, o ne kieno kito 
„mokslinį socializmą” įkūny
ti.

Karolius Marksas 1848 m. 
išleido „Komunistų Manifes
tą”. Manifesto gale randame 
keliose eilutėse jo „mokslinio 
socializmo” sistemą miniatū- 
roje: „Komunistai nesibijo 
parodyti savo pažiūras bei 
siekius. Jie viešai pareiškia, 
kad jų tikslas tegali būti at
siektas tiktai jėga nuvertus 
visas esančias sociales sąly
gas. Tedreba valdančioji kla
sė prieš komunistų revoliuci
ją. Proletarai nieko nepra
laimės, tik savo retežius. Jie 
turi pasaulį laimėti. Visų 
šalių darbininkai, vienyki
tės.” Kas gali todėl sakyti, 
kad šių dienų bolševikai ne
vykdo „mokslinio socializ
mo”?

Apsivylimas „moksliniu 
socializmu”, kokis jis vykdo
mas sovietuose, vis didesnis 
reiškiasi net tarp komunistų. 
Neseniai rumunas Panait Is- 
trati parašė knygą apie So
vietų žiaurumus ir biurokra
tiškumą. Pernai belgas Vik
toras Serg parašė knygą 
„Revoliucijos likimas”, pa
smerkdamas rusų biurokra
tizmą ir Stalino diktatūrą 
Abu rašytojai buvo idėjiniai 
komunistai.

Be jau mano minėtos An
dre Gide knygos, kuri susi
laukė 200 leidimų, šiemet iš
ėjo jo antroji knyga „Re
touches a mon ’’Retour de 
L’URSS.” Joje ypač pabrė
žia darbininkų vergiją Rusi
joje.

Kitas prancūzų rašytojas, 
Dorgeles, išleido knygą 
„Vive la Liberte”, kurioje 
smerkiamos Stalino ir kitos 
diktatūros. Taipgi anglų dar
bininkų vadas išleido knygą 
anglų ir prancūzų kalbomis 
„Tiesa apie SSSR”, kurioj 
pasmerkia darbininkų išnau
dojimą sovietuose ir neigia
mai įvertina visą režimą 
(skaityt „Draugą” spalių 
16 d. š. m.).

Tad, jei patys kairiųjų in
telektualai smerkia komu
nizmą, kartu socializmo ne- 
praktiškumu apsivylę, o ir 
ieško išeities, tai mums be
lieka kartoti, kad socializ
mas nėra darbininkų klausi
mo išsprendimas. Dabartinėj 
Europoj net niekas nekalba 
apie paprastą socializmą, bet 
laukia komunistų eksperi
mento išdavų, socializmo 
kvotimų.

Šiuo klausimu maniau ra
šyti tik tris straipsnius, bet 
užsitęsė ilgiau. Paskutinia
me trumpai iškelsiu sociali
nio
kaip vidurkelį darbininkų 
klausimui spręsti.

(Bus daugiau)
Jonas Balkonas.

Trumpi Pasikalbėjimai
PROLETARAI NEBYLIAI
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina s av° nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tl kslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

O KAIP SU ATEITIMI?

Gal nebus palaikyta įkyrumu, jei dar sykį bus priminta, 
kad amerikiečiai lietuviai labai daug aukų sudėjo Lietuvai. 
Teisinga bus pažymėti, kad amerikiečių lietuvių buvo tik
ra pareiga paremti saviškius ir tėvynę, kuriai jie buvo ir 
tebėra daug skolingi. Tačiau amerikiečiai lietuviai turi rū
pintis ne tik Lietuva, jei jie tikrai nori Lietuvai gerovės.

Amerikiečiai lietuviai aukojo nepriklausomybės kovoms, 
karo suvargintiems tėvynainiams, įvairiems miestams, ti
kybinėms grupėms ir įstaigoms, kultūrinėms organizaci
joms, partijoms, prieglaudoms ir t.t. ir t.t. Prašymų visa
dos buvo. Juos perduodavo spauda ar gyvu žodžiu įvairių 
įstaigų atsiųsti žmonės.

Tų prašymų eilė nesibaigė, nesibaigia ir nesibaigs. Tai, 
pagaliau, ir natūralu/ Juk pagelbeti, paremti ir sušelpti 
yra ir krikščioniška ir lietuviška. Tačiau dosnumas ne
turi užtemdyti rūpinimosi savo gyvybiniais reikalais. Tie 
gyvybiniai reikalai — lietuvybės ateitis Amerikoje.

Kiekvienam gali būti aišku, kad, dabartinėms aplinky
bėms esant, Lietuva iš amerikiečių lietuvių gali tikėtis ati
tinkamos paramos tik tol, kol gyvens išeivių pagrindinis 
branduolys, Lietuvoje gimęs ir augęs. Kai tas branduo
lys išnyks, užsibaigs ir nuolatinės paramos Lietuvai šalti
nis. Kas tad daryti?

Jau laikas pirmoje eilėje rūpintis stiprinimusi viduje. 
Geras dalykas aukoti maldos namams šventoje Žemėje, 
Prisikėlimo bažnyčiai, žemaičių muziejui ir t.t., bet neuž
mirškime, kad turime nepaprastų reikalų čia, šioje šalyje.

Marianapolio kolegijai reikia naujų rūmų. Seserų vie
nuolynams reikia planingų lietuvių kalbos kursų. L. Vy
čiams ir kitoms jaunimo grupėms reikia savo sporto ko
mandų, o susirinkimams patalpų. Jaunų mergaičių ir ber
niukų grupėms reikia orkestrų. Mūsų spaudai reikia pla
ningos paramos, stipraus bendradarbių fondo. Parapijų 
mokykloms nuolatinė parama irgi būtina. Pagaliau, tų 
reikalų ištisa eilė.

Būdami geros širdies įvairiems Lietuvos reikalams, ne
užmirškime, kad ta geroji širdis turi plakti ir saviems rei
kalams. Jei savo turimų įstaigų reikalais nesisielosime, 
jei savo įstaigas laikysime palankume merdėjimui, tad ko
kia nauda bus Lietuvai? Išmirs išeivių karta, užsibaigs 
ir parama Lietuvai.

Siekdami Lietuvai ir lietuvių tautai gerovės, pirmiausia 
rūpinkimės lietuvybei dirbančių Amerikoje įstaigų išlaiky
mu, tvirtinimu ir nuolatiniu jų globojimu.

Socializmas - Darbininkų Vergija
(Tęsinys)

gtiopų — italų karas da 
jjo jau užmirštas, tačia 

dar žmonių, kurie dom 
į etiopij pralaimėjimo prie 
^ją tyrinėjimu. Įvairu 
tyrinėjimai

kurios dabar ro- 
įjgį etiopai daugiausia 
j] pralaimėjo dėl savo va- 
į nesantaikos, neapykan- 

nesuvaldomo sauvaliavi-

Kondrotavičius, kurs, užau
gęs Lietuvos Guduose, savo 
kūrybą paskyrė Lietuvos 
gamtai, praeičiai ir žmonėms 
apdainuoti. Savo knygoje 
apie Lietuvą jis taip buvo 
pastebėjęs apie Kauną: „Pa
didės Kaunas, praturtės... 
taps europišku ir turtingiau
siu Lietuvos miestu, bet ir 
Vilnius su savo tylia fizio
nomija, su savo šventais pa
minklais... nenustos būti 
Lietuvos širdies sostine”.

— Elektrifikacijos reika
lai Lietuvoje gyvai svarsto
mi. Kitais metais energijos 
tyrinėjimo komitetas svars
tys galimumus statyti dide
lę elektros stotį prie Neries.

— Kultūros departamento 
direktorius dr. A. Juška pa-

1. Brangios mūsų motinė
lės su džiaugsmu pasveikino 
mūsų pirmutinį ištartą žode
lį. Vėliau, patinusios mūsų 
rankutę, mokė rašyti pir
mutinę raidę. Išmokom rašy
ti. Išmokom kalbėti. Koki 
stebuklai, kai žodžiu ir raštu 
galim su kitais pasikalbėti.

2. Suaugom ir keistos per
mainos įvyko. Rodos, kad už
miršom kaip kalbėti, užmir
šom kaip rašyti. Tiesa, iki 
metų priaugom — balsuoja
me, dedamės prie partijų, 
organizacijų. Bet keistai el
giamės, kaip tik nemokšai _ 
kūdikiai. Balsuodami deda-1 Žino, kad dažnai jų vadai ne- 
me kryželį, kur mūsų vadai 
mums liepia. Taip, neima mū 
sų rankos į savo, bet tai ne
daug skiriasi nuo tų dienų, 
kai nemokėjom laikyti pai
šelio.

3. ’’Mūsų vadai” įsako 
mums kaip balsuoti ir taip 
balsuojame. Įsako mums or
ganizuotis, organizuojamės, 
— patys nežinom kam, “tiki
mės, kad gal vadai žino. Ve
da mus į streiką — streikuo
jame. Veda mus į karą — 
kovojame. Surengia revoliu
cijas — verčiam, draskom 
viską, tampam revoliucijo- 
nieriais. Mūsų prakaitas, 
mūsų kraujas — vadų kont
rolėj. Tegul vartoja kaip iš
mano !

4. Broliai proletarai, dar
bininkai, juk tai aiškus pri
sipažinimas, kad esame ’’mū
sų vadų” vergai. Jiems pasi
sekė taip mus nuasmeninti, 
kad jau visai nepanašūs 
esame į žmones. Būti žmogu
mi — tai turėti pačiam savo 
valdžioje savo prakaitą ir 
kraują. Kai kitkas, tau neno- ; 
rint, gali vartoti tavo pra
kaitą ir kraują, tai jau esi 
bačka prakaito ir kraujo, 
bet ne laisvas žmoguj.

5. Klausotės radio. Skaito
te laikraščius. Jūsų ’’vadai”, 
kurie gal nė vienos dienos 
nėra dirbę fabrikuose, kasy
klose, ūkiuose, kalba, rašo 
apie darbininkų ir bedarbių 
būklę. Kaip dažnai jie ar ne
supranta, ar iškreipia, ar ig
noruoja tikrą darbininkų 
būklę!

6. Ar jums ne pikta, kai 
jūsų vadai, išvedę jus į suki
limus, suvartoja jūsų krau
ją, o savo tik rašalą, o po tų 
sukilimų grįžta prie plunks
nos ir gina dabar idėjas, 
priešingas toms, kurias prieš 
sukilimą užtardavo. Prieš ar 
po sukilimų — jie rašo. 
Prieš ir po sukilimų — jūs 
liejat prakaitą ir kraują — 
kasyklose, fabrikuose, ūkiuo
se, marėse.

7. O darbininkai, kaip ne
byliai, tyli.

8. Išgirdęs kokią kalbą 
per radio, perskaitęs kokį 
straipsnį laikraščiuose, daž
nai pamano sau darbinin
kas: paimsiu plunksną į sa
vo rankas ir pasakysiu visą 
tiesą. Bet profesijonališki jų 
’’vadai” ne taip lengvai už
leidžia jiems vietą. Išjuokia, 
paniekina jų nesugebėjimą 
stilingai rašyti. Liepia dar
bininkams dirbti savo darbą 
ir nesirūpinti rašymu bei 
kalbėjimu. Tegul mašinistai 
mašinas varo, mūrininkai 
murina, o mes, „jūsų vadai”, . 
už jus rašysime, kalbėsime.

9. Ką reiškia vadų posa- j
kis, kad ’’pasaulio ateitis ; 
proletarams priklauso”, jei ___ o
neduodama proletarams pro-1 apie moteris. —H. Rowland

gos savo klausimais prabil
ti? Mažus vaikus ragina mo
kytis rašyti, kalbėti, o už
augusiems uždraudžiama. 
Tur būt jie nori valdyti tuos 
darbininkus, kaip mažus 
vaikus. Tegul klauso, tegul 
skaito, ką mes, ”jų vadai”
rašome, kalbame, bet lai ne-^įtraukiąs ir išeisiąs į peda- 
drįsta rašyti nei kalbėti. Ra- gogo darbą.
ginam balsuoti, raginam dė-[ _ Į prekybos institutą 
tis į partijas. Dabar suda-^ Klaipėdoje priimti 49 asme- 
rom tokias valstybes, kurio- 'nys, o į Kauno verslininkų 

se neduodame jiems progos prekybos mokyklą 57. Jau- 
balsuoti. Taip ir dabar už-!nuomenėje didėja domėjima- 
draudžiam jiems kalbėti, ra- sįs prekybos mokslu, 
syti.

10. 
pažinti savo jėgas ir vertę.

TIKROVĖ SOV. RUSIJOJE 
IR KORESPONDENTAI

Žurnalas „News Week” tei-

vadus ir leido plėši- 
< užgrobti nelaimingą eti- 
ijtautą.
geniems skaitytojams 
(patieksime vieno prancū- 

laikraščio aprašymą 
įlai, kaip žuvo etiopų ką- 
jj žentas rasas Dėstą.

. įvertina darbininkų pastan- 

. gų. Jie jaučiasi turį minčių, 
patarimų, naujų vertybių, 
kurių jų profesijonališki va
dai nesugeba suprasti, žo
džiu, jie turi ką pasakyti; 
jei tiktai išdrįstu pareikšti 
savo mintis, gal nustebinti] 
mūsų profesijonališkus ra
šytojus. Kas tikėjosi, kad 
toks prasčiokėlis, kaip Lin- 
colnas sugebėtų pasakyti to
kią prakalbą, kurią pasakė 
Gettysburg kapinėse.

11. Klausimas kyla: ar ra
šymas vien tik amatas bei 
profesija? Ar nebus tiesa, 
kad rašymas bei kalba — tai 
gyvas reikalas visiems lais
viems žmonėms?

12. Brangus skaitytojau, 
manau, kad čia svarbus klau 
simas, todėl prašau atsiliep
ti tuo klausimu. Ką jūs ma
note? Buvote 
vūs, klausėte, 
kite aktyvūs, 
bėkite. Kol 
kalbėti — būsite laisvi; kai; 
negalėsite nei kalbėti nei ra
šyti — būsite vergai.

Amerikonas.

recenzijų skyriuje, kad kiek
vieno naujoko žurnalisto sie
kis yra kada nors tapti „už
sienio korespondentu”. Toks 
darbas neva teikia progų

savivaldybė yra nu- daug keliauti, susipažinti ir 
su „didžiaisiais 
ir rekorduoti is- i

prieplaukos kaip žurnalistas ją

h buvo ketvertas metų 
į etiopų - italų karą. 
L Dėstą tuomet buvo di- 
L negaus (karaliaus) mė 
hs asmuo. Jis buvo tur
įs ir įpratęs tik savo už-

iki šiol pasy- 
skaitėte. Be
rašykite, kal- 
galite rašyti

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

— Rūpinamasi cemento 
Pradeda darbininkai fabriko steigimu. Cemento 

gamybos srity pasitobulinti
į Vokietiją būsiąs siunčia- singai pastebi naujų knygų 
mas inž. Ad. Domašavičius, 
technikos fakulteto asisten
tas.

1 — Kaune stengiamasi pla
tinti gatves ir tuo reikalu 
miesto
mačiusi pirkti žemės iš 23 draugauti 
sklypų savininkų. i žmonėmis

— Kauno ]
krantas padidintas ir išgrįs- mato sav0 akimis. Betgi fak
tas. itai šių svajonių nepateisino,

— Pivašiūnų apylinkėje kaip matyti iš tik ką išleis- 
įsigalėjo vienas piktadaris: tos knygos „Assignment in 
tą pačią naktį jis išpiovė vie- Utopia”, parašytos United 
nam arkliui liežuvį ir vieną Press ilgamečio korespon- 
kumeliuką pakorė eglėje. Be dento Rusijoje, p. Eugene 
to, apylinkėje būna dažnų,Lyons.
padegimų. j

— Punsko valse., Žagariš- 
kių pradžios mokyklos mo
kyt. J. Aržuolaitis buvo ap
skundęs teismui 12 ūkininkų 
ir kun. Tumosą neva už ne
teisėtą skundą ministerijai. 
Apylinkės teisėjas ūkininkus 
ir kunigą buvo radęs kaltais, 
bet apygardos teismas ir vy- 

’griausiąs tribunolas juos iš
teisino. Savo skunde ūkinin
kai nurodė, kad mokytojas

Pasirodo, kad tiktai roma
nuose korespondentai apsu
ka gudrius diplomatus ir mei 
likauja su gražiomis ir įta
kingomis moterimis. Tikro
vėje žurnalistas savo žinių 
ir pranešimų tris ketvirtada
lius sudaro iš vietos laikraš
čių verstinių iškarpų. Pasku
tinį ketvirtadalį sudaro val
džios įstaigų pranešimai, ne- 
patikėtini gandai ir jo pa
ties vaizduotė. Gavęs tikrai 

apleidžiąs pamokas, blogai reikšmingų žinių, korespon- 
dėsto tikybą, aiškindamas dentas gali pasirinkti nepai- 
vaikams, kad žmonės kilę iš syti valdžios ir telefonu pra- 

i nešti į užsienius, betgi jei jis 
rusų nori pasilaikyti savo darbą

Meilė — pavyzdinga sielos 
tvarka.

Meilė — sielos minčių po
ilsis. — I. S. K.

k

Kaišiodavo, keliaudavo ir, 
ii tesirūpindavo, kas'l 

darosi.
iiitį vienoje savo me
iliję rasas Dėstą pateko 
a Tuklaus, mažo etiopų
^Kiliko, sritį. Šis jį. 
ile pagarba priėmė.j? 

ip rasas Tokius jokiu r 
Morėjo patekti į ne- F 

negaus favorito, ku- 
įgalėtų padaryti neini- 
& / 
»ios dienos vakare, 
’i suruoštas didžiulis po- f 
i Baigiantis iškilmėms 
.ja pasirodė palapiūėjel p 

i, nuostabiai graži mer-Įge^ 
liė ir kažką pašnibždėjo mos 
Bijansį. tai Dėstai gida 

parūpo kas .
11 »• • • 1

toji mergaitė.
T?i mano duktė, — at- pagįt

esi | 
skiai

rasas Tokius, 
h ištekėjusi?
Ke,-paaiškino Tok-diena 
-bet tuo tarpu ji dar sasT 
iriina tekėti, — pridū- _

no si 
paspi

beždžionės ir t.t.
— Artimu laiku 

prancūzų bendrovė rengiasi diktatoriaus valdomoje šaly- 
atidaryti oro susisiekimą per.je, tai privalo savo praneši- 
Kauną; orlaiviai lėks iš Pa- mus patiekti cenzoriui, 
ryžiaus į Maskvą ir atgal, j

— Zarasuose ateinančią 
žiemą numatoma suruošti vi
sos Lietuvos sportininkų 
rungtynes ant ledo ir su pa
šliūžomis.

— Gen. Pr. Tamašauskas

Desta 
nenor 
kios 1 
Tik v 
savo

pfrytyDesta ko sku- 
fe iškeliavo. Tokius bu- 

piratas, kad atsikra- 
p Tačiau apie tos pa- 
ps vidunaktį rasas su ko
tai vėl pasirodė Ras 
^kariuomenės būriu nės k;

| P. Lyons su liūdesiu prisi
pažįsta, kad jis ir jo kolegos 
„žaidė sviedinį” su vyriausy
be veik visuomet. Jis cituoja 
uždraudimą žinių apie 1932 
— 3 metų badą Rusijoje; vi
si Maskvos korespondentai

Maži dalykai, atlikti gerai, 
priduoda mūsų gyvenimui 

[pasisekimo ir vertingumo.
— Theodore Roosevelt

| bendruomenės nariams. Kaip 
šią sistemą įgyvendinti, so
cialistų nuomonės skiriasi. 
Dėlto turime įvairių socialis
tų : komunistų, anarchistų, 
nihilistų, posibilistų, agraris- 
tų, socialdemokratų, social- 
revoliucijonierių, 
ir k. Kurie tikri 
socialistai, tegul
socialistai; mums tas nerū
pi. Įvairios socializmo pa
kraipos viena nuo kitos ski
riasi taktika arba reikalavi-

klau-

valstiečių 
ar netikri 
„išsipeša”

Chicagos Naujienos 
šia: Kam niekus pasakoti? 
„Niekus” pasakoju, nes — 
„Rusijoje, jisai, kaip mato
me, surado socializmą dėl to, 
kad ten viskas suvalstybin
ta”.

„Kun. Balkūnas mano, 
kad jeigu suvalstybinta, tai 
socializmas, ir jisai įsivaiz
duoja, kad tokį „socializmą” 
skelbė Marksas. Tuo tarpu
yra faktas, kad Marksas bu- mų laipsniais, bet vyriausie- 
vo priešingas net mokyklų ji programos punktai visų 
paėmimui į valdžios rankas, 
nekalbant apie pramonę, že
mės ūkį ir susisiekimą... Su
valstybinimas anaiptol nėra 
tas pat, kas socializmas. Vi
si tikri socialistai stoja už 
demokratiją, kuri būtų ne
įmanoma, viską atidavus į 
vadžios rankas.”

Toliau Naujienos nušneka 
ir tikrus niekus pasako, pri- 
lygindamos Vatikaną prie 
valstybių arba - socialistinės 
sistemos.

Socializmą suprantu kaip 
ekonominę ir politinę siste
mą, siekiančią kolektyvinės 
nuosavybės visų turtų ir 
darbo reikmenų, taipgi sie
kiančią tvarkyti darbo ga
mybą ir jos vaisius išdalin
ti visiems demokratinės

socialistas socialistą

ka.

sutinka.
Aišku, kodėl socialistams 

nepatiko, kad pasirinkau Ru
siją (socialistinę sovietų są
jungą) kritikos pavyzdžiu. 
Ten
ėda. Markso teorija praktiš
kai gyvendinama ir nesise- 

Materializmo ir viršver- 
tės teorijos nebegalima iš
spręsti be geros aplinkumos. 
Ta aplinkuma tobula sovie
tuose. Kadangi ji neišlaiko 
kritikos, socialistai kratosi 
komunistu eksperimento.

Ar suvalstybinimas yra 
socializmas, paliksime socia
listams ginčytis. Ar suvisuo
meninsi, ar subendruomenin- 
si, ar suvalstybinsi, socialis
tinėj sistemoj skirtumo ne
matyti. Dėlto Rusijoj viskas

teisingumo principus,

Poezija — vidaus arba sie
los grožybė. — Vidūnas

Retomis išimtimis dideli 
likimo ląimėjimai tenka" 
sveikiems 
žmonėms.

Proto jėga pareina nuo 
kiekvieno kūno tvirtumo ar 
silpnumo. — O. S. Marden

ląimėjimai 
ir

Pasisekimas yra vaisius 
minties kaip kad ir kiekvie
nas materialis dalykas. Tad 
pagalvok apie mintį, apie 
minties galią.

Mintis yra viso versmė.
— E. Robinson.

Tikrasis draugiškumas re
tai randamas tarpe tų, ku
rie persisunkę garbės troš
kimų ar visuomenės reika
lais. — Cicero.

Paprastai vyras tiktai 
tris sykius savo gyvenime 
galvoja apie moteris: kada 
jis yra jaunas ir neprityręs; 
kada yra senas ir kada jis 
yra rimtai įsimylėjęs. Kitais 
kartais jis negalvoja daug

katalikų dienrašty XX Am-.žinojo, kad milijonai žmonių 
žiuje parašė atsiminimų apie mirė badu, bet veik visi nie- 
neseniai mirusį anglų gene- ko apie tai nepranešė. Kai 
rolą Crozierą, kurs 1917 m. vienas anglų žurnalistas, iš
buvo Lietuvos kariuomenės ’ 
savanoris.

— Būdamas Ženevoje, už-
darbštiems sienio reikalų ministeris Lo

zoraitis tarėsi su įvairių val
stybių atstovais ir pirminin
kavo Baltijos ministerių pa
sitarimuose.

— Palestinos reikalams 
žydų biuro vykdomasis ko
mitetas atsiuntė užs. reik, 
minist. Lozoraičiui padėkos 
laišką už jo kalbą Tautų Są
jungos posėdžiuose Palesti
nos reikalu.

— Spalių 5 d. Kaune įvyko 
vyskupų suvažiavimas.

— Į meno mokyklą šiemet 
įstojo 29 asmenys. Iš viso 
meno mokyklą lanko 105 
moksleiviai.

— Klaipėdoje yra keli as
menys nuteisti mirti; pagal 
krašto įstatymą, jiems turi 
būti nukirstos galvos vienu 
smūgiu, tačiau neturima bu- ■ 
delio, todėl nuteistieji turi 
dar ilgesnį gyvenimą.

— Rugsėjo 15 d. suėjo 75- 
ri metai, kai mirė Vilniuje 
poetas rašytojas Liudvikas

ŽALG1R
llRys)vykęs iš Rusijos, apie tai 

pranešė, Maskvoje gyvenę 
korespondentai, jam suteikę 
daug žinių apie badą, sku
biai apšaukė jį melagiu. Jei 
jie to nebūtų darę, jie būtų 
• uvę palydėti ligi sienos.

Ši knyga, sakoma, numuši 
ūpą daugeliui pradedančių] 
žurnalistų ir daugelį nežur-l 
nalistų, norinčių tikėti į Ru-j 
sijos eksperimentą. Lyons] 
Maskvon išvyko komunistui 
bet grįžo neapkęsdamas Sta-j 
lino diktatūros darbų. Savoj 
knygoje jis atvirai nupasa-l 
koja tos neapykantos prie-I 
žastis, šiurkščiai kritikuoda-| 
mas Sovietų svečius, bolše-l^by tautuiBraiinšveig 
vizmo mėgėjus, k. a. Bernardl\

būriais

Susiri 
gandas žaibu parodyt 

Europą. Kry-Iriu gumą 

iš visų kraš- savo kai 
r^įMarijenbur- čiausiai 
p jais šimtai pa- didiems 
plėšių ir tarnų.lūžiams.” 
pėje gyvenimasl Kiekvit 
Wuiote kunku-imingesnis 
n prigužėjo dau-lpo vieną i 
P Marijeuburgo dino karii 
W jy visų su- du mūši 

savo sienų. Markvardi 
^j&i aprėpti— globoti gai 

įvairia- pas Ročest 
Meilių eilės, ralių seime

vizmo mėgėjus, k. a. Bernardi
Shaw, John Dewey ir Sidnėjų šeriai prancūzų k

5,1 lietuviais, ra Vaina. 1 
^persekio- svarbieji on

Webbs. Kartu jis smerkia irlN 
savo intelektualį apsileidimąTC 
ir neatvirumą, kaip ir kitųh £l!Kiac*lu " 
žurnalistų. Nors daugeli Jk'*®

Maskvos korespondentų knyK*“““' “g"“”“ 
lt ’Mus moks- ciokiskas, tie 

kry- švelnus, mani 
Ss meluo-kerių tėvynės 

Į^cionims. Vieną vaka 

nū iš-'stai, po pama 
? Melbu- globėjai išsi 

būrių globojamuosius

ga nepatiks, bet galima sa| 
kyti, kad ji teisingai vaizl 

duoja korespondentų būtį ir 
pačią Rusiją.

h žemes ir pirmasis buv



Spalių 22 d., 1937 m.

Juos Palaidojo Neapykanta SVEIKATOS KAMPELIS

arba

Tai buvo ketvertas metų

S

vykią su šikšniniais diržais SalStų užgimti ^vas ir svei’

rodo, kad tiktai m-

!

No.

I su savo kariuomenės būriu J nes kalnus pažino geriau, j lepė.

strėlės

iROVĖ SOV. BUSBOft 

J korespondentai

pirm jo gimimo. Ji lanko sa
vo gydytoją, kad turėtų už
tikrinimą, kad jos kūdikis

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

Dr. Ed. Žukauskas. 
(Bus daugiau)

?
i

GYVENIMAS PRASIDEDA 
SULAUKUS 40 METŲ

is 
ti

automobilio pas mechanika 
peržiūrėti ir nepasirūpinęs 
dėl poilsio vietų kelionėje. 
Bet žmogus, paprastai, va
žiuoja sau, nežiūrėdamas į

' ...... .

parodyti 
kuo grei- 
ragus iš- 
„stabmel-

NOTICE is hereby given that License __
RL 6923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Oakland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GUSS
286 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

V - .

ŽEMES

tams-
baudė
pačiu bevaldė liežuvio. Bliovė,, kas

—Duok Dieve, kad
— Puikus kalavijas, — ta- tos žodžiai įvyktų: — 

i si kryžeiviams karą, būrių globojamuosius į priemies- rė jis, — tik rankena per-t anglas. — Prisiekiu

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

pė 12 kartų.
Dabar atkeršyta už mano 

vaiką, — pasakė jis italams 
italų, ir nužygiavo į kalnus.

NOTICE is hereby given that License No. . to sell beer, wine and liquor at retail under
RL 5735 has been issued to the undersigned • F ' — * *........................... .
to sell beer, wine and liquor at retail under 1
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at 217 Pennsylvania Ave., Borough , 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE HILL
(d-b-a Penn. Restaurant, Bar & Grill) 

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1(180-1082 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. 

FRANK DE NICOLA 
(d b-a Foster Bar & Grill) 

1080-1082 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensė No. 
RL 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
VITO DI NAPOLI & CARMINE TELESE 

(Cozy Bar & Grill)
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL6515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PETER PALKER 
(Cozy Tavern)

1012 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-749 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail w >'<• 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings,- to be consumed 
off the premises. 
ALBEMARLE WINE & LIQUOR STORE, Inc. 
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

i trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
. off the premises. 

SALVATORE ALLTCINO
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1321 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Grand Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises. 

WILLIAM WILKS
584 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nr 
RW 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nr 
RW 798 has been issued to. the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-35 Douglass St., Borough of Brooklyn, 
County of King?, to be consumed on the 
premises. 

ROUMANIAN PEASANT. INC. 
1833-35 Douglass Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CL 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 215—60th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. 

GOTHENBURG—KAMRATES, INC. 
215—60th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 998—1000 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. 

PARKVILLE TAVERN. INC.
998—1000 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License FF 
RL 5782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Aleoholic Beverage Con
trol Law at 1364 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ANNA GEBIG
1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2389 has b»en issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol law nt 1154 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

LAWRENCE HALL OLD BELL INN 
1154 Broadway,

NOTICE is hereby given that License N 
RL 3819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Sutter Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

SOLOMON SCHLIFKA
195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6799 has been issued to the undersigned

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Vanderbilt St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN, INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given • that License No. 
RL 6044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 675 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLF WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 699 Gates Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 959 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GATES BAR & GRILL, INC.
959 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9798 Ft. Hamilton P’kway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 

i consumed on the premises.
MARY L. McELROY BRAND

, 9708 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

• Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1650 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DITALIA
1650 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LONG ISLAND RAIL., INC.
99 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snyder Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE SCHRAUDNER 
(Court Tavern)

11 Snyder Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 222-222A—7th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -

DAVID RAINSFORD
(d-b-a Blue Eagle Tavern & Restaurant)* 

222-222A—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1942 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT J. OPPERMANN
1942 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given > that License No. 
RL 998 has been issued fo the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2434 Pitkin Avenue, Bqrough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prAiises.

__________ SAMUEL ABELOWITZ
Brooklyn, N. Y. 2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

, Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 537 Marcy Ave. & 96 Floyd 

St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROBERT J. CREWS 
(D-B-A Bobby Crews Tavern) 

537 Marcy Ave. & 96 Floyd St.,
Brooklyn, N. Y.

ondrotavičius, hire, 
is Lietuvos Guduose, & 
irybą paskyrė 
mtai, praeičiai ir a 
dainuoti. Savo 
le Lietuvą jis taipįį 
itebėjęs apie Kauną: jy 
ės Kaunas, pratuį 

s europišku ir turtingi
Lietuvos miestą įį j 

nius su savo tjįgį, 
nija, su savo švenhį^ 
įklais... .nenustos į 
tuvos širdies sostine*

amalas „News Atei
tai pastebi naują knygy 
mzijų skyriuje, Ūįį. ' 
o naujoko žurnalisto st
yra kada nore tapti „ti- 
io korespondentu". Toks 
įas neva teikia progą ; 
f keliauti, susipažinti ir i 
gauti su „teisiais 
lėmis" ir rekorduoti is- 
į, kaip žurnalistas ją 
savo akimis. Betgi fak- 
ų svajonių nepateisino, 
matyti iš tik ką Seto 
mygos „Assignment in 
i”, parašytos W į

ilgamečio korespon I 
Rusijoje, p. Eugene ’

Etiopų — italų karas dau-1 prie Teklaus tvirtovės. Derė- 
, tačiau josi neilgai, išlaužė vartus ir 

išjojo su pagrobta mergaite, 
gražiąja rašo Toklaus duk
terimi balne. Rankos smūgis 
buvo vykęs. Tokius daugiau

gelio jau užmirštas, tačiau 
yra dar žmonių, kurie domi
ai etiopų pralaimėjimo prie
žasčių tyrinėjimu. Įvairūs 
tyrinėjimai atidengia daug 
paslapčių, kurios dabar ro- niekad. nebedrįs negaus mė- 
do, kad etiopai daugiausia giamuoju pasiskųsti 
gal pralaimėjo dėl savo va
dų nesantaikos, neapykan
tos, nesuvaldomo sauvaliavi
mo. Šios blogybės palaidojo 
etiopų vadus ir leido plėši
kui užgrobti nelaimingą eti
opų tautą.

Maloniems skaitytojams 
čia patieksime vieno prancū
ziško laikraščio aprašymą 
apie tai, kaip žuvo etiopų ka
raliaus žentas rasas Dėstą.

prieš jį stoti.
Bet kai mergaitės grobi

kas su pavogtąja sužadėti
ne šuoliais pro šalį lėkė, Tok 
lūs sušuko jam garsiai:

— Palauk — ateis mano 
laikas, Dėstą, aš tau baisiai 
atkeršysiu. Kojomis min
džiosiu tavo lavoną — už ne
garbę, kurią tu mano duk
rai darai...

Rasas Dėstą tik nusijuokė 
su pasityčiojimu. Ir aštrūs 
botago smūgiai sušvilpė ant

Visa eilė žmogaus pavojų 
prasideda sulaukus 40 metų. 
Jūs galite klausti, kodėl kiek 
vienam, pragyvenus 40 me
tų, svarbu sveikata? Todėl, 
kad šiuo laiku didesnė dalis 
žmonių pasiekia ir pralenkia 
40 metų nei seniau. Todėl su
prantama, kad dabarties 
žmonės norėtų sužinoti bū-

prieš etiopų - italų karą. besikeikiančio. 
Rasas Dėstą tuomet buvo di
dysis negaus (karaliaus) mė 
giamas asmuo. Jis buvo tur
tingas ir įpratęs tik savo už
gaidų bei palinkimų klausy
ti. Medžiodavo, keliaudavo ir 
mažai tesirūpindavo, kas 
apie jį darosi.

Kartą vienoje savo me
džioklėje rasas Dėstą pateko 
į rašo Toklaus, mažo etiopų 
kunigaikščiuko, sritį. Šis jį 
su didele pagarba priėmė. 
Juk gi rasas Tokius jokiu 
būdu nenorėjo patekti į ne
malonę negaus favorito, ku
ris jį galėtų padaryti nelai

mus diplomatus ir m ■ mingą. 
Pirmosios dienos vakare 

buvo suruoštas didžiulis po
kylis. Baigiantis iškilmėms 
staiga pasirodė palapinėje 
jauna, nuostabiai graži mer- sekmės visiems 
gaitė ir kažką pašnibždėjo 
Toklui į ausį. Rasui Dėstai 
tuojau parūpo sužinoti, kas 
yra toji mergaitė.

— T? i mano duktė, — at
sakė rasas Tokius.

— Jau ištekėjusi?
_ Ne, — paaiškino Tok

ius, — bet tuo tarpu ji dar 
nė neketina tekėti, — pridū
rė išsisukinėdamas. 
Sekantį rytą Dėstą ko sku

biausiai iškeliavo. Tokius bu- 
Ivo patenkintas, kad atsikra

tė svečiu. Tačiau apie tos pa
čios dienos vidurnaktį rasas 

___________ _ Dėstą netikėtai vėl pasirodė 
udimą žinių apie 1932 | 
netų badą Rusijoje; vi- |----------------------------------------
įskvos korespondentai fl 
1, kad milijonai žmonių g 
badu, bet veik visi to 
įie tai nepranešė. Kai 
3 anglų žurnalistas, iš- 
iš Rusijos, apie tai | 

šė, Maskvoje gyvenę į 
pondentai, jam suteikę j 
žinių apie badą,sku- j 
.pšaukė jį melagiu, ki 
nebūtų darę, jiebūtų 
palydėti ligi sienos, 

knyga, sakoma, numiK 
daugeliui pradedančią f 
įlįstų ir daugelį nežin
ių, norinčių tikėti į Rfr ; 

eksperimentą. Lyons 
von išvyko komunistu, Į 
ųžo neapkęsdamas Sts- j galėjai aprėpti—
diktatūros darbų. Save ! mjesĮ0 margavo įvairia
me jis atvirai Dupas>‘ 1 spalvių palapinių eilių eilės, 
tos neapykantos pto | į įen gyveno visokių tautų 

ir visokių luomų riterių. 
Visi tie kariai — riteriai 

ėjo kariauti su lietuviais. 
Lietuviai, mat, esą persekio
ję kilniuosius kryžiaus ka
rius, užpuldinėję jų žemes ir 
trukdę jiems Kristaus moks-

j lą platinti. Taip buvo kry- 
i žeivių apie lietuvius meluo- 
| ta Europos krikščionims.
I Nenuostabu, jog šie, nū iš-

su gražiomis ir įts- Į 
is moterimis. Tito į 
urnalistas savo ių j 
ešimų tris ketvirtada- 1 
daro iš vietos laite 
ratinių iškarpų tosto 
etvirtadalį sudaro ral- 
įstaigųpranešimai, ne-

vaizduotė. Gavęs tikrai'U 
ningų žinių, korespon- 
s gali pasirinktinepai- 
raldžios ir telefonu pra- 
į užsienius, betgi jei jis 
pasilaikyti savo darbą 
toriaus valdomoje šaly- 
i privalo savo prato 
patiekti cenzoriui.

Lyons su liūdesiu p# 
a, kad jis ir jo kolegos 
j sviedinį” su vyriausy-

s, šiurkščiai kritikuoda- 1 
Sovietų svečius, bofe- 
o mėgėjus, k. a Bernard 
f, John Dewey ir Si(W 
os. Kartu jis smerki*1 
intelektualį apsi* 

atvirumą, kaip k 
alintų. Nors diogto® 

tvos korespondentą W 

epatiks, bet gtoma 
, kad ji teisingai 
a korespondentų būti 

ą Rusiją.

Rasas Tokius turėjo būti 
kantrus. Jis turėjo pasiten
kinti, jeigu vienas jo seklys 
retkarčiais jam pranešdavo, 
kad jo duktė dar gyva. Kai 

|į Etiopiją įsiveržė italai, jis 
galėjo nujausti, kad jau ne
trukus ateis keršto laikas.

Jo keršto troškimas kas
kart darėsi vis didesnis už 
meilę tėvynės, apie kurią 
jam dabar šnekėjo, už kurią 
jis turįs dabar atiduoti savo [ ! J
gyvybę, tačiau kuri ligi šiol 
jam davė vien tik patirti, 
kad jis čia niekad negalėjo 
rasti teisybės, niekas čia ne
apgynė jo teisės, o savo my
limosios dukters išplėšimą 
jis turėjo iškentėti dantis su- 

Į kandęs.
' Baigėsi karas, kurio pa- 
_____  ______ s gerai žino
mos. Rasas Dėstą liko nepa
sidavęs. Iš pradžių jis bas
tėsi po Guraghio kalnus, pa
skiau, persekiojamas 
pasitraukė prie Britų Suda
no sienos ir vos pavyko jam 
pasprukti. Bet štai vieną 
diena prisistatė italams ra
sas Tokius.

— Aš pristatysiu jums 
Dėstą, — pareiškė jis, —aš 
nenoriu jokio atlyginimo, jo
kios tarnybos, jokios vietos. 
Tik viena sąlyga, sinjore, — 
savo priešo lavoną aš noriu 
su kojomis sumindžioti...

Rasas Tokius savo tėvy-

bą”, aišku, kad taip nėra. 
Metų skaičius atsiima savo 
duokles ir mes turime tai 
priimti. Don Marguis paste
bėjo pajuokaudamas: „Vi
duramžis — tai laikas, kada 
žmogus mano, kad į vieną 
arba antrą savaitę vėl jausis 
taip tvirtas ir sveikas, kaip 
anksčiau!”

Žinant, kad viduramžis y- 
ra sveikatos pavojus, vyrai 
ir moterys, sulaukę 40 metų 
amžiaus, privalo rimtai pa
galvoti, rimtai pasitikti at
einančius metus ir padaryti 
tinkamiausį planą savo gyve
nimui. Nė vienas nemėgintu 
keliauti į Floridą savo auto- 
mobilium, atsargiai nepasi

dus užsilaikyti sveikais ir 
linksmais tolimesniam lai
kui.

Mes, šios kartos žmonės, 
turime ilgesnio gyvenimo 
užtikrinimą, negu gyvenu
sios prieš mus kartos. Pa
žanga medicinoj, ypatingai 
apsaugos medicinoj, taip pat 
ir patobulinimas sanitariškų 
sąlygų pailgino gyvenimo 
laikotarpį. Tarp 1900 ir 1930 
metų žmogaus gyvenimas 
pailgėjo 13y2 metų. Tai nuo
stabus žingsnis pirmyn.

Pirmiau nuošimtis kūdikių 
mirtingumo buvo nepapras
tai didelis. Pavyzdžiui, Ang-Į ruošęs kelionei, nepasiuntęs 
Ii jos karalienė Ona pagimdė 
16 kūdikių, kurių tik vienas 
gyveno iki 12 metų amžiaus. 
Šiais laikais žmonės supran
ta svarbą kūdikių sveikatą 
saugoti. Juk moderni nėščia-jokią rodyklę ir pravažiuoja

negu kas kitas, o Etiopijos 
pasienių kraštus žinojo kaip 
savo rankos linijas. Jis per
sekiojo rasą Dėstą kaip me
džiojamą laukinį žvėrį, at
kirto jam vandens gyslas, 
susprogdino dvi slaptąsias 
tvirtoves į kurias rasas Dės
tą buvo sumanęs pasitraukti 
didžiausio pavojaus metu, 
užvertė angas į visus užkam- motina pradeda apsaugoti iki 40 metų! 
pius, kur tik galėtų pasislėp- savo kūdikio gyvybę net 
ti.

Ir po keletos savaičių at
gabeno jis į italų karo ste

kas. Po kūdikio gimimo mo
tina saugo jo sveikatą nuo
lat, lankosi pas savo gydy
toją, kad patikrintų kūdikio 
sveikatą. Reikalauja, kad gy 
dytojas įskiepytų priešnuo
džius nuo rauplių ir difteri
to. Motina žino, kad reikia 
savo vaikui duoti tinkamą 
valgį ir panaudoti kitus pa
girtinus sveikatai papročius, 
pav. nuskirtas valandas vai-, 
gyti, miegoti, žaisti, vidurius 
prižiūrėti ir t.t. Ir kokie to
kios priežiūros vaisiais? Svei

suraišiotą priešą, savo duk
ters plėšiką. Sprendimas vi
siems žinomas. Turbūt dar 
visi atmena, kad rasas Dės
tą, kaip kurstytojas, sukilė
lis ir plėšikas, buvo sušaudy
tas. O šalia karininko, kuris 
davė egzekucijai komandą, 
stovėjo Tokius su žybčiojan
čiomis iš neapykantos lieps
nojančiomis akimis.

Kai viskas buvo atlikta, 
pribėgo jis prie rašo Destos 
lavono, suraižyto dvylikos 
kulipkų ir su kojomis sutry-[kesnį kūdikiai, kūdikiai, ku-

Šiame amžiuje mirtis pa
ima kiekvienos lyties beveik 

(lygiai, nors moterims gyve- 
ls nimas šiame laikotarpyje y- 

ra kiek patogesnis. Moters 
gyvena ilgiau nei vyrai. Di
desne dalis vyrų išnyksta}2037 FuitonAIšt.? 

„„1 •__ „__ I_____________________________ ____

būriais ėmė traukti iš visų 
pakraščių į Marijenburgą.
Susirinkę riteriai troško 

parodyti kiekvienas savo ka
ringumą. Troško 
savo karštą norą 
čiausiai nulaužyti

(Tęsinys)

II-ji DALIS

Didžio karo gandas žaibu 
apskriejo visą Europą. Kry
žeivių pašaukti, iš visų kraš
tą ėmė traukti į Marijenbur
gą riteriai. Su jais šimtai pa- didiems lietuvių 
lydovų, ginklanešių ir tarnų. | džiams. ” 
Ordino sostinėje gyvenimas 
pradėjo kunkuliuote kunku
liuoti. Svečių prigužėjo dau
gybė. Erdvūs Marijenburgo 
mūrai nebegalėjo jų visų su
talpinti tarp savo sienų.

Nuo to laiko praėjo daug 
mėnesių. Tačiau rasas Tok
ius vis dar tebėra kalnuose. 
Su savo draugais ir tarnais 
jis išlandžioja visas olas, vi
sus užkampius ir visas pala
pines bei lūšneles. Jis ieško 
savo vaiko, apie kurį rasas 
Dėstą nepaliko jokio pėdsa
ko. Mat, ir mirties akivaiz
doje šis atsisakė išduoti, kur
jis tą mergaitę po anos nak- tvirtintu, kad ’ „aš jaučiuos 
ties, kurioje ją pagrobė, pas- taip, kaip aš buvai? 20 metų, 

aš galiu atlikti tą patį dar-

rie ilgiau gyvena!

Bet ne taip jau labai se
niai žmonės sulaukę 40 me
tų ar apie tiek, išmoko, kad 
viduramžiai reikalauja at
sargumo, net panašaus kaip 
kūdikiui. Viduramžis nuo 40 
— 50 metų yra pavojaus me
tai. Permainos įvyksta krau
jo gyslose, širdyje, liaukose, 
raumenyse. Jaunystės miklu
mas dingsta. Kūnas pradeda 
rodytis nusidėvėjęs. Nežiū
rint kaip daug vyras ar 
moteris, sulaukę 45 metų,

ankstyvam amžiuje. Dauge
lis vyrų tarp 40 — 60 metų 
amžiaus persmarkiai kerta 
skiedras, nors žino, kad to
kiam sunkiam darbe išeikvo
ja visas savo fizines ir pro
tines jėgas, bet nepaliauja! 
Tame laike jie pamiršta, kad 
deganti gyvenimo žvakė po 
valandos kitos padės, anks
čiau laiko, juos ant lentynos. 
Todėl klausimas savaime iš
sisprendžia sekančiai: galva- 
|trūkčiai pirmyn ir subyrėt 
arba — rimtai sutvarkyti 
gyvenimą su gražia proga 
daugeliui naudingų ir laimin
gų metų. Katros progos jūs 
norit?

čius. Ten buvo atskiri kry
žeivių butai, labai puošniai 
įrengti. Ten jie paprastai 
keldavo savo pokylius, nes 
mieste, viešose vietose, jie 
stengdavosi elgtis labai kuk
liai, vienuoliškai.

Markvardas Zalcbachas pa
rodė savo svečiui, tarp ko 
kita, nepaprastą rinkinį 
ginklų. Jų tarpe buvo tikrai 
neregėtų retenybių.

— Aš labai mėgstu gink
lus, — niurnėjo anglas, — 
ypač man patinka tokie, ku
riais galima vienu kirčiu 
perskelti žmogus.

— Kaip tai vienu kirčiu?
— stebėdamasis klausė Zalc
bachas. Juk tam reikia mil
žino jėgų...

— Jėgų man pakaks, kad
tiktai kardas tinkamas atsi-l smūgiu nukertu juo jaučiui 
rastų! — zurzėjo niaurus!
anglas.

— Tokis kardas yra! Štai!
— linksmai šūktelėjo Mark
vardas ir padavė nepapras
tai ilgą ir sunkų kalaviją.

Anglas jį apžiūrėjo, pa
vartė, pamėgino užsimoti.
Betgi kardas pasirodė esąs, kalaviją stabmeldžių

Kiekvienas atvykėlis, kil- 
mingesnis svečias, gaudavo 
po vieną žymų globėją iš or
dino karių tarpo. Tokiu bū
du mūsų pažįstamajam 
Markvardui Zalcbachui teko 
globoti garsusis anglų gra
pas Ročesteris, Anglijos ka
ralių šeimos narys, o grapui 
Braunšveigui, Akmenės pi
lies viršininko sūnėnui, — 
prancūzų kunigaikštis Artū
rą Valua. Tatai buvo patys 
svarbieji ordino svečiai. Juo
du skyrėsi savo būdu. Kiek 
pirmasis buvo žiaurus ir sta
čiokiškas, tiek antrasis buvo 
švelnus, mandagus, tikrai ri
terių tėvynės sūnus.

Vieną vakarą, kaip papra-Į persunkus. Kad kiek — bū-'juje... 
štai, po pamaldų bažnyčioje, tų ištrūkęs jam iš rankų. (

II girdę, kad Lietuva paskelbu- globėjai išsivedžiojo savo

trumpa. Jis reikia dviem 
rankom laikyti.

O aš mačiau savo akimis, 
kaip šį kardą vienas milži
nas viena ranka tarytumei 
plunksną švaistė. Tai buvo 
vienas Smolensko kunigaikš
tis.

— O, kad Viešpats teik
tųsi duoti man progos su 
mo susitikti!

— Laimei, to jau nebegali 
būti. Jis žuvo kovoje ties 
Vorksla. Totorių 
kiaurai jį' pervėrė.

— Gaila, labai 
murmėjo anglas. — 
čiau išmėginti savo

Liucipierium, kad aš išmur- 
dysiu jų kraujuje ir ranke
ną... Bet žinai, gerbiamasis 
riteri, man gerklė ima džiū
ti. Ar nerastum kuo pavil
gyti?

— Mielai, mielai! — atsa
kė Zalcbachas.

Netrukus atsirado ant sta
lo keletas bonkų seno, pui
kaus vyno. Bematant pradė
jo jį sriubčioti.

— Kad laimingai išnaikin
tume nelabuosius stabmel- e 
džius! — pakėlė taurę Zalc
bachas.

— Kad jų nė žymės nebe-
gaila — 
Aš nore

___ ___ o___ ___ > jėgas liktų! — klykė anglas.
su tokiu milžinu stipruoliu.' Panašiai šūkčiodami, jie 
Mano ispaniški šarvai nebi^ maukė vyną, it vandenį. Ta- 
jo strėlių. Mano kalavijas nešiau senas vynas netruko 
linksta ir netrupa. Vienu 

i ouiugiu. uuncivu j nu jauviul
! galvą... Gaila, tik kad dar 
neteko mėginti, kaip jis ker 
ta žmogų...

— Nurimk, garbingas gra
pe, — guodė svečią Zalcba
chas. — Progų turėsi dabar 
kiek tinkamas. Ligi pat ran
kenos galėsi murdyti savo 

krau-

'parodyti savo galią. Anglui 
akys išsivertė, veidas parau
do, gyslos išsitempė. Jis at
rodė dabar dar bjauresnis.

— Duok šen tą Smolensko 
stipruolį, — kriokė jis: — 
aš jį tuojaus sumalsiu!.. Ak 
koks nuostabus vynas! To
kio dar nebuvau ragavęs. 
Tu vyras, kad tokiu vynu 
svečią vaišini...

Juo toliau, juo labiau vy
nas pradėjo veikti laukinio 
anglo galvą. Jis jau visai ne

tik jam ant seilės užeidavo. 
Galiusiai, pakilus ūpui, pa
šaukė Markvardą kautis. Ta
čiau, išėjęs į kiemą, dar tik 
betraukdamas iš makštų ka
laviją, griuvo, kaip negyvas, 
ant žemės. Zalcbachas pats 
atsargiai paėmė savo svečią 
ir nuvilko į kambarį. Ten jį 
paguldė į lovą. Nusigėrėlis 
ilgai miegojo, savo knarki
mu erzindamas riterį.

Prancūzas buvo visai ki- 
tokis žmogus, negu anglas. 
Kai su grapu Braunšveigu 
atsidūrė vienuolyno kamba
ryje, kunigaikštis tuojau pa
sirodė esąs linksmas ir šau
nus jaunikaitis. Braunšvei
gas visai nesivaržomai tuo
jau paklausė svetį’, ar neno
rėtų jis po ilgos ir vargin
gos kelionės pasilinksminti 
ir pasilsėti išsivadus iš sun-l 
kių šarvų.

— Kam dar klausi, tauru
sis riteri? — atsakė prancū
zas: — Visi mes žemės sū
nūs, visiems mums linksmin
tis malonu. Tad nesnauskime 
iki jauni!

Juodu netruko nusimesti 
sunkius šarvus. Apsirengė 
puikiais, švelnučiais aksomo 
drabužiais ir iškeliavo į už
miestį, kur buvo grapo

Braunšveigo butas. Nedide- 
■ lis namelis skeste skendo 
• akacijų ir kaštonų žaliumy- 

ne. Pro langines kai kur try
ško siaurutės šviesos srove
lės. Iš namo vidaus sklido 
švelnūs stygų garsai.

— Pas tamstą svečių esa
ma? — paklausė prancūzas.

— Skaistusis svety, tams
ta rasi čia tiktai savuosius, 
pačius šauniuosius riterius, 
mūsų bičiulius.

Kambaryje juodu rado 
penkis vyrus. Visi jie vilkė
jo tokiais pat ak somox rū
bais, kaip jo.

Leiskite supažindinamas, 
skaistusis kunigaikšti, — 
prabilo Braunšveigas: — 
mano bičiuliai: grapas Ulri- 
kas Švalbachas, baronas Jo
nas Karolis Rozenkrancas, 
grapas Artūras Sorentas ir 
broliai markgrapai Leopol
das ir Maurcijus Eizenštei- 
nai. Tamstos vardas visiems 
žinomas. Tamstos giminės 
vyrai yra sėdėję Prancūzijos 
karalių sostuose. Tamstos 
giminės karžygiais didžiuo
jasi istorija.

(Bus daugiau).
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Iš TOLIAU IR IŠ TOLI
PITTSBURGH, PA.

ir auklėjimo 
parapijinėse 

be katekizaci- 
parapijose, šv.

Kočiūnienė), šv. Elzbietos 
draugija (pirm. Ag. Stanke
vičienė), Darbininkų Sąjun
gos kuopa (pirm. K. Tamo
šiūnas), šv. Juozapo dr-ja 
(pirm. Alf. Vaitulonis), Šv. 
Jono dr-ja (pirm. Stasys 
Šriupša), Moterų gildija 
(pirm. M. Jakaitytė), Gyv. 
Rožančiaus ir Tretininkų 
(pirm. Veronika Petrukevi- 
čienė), Susivienymas (Bol. 
Sitkus); choras (J. Kasmo- 
naitis, pirm.) ir Vilniui Va
duoti S-gos skyrius (pirm. J 
Medonis).

Parapijos mokyklos vaiku
čiai, seselių pranciškonių ve
dami, surengė klebonui link 
smą vakarėlį spalių 17 d.

Lietuviai! Kviečiame nuo 
širdžiai visus ir visas daly
vauti tame bankiete.

— Spalių 23 d. šv. Onos 
parapija rengia šokius — 
balių. Pradžia 7:30 vai. Įėji
mas 35 c., vaikams 15 c. 
Grieš geras orkestras. Kvie
čiama kaip jersiečius, taip 
lygiai ir kaimyninių koloni
jų lietuvius atsilankyti.

— Stasys Andriuškevičius 
šv. Vardo draugijos pirm., 
spalių 17 d. apsivedė su Jo- 
zefina Pociūtė iš Bayonne. 
Jungtuvės įvyko Bayonne 
lietuvių šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioje. Linkime jaunai 
porelei ilgų ir laimingų gyve
nimo metų.

— Par. kleb. kun. S. Stonis 
grįžo iš pajūrio pailsėjęs. 
Jaučiasi gerai ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

ROCHESTER, N. Y.

na. Garbingasis karys sce
noje pasirodė šaulio unifor
moje, kas darė nepaprasto 
įspūdžio žmonėse. Sujaudin
ta publika klausėsi pulk. Kli- 
knos kalbos didžiausia atida.

Kalbėjo ir viešnia iš Lie
tuvos, p. Anelė Kanapkienė, 
apsirengusi tautiškais drabu
žiais; jos -pasirodymas sce
noje sutiktas gausingais ap
lodismentais. Maloni viešnia 
baigusi žemės ūkio mokyklą, 
uoliai veikusi pavasarininkų 
organizacijoje, Raudonajam 
Kryžiuje ir L. K. Moterų 
draugijoje, įdomiai nupiešė 
lietuvės moteries veiklą Lie
tuvoje.

Trumpai pakalbėjo ir mū
sų vietinis kun. B. Gaurons- 
kas, tik ką grįžęs po kelių 
mėnesių atostogų iš Lietu
vos, dr. M. Colney ir adv. C. 
Lukošius.

Programos muzikalę dalį atgiedojo lietuvišką „Garbė 
gražiai išpildė gausingas pa
rapijos choras, vad. komp. 
A. Aleksiui, sesutės Lušytės, 
M. Andrikytė, A. Ulinskas, 
D. Markevičiūtė ir P. La
zauskas.

Perskaityta viešas į lietu
vių visuomenę atsišaukimas 
nuo Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Centro Komiteto iš Kau
no, prašant pagalbos ken
čiantiems mūsų broliams vil
niečiams. Padaryta rinklia
va, parduota daug Vilniaus 
pasų, ženklelių, įvairių kny-

kun. D. Mikšio, būkim dos
nūs aukoti šventam tikslui!

K. Dryža.
P. S. Kun. D. Mikšio pa

reiškimu, galima aukos siųs
ti Fondo globėjui kun. A. 
Linkui, 12259 Emerald Ave., 
Chicago, Ill.

BALTIMORE, MD.

Vietos lietuvių bažnyčioje 
prasidėjo iškilmingi auksinio 
jubiliejaus 40 vai. atlaidai. 
Kun. dr. L. J. Mendelis atlai
kė sumą ir pamokslą pasakė. 
Choras artistiškai giedojo, 
varg. Kuprešiūnas gabiai 
valdė vargonus, kurių balsai 
tykiai verkė ir didingais 
griausmais sienas drebino.

Bažnyčioj mokyklos vaike
lių procesija puikiai pavyko; 
juos išmokė seserys kazimie- 
rietės. Choras be pertraukos

Seserų apaštalavimo planas
Šv. Pranciškaus Trečiojo 

Ordino Seserų Instituto pir
maeilis tikslas yra tas, kad 
seserys, gyvendamos pagal 
Serafiškojo Tėvo šv. Pran
ciškaus regulą, Popiežių Leo
no XIII ir Pijaus X patvir
tintą, siektų asmens tobuly
bės, ieškant visada didesnės 
Dievo garbės ir savo artimo 
išganymo. Jų ypatingasis 
artimas yra kiekvienas lietu
vis ir lietuvių vaikeliai. Lie
tuvių apšvietos ir išganymo 
darbui seserys paaukoja sa
vo pastangas, talentus, laiką 
ir visą gyvenimą vienuolyne.

Be mokymo 
jaunuomenės * 
mokyklose, ir 
jų įvairiose
Pranciškaus seserys prapla
tina savo dvasinę veiklą lie
tuvių tarpe pagal naują apa
štalavimo bei misijonieriavi- 
mo programą, kuri patvirtin
ta Pittsburgh© diecezijos 
vyskupo Hugh C. Boyle ir J. 
E. vysk. Thomas J. Walsh iš 
Newarko, N. J., kurio inicia
tyva ir jo jurisdikcijoje sese
rys mokosi misijonieriavimo 
eigos vienam šios diecezijos 
vienuolyne.

Šiais metais šv. Pranciš
kaus seserys apaštalauja 
Bostono, Newarko, Brookly- 
no ir Hartfordo diecezijose 
dvasinės valdžios leidimu.

Gerb. klebonams susipa
žinti su seserų apaštalavi
mo planais ir sąlygomis yra 
išleista informacijų knygelė, 
kurią galima gauti rašant:

St. Francis Convent 
Mt. Providence

R. D. No. 9 So. Hills 
Pittsburgh, Pa.

Vilniaus vadavimo vakaras

Spalių 10 d. WS Hartfor
do skyrius atitinkamai minė
jo Vilniaus užgrobimo gedu
lą. Dalyvavo vietinis choras, 
varg. J. Balsio vedamas. 
Prakalbėles sakė kunigai 
Ambotas ir Kripas, V. Žal- 
nieraitis (buv. karių pirm.) 
ir Barbora Saukienė, Moterų 
Auxiliary pirmininkė. Rezo
liucijos pasiųstos preziden
tui Rooseveltui, valstybės 
sekretoriui ir Lietuvos vy
riausybei. Daug žmonių susi
rinko. Vakarą vedė pirm. Jo
nas Medonis, Vilniui Vaduoti 
S-gos skyr. pirm.

Pirmą kartą Hartforde su
vaidinta veikalas „Spalių 9 
d.” Patiko visiems. Režisie
rius buvo Jonas Medonis. 
Hartfordo lietuviai, kaip vi
suomet, šauniai ir rimtai mi
nėjo liūdną Vilniaus užgro
bimo sukaktį.

HARTFORD, CONN.
Žinutes

— Kas ketvirtadienio va
karą 7 vai. mokyklos saliu- 
kėje būna pamokos iš kate
kizmo High School ir ki
tiems studentams-ėms. Atsi
lanko nemažai, bet galėtų 
būti dar daugiau. Lietuviu 
kalbos pamokos bus tą patį 
vakarą 8 vai. Dėsto kun. Kri
pas. Nuoširdžiai kviečiame 
parapijos jaunimą, ypatingai 
High School bernaičius ir 
mergaites, atsilankyti į pa
mokas.

— Šiomis dienomis apsi-

Kun. Ambotui pagerbti
Spalių 24 d., šį sekmadie

nį, 5 vai. popiet lietuvių pa
rapijos visos draugijos ren
gia pagerbimo bankietą sa
vo mylimam klebonui, kuni
gui Jonui Ambotui^ kuris 
jau 25 metai klebonauja šio
je parapijoje. Tikimasi su
traukti pilniausią salę žmo
nių. Bus daug svečių kunigų 
ir kalbėtojų. Dalyvauja mie
sto mayoras Tarnas Spella-
cy. Kviečiami ir Lietuvos vedė Labanauskas su Gaspa- 
Atstovas Amerikai pulk. Po- raityte. „Shower” Gasparai- 
vilas Žadeikis ir artistės Ma
rijona Rakauskaitė ir Kat- 
kauskaitė. Prakalbėles sakys 
ir visi kunigai buvę klebono 
asistentai, kaip Valantiejus 
Bakšys, Mockus, Vaškelis, 
Gradeckis ir Ražaitis. Vaka
ro vedėjas — dabartinis pa- 
gelbininkas kun. Kripas.

Dalyvauja ir vietinis cho
ras, Justino Balsio vedamas. 
Po vakarienės bus šokiai. Ti-iovaiuių umiHimų, 
kietų pas duris neparduosi-l linksminimų — sunku 
me! Malonėkite pasiskubinti 
nusipirkti.

Veikiančioji komisija: pir
mininkas Ed. Mončiūnas, vi- 
cepirm. V. Morkus, ižd. St. 
šriupša, rašt. O. Jasinskaitė. 
Šeimininkių pirmininkė p. 
Kočiūnienė. Dalyvauja visos 
parapijos draugijos. Jos yra: 
L. Vyčiai (pirm. Ed. Mončiū
nas), Marijos Vaikeliai 
(pirm. Agnė Kasmonaitytė), 
Vvrų klubas (pirm. Matas 
Kripas), Lietuviai buv. ka
riai ir auxiliary (pirm. V. sukaktuves. Įžanga 1 dol., 
Žalnieraitis ir B. šaukienė).'tik šokiams 35 centai.
Moterų Sąjunga (pirm. E.‘ J, Ponelis jr.

tytei buvo pas M. Kripus 
Vestuvės buvo pas Kavai iau 
skus.

NEWARK, N. J.

Vietos Lietuvių salė, 180 
New York Avė., susilaukė 
gražaus amželio — 31 metų. 
Kiek per tuos metus lietuvių 
pramogų joje buvo, kiek 
svarbių nutarimų, kiek pasi- 

i su
skaityti, tuo labiau įvertinti 
Salės savininkai, šv. Jurgio 
draugija, rengia 31 metų su
kakčiai paminėti spalių 24 
d. milžinišką programa su 
vakariene, kuri prasidės 6 
vai. vak. ir šokiais, kurie 
prasidės 9 vai. vak. Vakarie
nėje dalyvaus visi veiklieji 
mūsų darbininkai. Kiekvie
nas lietuvis nuošrdžiausiai 
kviečiamas atvykti į taip 
svarbias ir labai reikšmin
gas Newark© Lietuvių Salės

Spalių 17 d. 1:30 vai. po
piet par. salėje įvyko Vilniui 
vaduoti s-gos skyriaus su
ruoštos prakalbos Vilniaus 
gedulo dienai paminėti. Pra
kalbas pradėjo skyr. pirm. 
P. Svetikas, apgailestauda
mas, kad nedaugiausia žmo
nių susirinko — gal apie 200.

Įžanginę kalbą pasakė ir 
programą vedė kleb. kun. J. 
Bakšys.

Kun. D. Mikšys, nesenokai 
iš Lietuvos atvykęs, pasakė 
gražią, švelnią kalbą. Papa
sakojo savo matytus vaizdus 
nepriklausomybės kovose, 
kai menkai ginkluoti, pusba- 
siai lietuviai savanoriai nu
galėjo stipresnį priešą.

J. Tysliava papasakojo 
Vilniaus įkūrimo istoriją ir 
išreiškė viltį, kad Lietuva 
sulauks progos atgauti Vil
nių!

Aukų Vilniaus reikalams 
surinkta 31 dol. 15 c. Galėjo 
būti daug daugiau. Stambiau 
aukojo paprasti darbininkai, 
o prekybininkai ir biznieriai 
menkai pasirodė. Gaila, kad 
skyriaus komitetas nesupra
to reikalo priimti protesto 
rezoliucijos prieš Lenkijos 
vyriausybę.

Bet prakalbos padarė gra
žaus įspūdžio ir manoma, 
kad skyriaus veikla pagyvės. 
Aukotojai buvo: 2 dol. — A. 
Žiemys, po 1 dol. — P. Sve
tikas, K. Zlotkus, F. Šlapelis, 
J. Juška, M. Kanapickas; pp 
50 c. — V. Puhiikyte, Kar
dins, Brauna, Juozupaitienė, 
Lakickas, Beleckas, Mali
nauskienė, Miglinas, Samuo
lis, Grybaitis, Sabaliauskie
nė, Dubickienė, Jurgelionie- 
nė, Marcilionis, Patašinskie- 
nė, Urbonas, Butrimas, Mi
gelis, Rameikienė, Brakuys, 
Šilinis, Stašaitis, šūkis, Ma
ce jūnienė, Kajachas, Tama
šauskas, Butrimaitis, Švedie
nė, Kairienė.

Labai nuoširdus ačiū au- ♦
kotojams ir kalbėtojams.

Ant. Žiemys, 
skyr. koresp.

WATERBURY, CONN.

Garbė Waterburio lietu
viams, kad dar daugumoje 
pasirodo tikrais Lietuvos sū
numis ir nors kiek gelbsti, 
kad Vilnius Būtų Lietuvos!

Žemaitė.

ir šlovė”.
Nors kun. J. Lietuvninkas 

sunkiai vaikščioja su lazdele, 
bet jis atgiedojo Visų šventų 
litaniją ir jo balsas tikrai 
jaunas, kaip prieš 45 metus.

Pamaldos tęsėsi 2 vai. 10 
min. Vakare .7 vai. lietuviai 
gražiai, bendrai novenos gie
smeles giedojo. Mišparus 
katedrališkai vikriais balsais 
choras atgiedojo, o svečias 
kun. Brundza pasakė pamok
slą. Dabar jau pradedam 50 
metų jubiliejų minėti viso
mis iškilmėmis. 1938 m. bus 
50 metų kai lietuviai įsigijo 
savo bažnyčią.

KEARNEY, N. J.

J. K

Mokosi Belgijoje
Praeitame Amerikos nu

mery buvo pranešta netiksli 
žinutė apie waterburietę 
stud. Valeriją Jakštaitę. Ji 
iš Kauno išvyko ne į Ameri
ką, bet į Belgiją, kur Liuve
no katalikų universitete stu
dijuos prancūzų kalbą. Kau
ne ji lankė universitetą 2 i 
metus. Waterburieciai drau
gai linki Valerijai sėkmingo 
mokymosi..

PHILADELPHIA, PA.

Vietos lietuviai, 
Paulausko vadovaujami, ruo
šiasi gyvesniam politiniam 
darbui. Norima suorganizuo
ti lietuvių balsuotojų sąjuiv 
gą, kuri turėtų daug reikš
mės miesto gyvenime. Yra 
sudaryta komisija su adv. 
Paulausku priešaky ir vei
kiai bus šaukiamas masinis 
susirinkimas. Norima, kad 
viena Kearney gatvė būtų 
pavadinta Lietuvos vardu.

Visi piliečiai turėtų susi
domėti ir remti adv. K. Pau
lausko pastangas. M.

adv.

K.

Vilniaus gedulo minėjimas
Spalių 12 d. šv. Juozapo 

par. auditorijoj įvyko pra
kalbos su dainomis ir muzi
ka Vilniaus užgrobimo liūd
nai 17 metų sukakčiai pami
nėti. Surengė vietiniai Vil
niui Vaduoti Sąjungos ir L. 
R. K. Federacijos skyriai. 
Vakaro vedėjas buvo WS 
skr. pirm. komp. A. Aleksis.

Pirmiausia kalbėjo įžymu
sis iš Lietuvos svečias, pulk. 
Petras Klikna, dalyvavęs 
mūšiuose su lenkais po Auk- ouc 
štadvariu, Trakais ir Varė-'nii

Lankosi kun. D. Mikšys

Kun. D. Mikšys lankosi 
Philadelphijoj ir renka au- . 
kas Jeruzalėje lietuvių mal
dos namui pastatyti. Kun.
D. Mikšys yra įgaliotas tą ' 
darbą dirbti; tai užgyrė ir i 
Kat. Federacijos kongresas. 
Fondą globoja ir prižiūri J.
E. vysk. T. Matulionis Kau- i 
ne, tarpininkaujant kun. A. 
Linkui Amerikoj.

Užklaustas apie darbą su 
šypsena atsakė kun. D. Mik
šys: „Shenandoah ir Phfla- 
delphijos miestų lietuviai pa
sirodė labai gerai, įvertina 
mano da$>ą ir suprato, ką 
reiškia pastatyti Šventoje 
Žemėje maldos namą! Suau
kojo per 15-ka šimtų dole
rių. Tikiuosi, kad ir kitos lie
tuvių kolonijos taip pat pa
rodys dosnumą”. Tiesa, kun 
D. Mikšys nedaro didelio 
spaudimo, tik pasako gražų 
pamokslą apie Šv. Žemę ir 
primena, kad jau laikas lie
tuviams turėti savo tikybinę 
įstaigą Šv. Žemėje.

Suprasdami kun. D. Mik
šio paaiškinimą, aukoję phi- 
ladelphiečiai ir šenadoriečiai 
lietuviai nereikalavo, kad po 
visų namus lankytųsi, o pa
tys atnešė aukas kun. D. 
Mikšiui ar įteikė jam kur 
susitikę. Kuri lietuvių kolo
nija susilauks atvykusio

SO. BOSTON, MASS.

Kun. Kaz. Vengras jau su
grįžo iš Lietuvos pas savo 
tėvelius. Jo primicijos bus 
spalių 24 d., 11 vai. ryte, šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. 
Bankietas jam pagerbti įvy
ko spalių 27 d. par. salėje. 
Ne tik jo tėveliai, bet ir vi
si southbostpniečiai džiaugia 
si sulaukę iš savo tarpo nau
jo Kristaus kareivio.

Pranas Razvadauskas, uo
lus vyčių darbuotojas, jau 
sugrįžo iš Lietuvos. Iš savo 
kelionės ir atostogų Lietuvo
je prisirinkęs malonių įspū
džių. Lietuva esanti labiau
sia progresuojanti šalis viso
je Europoje. Kaunas jam pa
daręs geresnį įspūdį nei Pa
ryžius. Vietos jaunimas ypa
tingai džiaugiasi sulaukęs 
savo vado.

Sėkmingos misijos, kurias 
vedė du marijonai, kun. 
Andriušis ir kun. Morkūnas, 
pasibaigė spalių 17 d. Jos bu
vo gausiai lankomos. Visi 
gėrėjosi praktiškais ir gra
žia lietuvių kalba sakytais 
pamokslais.

LICENSES .
BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
GYMNASTIC ASSN. OF POLISH FALCONS 
ALLIANCE NEST 14 OF WILLIAMSBURG 
188-190 Grand Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section i.'T-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Avenue, 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. 
RL 2579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 648—3rd Ave., Cor. 19th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed _on the premises.

648—3rd

NOTICE
RL 1273 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

- RONALD YUREWICZ
343 Broadwpy, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 16 Howard Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SHAPIRO
16 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1S2-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5623—5th Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OWEN GALLOGLY
5623—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021-4023 Glenwood Rd.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO, INC. 
4021-4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 710 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITCHIE MIRROR TAVERN, INC.
710 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048-1064 Ocean P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1664 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 108 Reid Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL WOLLMAN
108 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 951 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS STRITCII
951 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 6365 has been issued to the undersigned 
to sell beer-, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

MATHIAS LAUKUS
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1974 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BITTERMAN 
(Grand Tavern)

257 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4-5 Newkirk Plaza, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.the premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC. 
(a-k-a 600-602 East 16th St.) 

Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

raioiA

jm atvažiavo ir pas Ap 
par. kleboną km

m m. KIDYKĄ

ANTHONY SODOWSKI
Ave., cor. 19th St., Brooklyn, N. Y.

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

ta lietuvių salėje, kur susi
rinko keli šimtai jų draugų. 
Pp. Grendeliai turi pavyzdin
gą šeimyną. Jų duktė Feli
cija yra baigusi aukštesnę 
katalikišką mokyklą, dirba 
adv. Šalnų ofise ir yra nu
mani ir darbšti vyčių tarpe 
veikėja. Jų sūnus Mykolas 
lanko Bostono kolegiją, yra 
pasižymėjęs atletas ir veik
lus vyčių kuopos narys, va
dovavęs kuopos krepšinio 
komandai.
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NOTICE is hereby given that License No. 
L-600 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 4911 — 12th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

VINCENZO SPAGNA
4911 — 12th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-559 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1211 Fulton St., Borough of 
3rooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CATHERINE PAYNTER
1211 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTJCE is hereby given that License No. 
L-1578 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
HYLAND WINE & LIQUOR STORE, INC. 
256 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-167 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4821 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC. 
4821 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Winery 44 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
METROPOLITAN VINEYARDS CO. INC.

17 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW258 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK KUHNERT
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW601 has been issued to the undersigned 
to stell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW630 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK FENTON
957 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L628 has' been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 1082 Bergen St., 
County of Kings, to 
premises.

ALBERT
1082 Bergen St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L-1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, Sr.
1081 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 473 Mar
cy Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN BATTISTON
437 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR-19 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 790-2 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC.
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RW596 has been issued to the undersigned; 
to sell beer an-1 wine at retail under Section] 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law į 
at 31 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, ] 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN M1ECZNIKOWSKI 
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MULLER
Brooklyn, N. Y.

PATERSON, N. J.

Vyrai pasirodė
Šv. Vardo draugijos eise

na įvyko spalių 10 d.; iš mū
sų parapijos dalyvavo apie 
200 vyrų, kas buvo labai gra
žus pasirodymas. Šv. Vardo 
draugija turėjo Paterson 
East Side High School beną. 
Įspūdis buvo labai gražus ir 
visi džiaugėsi, kad lietuviai 
taip gražiai pasirodė.

Spalių 10 d. ponai Grende- 
liai šventė savo „sidabrines 
vestuves”. Ta proga jiems 
buvo suruošta netikėta puo-

Metinė vakarienė
Parapija ruošia didelę 

tinę vakarienę. Parapijos 
moterėlės jau gamina gar
džius, skanius valgius. Va 
karienė įvyks spalių 24 d. 
7 vai. vak. Kviečiame iš apy
linkės lietuvius dalyvauti 
šioje vakarienėje ir susipa
žinti su patersoniečiais. Po 
vakarienės bus šokiai.

Patersonietis.

me-

ta Ms Kidykas, jėzui 

m
Atvykęs naujas svečias ii 

jaunas kunigas
misijonierius, iškal 

^pamokslininkas, Ti 
jas, kad jis bus miela: 

j lietuvių parapi 
rekolekcijoms ir misi-

1L BARTKEVIČIŪTĖ
IMO i LIETUVI

įonora Bartkevičiūtė, 
si laikraščio bendradar- 
pusingo būrio draugių, 
$ ir giminių palydėta,

20 d. laivu Queen 
!j išvyko į Lietuvą. Kaip 
i pranešta, jai paskirta 

švietimo ministeri-
stipendija dvejiems me- 
studijuoti Vytauto Di- 

io Universitete.
to stipendininkais pa- 

i: Alb. Ažukas ir J. Bu-
iš Chicagos, Ed. 

sWoodhaveno ir P. 
& iš Scrantono.

BALSUOTOJAI

i 2,483,387 balsuoto-

h Yorko miesto ribose 
balsuotojų surašy- 

rodo, kad šiemet lapkri-

ogiausia balsuotoji 
klyne - 525,136; Man 
ne — 362,265; Bronxe 
'1,511; Queens — 252,^ 
Bichmonde — 8M18(j 

 

wtoju vyrų yri 2,483,-|i 
moterų -1,012,811.

t

OŠIAS VESTUVĖMS
o

Apreiškimo par. bažny 
Betrukus apsives Vin- 

pa Sadauskaitė su J.
iki, Birutė Balčiū-(vyl 

si Ant. Šukiu ir Marė/agt 

 

nčiūtė su Ant. Stanke-lma

vair 
WIŲ KALBOS PA- Įlieti 

 

lt SUAUGUSIEMS Į plėsl 
šiam 

ujime, kad mūsų jau-/laivu 

 

būtų lietuviškas ir/švecį 

 

hitu su mumis, labai/siog 

 

iad mūsų jaunimas/ruošti 

 

sisvai vartoti savo/anglų
____________________

NOTICE is hereby given that License' No.'
RW742 has been issued to the undersigned; . v. , i__. , .
to sell beer and wine at retail under Section' SUSlDSZlDtU SUiKI&IIX 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law! ■ •••»»*»•• 1
at 128 North 10th St., Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed on the J 
premises. “

MARGARET HERAGHTY
128 North 10th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RW325 has been issued to the undersign 
to sell beer and wine at retail under Sectio 
132A of the Alcoholic Beverage Control La 
at 527-9 East New York Ave., Borough o 
Brooklyn, 
ed on the 

527-9 East___  ______ _______ _

NOTICE is hereby given that License N 
RW282 has been issued to the undersigne 
to sell beer and wine at retail under Secti 
132A of the Alcoholic Beverage Control La 
at 755—3rd Avė., Borough of Brooki 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

BENITA TAMELIS
755 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RW27.3 has been issued to the undersigne 
to sell beer and wine at retail under Secti 
132A of the Alcoholic 
at 145 Franklin St., 
County of Kings, to 
premises.

PETER 
145 Franklin St., ________ _

NOTICE is hereby given that License N 
RW281 has been issued to the undersign 
to sell beer and wine at retail under Secti 
132A of the Alcoholic Beverage 
at 362-366 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises. 

NICK ANGELO
362-366 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N< 
RW 740 has been issued to the undersigne 
to sell beer nnd wine 
132A of the Alcoholic 
at 623 Lorimer St., 
County of Kings, to 
premises. 

CARMINE 
623 Lorimer St.,

NOTICE is hereby given that License N 
RW680 has been issued to the undersigrf 
to sell beer and wine at retail under Sectit 
132A of the Alcoholic Beverage Control La 
at 440 Humboldt St., Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed on tl 
premises. 

DOMINICK GEORGE
440 Humboldt St., Brooklyn, N. Y

County of Kings, to be consum 
premises.

’THOMAS RIZZO
New York Ave. Brooklyn, N.

Beverage Control La 
Borough of Brooki 
be consumed on t

NAAS
Brooklyn, N.

Control La 
Borough 

be consu

rašyba, istorija ir,Į Sąjį 

 

Jį arčiau pažintų ir|ta pat 

 

mūsų tėvų šalį, Lie-/ (Brook 
^remdamosi, L. Vy-|Ripkev] 

 

kuopa, vadovaujant/J. Seky 

 

šikai, rengia lietu-/A. Tree 
H ir istorijos kursus

Suvaži 
Mos prasidės ket-/Sekys i 
(spalių 28 d., Ap-|(Brockto 

 

Mokyklos salėje ir Į mūsų lai 

 

ketvirtadienis, nuo/Sekys ui 

 

< Taigi, visi su-(meriką. 
Mrį šias pamokas 

fcšomi užsiregis-/ PADAS 
fojė vietoje spa- 
Wvak.

gali lankyti ir|Dulkės ano 

 

suaugusieji,/^ operaci 
Pramokti lietu-l Adelphi 
^o, susipa-(bar sveiksta

Mar. Du

at retail under Sectio Mkon- • . <■ ■ I •
Beverage Control La ^''•'8 istorija ir Laba ap; 
Borough of Brooklyl * L _ **
be consumed on tl

FRANZESE
Brooklyn, N. !

Dulkės šeimą 
nelaimė. Pa va 

j turėjo opera 
žmona susirgo 

spalių 17/ir visai p. Dul 

 

salėje su-(škiame nuoširi 
fty metinę tos ir linkime 1 

^ėvaidi- kiaušiai pact"‘
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2,438,387 BALSUOTOJAI

12
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RUOŠIAS VESTUVĖMS

is hereby given Out Ito A į

ižd.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Benita tamsus k t įvj’ks kas ketvirtadienis, nuo Sekys užsiprenumeravo A- gfoow* . AA . , rri • • i _ • _  _ LOUIS HOLLANDERmeriką.

3
PADARĖ OPERACIJĄ

RADIO PRAMOGA

LOUIS HOLLANDER

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

LIETUVIŲ KALBOS PA
MOKOS SUAUGUSIEMS

EL. BARTKEVIČIŪTĖ 
IŠVYKO Į LIETUVĄ

VIEŠNIA IŠ 
ROCHESTERIO

J. Sekys (Hartford) ir
A. Trečiokas (Newark).

laivu Gripsholm tie- 
Klaipėdą; numatyta 
liepos 2 d. ekskursiją 
laivu irgi tiesiog į

apibudina M. Ra-
’’Techniškai ir 

išbaigta, aukštai 
menininkė, pasi-

Sinkevičiūtė su Ant. Stanke
vičių.

Pr 
sun 
yra 
da-

pa 

bu-

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

be consumed on the

ESPOSITO
Brooklyn, N. Y.

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

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

tvarkymu pamainytas numeris 

vuslo 107 Union Avenue.

G. KIRSCHMAN 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

AR TAI LIETUVYBĖS 
DARBAS?

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915?

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 826 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of' Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY ROYAL, INC.
826 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARLCO CORPORATION
1243 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 116-118 Bushwick Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM KESTLER 
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6618 has been issued to the undersigned 

1 to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1196 Flatbush Ave., Borough, 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS C. O'DONNELL
1196 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

1 »»d liquor at nGn**1 
of the Alcoholic Bern 
4911 ~ 12th A<fc±> 

u?ty of King,, ^^d 
nice*. "*to
tncenzo spagna

_M.li

Kings, to be consumed on

FRANK TECHET 
Midwood Restaurant

Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Avfenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK 
Prospect

154 Utica Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4623—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHIRLEY GREENSTEIN 
(Jack’s Tavern)

4623 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

’’...Scenoj 
kančiose ir 
pasireiškia

Suvažiavimo dalyviai J. 
Sekys ir Br. Bartkevičius 
(Brockton) buvo atsilankę į 
mūsų laikraščio įstaigą. P.

he consumed on the

CAMUSO
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 602 lias beep, issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

130 vai. vak. Taigi, visi su
shi’ norl §ias pamokas

lankyti, prašomi užsiregis- 
! 1 tnioti minėtoje vietoje spa-

623 Lorimer M 
nty of Kings, to * 
*'“■ CAMB® 

larimerjk* 
TICE io heMby;J^to^*^

unty cf Kings, tn * 
Mise9' DOMINICK 

i Humboldt St,

Nanus

• m.’OfeL- ■■■•.
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—, . Win, K |

given that u
•ine and Hq£r^

^otKingi.toieeJįj

’SĖPH bitterman
(Grand Tavern)

_ ______ Win, K t
hereby given that Lį^ 
hwn issued to tb j
wine and liquor at 1■ of the Aleohohe BeSSL* L
• 4-5 Newkirk pCT» | 

<0 sig I

R. 4 F. 00 run I 
600-602 East 1Wj’ 5 I 
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«frof 
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1THERINE PAYNTEk
_ BreoMn, K y

hereby given that « 
been issued to 
s and Uquor at

aŽ,‘
Ave” Ml. s. Y
hereby that Ito, u. 
seen issued to the 
! “į W ii

Beverage
4821 Church Ave, BengA d 

unty of Kings, tn WmSJ 
lines. ■
'BUSH LIQUOR STOffi, 

Ave., Broiįn, ft j

hereby given that Ito I j 
įas been issued to the to. a 
I wine at wholesale, tnder fe I 
if the Alcoholic Bevtnte ta * 
i 17 Fulton St, Bonqh i T 
inty of Kings, to be eoto y 
lises. į
ITAN VINEYARDS CO. INC 
___________ Brooklyn, H. 1

hereby given that License & 
oeen issued to the underto 
nd wine at retail under S«n 
Alcoholic Beverage Control to 
le Ave., Borough of Btodln, 
Ings, to be consumed a į

RANK KUHNERT
tve„ Brooklyn, m

lereby given that LicentJi 
>een issued to the undto 
nd wine at retail under kį 
Alcoholic Beverage ConWto 

Avenue. Borough of Mfe 
Ings, to be consumed a h

JOSE ARAZOSA
ve.. Brookin kt

hereby given that Ito h ;
been issued to the
and wine at retail to Seto 
Alcoholic Beverage (to to 

/ette Ave., Boromli rf Mfe 
Kings, to be tnuto a tit

PATRICK FEW
tte Ave., toto. 11

i hereby to (tat Ito 4 4 
been issued W to toto 
e and liquor ditiltoSto 
e Alcoholic Brnnge Catnl In 
ergen St, Borto d ton, į
Kings, to be etato lit

ALBERT MUMS
m St., Mk «• I

s hereby given tot Ito Ba 
s been issued to to «Hpd 
ae and liquor at retail toto 
le Alcoholic Beverage total In 
iberty Ave., Boreogk d ton.

Kings, to be mato dl fe

?H VINCENT DEUBT. Sr 
rty Ave., Brooklyi. N. 1

VIETOS ŽINIOS MARIJONOS RAKAUSKAI
TĖS BELAUKIANT Šermukšnines Pabiros IŠ LIETUVIŲ DEMOKRA

TŲ VEIKLOS

ATVYKO KUN. KIDYKAS nimas, dainos ir šokiai. Pra
mogą pradėjo p. J. Ginkus, 
pasveikindamas atsilankiu
sius ir išreikšdamas dėkin
gumą už paramą.

2-jų veiksmų . komediją 
„Nesusipratimas” suvaidinc 
Amsterdamo lietuvių par 
choro vaidintojų grupė, arti- 

iškal-|sto J. Olšausko vedama. Vai- 
Ti- dino J. Olšauskas, S. Kučiū- 

tė, M. Lukšytė, S. Šlaveikis, 
J. Piliponis ir B. Aleksan
dravičiūtė. Vaidinimo metu 
buvo ir dainų. Komedija tu
ri ir gražaus juoko, bet la
bai gaila, kad publiką juok- 
dinti stengtasi ir keiksma
žodžiais ir dviprasmiškais 
išsireiškimais. Vaidintojai 
šiaipjau vaidino gerai.

Tačiau svarbiausia ir įdo
miausia programos dalimi 
buvo solistės Em. Sopranavi- 
čiūtės ir amsterdamiečių dai
nininkių grupės su J. Olšaus
ku dainos. Padainuota daug 
gražių liaudies dainų, o J. 
Olšauskas 
savo pamėgtos kanklių muzi
kos. Ypatingai gerai pasiro
dė Em. Sopranavičiūtė, su
dainuodama Kačanausko 
„Mano gimtinė”, Sarpaliaus 
„Dukružėlė” ir vieną angliš
ką dainą; ji turi labai švel
nų, malonų balsą ir žino, 
kaip jį valdyti. Duete su Ol
šausku, deja, jos balsas buvo 
nustelbtas; Olšausko balsas 
menkai derinosi.

Vietiniai V. Tamkiūtė ir 
K. Hoffmanas daugiausia 
padainavo vietinio komp. 
Kurdinaičio dainas; jis pats 
ir akomponavo.

i Apskritai, amsterdamiečių 
grupė darė jaukaus įspūdžio; 
jie parodė labai gražius no
rus taip toli atvykdami.

Šokiams grojo J. Avižonio 
orkestras. B.

Jau atvažiavo ir pas Ap
reiškimo par. kleboną kun. 
N. Pakalnį laikinai apsistojo 
kizn. Jonas Kidykas, jėzui
tas.

Atvykęs naujas svečias iš 
Lietuvos jaunas kunigas, 
gabus misijonierius, 
bingas pamokslininkas, 
kimasi, kad jis bus mielai 
kviečiamas į lietuvių parapi
jas rekolekcijoms ir misi
joms vesti.

Eleonora Bartkevičiūtė, 
i mūsų laikraščio bendradar

bė, gausingo būrio draugių, 
draugų ir giminių palydėta, 
spalių 20 d. laivu Queen 
Mary išvyko į Lietuvą. Kaip 
jau pranešta, jai paskirta 
Lietuvos švietimo ministeri
jos stipendija dvejiems me
tams studijuoti Vytauto Di
džiojo Universitete.

Kitais stipendininkais pa
rinkti: Alb. Ažukas ir J. Bu

ll činskaitė iš Chicagos, Ed. 
Styra iš Woodhaveno ir P. 
Mačiulaitis iš Scrantono.

New Yorko miesto ribose 
pravestas balsuotojų surašy
mas rodo, kad šiemet lapkri
čio 2 d. rinkimuose galės da
lyvauti 2,483,387 balsuoto
jai.
Daugiausia balsuotoji 

Brooklyne — 525,136; Man 
hattane — 362,265; Bronxe 
-291,511; Queens — 252,- 
246; Richmonde — 89<418 
Balsuotojų vyrų yra 2,483,- 
387, moterų — 1,012,811.

Aplankiusi visą eilę Ame
rikos miestų, Lietuvos Ope
ros primadona, Marijona Ra
kauskaitė, padainuos ir 
mums, didžiojo New Yorko 
lietuviams. Išsiilgę laukiame 
mes tos lietuviškos lakštin
galos, išvydusios pasaulį šio
je Dėdės Šamo žemėje, čia 
augusios, čia ėjusios moks
lus ir išskridusios į tėvų ša
lį... Nuolat dainuodama Lie
tuvoj, Marijona Rakauskaitė 
nekartą buvo pasirodžiusi 
svetimose, kaimynų scenose, 
o laikraščiai nešykštėdavo 
jai pagyrų.

Latvių Jaunakas Zinas 
muzikos kritikas E. Brusu- 
barda rašo: „Dainininė apdo
vanota galingu, puošniu, rū
pestingai išlavintu balsu. 
Maloniai skamba sonorinės 
žemosios gaidos, laisvai plū
sta išlyginti aukštieji tonai. 
Antram veiksme, po Toscos 
maldos, dainininkė sulaukė 
smarkių plojimų. Vaidinimui 

padainavo prie pasibaigus, publika šiltai ją 
pagerbė ilgais plojimais ir 
apdovanojo skaisčiais žie
dais”. Tame pačiame nume
ryje muzikos kritikas J. Por 
kus šiaip 
kauskaitę: 
muzikaliai 
kultūringa 
rodė M. Rakauskaitė. Pat
raukia jos balso lygus, ly
riškas skambėjimas, suval
dytai ekspresyvus, įkvėptas 
dainavimas. ”

JAUNUOLIŲ GLOBĖJAI...

Susirado Brooklyne keli 
vadinami jaunuoliai, kurių 
vienas išėjęs specialius kur
sus Maskvoje, ir pasiskelbė 
lietuvybės gelbėtojais. Savo 
darbą gi vykdysią per naują 
anglišką žurnalą, kurs stovė
siąs už ’’žmonių laisvę, už 
demokratiją, už jaunimo au
klėjimą lietuviškoji dvasioj”

Šiam auklėjimui tie vyru
kai daug ruošėsi, kad patys 
būtų pilni lietuviškos dva
sios, tai vienas iš jų važiavo 
į Maskvą ir ten sėmėsi tos 
dvasios pas Stalino agentus, 
kurie jį gerai išlamdė, iščys- 
tino ir pagaliau išleido ge
rai , išbagaslovytą.

Tai ką, ar toks žmogus 
nebus tinkamas leisti žurna
lą lietuvybės reikalams gin
ti?

komiteto veikia 27 tautinės 
grupės, kurios dirba, kad bū
tų išrinkti demokratų kandi
datai Mahoney, Taylor ir 
Schneider. Lietuvių grupei 
vadovauja adv. Alf. J. Ven
cius, komitetą sudaro advo
katai A. Weslan, R. J. Jure
vičius ir Kl. Ruškis, J. P. 
Mačiulis, A. J. Šūkis ir O.

Apreiškimo par. bažny 
čioje netrukus apsives Vin- 
centina Sadauskaitė su J. 
Korziniewski, Birutė Balčiu-

Beverage control i«mj naite su Ant. Šukiu ir Mare 
Borough of Brooldja. (Į* * 
be consumed on the fmb.

JOHN BATnSTOH^,, 
y Ave., Bnxtoltl 

is hereby given that 
las been issued to the utew 
ier, wine and liquor at nidi * 
32A of the Alcoholic Befflį 
r at 790-2 Broadway, 

County of Kings, to he 
itemises.
RAINE CATEBING akMĮ 
oadway Brookfa 8-

is hereby given that 
las been issued to the 
eer and wine at retail 
the Alcoholic Beverage 
eenpoint Ave., Borough a W,- 
of Kings, to be cons®* • 

JOHN MIECZNIKOT® 
npolnt Ave., BrooiW » 

is hereby given that 
has been issued to the 
jeer and wine at retail 
the Alcoholic Beverage 

Morth 10th St., Borough 
of Kings, to be consort* 

u margaw HERAGHTf tpamiltų mūsų tėvų šalį, Lie-1 (Brooklyn), 
rth 10th St., Brocklra.* „ . ... T ,T . v.

3 is hereby girai 
has been issued to 

beer and wine at retaH 
f the Alcoholic BevenP 
9 East New York Are. 
qn, County of Kings, to 
"ft ■»»,.

3ast New York Ave-

!E is hereby P’®.
I has been issued to the 
beer and wine at ^eW 

of the Alcoholic BevenPj^į^ 
5-3rd Avd., 
r of Kings, to be cons®’' 
es.

I
■ 3rd Ave.,

Spalių 16 d. Brooklyne į- 
vyko lietuvių laivakorčių 
agentų sąjungos suvažiavi
mas, kurs apsvarstė agentų 
biznio reikalus ir numatė į- 
vairių priemonių amerikiečių 
lietuvių kelionei į Lietuvą 
plėsti. Birželio mėn. bus ruo
šiama ekskursija vokiečių 
laivu Bremen, birželio 28 d. 
švetįį 
siog į 
ruošti

Jei norime, kad mūsų jau
nimas būtų lietuviškas ir 
veiktų kartu su mumis, labai 
svarbu, kad mūsų jaunimas 
galėtų laisvai vartoti savo langių
tėvų kalbą, susipažintų su Klaipėdą, 
lietuvių rašyba, istorija ir, Sąjungos valdyba paliko 
apskritai, arčiau pažintų ir ta pati: pirm. J. Ambražiejus 

, vicepirm. A. 
tavą. Tuo remdamosi, L. Vy-|Ripkevičius (Chicago), sekr. 
eių 41 kuopa, vadovaujant 
A. J. Mažeikai, rengia lietu
vių kalbos ir istorijos kursus 
suaugusiems.

Tos pamokos prasidės ket
virtadienį, spalių 28 d., Ap
reiškimo mokyklos salėje ir

y of Kings.

PETER 
franklin

CE i« 
)1 has been issued to 
11 beer and wine at (jjt 

Of the Alcoholic W* & 
62-366 Metropolitan* 
klyn, County of Kings, w 
he Premia 

166 Metropolitan A«-

lių 28 d. 7:30 vai. vak.
Pamokas gali lankyti ir 

kviečiami visi suaugusieji, 
kurie norėtų pramokti lietu- 
rių kalbos, rašymo, susipa
žinti su Lietuvos istorija iri

L. radio draugija spalių 17 
i Grand Paradise salėje su-

ose savo ketvirtą metinę

Mar. Dulkienei, muz. 
Dulkės žmonai, padaryta 
ki operacija. Ligonė 
Adelphi ligoninėje, kur 
bar sveiksta.

Labai apgailėtina, kad p 
Dulkės šeimą aplankė nauja 
nelaimė. Pavasarį jo sūnus 
turėjo operaciją, o dabar 
žmona susirgo. P. Dulkienei 
ir visai p. Dulkės šeimai rei
škiame nuoširdžios užuojau
tos ir linkime ligonei ko vei-

ogą, kurią sudarė vaidi- kiaušiai pasveikti.

Briva Zėmė komp. Sprogis 
rašo: ’’Rakauskaitę jau šeš- 

i tadienį girdėjom radiofone, 
kaip įdomią lietuvių dainų 

į interpretantę, kai M. Rakau
skaitė labai muzikaliai ir 
jausmingai padainavo Šim
kaus, Banaičio, Jakubėno ir 
Tallat Kelpšos kompozicijas 
ir lietuvių liaudies dainas... 
Menininkė turi didelį tem
peramentą, raiškumą ir pui
kią dainavimo mokyklą. Vi
sa tai leidžia M. Rakauskai
tei duoti lengvą, laisvą dai
navimą, paimti įdomią muzi- 
kalę frazę.”

Ryts pažymi: 
sužibusi Toscos 
aistroj, menas 
savo tauriausioj esmėj, ir čia 
Rakauskaitė pasirodė kaip 
jautri, patyrusi titulinio 
vaidmens vaidintoja. Jos 
balsas lanksčiai skamba, 
plataus kvėpavimo laikomas, 
tiksli visuose posmuose ir 
dainavime, sąmoningai ir 
drąsiai išvystyta, ji parodė 
geriausių gabumų dramatiš
kuose ir ekspresingai kylan
čiuose posmuose.”

Segodnio Večerom pažymi: 
”.. Toji Tosca pasiliks atmin
ty... Dainininkė turėjo triukš 
mingą pasisekimą...”

Tad štai kaip apie Marijo
ną rašo Lietuvos kaimynų 
spauda. Netrukus ir mes, 
New Yorko apylinkės lietu
viai, išgirsime šią Lietuvos 
Operos pažibą.

Koncerto Rengimo K-tas

Šią savaitę New Yorke lan
kosi p. Izabelė Rovaitė, A. L. 
Kat. Stud, ft Prof, sąjungos 
vicepirmininkė, atvykusi iš 
Rochester, N. Y., kur ji gy
vena. Ji dalyvauja socialinio 
darbo veikėjų suvažiavime.

P. Rovaitė yra žymi Ro-

Gromata Dėdei šermukšninei
Mielas Dėduli! Leisk man 

šiandie pasidalinti pilosopi- 
nėmis mintimis, kurios var
gina mano pakaušį. Pradėsiu 
nuo muzikos, o užbaigsiu 
rimtais klausimais.

Praeitą nedėldienį vienas 
radijušninkas suruošė kon
certą su šokiais. Rojaus sa
lė prisirinko pilnutėlė žmo
nių, kurie daug ko tikėjosi. 
Ar jie viską gavo, ko tikėjo
si, nesiimu spręsti. Tai rei
kalas tų, kurie po dolerį, 75 
c. ir 50 c. užsimokėjo ar dy
kai įėjo.

Publika buvo įvairi. Atsi-' 
lankė 3 kunigai, 1 gydytojas, 
2 advokatai, komunistiškų, 
tautiškų'ir katalikiškų laik
raščių redaktoriai, jaunimo 
vadai/' bažnytinių draugijų 
svarbus asmenys ir kitoki

členai. žodžiu, tikras įvairu-' Prie demokratų partijos 
mas.

Visiems įteikta spausdin
tas koncerto programos lei
dinys, kurio pradžioje įrašy
ti skambūs žodžiai, kurie bai 
giami raginimu remti tuos, 
„kurie garsinasi programoj 
ir per mūsų radio,” nes esą 

I tuo „paremsite mūsų lietu
vybės darbą”.

Ar ne gražus radijušniko Kiburis. Jų raštinė yra 1440 
norasV Paremti lietuvybę! i Broadway, New York. Be to, 
Bet vargšė lietuvybė! Kiek yra ir Brooklyn© lietuvių 
keistų darbų jos vardu ir komitetas, 219 So. 4th St., 
priedanga padaroma? j Brooklyn.

Programos spausdiny „gar, 
bingai’ ’ atspausdinti net trys 
komunistiniai skelbimai. Bet 
to „lietuvybės darbui” neuž
teko. Koncerto ruošėjas dar 
papildė „lietuvybės darbą” 
— jis pats paskelbė kvietimą 
atsilankyti į dvi komunistų 
pramogas. Be to, salėje ka
bojo komunistinės pramo
gos skelbimai.

Ot ir norėjau Dėdės pa
klausti: nuo kada lietuvybės 
darbu pradėta laikyti ragini
mas visuomenės (katalikiš
kos ir tautinės) lankytis į 
komunistines pramogas, rem 
ti jų spaudą ir stoti į jų 
draugijas? Ir dar vienas 
klausimas: ar save tautinin
ku vadinančio asmens tautiš
kumas remiasi- tik doleriais 
ir centais? Ir dar vienas: ar 
ilgai mūsų visuomenė bus 
taip išnaudojama žmonių, 
kuriems tik biznis ir asmens

' „onaras” rūpi?
Jei Dėdė negalėsi atsaky

ti, tai gal paklausi kunigų, 
redaktorių ir kitų save va
dais laikančių žmonių, kurie 
buvo tą vakarą atsilankę.

Su paklonais ir godone,
Teta Uršulė.

Išnuomojamas Kambarys 
vyrui arba merginai su vi
sais patogumais ir apšildy
mu. Gražioje apylinkėj, pa
togus patarnavimas.

Dėl informacijų kreipkitės: 
Amerika

423 Grand St., Brooklyn

— Atėjęs pas savo būsi
mą sužadėtinę nusišovė 
stud. Ed. Žilinskas; nusižu
dymo priežastis, manoma, 
esąs nusivylimas meilėje.

— Rugpiūčio 1 d. bankuo
se indėliai siekė 287 milijo
nus litų. Tokios sumos ban
kai savo indėlių sąskaitose 
dar nėra turėję.

Balsuokite už Amerikos Darbo 
Partijos Pastatytus Kandidatus

Lietuviai! Lapkričio 2 die
ną New Yorko gyventojai tu
rės pasisakyti, kokios miesto 
administracijos jie norės se
kantiems 4 metams. Nauja
sis miesto tarybos įstatymas 
duoda geriausios progos su
silaukti tinkamos miesto val
džios.

Jei norite teisingos ir svei
kos administracijos —

Balsuokite Už Amerikos Dar 
bo Partijos Kandidatus į 
Miesto Tarybą (Koncilma- 

nus), o Ypač Už

Brooklyno geriausias kon- 
silmanas bus Louis Holland
er. Jis yra plačiai žinomas 
kaip organizuotų darbininkų 
vadas ir draugas. Jis yra pa
žangus ir turi tūkstančių 
darbininkų pasitikėjimą.

LOUIS HOLLANDER gy
vena New Yorke nuo 1904 
metų, o Brooklyne jau 16 me
tų. Jis yra vienas iš Ameri
kos Darbo Partijos ir siuvė
jų unijos įsteigėjų. Jis per Lietuvių Siuvėjų 54 Skyrius. 

| daugelį metų stovėjo ir stovi
chesterio lietuvių veikėja, darbininkų reikalll Priešaky Kandidatas į Miesto Tarybos 

j e.

NOTICE is hereby given that License 
RW801 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Tax 
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

WILHELMINA BENEDICT 
(D-B-A Norman Bar & Grill)

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112 Jackson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
112 Jackson St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control l aw 
at 32 Withers Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

ANTHONY BAMONTE 
(Wither’s .Grill)

32 Withers Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW329 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 265 No. 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE DAMATO
265 No. 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 286 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
615 Lorimer Street,

1 NOTICE is hereby given that License Nc 
RL 1235 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 209 Clarkson Ave. & 663 Ro
gers Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CATHERINE ROHE
209 Clarkson Ave. & 663 Rogers Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL7047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 424 Empire Blvd. & 470 New 
York Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES CALANDRIELLO 
(Empire Restaurant)

Empire Blvd. & 470 New York Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5533 has been issued to the undersigned 
to fell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beveragę Con 
trol Law at 1332 Halsey St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTIAN MUELLER
1332 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL1187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beveraae Con
trol Law at 74 Rochester Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH GABRIEL, JOHN S. FOFFE 
& ALFRED V. FOFFE

155 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1286 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SHAPIRO 
(Bedford Tavern)

1286 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 835 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TROYANO 
(Half Moon Tavern)

Gates Ave., Brooklyn, N. Y.835

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2354 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4616 — 5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern)

4616 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Harrison Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kingą, to be consumed 
on the premises.

HARRY GRAFF
(d-b-a Kingsley Bar & Grill)

Har’ison Ave.. Brooklyn, N. Y.

12 Carlton

NOTICE is hereby given that License ’ 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 137 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LASAUSKAS
137 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N- 
CL-88 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 619 Manhattan Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN SLOVAK AMERICAN CITIZEN 

CLUB, INC.
619 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N" 
RL6561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 150 No. 4th St. & 240 Bedford 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA
, d-b a Joe’s Bar & Grill 

150 No. 4th St.
& 240 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

No

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Balsuodami už Louis Hol
lander padėkite numerį pir
mą į klėtkutę prieš Louis 
Hollander pavardę.
Visi su Amerikos Darbo Par
tija dėl Darbininkų Gerovės! 
Balsuokit Už Visus Ameri

kos Darbo Partijos 
Kandidatus!

gabi muzikė.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

vienam asmeniui su visais 
patogumais ir patarnavimu. 
Gražioj sekcijoj, patogus pri
važiavimas.

Dėl sąlygų kreipkitės į 
Amerika

423 Grand St., Brooklyn.
Tel. Stagg 2-2133

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.
(Williamsburgh Bridge Plaza'



MIRĖ ŽYMUS RAŠYTOJAS

IŠ SODALIEČIŲ VEIKLOS
FEDERACIJOS NARIAMS | MASPETHO ŽINIOS

H

22 423 Grand St. Brooklyn, NY.Y

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS
PADĖKA

Pas

SĄJUNGIEČIŲ BALIUS

JAUNIMO VAKARAS

Ereli!

Kostiumų šokiai IŠ SIUVĖJŲ GYVENIMO

Sukilėl

tik nares,

of

899

Res. Tel. Elizabeth 2-8537
Sąjungietė.

BALTIJOS VAKARAS

LICENSESRUOŠIA VAKARIENĘ
Žinutes

VAŽIUOS Į GREAT NECK

s

be consumed on the premises. 
MEYER’S CANDIES. INC.

553 Fulton St. & 8 DeKalb Ave., 
Brooklyn, N. Y.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri-Corner Bar & Grill) 

15 Throop Ave. and 574 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

1533 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 472 McDonald Ave. & 92-96 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM MEYER
472 McDonald Ave.,

' & 92-96 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes
Sukolektuoja rend as

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

Pilnas patarnavimas
Visokios apdraudos ir

bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

-II
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j PRAMOGOS AM1■ _____-------------- -

• ■-
i Sekmad., Spalių - Oct. 31 d.

APREIŠKIMO PAR. SALĖJE, 
No 5th ir Havemeyer Sts. B’klyn, N.Y.

ERIKOS NAUDAI 
========================================

Sekm., Lapkričio-Nov. 7 d. 
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJ, 
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

•
šeštad., Lapkričio-Nov. 6 d.
V. J. ATSIMAINYMO PAR. SALĖJE, 

64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

šeštad., Lapkričio-Nov. 13d.
ŠV. JURGIO PAR. SALĖJE,

207 York St., Brooklyn, N. Y.

VISUS AMERIKOS BIČIULIUS PRAŠOME ŠIOSE PRAMOGOSE DALYVAUTI IR 
TUO PAREMTI SAVO SPAUDĄ.

K. Federacijos New Yorko 
apskrities svarbus susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, 
spalių 27 d., 8 vai. vak. Ap
reiškimo par. mokyklos salė
je.

Visi Federacijos apskri
ties nariai kviečiami atsilan
kyti, nes šiame susirinkime ? 
reikės aptarti svarbius klau
simus ryšium su veikla atei
čiai. Apskr. Valdyba.

Lankėsi newarkieciai
Spalių 16 d. par. salėje vie 

tinis choras, muz. J. Brun
dzos vadovybėje, suruošė sa
vo pramogą su vaidinimu, 
kocertu ir šokiais.

Programą išpildė Newar- 
ko, N. J., lietuvių par. choro 
grupė, muz. A. Stanšausko 
vedama. Suvaidinta 3-jų pa
veikslų juokinga komedija 
„Stepanijos vestuvės”. Vai
dino S. Venckienė, E. Pene
lytė, Al. Ponelis, J. Račkus, 
J. Ponelis, J. Demskytė, L. 
Jociūtė, J. Krukauskas ir J. 
Petrėnas.

Po vaidinimo newarkiečių 
choro grupė sudainavo ke
lias dainas. Programa baigta 
tautos himnu.

Kun. R. Paulionis dėkojo 
newarkiečių jaunimui už at
silankymą, už kurį žadėjo 
atsilyginti savo parapijos 
choristų atsilankymu.

Klebono gimtadienis
Šį penktadienį, spalių 

d., mūsų klebonas, kun. J. 
,Balkūnas, mini savo gimta
dienį. Ta proga šv. Rožan
čiaus draugija užprašė mi
šias, kurias laikys pats kle- 

Ibonas. Mišių metu sodalietės 
ir Rožančiaus dr-jos 
eis prie Komunijos. 
K. Hoffmanas ir V. 
tiejienė. Iškilmingas 
užprašė altoriaus ir tretinin
kų dr-jos.

Visos draugijos sveikina 
kleboną, sulaukusį gimtadie
nio, džiaugiasi jo nuveiktais 
darbais ir linki Dievo palai
mos jo ateities žygiams.

narės 
Giedos 
Valan- 
mišias

profesijonalų programoje 
kalbės kun. P. Lekešis.

— Lapkr. 6 d. ruošiama 
Maspethe nepaprasta pramo
ga laikraščio Amerikos nau
dai.

— Dr. A. J. Stalkui dar
bas sekasi. Žmonės pasitiki 
ir noriai kviečiasi į namus 
pas ligonius. Daug lietuvių ir 
nelietuvių lanko jo ofisą.

— Tretininkų metinė kon
ferencija ir susirinkimas į- 
vyks po Rožančiaus pamaldų 
šį sekmadienį.

nrnmno-n L-nrina nrnoTflmfl NOTICE is hereby given that License No.pramoga, Kurios program^ KI, 4988 has been issued to the undersigned
• v -i j t->__ 1 i to sell beer, wine and liquor at retail underISpildyS ” Brooklyno Angelų Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law nt 221 Wyckoff Ave., Borough o( 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED RICKERT AND LOUIS STELZER 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4967 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 148 Grattan St-, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No 
RL 7330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w'ine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1626-8 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDDIE LEONARD 
(Minstrel Bar & Grill, Inc.) 

1526-1628 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectron 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1247 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 220 Wyckoff Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SAUERWALD & 
LEONARD STROBEL

220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4875 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 151 Wyckoff Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. SANGIRARDI & F. BITTROLFF 
, Brooklyn, N. Y.

Karalienės par. choro grupė, 
varg. Pr. Dulkės vedama. 
Kaip girdėti, greatneckiečiai 
labai laukia šio įdomaus va
karo.

Praeitą savaitę mirė Ro
bert U. Johnson, poetas, žy
mus rašytojas ir buvęs di
plomatas, sulaukęs 84 metų. 
Jis yra buvęs Jungt. Valsty
bių atstovu Italijai 1920—21 
m.

Angelų Karalienės parapi
jos sodaliečių susirinkimas 
įvyko spalių 14 d. Į kuopą 

.įstojo dvi naujos narės: Am. 
Bugenytė ii O. Visgirdaitė. 
Lauksim daugiau naujų na
rių. Pareigos labai lengvos: 
susirinkimą^ įvyksta kiekvie-jsi wyckof?™ 

no mėnesio 3-čią ketvirtadie- NOTICE is hereby given that License No 
. Tr ... - . RL 1310 has been issued to the undersignednj, o Komunija bendrai pri- to sell beer, wine and liquor at retail under 

. v. 17 Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
imama trecią mėnesio sek-. a‘_ 828 De, FaIb Avt- Borough,I °* Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

“ 11 Sen.
RUTH STEINBERG 

(Ott’s Rest. Bar & Grill)
828 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 207 Hudson St., 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. License No. 
RL 1290 has been issued i r the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1078 Flushing Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 289 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 222 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tin 
premises.

RALPH SODANO
222 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2369 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 1526-30 Myrtle Ave & 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

GUILBERTO RICC
(D-B-A The New Home Rest.) 

1526-30 Myrtle Ave. & 1533 Gates Ave.
Brooklyn, N.

Spalių 22 d., 1937 m.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 906 has been issued to the undersigned 
lo sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZO PURRAZELLA & 
GIUSEPPE PURRAZELLA 

(Central Bar & Rest.)
Central Ave., Brooklyn, N. Y.219

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1864 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO ANNUNZIATA 
1864 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 355 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 1 Bainbridge St. & 491 Sumner Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BERNARD C. FREEMAN 
Palm Garden Restaurant

1 Bainbridge St.
491 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 805 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn)

1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

(TAI KAIF

Didžioji šventė.
Kas Mgs vajų?
Naujas laimėjimas. 
Išmintinga išeitis.r 
Nebebūtinos.

tfgnazai jn katalikų, ku 
ne nnDO,kad jų uždaviny

Bažnyčios puošimas
Mūsų darbštusis kleb. kun. 

Paulionis pasižymėjęs yra 
savo darbštumu. Praeitis už 
jį kalba jo nudirbtais dide
liais savo darbais. Daug dar
bo jau nudirbo ir šioje para
pijoje. Nustebo kiekvienas 
pereitą sekmadienį atsilan
kęs į bažnyčią, nes pamatė 
puikius ir artistišku darbu 
sudėtus naujus bažnyčios ta
kų išklojimus. Išklojimai y- 
ra guminiai, kurie gan bran
giai kainuoja. Parapijiečių 
neprašė šiam tikslui nė vieno 
cento. Nors pajamos čia yra 
visai nedidelės, bet ekonomi
škai gyvenant randama ga
limumo kaskart naujų įtai
symų padaryti salėje, klebo
nijoj ir bažnyčioj.

Atlaidai
Mūsų bažnyčioje 40 vai. at 

laidai įvyks spalių 24, 25 ir 
26 d.d. Pamokslus sakys ir 
vienos savaitės misijas ves 
kun. Paulekas, pasijonistas.

Šioms iškilmėms pagrą
žinti parapijos choras, J. 
Brundzos vedamas, rūpestin
gai ruošia gražų giedojimą.

Liet. Am. piliečių klubas, 
280 Union Avė., ruošia iškil
mingą vakarienę sausio 29 
d., šeštadienį. Ruošimo komi
sija prašo visus lietuvius pa
remti šią vakarienę.

Sportininkai žygiuoja 
pirmyn

Spalių 27 d. Klasčiaus sa
lėje Maspetho Transfigura
tion C. C. komanda žais su 
Dixie Colored Giants, šie ži
nomi kaip geri sportininkai. 
Šios rungtynės — tarp lietu
vių ir juodukų bus įdomios. 
Bus tik vienos rungtynės. 
Paprastai, įžanginių žaidimų 
nebus trečiadieniais. Visas 
kitas laikas paliekamas šo
kiams. Gros tas pats orkes
tras kiekvieną trečiadienį. Į- 
žanga nuo dabar žaidimams 
tik 35 c. Jau , tariamasi su 
Waterburio ir Hartfordo vy
čiais žaisti. Mūsiškiai vyko 
pas juos, o jie pas mus. Taip 
gi eina derybos su Pennsyl- 
vanijos lietuvių sportinin
kais.

Choras pradėjo rudeninį 
sezoną, šį šeštadienį, spalių 
23 d., turės kostiumų šokius. 
Gros geras orkestras. Cho
ras pradėjo naujų narių va
jų. Pratybos penktadieniais. 
Choras ruošiasi vaidinimui. 
Bus lapkričio pabaigoj.

Lietuvių mokyka atsidarė
Pradžioje nedaug vaikų 

įsirašė. Sudaryti trys sky
riai. Moko pirmadieniais ir 
trečiadieniais 4 — 6 vai. vak 
ir šeštadieniais 2 — 4 vai. 
p.p. Sesutės pranciškonės 
moko lietuvių kalbos, rankų 
darbelių, dainavimo ir tiky
bos. Brooklyno vyskupas jau 
nuolatiniai paskyrė Maspe- 
thui pranciškones lietuvaites 
mokyti vaikučius ir užsiimti 
socialiniu veikimu — labda
rybe. Sveikiname ir linkime 
sesutėms ilgai, ilgai darbuo
tis lietuvių tarpe Brooklyno 
vyskupijoje. Jos taipgi mo
kys šv. Jurgio ir Angelų Ka
ralienės parapijose Brookly- 
ne.

madienį. Visos naujos narės ,on the prem^ 
gražiai priimamos.

Spalių 17 d., po mišių ir NOTICE is hereby given that License No. 
! RL 1143 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 873 Halsey St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

1 on the premises.
DOMENICO PROCE 

d-b-a Parkview Tavern 
Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

(bendros Komunijos visos na-, 
rėš išvyko į Allypond parką.l 
kur turėjo savo įdomų išva-t | KUJL tULCJU bdVU įUVllių lbVcl-|

Lai būna leista mums iš- žiavimą. Pačios ten išvirė ir, h.im/'Ž 
tarti padėkos žodį mylimoms jj&epg įvairiausių valgių. O 
mūsų draugėms už surengtą smagu ir skanu lauke valgy. 
mums netikėtą puotą miisų ti, žadama ir dažniau ten iš.
30 m. vedybinio gyvenimo važiuoti) nes yra kur pa-! 
sukakčiai paminėti. Dėkoja- vaikščioti, pažaisti, net iri 
me M. Zabelckienei, M. Ja- pagryfoauti 
nuškaitienei, F. Kurienei iri Dabar sodalietės ruošiasi section "m Of the Aičohoiic“Beverageucon- 
kifnmq 117 įTusn o-prji čirdi , . i tr.°L LVY al 32,1 D.cv2? stre«t> BoroughKitoms uz jūsų gerą sircų, sav0 bahul> kurs įvyks lap_
rlnvanaa ir n4-cnla a .dovanas ir atsilankymą. Jū
sų linkėjimai pasiliks mūsų 
širdyje visiems laikams.

Ona ir Kazys Liziūnai.

35 kuopos sąjungiečių ruo
štas obuolių balius šv. Jurgio 
par. salėje gerai pavyko, 
nors ir neatsilankė perdaug 
žmonių. Atsilankę valgė 
obuolius, ragavo rudo alučio. 
Vyrai smarkiai obuolius „vo
gė”, bet ir gaudytojai ne
snaudė. Ypač geru sargu bu
vo Al Jekupčionis. Buvo at
silankęs ir varg. Pr. Dulkė.

Laimėjimo dovanos teko 
V. Bartulytei ($2.50), EI. 
Stelmokaitei ($2.50) ir Stan
kui (dėžė saldainių). Pirma 
laimėtoja jau atsiėmė, o kiti 
du prašomi kreiptis pas A. 
Kazlauskienę, 
Avė. (saldainių)
Brangaitienę, 69 
St. (pinigų).

Daug dįrbo ne 
bet ir vyrai pagelbėjo: J.
Brangaitis, A. ir S. Jekup- 
čioniai, M. Barasnevičius, M. 

!j Kučinskas, P. šeštokas. Bi
lietų daugiausia pardavė A. 
Jankauskienė.

Visiems pasidarbavusiems 
ir atsilankiusiems nuoširdus 
ačiū.

kričio 5 d. par. salėje. Tai 
bus riešutų balius, kurio į- 
žanga tik 25 c.

Šį sekmadienį, spalių 24 
d., Elzb. Tvaskaitė, mūsų vie 
na geriausių darbininkių, iš
teka. Sodalietės jai linki gra
žiausios laimės.

A. Vasauskaitė.

Šį šeštadienį, spalių 23 d., 
Apreiškimo par. katalikų 
klubas (A.C.C.) ruošia savo 
įdomų vakarą, į kurį malo
niai kviečia visą jaunimą ir 
jaunimo bičiulius. Visi galės 
smagiai pasilinksminti.

46 Hudson 
ir pas M.
Middleton

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius spalių 15 d. vakarą tu
rėjo suruošę didelį automobi
liais paradą, kuriame daly
vavo per 100 automobilių. 
Parade vežti plakatai, ku
riuose balsuotojai raginti 
atiduoti savo balsus už dar
bo partijos kandidatus: ma- 
yorą La Guardią, Hollande- 
rį ir kitus. Paradas gerai 
pavyko. Kitas paradas, bet 
dar didesnis, bus spalių 30 d. 
Prasidės apie 2 vai. popiet.

Spalių 16 d. Grand Para
dise salėje įvyko 54-to sky
riaus ruoštas balius, kurs 
praėjo geru pasisekimu ir 
gauta nemažai pelno. Siuvė-

of Brooklyn, County’ of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Nassau Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENNY HRULSKI
170 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN
4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1S2-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 16 Judge Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY SCHREIBER
16 Judge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5455 hgp been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT. INC.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5918 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 391—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK COSTELLO
391—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Ave. & 980 Car
roll St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
(College Rest. Bar & Grill) 

Franklin Ave. & 980 Carroll St., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6101 has been issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1274-6 Fulton St. & 542A Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NORMOND RESTAURANTS. INC. 
1274-6 Fulton St. & 542-A Nostrand Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 15 Throop Ave. and 574 Broad- 
' WflV. Bnrnucrh nf Ri-nnlzlvn rxf TTinrra————— 4 q i d n n IrpH 1 111 11511111 Borough of Brooklyn, County of Kings,Jell U-Zld/Uguol, Kdll į J lį UctllU [0 Le consumed on the premises.

Spalių 30 d. vakare Susi-, atsilankė daug jaunimo.
vienijimo salėje, 193 Grand! spalių 29 d. 7:30 piliečių
St., Brooklyn, įvyks kostiu- kiubo saiėje įvyks didelis NOTICE is hereby given that License No 

muotas Baltijos vakaras ir prakalbų vakaras; kalbės Knb^r, ^n" reuiTŠr
TTV n 1:~ V Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-balius. Už originalius Kostiu- j Insfersoll Hollander Putovs- tro' Baw at 333 ruiton st. & s DeKalb Ave.

..... . o ■ > > Borough of Brooklyn, County of Kings, tomus bus teikiamos dovanos. • ...
Dr. M. J. Vinikas angliškai! 
pakalbės apie Vėlinių papro
čius. Bilietų galima gauti 
pas Baltijos Draugijos na
rius.

ki, keli lietuviai kalbėtojai ir, 
kiti.

— Sodalietės kviečia visus 
i jų „Halloween party” spa
lių 30 d. par. salėje.

— Spalių 28 d. 12:15 vai 
p.p. iš radio stoties WMBQ

Lapkričio 14 d., sekmadie
nį, Great Necke, 
čiaus salėje, ruošiama įdomi

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 6062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2042 Fulton Street. Borough 

17no»v>A'0 Brooklyn, County of Kings, to be consumed AaSmO" on the premises.
CHARLES PFEFFER 
Saratoga Bar & Grill

2042 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

ęaikeliopei į amžiną pašau 
į Tokia pažiūra yra visiška 
ydinga. Lietuvos kimi 

skiriamas žurnalai 
Ifeos Kelias (nr.9) nurodo 
įd toks nusistatymas , ji 
soės priešingas tikro krik- 

Jonybės mokslo dvasiai”, 
ūg'ems turėtų būti supran- 
sia, kad „savo asmens ga- 
įplėtojimas, kitiems pągal- 
i įvairiuose reikaluose, šei- 

rūpesčiai, tėvynės reika
lą kultūriniai bei visuome- 
liėi darbai... turi tikrai sa- 

reikšmės ir vertės Die- 
divaizdoje’’.

ioi gyvename šiame pa- 
, tol turime rūpintis, 
ir jis tarnautų Dievo 
i Jei krikščionys iš pa
trauksią, bėgdami nuo ' 

įleis kiti ir valdys jį. 1 

Karaliaus šventė 
visiems duoti progos 
i, ar tinkamai atike- [ 

savo pareigas ir kaip 
ys, ir kaip lietuviai, 

Kristus nepasmerkė nė 
aus tautos ir visoms leido

se 
rii 
30 
tu 
bei 
ja-

Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryta
1— 8 vak

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0105

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

Sventadlenlala suaitarua 
Tel.: EVergreen 8-8229

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė nąujon vieton, taivyra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
1 iki 3 ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. rytr
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenne J.

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Hi

Tel. EVergreen 8-7027 •

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlSką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPru VE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

68 So. 2nd Street, ’ Brooklyn, N. Y.

rianą statybai jau pa
ikios šimtinės. Pa

to dr. J. Navicko pla- 
trūksta dar 35-ių šimti- 
Vajus norima užbaigti 
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Hintomi Lietuvos nepri- 
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tumėm džiaugtis," kad 
ipriuom lietuvybės židi- 

1 Jungtinėse Valstybėse, 
toapolis _ puošniau- 
tavybės židinys. Pla- 
Itorių katalikų visuo- 

=turėtų užbaigti naujų 
polio rūmų statybos

■ Kas bus tie 35 asme-

Brooklyn, N. Y.
S222SS22222222222222222ŽS2

Tel.

54-41—72nd Street,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŽALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai d
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinam
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N.

(Prie FOREST PARKWAY)

Telefonas: STagg 2-4409

paaukos po šimtinę?

Tel. Elizabeth 2-8661

Tel. EVergreen 7-4335

Tel. STagg 2-2306.

SALDAINIU PALOCIUS
| GERIAUSIOS RŪŠIES
5 Lengvi užkandl'Ial, kava, arbata, Hot Chocolate
s PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių
ž bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
§ J. GINKUS
^495 Grand Street,
5222222222222222222222ffi222SčS22222ffi2222£S22222222?

NEwtown 9 4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.

£ Susivienymas paga
no teisę pilnai veik- 

usetts valstybėje.
Susivienymas turi

naudingai veiklai, 
įtarių katalikiškos

nuoširdus svei-
' Susivienymui ir jo

STEPHEN AROMISKIS §
(ARMAKAUSKAS) |

Graborius - Balzamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 524 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises. j

JOHN J. ACKERMAN
524 Court St.. Brooklyn, N. Y. I

423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.
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Reinys ir kiti, lėliais.
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. .7 nebučiuotu jos. Vyram. 
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ALEKS. RADZEVIČI
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuot
402 Metropolitan Avenue,|j^!t 

Brooklyn, N. Y.
(Prieš pat ,

Duodu automobilius vestuvė

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.


