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Nąpiažai yra katalikų, ku
rie mano, kad jų uždavinys 
gyvenime tik ruoštis laimin
gai kelionei į amžiną pašau- i 
lį. Tokia pažiūra yra visiškai 
klaidinga. Lietuvos kuni
gams skiriamas žurnalas 
Tiesos Kelias (nr. 9) nurodo, 
kad toks nusistatymas „iš 
esmės priešingas tikro krik
ščionybės mokslo dvasiai’ ’. 
Visiems turėtų būti supran
tama, kad „savo asmens ga
lių plėtojimas, kitiems pagal
ba įvairiuose reikaluose, šei
mos rūpesčiai, tėvynės reika
lai, kultūriniai bei visuome
niniai darbai... turi tikrai sa
vitos reikšmės ir vertės Die
vo akivaizdoje”.

Kol gyvename šiame pa
sauly, tol turime rūpintis, 
kad ir jis tarnautų Dievo 
garbei. Jei krikščionys iš pa
saulio trauksis, bėgdami nuo 
jo, ateis kiti ir valdys jį. 
Kristaus Karaliaus šventė 
turėtų visiems duoti progos 
pagalvoti, ar tinkamai atlie
kame savo pareigas ir kaip 
krikščionys, ir kaip lietuviai, 
nes Kristus nepasmerkė nė 
vienos tautos ir visoms leido 
gyventi.
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Neapsunkinti iždo!
Prezidentas Roosevelt pra

nešė Kongreso žemės ūkio 
komisijoms būti atsargioms 
ieškojime priemonės žemės 
ūkiui pagelbėti ir jokiomis 
išlaidomis neapsunkinti vals
tybės iždo. Jei būtų skiria
mos kokios pašalpos ūkiui, 
tai turi būti surastos ir ati
tinkamos pajamos naujų mo
kesčių formoje.

Kanada prieš komunizmą

Kvebeko premjeras Du
plessis ir Montrealio mayo- 
ras Raynault vieningai pa
reiškė, kad jie visomis jėgo
mis kovos prieš komunizmą. 
Premjeras pareikalavo griež
tesnių Kanados imigracijos 
įstatymų kovai prieš užsie
nio agitatorius. Bet kokie 
komunistų susirinkimai bus 
draudžiami.

Riaušes Egipte
Spalių 23 d. Egipto sosti

nėje, Kaire, minia studentų 
ir kitų jaunuolių suruošė di
delę demonstraciją prieš 
premjero Nahos Pašos vy
riausybę, kuri parodė daug 
nepalankumo vienai jaunimo 
organizacijai. Per 60 žmonių 
buvo sužeista, kai policija 
paleido šūvius į minią.

Laimėjo rinkimus

Išteisino nužudžiusius
Praeitą savaitę Kentucky 

valstybėje prisiekusių teis
mas išteisino Roy Garr, 
kurs nušovė generolą Dern- 
hardt, kaltintą nužudyme 
Garr sesers. New Jersey 
valst. prisiekusieji teisėjai 
išteisino 20 metų, merginą, 
prancūzę Margaretą Dren
nan, kuri rugsėjo 7 d. nužu
dė vedusį vyrą, Paul Reeves, 
2-jų kūdikių tėvą. Drennan

Re- 
už-

Šanchajus. — Po 
mėnesių veržimosi 
kariuomenė spalių 27 d. rytą 
įžygiavo į Chapei, kurį kinai 
nepaprastai gynė. Bėgančius 
kinus japonų orlaiviai ap
mėtė bombomis ir apšaudė 
iš kulkosvaidžių. Užėmę 
Chapei, japonai dabar turi 
labai patogias sąlygas užim
ti visą Šanchajų.

Laimėjimai prie Šancha
jaus 
nėti 
mis.

d vie jų 
japonų

visoje Japonijoje pami- 
didžiausiomis eiseno-
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Marianapolio kolegijos 
naujų rūmų statybai jau pa
žadėtos 65-kios šimtinės. Pa
gal kun. dr. J. Navicko pla
ną trūksta dar 35-ių šimti
nių. Vajus norima užbaigti 
vasario 16 d.

Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukak
tu kitų metų vakario 16 d., 
turėtumėm džiaugtis, kad 
sustiprinom lietuvybės židi
nius Jungtinėse Valstybėse. 
Marianapolis — puošniau
sias lietuvybės židinys. Pla
čioji lietuvių katalikų visuo
menė turėtų užbaigti naujų 
Marianapolio rūmų statybos 
vajų. Kas bus tie 35 asme
nys ar draugijiniai junginiai, 
kurie paaukos po šimtinę?
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L.R.K. Susivienymas paga
liau laimėjo teisę pilnai veik
ti Massachusetts valstybėje. 
Dabar Susivienymas turi 
naują, plačią ir dėkingą dir
vą savo naudingai veiklai. 
Visos lietuvių katalikiškos 
visuomenės nuoširdus svei
kinimas Susivienymui ir jo 
vadams!
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Lietuvos seimui vyriausy
bė įteikė universiteto naujo 
statuto projektą, kuriame y- 
ra viena vieta, gresianti di
dele skriauda katalikams. 
Atrodo, kad vyriausybė nori 
panaikinti teologijos- filoso
fijos fakulteto filosofijos 
skyrių, kuriame dėsto toki 
mokslininkai, kaip prof. St. 
Šalkauskis, prof. Pr. Dovy
daitis, vysk. Reinys ir kiti. 
Statuto projektas perduotas 
atitinkamai Seimo komisi
jai. Tikimasi, kad seimas 
vis dėlto suras išmintingą iš
eitį, kuri nebus katalikų tei
sių paniekinimas.

Australijos premjero Lyon teisinosi, kad ji nušovė 
vyriau'Sybė laimėjo tautos 
atstovų rinkimuose, kuriuo
se vyriausybės šalininkų iš
rinkta 44, jai priešingų — 
30. Vyriausybė rinkimų me
tu pasisakė už artimesnį 
bendradarbiavimą su Angli
ja.
Pašalino diktatorių

Ekvadoriaus valstybės dik 
tatorius Federico Paez buvo 
priverstas pasitraukti. Jo 

I vietą užėmė karo ministeris 
gener. Enriquez. Už kiek lai
ko įvyksią visuotini ir laisvi 
rinkimai į naują tautos at
stovybę, kurioje galės būti 
atstovaujamos visos parti
jos. Diktatorius Paez valdė 
nuo .1935 m. rugsėjo 26 d.

Erelis užpuolė mergaitę
Austin apylinkėje, Texas 

valst., nepaprastai didelis 
erelis užpuolė 13 metų negrę, 
gerokai ją apdraskė ir bandė 
neštis ją į padanges. Mergai
tė išgelbėta iš erelio nasrų 
tik nušovus erelį. Grobuonio 
paukščio sparnų plotis buvo 
7 pėdų.

Sukilėliai tvirtinasi
Ispanijos sukilėlių genero

lo Franco armija dabar tvir
tinasi vržimuisi į rytinę Is
panijos dalį, kam labai pa
gelbėjo laimėjimas prie Gi
jon (tariama: Hihon); da
bar sukilėliai valdo visą 
šiaurinį pajūrį, kurį smar
kiai gynė baskai ir asturie- 
čiai. Bendrafrontininkai vy
riausybės būstinę perkėlė iš 
Valencijos į Barceloną, kad 
stipriau budėtų Katalonijos 
sargyboje, nes kataloniečiai 
esą linkę deryboms su suki
lėliais.
19 žuvo laive

pa
ten

eves gindamosi nuo jo 
puolimo.

Kitur sniegas...
Spalių 23 d. smarkiai 

snigo West Virginijoj;
sniego iškrito nuo 2 iki 6 co
lių. Tą pačią dieną snigo ir 
Indianos valstybėje

Vėl orlaivio nelaime

Washington. — Darbo 
deracijos ir CIO atstovų 
sitarime CIO atstovai pasiū
lė savo programą organizuo
to darbo taikai. CIO sutinka 
j eiti į darbo federaciją, bet 
reikalauja visiškos autono
mijos savo unijoms ir teisės 
organizuotis naujas; be to, 
darbo federacija turi pasisa
kyti už industrines unijas.

Šis CIO pasiūlymas užklu
po darbo federacijos atsto
vus nepasiruošusius, todėl 
pasitarimai atidėti porai die
nų.

fe- 
pa-
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Anglų laive Kaitangata ki
bi s gaisrui, spalių 25 d. 19 
jūrininkų kinų žuvo. Laivai 
plaukė pietinėje Kinijos jū
roje į Hong Kong.

Lietuvos karininkų žmonų 
draugija išleido viešą atsi
šaukimą į vyrus, pageidau
dama, kad vyrai nebučiuotų 
moterims rankų ir kreipda
masi į moteris, kad jos ne
leistų vyrams savo rankų 
bučiuoti. Anksčiau tik vyrai 
kariavo, kad būtų išnaikin
tas tas keistas paprotys, La vergiška liekana.

kurs į Lietuvą atkJKavo iš 
Rusijos, Lenkijos ir Vokieti
jos. Vyrams nepavyko, nes 
moterys nerodė palankumo 
jų žygiams. Bet dabar turė
tų pasisekti -tą paprotį iš
šluoti iš viešo gyvenimo, nes 
ir moterims, matyt; įkyrėjo

Takomoj, Washington vai., 
nukritus orlaiviui trys kelei
viai užmušti ir 7 sužeisti. 
Orlaivis buvo tik ką pasikė
lęs nuo žemės, apie 25 pėdų 
aukšty, kai įvyko jo kriti
mas dėl neišaiškintos prie
žasties.

Fašistų sukaktis

Spalių 28 d. sukako lygiai 
15 metų nuo italų fašistų žy
gio į Romą. Tam žygiui va
dovavo maršalas Balbo, 
marš, de Bono, kunigaikštis 
Vai Cismon ir M. Bianchi. 
Mussolini tam žygiui neva
dovavo. Sekančią dieną jis 
buvo karaliaus pakviestas 
premjero vietai. 1922 m. fa
šistai turėjo apie 200.000 na
rių, o dabar — 2,027,400.

Meksikoj bendri ūkiai

Meksikos vyriausybė suor
ganizavo 5,985 bendrus 
ūkius, kuriuos sudaro 25 mi
lijonai akrų, anksčiau pri
klaususių atskiriems asme
nims. Tuose ūkiuose apsigy
vens apie 569,000 asmenys. 
Ūkių vyriausiu tvarkytoju 
yra pati vyriausybė.

Traukinys suvažinėjo

Greitasis traukinys Macon 
City apylinkėje, lowas valst., 
spalių 23 d. susidūrė su mo
kykliniu automobilium. Ne
laimėje užmušta 10 žmonių, 
sužeista 19. Žuvusių tarpe 
autobuso vairuotojas, dvi 
mokytojos ir 7 mokiniai.

Aviacijos viršininkas — 
moteris

Kinijos karo aviacijos vir
šininku yra maršalo Chiang 
Kai-shek žmona, kurios arti
miausi patarėjai yra geriau
si kinų ir kitataučių lakūnai. 
Visame gynimesi nuo japonų 
užpuolimo maršalas su žmo 
na veikia drauge, turėdami 
pilną tautos pasitikėjimą.

Hendaye. — Bendrafronti- 
ninkų vyriausybės praneši
mu, sukilėlių kariuomenės 
vadas gen. Franco šiuo metu 
stiprina visas pajėgas dide-( teismas teis Vilniaus lietu- 
liam žygiui j Madridą, kurs vių komiteto pirmininką 
esąs pasiruošęs sutikti prie- Konstantiną Stašį, kurį jau 
šą. Madride esą 56 didelės seniai laiko kalėjime. Teisme 
slėptuvės, kurios galės ap- jį gįns 4 advokatai. Lenkai 
saugoti 27,000 asmenų nuo ieškojo įvairiausių priemo- 

nįų pakibti prie Stašio. Ji 
kankino po įvairiausius teis
mus ir vis negalėjo prikibti. 
Dabar nežinia pagal kokius 
„įstatymus” lenkai kaltins 
Stašį.

Jau buvo pranešta, kad 
ministeris pirmininkas Tūbe
lis seime atsakė į klaipėdie
čių atstovų paklausimą dėl 

I amnestijos nuteistiesiems 
Klaipėdos išdavimo byloje. 
P. Tūbelis nurodė, kad am
nestija yra grynai Lietuvos 
vidaus reikalas ir kad dide
lė dauguma nuteistųjų jau 
paleisti iš kalėjimo. Dėl šio 
atsakymo Vokietija išleido 
oficialų komunikatą, kurs 
vetimų valstybių atstovybė

se Berlyne sukėlė didelio su
sidomėjimo kaip keistas ak
tas, kurs parodo, kad Vokie
tija neatsisako nuo nelega
laus kišimosi į kitų valsty
bių reikalus; toks komunika
tas padrąsina ir nelojalius 
elementus Klaipėdos krašte.

Čia tenka pažymėti, kad 
Vokietija kišasi ne tik į Lie
tuvos viriau* ‘.’’alus, bet ir 
kitur — Belgijoj ir ypač Če
koslovakijoj.

užpuolimų iš oro. Daug gy
ventojų bus išgabenta į Va- 
lenciją ir kitas vietas. Vy
riausybės būstinė perkelta iš 
Valencijos į Barceloną.

Sukilėlių užimtame Gijon 
mieste tvarka, esanti visai 
atstatyta; mieste yra pasili
kę apie du trečdaliai gyven
tojų.

DARBININKAMS PALAN
KIAUSIOS VALSTYBĖS

— Lapkričio 5 d. lenkų

pavasarį manoma 
keleivinę ir pašto

Daug saldainių suvalgoma
Šią savaitę prekybos de

partamentas pranešė, kad vi
soje šalyje padidėjęs saldai
nių pareikalavimas, šiemet 
saldainių suvalgoma 10 pro
centų daugiau nei pernai. 
Iki šiol šiemet saldainių par
duota už 174 milijonus dole
rių.
Vokietijoj nebus žydų!

Nuo' 1933 m., kai naciai 
įsigalėjo Vokietijoje, iš Vo
kietijos iki šiol išvyko apie 
100,000 žydų; jų ten dar yra 
apie 400,000. Jei naciai lai
kysis ir jei vis ves kovą 
prieš žydus, tai numatoma, 
kad 1950 m. Vokietijoje ne
bebus nė vieno žydo.
Nuodingi vaistai

Vakarinėse ir pietvakari
nėse valstybėse nuo naujų 
vaistų mirė praeitų 2 savai
čių metu per 50 žmonių. Tie 
vaistai vadinosi sulfanilami- 
do eleksyras. Valdžios agen
tai visur ieško šių vaistų ir 
stengiasi užkirsti kelią jų 
vartojimui.
Zeeland pasitraukė

Belgijos premjeras Zee- 
land ir jo ministerių kabine
tas pasitraukė. Šis vyriausy
bės pasitraukimas sutrukdys 
devynių valstybių konferen
ciją, kuri turėjo pasisakyti 
Japonijos-Kinijos karo klau
simu. Premjeras Zeeland pa
sitraukė iš valdžios ir iš tau
tos atstovybės, norėdamas 
būti laisvesnis kovoje prieš 
savo politinius priešus reksi- 
stus (fašistus), kurie labai 
puolė premjerą ryšium su 
Belgijos Banko kai kuria ne
tvarka.
Šveicarai skolina

Šveicarija šią savaitę pa
skolino Prancūzijai 200 mili
jonų frankų, kurie bus su
naudoti prancūzų geležinke
liams. Paskola suteikta iki 
1939 m. spalių 15 d.

Washington. — Įvykusia
me pasitarime darbininkų 
būklės pagerinimo klausi
mais darbo sekretorė Per
kins įteikė dvylikos valsty
bių darbo departamentų at
stovams atitinkamus pažy
mėjimus už gerą rūpinimąsi 
darbininkų reikalais.

Darbininkams palankiau
siomis valstybėmis pripažin
tos šios: California, Connec
ticut, Illinois, Massachusetts, 
New York, No. Carolina, 
Ohio, Pennsylvania, Rhode 
Island, Utah, .Washington-ir 
Wisconsin. Šiose valstybėse 
yra įvestas darbininkų pa
kenčiamo atlyginimo dydis, 
48 valandų savaitė, drau
džiamas vafkų darbas, ligoje 
aprūpinimas ir t.t.

— Lietuvos - Jungtinių A- 
merikos Valstybių prekyba 
įgyja pastovesnio pobūdžio. 
New Yorke esanti Prodexlit 
bendrovė (79 Wall St.) už
pirko Lietuvoje įvairių pre
kių už 400,000 dolerių. Užsa
kymas garantuotas.

— Aero klubas spalių 24 
d. pakrikštijo du naujus lėk
tuvus. Civilinė aviacija labai 
plečiasi. Aero klubo metine 
sąmata sieks 20i),000 litų. 
Sekantį 
atidaryti
orlaivio liniją Kaunas — 
Klaipėda

— Darbo Rūmai smarkiai 
plečia darbininkų kultūrini
mą. Šiuo laiku visoje Lietu
voje vyksta bendro lavini
mosi ir amatų kursai, ski
riami darbininkams. Jau vei
kia 13 kultūrinių darbininkų 
klubų.

— Spalių 21 d. įvykdyta 
mirties bausmė Maurušai- 
čiui, teisme rastam kaltu 
žmogžudybėje, padegimupse 
ir pasikėsinime nužudyti po
licininką.

— Prancūzijos vyriausy
bės pakviesti spalių 19 d. 
Paryžiun atvyko Lietuvos su 
sisiekimo ministeris inž. Sta- 
nišauskas ir krašto apsau
gos ministeris gener. Dir- 
mantas; jie apžiūrėjo tarp
tautinę parodą.

— Palanga.

PASITRAUKĖ SCHACHT

DARBDAVIAMS PATARIA 
SKAITYTI ENCIKLIKAS

Berlynas. — Ekonomijos 
ministeris H. Schacht atsi
statydino iš savo pareigų, 
bet jis pasilieka banko val
dytoju.

Ilgą laiką buvo žinoma, 
kad Schacht nesutiko su Hit- 
lerio ir jo pagelbininkų eko- įlika3 darbo klausimais. 
nomine politika, bet vis jam 
neleisdavo pasitraukti.

NORVEGIJOS MINISTERIS
LANKOSI AMERIKOJE

New York. — čia atvyko 
Norvegijos užsienio reikalų 
ministeris dr. Halodan Koht; 
jis yra pakviestas prezidento 
Roosevelto ir-valstybės sek
retoriaus pasitarti tarptau
tiniais klausimais.

Dr. Koht viešės ilgesnį lai
ką ir skaitys kelias paskai
tas Harvardo ir Columbijos 
universitetuose.

KAS TREČIA ŠEIMA PIR
KO AUTOMOBILĮ

Šiais metais Jungtinėse 
Valstybėse kas trečia šeima 
pirko ar dar pirks automobi
lį, seną ar naują. Naujų au
tomobilių šiemet bus nupirk
ta apie 4,300,000; naudotų 
automobilių bus nupirkta 
per 7 mil. — tokie yra rimti 
pramatymai.

Pernai buvo parduota 10,- 
000,000 automobilių, iš kurių 
4,016,000 buvo naudoti. Vals- 
tybiij ir federalinės vyriau
sybės šiemet surinks apie'

KETURIOS VALSTYBĖS 
SUSITARĖ DĖL 

ISPANIJOS

Londonas. — Italija, Ang
lija, Prancūzija ir Vokietija 
susitarė dėl „savanorių” at
šaukimo iš Ispanijos. Šios 
keturios valstybės sutiko

Londonas. — Birmingha- 
mo katalikų arkivyskupas 
Williams viešame darbinin
kų susirinkime pareiškė, kad 
visi darbdaviai turėtų nors 
sykį per metus perskaityti
Popiežių Leono XIII ir Pi- (pripažinti Ispanijos sukilė- 
jaus XI svarbiausias enci- liams ir bendrafrontinin-

kams kariaujančių teises
kai tik „savanorių” atšauki
mas padarys tinkamos pa
žangos. Šiam susitarimui pa
sipriešino Sov. Rusija, tačiau 
nutarimą manoma vykdyti ir 
be Rusijos pritarimo.

Šis sutarimas vėl atidėjo 
stambesnius nesusipratimus 
Europoje tolimesniam laikui. 
Tai laikoma dideliu italų lai
mėjimu, nes anksčiau atro
dė, kad Italija bus visai izo
liuota.

Katalikų visas susirinki
mas įvyko didžiausioje Lon
done Albert salėje, į kurią 
veržėsi 20,000 žmonių, o sė
dynių buvo tik 7,000. Arki
vyskupas pasisakė prieš ka
pitalizmo sistemos blogybę, 
tačiau nurodė, kad ir komu
nizmas neatneš gerovės, nes 
ir jis pagrįstas neapykanta. 
Visiems reikia siekti sociali
nio teisingumo, kurį nurodo 
Bažnyčia.

JAPONAI NUŠOVĖ ANG
LŲ KAREIVĮ

Šanchajus. — Japonų la
kūnai iš kulkosvaidžių apšau 
dė anglų karines vietas; vie
nas anglų kareivis nušautas. 
Japonijos vyriausybė tuojau 
atsiprašė ir pasiūlė piniginį 
atlyginimą.

Po šio įvykio anglams įsa
kyta tuojau apšaudyti japo
nų orlaivius, jei tik jie lėktų 
virš anglų kareivių saugomų 
vietų.

Baltimorės uoste suimta 
14 jūrininkų, kurie kaltina
mi, kad Algie laive, plauku
siame į Braziliją ir atgal, jie 

100 ifiilijonų dolerių daugiau buvo nepaklusnūs laivo ka- 
vien iš mokesčių nuo gasoli- pitonui ir ruošė sėdėjimo 
no. I streiką.

ORLAIVIO NELAIMĖJE
TRYS UŽSIMUŠĖ

Cowlesville, N. Y. — Čia 
ūkininkai atrado nukritusį 
privatinį orlaivį ir tris ištaš
kytus lavonus. Orlaivis lėkė 
į Providence. Kelyje užklupo 
dideli rūkai. Užsimušė lakū
nas Babcock ir jo draugas su 
motina.

NUSIŽUDĖ ŠOKDAMAS IŠ 
86-TO AUKŠTO

Spalių 26 d. Albert Meg- 
ginson, 26 metų, apžiūrėjęs 
New Yorke Empire State na
mą, nušoko nuo 86-to aukšto 
ir nukrito ant 34-tos gatvės. 
Jaunuolis vietoje užsimušė.
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derėjo bulvės; žmonės jų 
derliaus nebegali net sutal-

Kauno, Viliampo- 
baigiama statyti

— Pasitraukęs iš kultūros 
departamento direktoriaus 
pareigų dr. A. Juška paskir-

s riebalų apsunkina < 
iai. Jei nešiotum

— Nuo kitų metų birželio 
mėnesio bus atidaryta nauja 
Panevėžio — Joniškėlio siau
rojo geležinkelio linija.

— Lapkričio 23 d. Žemės

žai svetur gyvenančių lietu
vių skaitomi.

Judėji- 
visiems

(Tęsinys 
Viduramžis asm 

noti: ar imti daugi 
tos, a pasiduo 
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Šį rudenį Brooklyne ir jo, 
apylinkėse rodomi gražūs,' kimo, o jiems pasisekimas 
spalvuoti iš Lietuvos gyveni- čia bus užtikrintas, 
mo judomieji paveikslai.

paklusnūs mūsų s- 
|T 

labai malonu tai 0 
."Mandagiai atsakė kė 
į" bet kodėl tiekį 

jygių į lietuvių ku 
^liūdnai yra pasi-' ]

— Kėdainiuose pašventin- 
| tas žuvusiems kariams pa- 
| minklas. Iškilmėse dalyvavo 
keletas tūkstančių žmonių.

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

KAS PENKTADIENIS

rijos. Ji galinti tik tikyba 
užsiimti. Dažnai todėl skai
tytojai nayviai pakraipo pe
čiais, išgirdę Bažnyčios aiš
kinimą ekonominių ar politi
nių klausimų. Rodos, ne sa
vo sferoje veikia! Tikyba, 
sako, privatinis dalykas. Ne
kišk tikybos, rėkia kitas po
litikierius.
Bažnyčia neužjaučia darbi
ninkams, kodėl nesirūpina 
jų buities gerinimu. Dar ki
tas primeta jai kapitalizmą 
ir t.t. Tad susipažinimas su 
Katalikų Socialiniu 
mu bus atsakymas 
užmetimams.

Katalikų socialinis

Spalių 29 d., 1937 m. Spalių 29 d.,

Raštus Ir žinias Amerika trumpina s avo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tl kslul neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANTELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

gį sekmadienį visas katalikiškas pasaulis mini reikšmin
gą Kristaus Karaliaus šventę. Mūsų laikraštis prie to mi
nėjimo nori irgi prisidėti. Mums atrodo, kad geriausia tai 
padarysime, atspausdindami J. E. vyskupo P. Bučio vieno 
straipsnio ištrauką apie Kristų Karalių:

Trimis būdais šios žemės karaliai įsigali savo valdomose 
žemėse, būtent: 1. paveldėjimo teise, kada sūnus pradeda 
karaliauti tėvui mirus; 2. užkariavimu ir 3. laisvu žmonių 
išrinkimu. Katalikų Bažnyčioje V. Jėzus yra karalius, 
pirmiausiai dėlto, kad Jis yra Dievo Sūnus ir kad Dievas 
Tėvas pastatė Savo Vienatinį Sūnų karaliauti žmonėse. 
Tą teisę karaliauti mums V. Jėzus turi taip pat ir dėl to, 
kad Jis Pats yra Dievas ir drauge su Dievu Tėvu bei šven
tąja Dvasia mus sutvėrė iš nieko. Nė vienas kitas kara
lius neturi ir nęgali turėti tokios stiprios teisės karaliauti 
savo žemėje, kaip V. Jėzus kad turi.

Bet Išganytojas varu neverčia nė vieną pasiduoti Jam. 
Jis yra visagalis ir pajėgtų kiekvieną neklaužadą priversti, 
bet to nedaro. Kurie nenori krikšto, tie nepriima. Kurie 
priėmę atsimeta, nė tų Jis nesiveja, leisdamas jiems eiti 
šalia. Krikštas turi dvigubos reikšmės: pirmoji jo reikš
mė yra ta, kad priimąs krikštą žmogus prisipažįsta esąs 
Kristaus valdinys ir Jo kaimenės avelė; o antroji reikšmė 
yra ta, kad krikštyto žmogaus siela atgema ir gauna pa
šventinamosios malonės rūbą. Kristus tat, karaliaudamas 
žmonėms, priėmusiems krikštą ir neatsižadėjusiems jo, 
karaliauja iš laisvos savo valdinių valios. Kol kūdikiai 
maži, tol jų tėvai turi teisę už vaikus parinkti jiems Kris
tų Karalių. Tuo parinkimu laimingi tampa vaikai, Vieš
pats Jėzus yra meilingas Valdovas norinčių Jo klausyti. 
Jis tat yra meilingesnis už visus žmonių rinktuosius valdo
vus, nes Jis valdo tik tuos, kurie Jį pripažinę yra ir tebe- 
pripažįsta.

Apie V. Jėzaus užkariautojo teises mes galime kalbėti 
tik pažymėdami, kad Jis nekariavo su mumis, bet pragaras 
taip sukėlė prieš Jį visus nedoruosius žmones, kad prikal
dino Jį’ prie kryžiaus ir žiauriausiu būdu nužudė. Tada V. 
Jėzus pavartojo Savo galybę ir taip smarkiai nutvėrė ne
labąjį pragaro valdovą, kad visos sielos, buvusios velnio 
nelaisvėje bei vergijoje, atrado laisvę ir galimybę kreiptis 
į Dievą. Visi žmonės mirusieji, gimusieji ir gimstantieji 
tuomet buvo pragaro vergai; buvome ir mes. Kristui pra
garo galybę sutriuškinus, viso pragaro pavergtieji, per
galėjimo teisėmis, turėjo patekti Kristaus valdžion. Tokiu 
būdu, išvadavęs mus, V. Jėzus tapo mūsų valdovas ir ka
ralius pergalėjimo teisėmis. Bet Jis ir vėl paliko mums 
laisvę pripažinti Jį mūsų karalium ir nepripažinti.

Kova tarp Kristaus ir pragaro nebaigta ir nesibaigs, kol 
pasaulis stovės. Ta kova eina už mus. Kada pragaras 
mus užvaldo, tai laisvės mums nepalieka. Kada V. Jėzus 
valdo, tai laisvę mums grąžina. Prieš pasinaudodami tąja 
laisve turime žinoti, kad tik tarp dviejų tegalime rinktis, 
būtent, tarp Kristaus karaliaus ir tarp velnio vergijos. Kaip 
tik atmetame Kristaus karališkumą, arba nors atsižadame 
Jo globos, taip susyk patenkame pragaro vergijon. Su
praskime savo naudą ir pripažinkime V. Jėzų mūsų tik
ruoju ir mylimuoju karalium, nes Jis yra mūs teisėtasis 
Karalius, kaip Dievas Sutvėrėjas, kaip Dievas mirties ir 
pragaro pergalėtojas, tebūnie Jis mums karalius, kaipo 
mūsų širdies išrinktasis.

Plati yra Kristaus karalystė. Jis yra žydų tautos ka
ralius, kaip Dovydo Sūnus. Jis yra Katalikų Bažnyčios 
Karalius, kaip laisva mūsų valia pripažintas mūsų valdo
vas. Jis yra visų žmonių ir visų kitų Dievo sutvertų daly
kų valdovas, kaip jų Sutvėrėjas. Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje, sako Jisai (Mat. 28, 18). Jis yra dan
gaus bei angelų karalius tomis pačiomis Dievybės teisėmis, 
bet mes tą mūsų karalių įgyvendinkime mažame, bet jam 
mylimame tos plačios karalystės kampelyje, būtent, mūsų 
širdyje.

Japonijos karas prieš Ki
niją prasidėjo su tokiu nuož
miu žiaurumu, kad sukrėtė 
visą pasaulį. Tūkstančiai ne
kaltų žmonių užmuštų, ra
mūs kaimai išnaikinti, mote
rys ir kūdikiai žudomi, mie
stai sugriauti, kaliniai kan-j 
kinami! Tai tik pradžia to 
karo, o kas bus iki pabai
gos?

Į tą kalusimą sunku atsa
kyti, nes žmogaus gyvybė 
nedaug reiškia bet kokiame 
Rytų kare. Dabartinis karas 
Kinijoje yra daugiau nei ka
ras. Tai yra didžiausia dvie- 

| jų civilizacijų — Rytų ir 
Vakarų — paroda su viso
mis savo blogybėmis.

Vakarų pasauly, Europoje 
ir Amerikoje, žmonės ištobu
lino ginklų gamybą, bet ne
užmiršo rūpintis ir žmogaus 
gerove, nepaniekino žmoniš
kumo. Juk Vakaruose rūpi
namasi ir bepročiais, ir in
validais, ko nėra rytuose. 
Rytuose nesirūpinama as
menim!, ten atskiro asmens 
gyvybė nieko nereiškia. Per 
šimtmečius kinų viršininkai 
leido tūkstančiams mirti ba

grynai Rytų civilizacijos pa
darinys.

Japonai ir kinai kovoja 
vienodu žiaurumu ir įnirši
mu, vartodami ginklus, ku
riuos jiems pardavė Vakarų 
žmonės. Jie neturėjo laiko 
susirūpinti žmoniškumu, a- 
pie kurį kalba vakariečiai.

Karas labai žiaurus ir Va-i

_ Kitais metais manoma — Klaipėdoje dr. J. Gab- 
turėti visuotinį Lietuvos gy-JY3 padovanojo civilių lakū- 
ventojų surašymą. Manoma, nų klubui žemės sklypą, ku- 
kad Lietuvos gyventojų skai-j riame bus įrengta orlaivių 
čius bus rastas didesnis nei stotis.
dabar skelbiama.

— Kauno miesto taryba 
bus renkama po dviejų me
tų.

— Lietuvos kiaušiniai Lon-

gyvenimas pi
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(Tęsinys)
Žinome, kad socializmo 

pagrindas yra istorinis ma
terializmas ir viršvertės teo
rija. Prieš jį yra katalikų 
siūlomas socialinis teisingu
mas. Pilnai išaiškinti sociali
nį teisingumą būtų negalima 
vienu straipsniu. Todėl Ame
rikos redakcijai prižadėjau 
parašyti per 10 straipsnių, 
liečiančių katalikų 'socialinį

judėjimą. Tuose straipsniuo 
se stengsiuos duoti pilną so
cialinio judėjimo vaizdą, ly
gindamas jį su socializmo 
judėjimu. Juose iškelsiu so
cialinio teisingumo princi
pus. Iš jų pažinsime, kaip 
Katalikų Bažnyčia spren
džia darbininkų klausimą.

Katalikams užmetama, kad 
Bažnyčia nesirūpinanti darbi
ninkais, neturinti darbo teo- neužtenka vienetų pastangų;

. . v, . . ir■ las ieško priemonių visuome-;^ 
. nės ligoms gydyti religinėje 
• dorovėje ir Bažnyčios įtako

je. Katalikai pilnai pasiduo- 
: da Bažnyčios mokslui, iš ku- 
. rio semia prigimties teisių ir 

doros mokslus, kuriais re
miasi visa socialinės ekono
mijos teorija.

Renkant priemones socia
linėms ligoms gydyti, katali
kai laikosi tiesos ir krikščio
niškos meilės. Todėl neigia 
ir smerkia klasių kovą.

Kovoje su socializmu ir
ekonominiu liberalizmu nei- 1C1UV LunBLdUCidms uliru ua. 
gia pragaištingą kolektyviz-(du, nes badas, jiems atrodė 
mą, stoja už privatinę nuo
savybę. Darbo žmonių būviui 
gerinti reikalinga valstybės 
įsikišimo.

Darbininkų teisės organi 
zuotis, tverti draugijas, kur
ti įstaigas, savo būvį gerinti 
— pagrindinis socialinio tei
singumo reikalavimas.

Socialinis teisingumas y- 
pač apibrėžia valstybės dve
jopą tikslą: a) saugoti ir 
ginti žmonių ir jų įsteigtų 
draugijų teises, b) parūpin
ti reikalingų žemiškam žmo
nių pralobimui priemonių, 
kurių atskiri žmonės savo 
galia įgyti neįstengia, žo
džiu, valstybės tikslas yra 
visų gyventojų žemiškasis 
turtas.

Valstybė negali savintis 
visų teisių ar varžyti piliečių 
teises — jos pareiga visada 
globoti ir apsaugoti teises. 
Teisybė reikalauja, kad vy
riausybė daugiausiai rūpin
tųsi globoti ir apsaugoti 
silpnųjų beturčių ir vargdie
nių žmonių teises.

Kitas vyriausias valstybės 
uždavinys yra pozityviai 
šelpti visuomenės reikalus 
per įstaigas ir draugijas, pa
čios visuomenės įsteigtas. 
Panašias ir kitokias parei
gas pabrėžia Pop. Leonas 
XIII savo enciklikoje „Re- 
rum Novarum”. Valstybės 
vaidmenį, piliečių teises, dar 
bininkų ir darbdavių parei
gas ir k. plačiai nustato da
bartinis Pop. Pijus XI enci
klikoje „Quadragesimo An
no”. Šios dvi enciklikos ir 
apima visą Socialinio Tei
singumo mokslą.

Vysk. K. Paltarokas rašo: 
„Socialistai mėgina įkalbėti 
minioms, būk tai krikščio
nys, ypač katalikai, norį pa
likti dabartinę visuomenės 
tvarką be didelių permainų. 
Vra tai didžiausia netiesa. 
Tiesa, mes nesutinkame su 
■’ocialistų taktika, kurie nori 
tuojau ar viską padaryti, ar 
nieko nedaro; todėl visaip 
niekina įvestus pagerinimus. 
Mes pripažįstame, kad varg
šų padėjime ne vienas daly
kas pagerintas, bet šituo 
mes nesiganėdiname, reika
laujame didžiausios refor
mos ir esame įsitikinę, jog 
daug kas reikia dar pataisy
ti. Toms permainoms įvesti

karuose, nes nauji išradimai dono rinkoje daug brangesni, Bankas iš varžytynių par- 
darosi vis daugiau velniški, nei Lenkijos kiaušiniai; ang-'73 įvairins* t.w. 
bet mes nors žinome, kad tie lai už 120 Lenkijos kiaušinių.

Mes dar moka 8 šilingus, o Lietuvos' 
‘ 12 šil.

— Jau išėjo iš spaudos' 
naujas, platus veikalas apie 
Popiežių Pijų XI. Knyga tu
ri 400 pusi.

— Alų Lietuvoj gamina 10 kapodavo knygas, 
varyklų; 8 varyklos nevei
kia. Atpiginus alų, nepapra-1 met nepaprastai gausiai už- 
stai padidėjo jo suvartoji
mas. Ateinančiais metais nu-

gera priemonė žmonių prie
augliui kontroliuoti. Rytietis 
žmogus nesijaudina dėl tūk
stančių mirties, jis nepaiso 
ir savo gyvybės. Rytietis ne
turi papročio ypatingai rū
pintis moterimis, vaikais ir 
apskritai, silpnaisiais.

Rytietis visai nesirūpina 
žmonių bendra gerove, todėl 
jam nesuprantama, kad gali 
būti kokios nors apsaugos 
sienos, kur būtų nepaliečia
mi nekariaujantieji.

Ką mes matome dabar Ki
nijoje, yra aiškus dviejų ci
vilizacijų susitikimas: Va
karų civilizacijos ginklai, o 
jų žiaurus vartojimas —

išradimai velniški. ! 
jaudinamės, kai tūkstančiai 
nekaltų žmonių žūsta nuo du 
jų ir bombų. Mes žinome, 
kad šautuvas yra mirtinges- 
nis ginklas nei kardas, ka- 
nuolė — nei šautuvas, o bom 
barduojantis orlaivis — nef 
kanuolė. Rytiečiai to skirtu
mo nepripažįsta. Vakarie
čiai, eidami į karą, pasiima 
gydytojus ir slaugytojas, nes matoma, kad alaus apyvarta 
jiems rūpi sužeistieji.

Kitaip elgiasi rytiečiai. 
Jie nesirūpina gydytojais ir 
slaugytojomis. Jie žino, kad 
daug pigiau leisti žmonėms 
mirti, nei juos gydyti. Jei ry
tietis suima belaisvius, tai 
jis pasistengs juos nužudyti, 
kiek garima žiauriau, nes ry- ._ .... ____ ,.
tietis neturi jausmo prieš giliausias rastas ežeras Bal-į 
žiaurumą.

Dabartinis karas Kinijoje 
pasižymi visu žiaurumu; ja
me nėra pastangų gyvybėms 
išgelbėti; nėra jokio pasigai
lėjimo niekam. Vakariečiai 
parduoda rytiečiams ginklus, 
bet jie negali parduoti jiems 
mirties žiaurumo jausmo 
Tas jausmas neparduodamas 
už jokius pinigus. O būtų ge
ra, kad su ginklais būtų ga
rima parduoti supratimą, kad 
žmogus turi teisę gyventi.

(Iš rašytojos Pearl Buck 
straipsnio santraukos Read
ers Digest žurnale).

' duoda 73 ūkius įvairiose Lie
tuvos vietose.

— Kauno kunigų semina
rijoj sučiuptas didelis var
nas — kranklys, kurs dažnai 
įlėkdavo į klierikų kamba
rius pro atvirus langus, iš
nešdavo plunksnakočius, su-

Lietuvių laisvamanių laik
raščių dalis bendradarbių vis 
dar stengiasi savo rašiniais 
kaip nors katalikus, jų tikė
jimą ir papročius pajuokti.

Jie dažnai paima vieną ki
tą žodį ar sakinį iš kurio 
nors katalikiško laikraščio 
ar iš Šv. Rašto, savotiškai 
juos iškreipia ir įterpia į 
savo rašinius katalikų tiky
biniams jausmams užgauti.

Jie, taip darydami, įsivaiz
duoja save dideliais gudruo
liais, bet, iš šalies žiūrėda 
mas, tuoj pastebi, kad jie y- 
ra dvasios paliegėliai, kurie 
turi dar jausmų, bet tikybi 
nio jausmo — turinčio svar
biausią žmonijos gyvenime 
reikšmę — neturi. Tai žmo
nės su dvasiniais trūkumais

gali pasiekti ligi 20 milijonų 
litrų.

— Nuo sausio 1 d. iki šiol i
Kaune įvyko apie 190 auto- Į tas Kauno V valstybinės gim 
mobilių ir motociklų nelai-'nazijos direktorium.
mių, kurių kelios baigėsi iri —Pavenčių cukraus fabri- 
su mirties aukomis. j kas pradėjo darbą. Pirma-

— Prof. K. Pakštas mata- sis, Marijampolės, cukraus 
vo Veisėjų valsčiaus ežerus; fabrikas jau anksčiau dirba.

i — Šiemet į V. D. universi- 
sys, kurio gylis siekia 41 tetą studentų daugiau įstojo 
metrą, Šlavantas — 30 m, kaip pernai.
Giluišis — 27 m, kiti —, ma-‘ — Karo ligoninėje mirė 3- 
žiau.

— Rietavo urėdijoj, ant 
Duburio upės kranto yra di
džiausias ir seniausias že
maičių ąžuolas, kurio aplin
kinė juosta siekia 9 metrų; 
prieš 90 metų išdegė ąžuolo 
vidurys, kuriame dabar gari 
tilpti 15 suaugusių žmonių.

— Lietuvoje jau kerinti 
metai maras naikina vėžius. 
Manoma, kad vėžiai nyksta 
dėl gretimų laukų tręšimo 
mineralinėmis trąšomis ir 
dėl kitų priežasčių. Daugiau 
šia vėžių dabar sutinkama 
Dzūkijoje.

— Žuvintu ežere, netoli I 
Simno, gyvena įvairūs pauk
ščiai: 5 rūšys ančių, 3 rūšys 
vandens vištelių, po 2 rūšis 
kragų, baublių ir žuvėdrų, 
laukiai, krakšlės, nedriniu- 
kės, nendriniai žiogeliai, rin
gės, gervės, gulbės ir kitoki.

menės gyvenimą ir reikalus J ~ Kėdainių polic. Kuikys 
Tokie asmens tikrai verti nušovė savo uošvę, peršovė 
pasigailėjimo, nes jie, rašy-!^mon^ Pa^s nusišovė. Ne
darni nukreiptus prieš katali-^a^m®s Pažastis — šeimyni- 
kus rašinius, nežino ką daro,® nesantaika.
ir tik teikia savo tautai 
meškos patarnavimą.

vadinasi, nenormalūs.
Asmenys, kurie nesisten

gia savo dvasinius trūkumus 
pašalinti laiku, vėliau sutiks 
sunkumų atitaisyti, kas pas-' 
kui dažnai labai pavojingai 
atsiliepia į jų pačių ir visuo-,

Nors jie gražūs ir aiškūs, 
bet labai vienašališki ir atsi
duoda dideliu vienodumu. 
Juose daug yra vaizdelių iš 
jaunalietuvių sąjungos gyve
nimo, o iš didžiulių Lietuvos 
jaunimo pavasarininkų ir at
eitininkų sąjungų, kurios 
kasmet turi įvairias šventes, 
kurios vaidina svarbiausį

reikia čia platesnio veikimo; 
bendrai turi veikti, pasak 
Leono XIII, Bažnyčia, vals
tybė ir pati visuomenė”. 
(Skaityk — „Socialis klausi
mas” psl. 127).

Tad prašau skaitytojų sek
ti atskirus Katalikų Sociali
nio Judėjimo straipsnius, 
Amerikos skiltyse. Čia dar
bininkas, inteligentas pašau-'jos vietoje kažkokį įvairių J tuvių katalikiškai visuome- 

^nei daugiau judomųjų pa
veikslų iš Lietuvos katalikų 
veikimo ir gyvenimo patiek
ti.

Duokite mums gerų pa
veikslų iš Lietuvos katalikų 
visuomenės gyvenimo ir vei-

Retkarčiais į mano rankas 
pakliūva ir Lietuvos laikraš
čiai. Vartau jų puslapius, 
žiūriu paveikslus ir kai ka
da paskaitau įvairius raštus 
Nors, rodos, lietuvių kalbą 
gerai žinau, bet daugybės da 
bar vartojamų Lietuvos ra
šyboje žodžių jau nesupran
tu. Jų ten tiek daug, kad, 
norėdamas gerai, ką skaitai, 
suprasti, turi net lotynų,
anglų, vokiečių ar kitų kai-į Lietuvos gyvenime vaidme- 
bų žodynais pasinaudoti. Ar.nį, nesimato nė vieno vaizde- 
ne stebėtina? Atrodo, kadmio. Tad nenuostabu, jei to- 
Lietuvos rašytojai ir jos^kius judamuosius paveikslus 
aukštas mokyklas baigę as-katalikų visuomenė mažai 
mens jau lietuvių gražios Jauko. Paveikslų rodytojams 
kalbos pradeda atsisakyti, o'reikėtų į tai atsižvelgti ir lie

lietis ir dvasiškis ras užtek- kalbų mišinį vartoja. Tad 
tinai medžiagos diskusijoms, nenuostabu, jei tokia kalba 
prakalboms ir net pamoks-' parašyti laikraščiai yra ma
jams. Pažinkime socialinį tei
singumą. Pažinkime krikš
čionių socialinį manifest j. 
Studijuokime socialinę krikš
čionišką atstatymo progra
mą.

čio dragūnų Geležinio Vilko 
pulko veterinarijos gydyto 
jas Itn. Antanas Čepas.

— Ligi šiol šiemet ūkinin
kams padegėliams jau išduo
ta miško medžiagos už 160,- 
215 lt. Iš viso padegėliams 
leista išmokėti ligi 300,000 
litų.

— Kaune netrukus bus 
baigti šv.- Vincento draugi
jos rūpesčiu statomi varg
šams namai. Namai gana di
deli, 4-ių aukštų. Namai kaš
tuos apie 350,000 lt. Vargšų 
namuose galės tilpti 250 
vargšų — senelių.

— Lietuvoje šiuo metu vei 
kia 227 plytinės. Jos pagamri 
na apie 50 milijonų plytų per 
metus. Išplitus mūrinei sta
tybai, plytų reikėtų per- 
600 mil.

— Naujuoju švietimo mi
nisterijos kultūros departa
mento direktorium paskirtas 
Vytautas Soblys, buvęs ligi 
šiol Pedagoginio instituto 
Klaipėdoj direktorium.

— Baltijos valstybėms 
naujuoju Lietuvos karo at
stovu paskirtas gen. št. pik. 
itn. Meškauskas. Jis gyvens 
Rygoje.

— Spalių 21 d. Lietuvos 
Seimas patvirtino galutiną 
1936 metų valstybės biudže
to apyskaitą. Pajamų turėta 
302,802,064 litų, išlaidų 287,- 
737,503 lt.

— Vienas klaipėdiečių at
stovas buvo paklausęs vy
riausybės, prašydamas išlei
sti ypatingą amnestijos įsta
tymą visiems nubaustiesiems 
Neumano-Sasso byloje. Spa
lių mėn. 21 d. ministeris pir
mininkas Tūbelis atsakė į tą 
paklausimą, nurodydamas, 
kad 52 iš 79 nuteistųjų Vals
tybės Prezidentas bausmes 
dovanojo arba žymiai suma
žino ir tik šeši sunkiausi nu
sikaltėliai malonės aktais ne
paliesti. Dėl to ypatingas 
amnestijos 
išleistas.

— Prie 
Įėję, jau 
antras gumos fabrikas, ku
riame dirbs apie 700 darbi 
ninku.

; kti kuriuos jėgos 
pataisyti ar visišk 
ti ir t.t. šiuos klai 
riausia gali išspi 
šeimos, gydytojas, 
pas jį, kad jis pili 
retų, kad ištirtų š 
kraujo būklę. Teg 
tvarko jums planą 
liauti antrą pusę gj

Dabar patyrinės 
paprastus, klaiding 
Sus viduramžių 
matysime, kaip jie 
pataisyti.

Vienas iš didžiai 
risiu papročių — 
pymas. Yra žinoma, 
giau žmonių nueina 
duo persivalgymo, i 
bado. Didesnė dali 
su padaugėjančiais 
reikalaujam mažesn 
maisto dėlto, kad i 
jėgos susimažina. 1 
moteris, sulaukę 5 
paprastai daugiau 
negu vyras ar m( 
metų. Jei mes esą: 
lūs, tai ir daugiau 
laujam maisto. Bet 1 
dėlė dalis žmonių i 
šių tinkamų taisyki! 
dėl sulaukia persunk 
rio.

Kaip dr. Charles 
vienas iš didžiausių 
pi pasaulyje, sako, 
unžis prasideda t 
uogas sustoja ązzgt 
as ir viršaus ir aių

• per vidų”.x
Visos apdraudos 

ms skaito netinkami 
įsmenis, kurie yra 
hus svorio. Nuo 35 
setų amžiaus tie, kur 
toug sveria, turi d 
yšių su aukštesniu 

šalčium, o viduramžie 
i tikrųjų jų sveikatai 
s. Reikia suprasti,

’ (Tęsinys) 

foncūzas buvo patenl 
tokia kalba. Jis nuo; 
i paspaudė rankas s 
totui ir jo svečiams. F 

kalbos daugiam 
f busimuosius karus. I 
lygiai niekinamai k; 
hpiesavo priešus, Ii 
R bei lenkus. Girdi, š: 
[tol neišmokę kariau 
hir kalaviju, o tebevai 
lazdas ir vėzdus.
pfiau aš esu girdėjęs 
po prancūzas, — kač 
pmeldžių tarpe esą ir 
Mi stiprių milžinų, 
p Dievas leistų mums 
[įveikti! j
n bailiai tokias paša-i 
felvoja, _ riktelėjo 
^•-Niekada lie-ii 
'ki lenkai nesusily- < 
germanais nei jėgos c
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MES SVEIKATOS KAMPELIS.d

lipėdoje dr. J. Gab I 

ovanojo civilių lakų. | 
ui žemės sklypą, h I 

bus įrengta orlaivių Į

GYVENIMAS PRASIDEDA | svarų maišą bulvių per visą
SULAUKUS 40 METŲ

io kitų metų birželio ! 
bus atidaryta nauja

io — Joniškėlio siau- | 
ežinkelio linija.
pkričio 23 d. žemės I 
iš varžytynių par-1

1 ūkius įvairiose Lie-1 

etose.
.uno kunigų semia- į 
čiuptas didelis var- S 
ranklys, kurs dažnai I

į klierikų kamba- I
• atvirus langus, ii- I

o knygas.

aprastai gausiai & 
bulvės; žmonės ją 
nebegali net šutai-

Įtraukęs iš kultūros 
lento direktoriaus 
ir. A Juška paskir- 
o V valstybinės gim 
irektorium. 
enčių cukraus fabri- 
šjo darbą. Pirma- 
ijampolės, cukraus 
jau anksčiau dirba, 
let į V. D. universi- 
entų daugiau įstojo 
ai.
o ligoninėje mirė 3- 
tnų Geležinio Vilko 
erinarijos gydyto 
kntanas Čepas.
šiol šiemet ūkiniu- 

egėliams jau išduo- 
medžiagos už 160,-

i

okėti ligi 300,000

ne netrukus bus 
draugį-

jiu statomi varg
ai. Namai gana di- 
lukštų. Namai kas- 
350,000 lt. Vargšų 
galės tilpti 250 
senelių.

tvoję šiuo metu vei 
utinės. Jos pagamn 
milijonų plytą per 

plitus mūrinei sla
ptų reikėtų per 
.etams.
uoju švietimo mi- 
kultūros departs- 
ktorium paskirtas 
šoblys, buvęs ligi .1 
goginio instituto 
direktorium.
jos valstybėms 
jietuvos karo at- ; 
artas gen. št pik ž 
uskas. Jis gyvens |

1

ii

(Tęsinys)
Viduramžis asmuo turi ži- 1 

noti: ar imti daugiau mankš
tos, ar pasiduoti mažiau 
veikliam gyvenimui, suma
žinti svorį ar padauginti; ar 
kii kuriuos jėgos trūkumus 
pataisyti ar visiškai pašalin
ti ir t.t. šiuos klausimus ge
riausia gali išspręsti jūsų 
Šeimos, gydytojas. Kreipkitės 
pas jį, kad jis pilnai peržiū
rėtų, kad ištirtų šlapumą ir 
kraujo būklę. Tegul jis su
tvarko jums planą, kaip ke
liauti antrą pusę gyvenimo.

Dabar patyrinėsime labai 
paprastus, klaidingus papro
čius viduramžių žmonių ir 
matysime, kaip jie gali būti 
pataisyti.

Vienas iš didžiausių neti
kusių papročių — persival
gymas. Yra žinoma, kad dau 
giau žmonių nueina į kapus 
nuo persivalgymo, negu nuo 
bado. Didesnė dalis mūsų, 
su padangė jaučiais metais, 
reikalaujam mažesnio kiekio 
maisto dėlto, kad mūsų pa
jėgos susimažina. Vyras ar 
moteris, sulaukę 50 metų, 
paprastai daugiau prasėdi, 
negu vyras ar moteris 30 
metų. Jei mes esame veik
lūs, tai ir daugiau pareika- 
laujam maisto. Bet labai di
delė dalis žmonių nesilaiko 
šių tinkamų taisyklių ir to
dėl sulaukia persunkaus svo
rio.

Kaip dr. Charles Mayo, 
vienas iš didžiausių chirur
gų pasaulyje, sako, ’’vidur
amžis prasideda tada, kai 
žmogus sustoja augti iš apa
čios ir viršaus ir auga tiktai 
per vidų”

Visos apdraudos bendro
vės skaito netinkamais tuos 
asmenis, kurie yra persun
kaus svorio. Nuo 35 iki 40 
metų amžiaus tie, kurie per
daug sveria, turi daugiau 
ryšių su aukštesniu mirčių 
skaičium, o viduramžio metu 
iš tikrųjų jų sveikatai pavo
jus. Reikia suprasti, kad 
kiekvienas nereikalingas sva 
ras riebalų apsunkina darbą 
širdžiai. Jei nešiotumėt 30 j maiste.

dieną, argi nebūtų sunkesnis 
darbas taip vaikščioti, negu 
tuščiomis? Toks pat apsun
kinimo būdas nešioti ant sa
vęs ir 30 svarų taukų! Ne
reikalingas svoris primeta 
nepaprastą apsunkinimą šir
džiai. Ir nelaimė dėl to, kad 
širdis, apdengta riebalais, 
turi labai sunkiai stengtis, 
kad atliktų savo normalų 
darbą. Nenuostabu, kad 
stambaus svorio asmenim 
dažnai atsitinka, kliūčių su 
širdimi. Perdaug riebūs žmo
nės taipgi turi bėdos atsi
kratyti nuo cukraligės.

Tulžies akmenukai 
randa daugiausia ir dėl di
delio kūno svorio.

Asmuo, turįs 40 metų am
žiaus, kuris perdaug sveria, 
turi veikiai pasirūpinti, kad 
tuojau pjradėtų mažinti savo 
svorį arti normos. Bet dar 
turiu perspėti: nepradėkite 
prisilaikyti dietos be savo 
gydytojo patarimo. Nors 
daugely atsitikimų svoris 

’ priklauso nuo persivalgymo 
ir mankštos stokos, bet yra 
ir svarbesnė priežastis — 
kliūtis su vidurių liaukomis. 
Jei vidurių liaukos nedirba 
gerai, tai tada dietos suma
žinimas gali būti kenksmin
gas. Todėl labai svarbu pa
sitarti su savo gydytoju 
prieš priėmimą dieto. Jeigu 
gydytojas, po atsargaus per
žiūrėjimo nurodo dietą svo
riui sumažinti, neužmirškite 
atsargiai išpildyti jo patari
mą.

Be to, asmuo, sulaukęs 40 
metų, privalo apsispręsti ir 
kokios rūšies maistą vartoti. 
Saugiausis maistas — pie
nas, daržovės irv vaisiai — 
turėtų būti jūsų maisto pag
rindas, prie kurio galite pri
dėti mėsos, žuvies, kiaušinių, 
duonos ir sviesto. Kiekvie
nas suaugęs gali suvartoti 
kvortą pieno į dieną, nes 
pienas yra visuotinis mais
tas. Nėra būtino reikalo pie
ną grynai vieną išgerti, jis 
taip pat naudingas, kada su
vartojamas sriubose, sūriuo
se arba kitam pieniškame

atsi-

puotos, žaliosios daržovės ir 
šviežios privalėtų 'būti dalis 
kasdieninio valgio. Vaisiai 
taip pat turi būti vartojami.

Be to, atsiminkite, kad 
yra dvi svarbios dietos tai
syklės : pirma, išbandykite 
visokį priimamą maistą, 
antra, saugokitės nepersival
gyti vienodo maisto. Vieno
da dieta labai nuobodi.

Yra dar kitas žymus svei
katos stiprintojas — pakar
totina mankšta. Senstan
tiems nepakanka mankštin
tis taip lengvai, kaip jiems 
patinka. Jų kūnas reikalauja 
taisyklingos mankštos, kuri 
ne tiktai pagelbsti kūnui pa
laikyti tinkamą svorį, bet 
sutvirtina visą kūną. Mankš
ta naudinga plaučiams, šir
džiai, kraujo apytakai, ge
ram virškinimui.

Kas jums reikalingiausia, 
tai kasdieninė mankšta. Tas 
vienas mėnuo atostogų miš
kuose, vienas ar kitas žais
las vasaros metu neatpildys 
nuostolio, praleidžiant mank 
štą diena po dienos. Viena iš 
maloniausių ir patogiausių 
mankštos rūšis — pasivaikš
tinėti. Kiekvienas sveikas 
žmogus privalo pavaikščioti 
kasdien virš mylios. Kita rū
šis mankštos, kuri tinka as
menims, turintiems 40 metų 
yra plaukiojimas ir golf avi
mas. Bet visuomet pasitar
ki! su gydytoju. Yra ir kiti 
geri sveikatai papročiai, tin
kamas laiko praleidimas, po
ilsis ir miegas. Be tinkamo 
miego nė vienas neturės 
smagumo, geros sveikatos. 
Tinkamas miegas paprastai 
reiškia pilną aštuonių va
landų poilsį nakties metu. 
Ir kiek tik galima, kiekvie
nas turėtų turėti reguliarią 
valandą gulti ir keltis. Pasi
linksminimas taipgi labai 
reikalingas sveikatai palai
kyti, o naudingiausius bū
dus pasilinksminti galima 
atsiekti namie. Žaisti šach
matais, biliardu, stalo teni
su, kortomis ir kitkuo pana
šiu. Įdomiu žaidimu lavina
mas protas, nutolinami rū
pesčiai ir tuomi sustiprina
ma visos kūno pajėgos min
tims atgaivinti. Jei galima, 
pertraukite savo darbą ke
lioms minutėms priešpiet ar

Daržovės ypač la-i popiet.. Tai vis geri sveika-

Petras Babickas

MŪSŲ DAINA
(Iš Trimito)

Gana liūdėt, gana raudot!
Gyvenam mes laisvas dienas: 
Tėvų žemes reikia vaduot 
Ir pilis sentėvių senas.

Jauna galia apsiginklavę
Mes žengsim drąsiai su daina — 
Atgausim Vilnių — miestą savo; 
Jis sostinė bus amžina!

Drąsiau prabilk, pabusk, lietuvi!
Likimą savo tu kuri...
Už mūsų Vilniaus laisvą būvį 
Mes — milijonai keturi!

Prilyginimai Iš Gamtos
(Parašė ponia Gatty; iš anglų kalbos vertė A. K. Tauragis)

MIŠKO ĮSTATYMAS

(Tęsinys)

„Na, na!” varėsi Beržas; 
„nuženkime nuo šių aukščių. 
Yra užtektinai kitų žmonių, 
mano drauge, kurie prideng
tų kvailiausią atkaklumą ir 
žemiausią savimeilę charak
terio arba dėsnio stiprumo

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS

ių 21 d. Lietuvos 
atvirtino galutiną 
į valstybės biudfe- 
itą. Pajamų turėta 
1 litų, išlaidų 287,-

’ (Tęsinys)
Prancūzas buvo patenkin-

• tas tokia kalba. Jis nuošir
džiai paspaudė rankas šei
mininkui ir jo svečiams. Pra

i sidėjo kalbos daugiausia
■ apie busimuosius karus. Vi-
' si karžygiai niekinamai kal

bėjo apie savo p.----- —
tuvius, bei lenkus. Girdi, šie1 nebebus. Visi sąjungininkai

baigusių? Kodėl dažnai vi
sos kryžeivių kariuomenės 
žūdavo pas lietuvių pilių sie
nas?

— Tai atsitikdavo, skaistu 
sis svety, dėl nepalyginti di-

delnais. Bematant į kambarį 
įėjo trys labai dailiai išsi
puošusios merginos. Dvi pir
mutinės nešė padėklus ir si
dabro taures. Trečioji — di
delį indą su kvepiančiu vynu.

Visos trys buvo labai gra
žios. Vis dėl to trečioji buvo 
už visas gražiausia ir grak
ščiausia. Aukštas, tiesus

dėsnio priešų skaičiaus ir j ūgis, geltoni plaukai, skais- 
dėl sunkių vietos sąlygų bei tus mėlynakis veidas darė ją 

priešus, lie- išdavimų... Tačiau toliau taip' panašią į deivę.
Visi svečiai net aiktelėjo,

kurį man nori nurodyti”,} 
šaukė Eglės medis; „tai pa
vyzdys silpniausių ir lanks
čiausių miško medžių. Ne, aš 
visiškai neužtariu to kuklu
mo, kokį tu taip aukštai ver
tini. Niekados, aš tikiu, tu 
nematysi mus silpnai nusi
lenkiančius ir apjuodinan
čius savo charakterį, net 
vardan augimo miške!”

Matomai, viskas buvo vel
tui; tad Beržas pasiketino 
dalyką toliau netęsti, bet 
sau sumurmėjo —

„Gerai, matysi pasekmę”.
Eglės medis pasidarė smal 

sus ir klausė, ar neišgirs ką 
daugiau. Beržas, vienok, ty
lėjo ir pagaliau Eglės medis 
atsakė išdidžiu, nepaisančiu 
baisu.

„Nežinau ką reiškia „pa
sekmė”.”

„Sužinosi kurią dieną”, 
murmėjo Beržas, nes pušies 
šakos žiauriai braižė jo žie
vę, vėjui pakilus. „Net ir aš 
būsiu išlaisvintas nuo jūsų 
prikiumo neužilgo!”

„Padėkosiu tau, jei pasi
aiškinsi suprantama kalba”, 
šaukė Eglės medis, pradėda
mas nerimti.

„O! aiškiais žodžiais, tad, 
jei taip geriau”, atsakė Ber- 
__  „Jūs visi mirštate”.

„Niekados!” sušuko Eglės

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Muzikos, kaip meilės ne
galima išaiškinti žodžiais: 
ją reikia jausti.

— Pirožnikovas

Jei iš netyčių pasakysi 
kvailybę, tai pirmas susi
juok, tada visi pamanys, kad ' 
tu pajuokavai. — I. S. K.

Menkesnio i š s i lavinimo 
žmonėms proga visuomet 
paliks jiems misterija; bet 
dėl šviesesnio proto, proga— 
realybė. — Napoleonas

kauke. Dabar aš norėčiau ži
noti, kokis dėsnis surištas 
su jūsų užsispyrimu jūsų ne- 
lanksčiame, neprisitaikina
mame augimo būde, nebent 
dėsnis daryti tai, kas jums 
patinka, nežiūrint kitų žmo
nių jausmų?”

„Įžeiduoli!” rėkė Eglės 
medis; „mes augame kaip 
Gamta nurodo; ir mūsų teisė 
taip daryti turi, tad būti be d „ 
klausimo. Mes turime savo ižas, 
charakterį ir nesame kaip 
tie, kurie gali apkarpinėti medis; bet jis visas drebėjo 
savo elgesį, besimeilindami iš baimės tą sakydamas. Ir 
savo kaimynams”.

„Reikėtų man nutilti”, sa- 
jkė Beržas; „nes matau, kad 
mano žodžiai bergždi. Bet 
norėčiau, kad pasiklausytum 
manęs truputį ilgiau. Ar Bu
kas paaukoja savo charakte
rį, kaip tu manai, kuomet jis 
palenkia savo dailias šakas, 
kad duotų vietos savo drau
gui šalia jo irgti augti? Žiū
rėk, kaip puikiai jis auga, 
išsiskėsdamas tarp kitų me
džių.

„Tai jo prigimtis būti pa
siduodančiam, mūsų — tvir
tais būti!” šaukė Eglės me- 

- dis.
„Jo prigimtis išskėsti ša-

tos įpročiai, bet dar yra vie
nas geras dalykas, kurį aš 
jums dabar siūlau priimti: 
nueiti bent kartą į metus 
pas savo gydytoją pilnai pa
tikrinti sveikatą.

Viduramžy žmonės dau
giausia atsiekia vertybių ir 
yra naudingiausi ne tik ki
tiems, bet ir sau. Vienok, 
tai yra ir laikotarpis, kada 
vidujinės silpnybės pradeda 
slopinti jų jausmus ir atima 
kūno pajėgas. Juk tiktai ta
da mes pirmiausia pastebi
me reiškinius'daugybės ligų, 
kurios turi didelę įtaką į gy
venimo ilgį bei senatvę. Šių 
ligų skaičiuje yra cukraligė, 
širdies ir kraujagyslių ligos, 
inkstų ligos ir įvairių rūšių 
vėžys. Daugelis iš jų yra 
vaisiai nusidėvėjusio kūno. 
Kiekviena iš šių ligų pasi- fcas visur apie save, lygiai 
duoda gydymui, jei taip da
roma anksti.

Todėl labai svarbu susek
ti ankstyvus ligos ženklus ir 
sustabdyti ligą pirmiau jos' 
įsigalėjimo.

Dr. Ed. W. Žukauckas'
I

nepaprastai 
tokias vilkes, 
arba lynas.
joms visus

riteriai pra-
Tik vienas

kaip ir kiekvieno kito me
džio”, spyrėsi draugiškai 
Beržas: „bet jis suvaldo sa
vo prigimties patenkinimą 
kitų smagumui ir patogu
mui”.

„Aš paniekinu pavyzdį,

Didi užuojauta ir didis 
asmuo yra neperskiriami. 
Mažas ir silpnas žmogus su
vartoja visas savo pajėgas 
sau pačiam; jis neturi per
tekliaus svetimam gyveni
mui atjausti; juo turtinges
nė yra siela, juo stipriau ir 
įvairiau suauga ji su artimu 
ir teka į kitus padarus.

— Dr. T. Foersteris.

kai kiti Eglės medžiai, pagal 
įprotį, pakartojo tą žodį, jie 
drebėjo kaip jis pats.

„Labai gerai, pamatysi
me”, tęsė Beržas. „Žinoma, 
kiekvienas aklas savo y- 
doms; ir yra nesmagu pasa
kyti tiesas atkakliems. Bet 
nėra paukščio, kuris apie 
mišką šokinėja, kuris nepa
stebėjo, kad jūsų šakos virs
ta į sausas lazdas; greit ne
bus daugiau žalumo iš lauko, 
kaip ir viduje. Musės ir uo
dai, kurie būriais laksto 
troškiame ore apie jus, žino 
tai, lygiai kaip ir mes. Pa
klausk Voveraitės, ką ji ma
no apie jūsų rudas, traškan
čias šakas, kurios sulūžtų po 
jos šokinėjimų. O miško Ba-!

tam netikėti. Taip, kai žie
ma atėjo, kai visos šakos bu
vo sniego pridengtos, niekas 
negalėjo ątskirti numirusios 
šakos nuo gyvos, o kai snie
gas nukrito, tie, kurie žalia
vo iš lauko, didžiavosi iš ki
tų aplink stovinčių medžių. 
Tai buvo tylumos ir ramumo 
laikas, nes gryni be lapų me
džiai buvo pusiau užmigę, ir 
neturėjo ūpo kalbėtis. Visuo
met žaliuojantieji buvo vie
natiniai, kurie, laikas nuo 
laiko, turėjo dvasios užtekti
nai kalbą palaikyti.

Vieną dieną Eglių me
džiai paketino pasitarti su 
tolima savo gimine, Škotijos 
pušimi, šiuo reikalu. Škoti
jos pušys augo toliau? kalne
ly. Eglės galėjo prieiti prie 
jų per pasiuntinį. Kai Vove
raitė buvo pasiųsta paklaus
ti, ar pušis kada nors užsi
leido savo augime, kad prisi
taikytų kitiems, ši sugrįžo

1

s

landžiai davė jums suprasti su atsakymu, kad jos taip 
---- - - - - - - geį elgėsi, kai pagelbos nebuvo!

Eglės medžiai nusprendė sa
vo giminę esant pažemintą 
dėl tokio pavyzdžio.

(Bus daugiau)

jūsų būtį labai seniai. — 
Iš tikrųjų, jūs per toli nuo 
pataisos, aš tikiu”.

Šiurpulys perėjo eglių go- 
jey po šių žodžių. Stengėsi

priešintis kilniesiems rite
riams, nešantiems jai krikš
čionybę ir šviesą...

— Ir verguvę, — pamanė 
prancūzas, bet jau nebenorė
jo ginčytis su žiauriasiais 
vokiečiais. Jis vėl pažvelgė į 
gražuolę, ši tebestovėjo pa- 
liai duris, įbedusi į žemę 
akis. Prancūzo širdyje gimė 
keistas jausmas.

— Vyručiai, laikas nelau
kia, vynas aušta! — šūkte
lėjo Braunšveigas.

Bematant vynas gausiai 
ėmė tekėti į penkių vyrų

nemoko!- — piktai suurzgė 
kibintojas.

— Aš ją tuojau išmokysiu 
— sušuko Braunšveigas į be
laisvę. Toji, nė nepažvelgusi 
į jį pasitraukė į duris.

Tas šeimininko pasielgi
mas begalo supykino pran
cūzą. Todėl draugai atgynė 
Gundą, nenorėdami pasiro
dyti esą tokie žiaurūs žmo
nės.

— Gal palošime kauliu
kais? — tarė markgrapas 
Leopoldas, norėdamas kuo- 
greičiausia baigti nesusipra
timą.

lingas per du šimtu, tarė:
— Leisk man, gerbiamas 

riteri, šį tą pasiūlyti! x
— Mielai, taurusis svety,

— išdidžiai atsakė Braun
šveigas. Jis jautė, kad nega
lės tuojau padėti žadamos 
tūkstantinės. Todėl bijojo, 
kad svečias nepareikštų ne
pasitikėjimo.

— Kiek tamsta norėtumei 
už šios geltonplaukės laisvę?
— paklausė prancūzas.

— Aš savo vergų ir vergių 
nepardavinėju! — su panie: 
ka atsakė grapas. — Na, tai 

Gerai, gerai! - sušuko “e^s nenori tūkstanties iš-, 
visi.

Pradėjo lošti*). Šeiminin
kui labai nesisekė. Jis statė ta norb — atsakė prancū- 
kas kart daugiau ir daugiau. 
Galiausiai pralošė prancūzui 
per penkis šimtus. Tada jis 
tiek įsikarščiavo, jog šūkte
lėjo:

— Niekai! Aš turiu atsi
lošti! Statau tūkstantį.

Visi tylėjo, nes ši suma ri
teriams buvo per didelė. 
Prancūzas, kuriam Braunš
veigas buvo jau palikęs sko-

Baronas nesiliovė erzinęs 
Braunšveigo:

— Kai tau nusibos, par
duok man. Aš 
moku jaukinti 
Geras rimbas 
greitai išvaro 
ožius.

Visi svečiai 
pliuko juoktis,
prancūzas pasipiktino ir su
rimtėjo.

— Kaip gali riteris išdrįs
ti paliesti moterį? — tarė 
jis.

— Žinoma, kas moterį pa
liestų! Bet čia juk miško' rykles. Belaisvės nespėjo pil- 
žvėriukas, — atsakė Rozen- styti. Riteriai po valandos 
krancas. užmiršo kas esą ir pradėjo

— Moteris visada pasilie- bjauriausias kalbas kalbėti, 
ka moteris, net ir nelaisvėje! šlykščiausiai plūstis. Belais-
— karštai bylojo prancūzas.1 vės rausta iš gėdos. Jos ne-
— Riterių pareiga užstoti bežinojo, kur akis paslėpus.

Gunda stingte sustingo pa- 
liai duris.

— Na, Lietuvos ragana!— 
subliovė ant jos šeimininkas
— matai — tuščia taurė... 
Greičiau pripilk, gyvate!..

Kai gražuolė pylė taurę

as klaipėdiečių at- i 
ivo paklausęs vy- j 

prašydamas išlei- I 
gą amnestijos įsta- i loja lazdas ir vėzdus. 
:ms nubaustiesiems i •
Sasso byloje. Spa- I - įsikišo prancūzas, — kad 
1 d. ministeris pir- f tų stabmeldžių tarpe esą ir 

jį nepaprastai stiprių milžinų..
I Kad tik Dievas leistų mums 
i juos nuveikti!
P — Tik bailiai tokias pasa- 
f kas išgalvoja, — riktelėjo 
U Švalbachas. — Niekada lie- 
I tuviai bei lenkai nesusily- 
■ gins su germanais nei jėgos 
I nei kultūros atžvilgiu. Jie ir gerti už ordino svečių sinėjo tas pats Rozenkran- 
| buvo ir bus paklusnūs mūsų sveikatą, o ne politikuoti, cas, aistringai gėrėdamasis 

! Pralinksmėkinąe. gražuole.
— Bala ją žino...

'esanti Gunda, lietuvių kuni-Imas žemės, kurią jie teršia Gunda išspruko iš jo glėbio, 
— Garai! Valio šeiminiu- gaiikščio duktė. .nešvariomis savo kojomis... apversdama net taurę.

Prancūzas taip pat stebė-J — Sulaužyti ragus atkak- 
Braunšveigas pliaukštelėjo josi lietuvaitės

ligi tol neišmokę kariautinu0 š101 už įdavimus atsa- išvydę gražuolę. Visi pavy- 
ietimi ir kalaviju, o tebevar- k^s sav0 jkaltll galvomis..— dėjo jos šeimininkui.

aiškino vienas svečių. Visi — Vikrus esi, broli Hum-
— Tačiau aš esu girdėjęs, žinoJ°> kad magisterio berte, — sušuko Rozenkran-

i

Tūbelis atsakė į tą 
ą, nurodydamas, j 
79 nuteistųjų Vals- | 
ridentas bausmes 
arba žymiai suma- 
šeši sunkiausi nu- 
malonės aktais* 
Dėl to ypatinga? 
s įstatymas nebus

Kauno, Viliampo- 
baigiama statyti 

mos fabrikas, ku- 
bs apie 700 darbi

i?

Ag

valia Pamario ir Prūsų kuni-1 ca 
gaikščiai buvo atsiuntę į Ma- 
rijenburgą savo įkaitus. Šie 

' turėjo atsakyti, jeigu įvyktų 
i išdavimas arba šiaip kokia 
neištikimybė.

— Bičiuliai ir svečiai! —

cas: — kur tu gavai tokią 
gražybę ?

— Nusipirkau iš brolių ri
terių, kurie ją sučiupo kaž 
kur Ariogalos apylinkėse. 
Bjauri mergina, tikra vilkė 
arba lūšis... Du kartu jau bė- 

prabilo šeimininkas, nematy- go. Tik mano tarnai ne mal
damas kalbų galo, — mes 
čia susirinkome linksmintis

vergai! 1 i Tad gana
— Man labai malonu tai G kas įsikiš su politika, mo- 

girdėti, — mandagiai atsakė kės bausmę. Gerai? 
prancūzas, — bet kodėl tiek!
daug riterių žygių į lietuvių kui! — sušuko visi svečiai, 
žemes taip liūdnai yra pasi-'

kiai. Sugavo.
— Kuo ji vardu? — klau-

silpnuosius, ginti ir globoti 
moteris!

—- Tai pas jus, Prancūzi
joj, gal tokie riterių tikslai 
bet ne mūsų — įsikišo šeimi
ninkas. — Mums moteris — 
velnio įrankis vyrams gun
dyti. Mūsų tikslas — stab- vienam svečių, tasai paban- 

Sakosi meldžiu išnaikinimas, atėmi- dė apkabinti josios liemenį.

— Kokia baigšti. šeimi- 
gražumu. lios Lietuvos, kuri drįsta įninkas, matyt mandagumo'

*)Tais laikais, kaip dabar kor
tomis, lošdavo tam tikrais kau
liukais.

lošti?
— Kodėl ne, jei tik tams

zas.
Braunšveigui ir dabar lai

mė nenusišypsojo. Jis nusi
minė, išblyško, rankos jam 
virpėjo, bet jis siūlė toliau:

— Trys tūkstančiai! —su
šuko jis smarkaudamas.

— Ką, nusigandote? Trys 
tūkstančiai!

— Aš ir dabar lošiu, —ta
rė prancūzas, — tik malonė- 
si tamsta užstatą padėti. 
Mat čia jau geroka sumelė.

(Bus daugiau)
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Vienos Vergės Istorija IŠ VILNIAUS KRAŠTO Kalėdine Ekskursija 
Į LIETUVA

Baisus lenkų žiaurumas
Paskutiniuoju laiku lenkų 

administracija Vilniaus kra
šte visai išėjo iš galvos, pa
trakusi nežmoniškai perse
kioti ir bausti lietuvius kalė
jimu ir piniginėmis bausmė- 

Betgi -baisiausia, kad

Šiandien dar pasaulyj yra gių ir vergų. Tuojau jis lie- 
apie 5 milijonai vergų. Koki pė 30 vergų sudeginti — die- 
baisi yra vergija, koks liūd- vams paaukoti. Mes visi kiti 
nas vergų likimas, matome(vergai turėjom netoli ugnies 
iš čia paimto ’’lašo iš jūrių”,'būti ir žiūrėti į klykiančius 
— iš šios aprašomos vienos ir degančius vergus. Aš iš 
vergės istorijos. Pavyzdėlis baimės vos galėjau žiūrėti į’mis. 
paimtas ne iš viduramžių, šį baisų reginį. Ugnies lie- lenkai vėl atnaujino želigov- 
bet iš mūsų laikų. Čia apra-(žiuviai laižė palengva niekuo skiados meto budeliškus 
romoji vergė, manau, dar te- nekaltų vergų kūnus, svilo .žiaurumus niekuo nekaltiems 
begyvena.

Minėtoji vergė buvo dvyli
kos metų amžiaus, kai ją iš 
vergų pirklių nupirko Ara
bijos misijonieriai. Jos liūd
ną gyvenimą leiskim jai pa
čiai papasakoti.

_Aš dar buvau maža, kai buvau parduota, ma- niui be to dar keliamos trys 
mano tėvas mirė. Mano se- ponas surišo man rankas bylos uz lietuvišką veikimą.

jų plaukai, čirškė jų mėsa ir 
taip jie baisiausiose kančio
se vienas po kito mirė.

Po to aš buvau dar penkis 
kartus parduota ir penkis 
kartus man įpiovė į veidą Jį sužeidė Kaniavos polici- 

i įvairius ženklus. Pirmą kar- ninkas Sampas. Pr. Stasio-

žmonėms. Štai dabar lenkų 
policininkai Rudnioje šautu
vų durtuvais puolė besilinks
minantį jaunimą ir sužeidė 
mokytoją Praną Stasionį.

šutė buvo dar jaunesnė už kojas ir aštriu peiliu vei- Vienoje byloje jam ir jo žmo 
mane. Sykį ėjom mes su mo- ispiaustė tam tikrus zen- nai priteista trys mėnesiai 
tina į lauką ryžių plauti, klus. Kraujas tekėjo per vi- kalėjimo. Pr. Stasionis pada- 
Staiga pasijutom baisių vy-^4 veidą, o skausmas buvo, ve apeliaciją. Kaniavos ir 
rų gaujos apsuptos. Jie ėjo į neapsakomas! Antrą kartą8Rudnios apylinkėse padaryta

pardavus vėl tas pats. Tretį 
kartą mane nusipirkęs ara
bas sakė:

— Atsigulk ir miegok!
Aš paklausiau ir nieko ne

nujausdama užmigau. Ara
bas tada paėmė aštrią mur

eilė kratų.

Nauja priemonė lietuviams 
ėsti

Ją sugalvojo Rodunės poli
cija. Jos žinioje buvo Arad- 

’ nikų — Horodyščė — buv. 
muro skeveldrą ir,-giliai, gi-^et. skaityklos vedėjas Bei- 
liai įrėžė man į veidą. Aš 
pabudau ir ėmiau verkti.

— Tylėk, — rėkė arabas, 
jei ne, tai tau galvą nu-

naras. Buvo išbandyti 
kiausi būdai jį iš čia 
vendinti. Nuėjo ligi to, kad 
„nežinomi”, žalios, dengia- 

^mos spalvos drabužiais apsi
vilkę piktadariai vakarais 
daužė Bernarams langus ak
menimis ir šaudė jų kieme, 
tai vėl bandė juos išvilioti 
oran patamsėn. Niekas ne
gelbėjo. Dabar griebtasi vi- 

jsai naujos priemonės. Kažin i

Valandėlę ji nebegale^ pa-,mus du baltais rūbais apsi-l Dadavusi Doliniiai nareiš
a v i "i i _ _ _ . . . ai M' m d d d V Uol L)1JL V11 cL 1 U d I vlošakoti). — As tada buvau .........i r j r

šešių metų, o mafio sesutė — 
keturių. Mus su kitais ver
gais pirkliai nusivedė per 
dykumą. Jie ėjo greitai, te
sustodavo, tik kai užsinorė
davo valgyti, o mums lyg šu 
n ims tik kaulus numesdavo.

viso- 
išgy-

mus ir sakė: į

— Tylėkit, jei ne — visas 
užmušim!

Viena moteris dirbusi ne
toli mūsų norėjo dar pagal
bos šaukti. Įsiutę vyrai ją 
vienu lazdos smūgiu vietoj 
užmušė. Jie surišo mus ir 
nusivedė per laukėus. Krū
muos radom dar keletą tokių 
vyrų ir nemažą būrį priganą
dytą vergų. Netrukus atėjo ‘ 
keli arabai ir neilgai derėję kirsiu! 
nusipirko visus stipriausius Ir taip aš ėjau iš rankų į 
vergus. Jų tarpe buvo ir mū-( rankas, nuolat parduodama 
sų motina. Jai nesuspėjom ir nuolat pakliūdama vis į 
nė sudiev pasakyti, žiaurios žiauresnes rankas, 
rankos ją mums išplėšė. Į Sykį mano ponas surišo 
(Prisiminus motiną mergai- man rankas ir norėjo ves- 
tęs akys pasruvo ašaromis. I tis parduoti. Tada atėjo pas kokia

. . “ , i puuuvuQi uvnvij ai iiai viū“

kad Bernarai jai pavo-|
i gė 400 zl. Esą ji radusi pas 

___ įjuos savo... juostelę. Policija
padarė kratą ir suėmė Bei- 
narus. Jie įgrūsti į Eišiškių 
arešto namus. Žmonės pikti
nasi dėl nekaltai įskųstų Bei- 
narų ir teigia, jog šis kalti
nimas negalįs turėti jokio 
pamato. Tai tik nauja lenku

Aš neapsakomai klasta. 1

Aš išsigandau, maniau, kadi 
jie mane kankins; bet vienas ° 
jų priėjo, uždėjo ranką man 
ant galvos, ir aš mačiau, kad 
jo akyse blizgėjo ašaros.

Vaikuti, nesibijok, mes ta-
I vęs nekankinsim, mes tave

Po dviejų dienų kelio ma- išgelbėti atėjom! — sakė jis 
no sesutė krito nuvargus že- man ir tuojau atrišo man 
mėn.-Toliau eiti ji nebega- rankas.
Įėjo. Kiti vergai betgi nesus- džiaugiaus, šokinėjau, bučia-'
tojo. Aš pasilikau prie savo(vau savo išgelbėtojams ran-j Konfiskuota 
sesutės. Vienas iš pirklių kas jr pirmą kartą po šešių 72 ir 74 „Vilniaus Rytojaus 
mus pamatė, atėjo ir mušė(vergijos metų prasijuokiau, numeriai, Cenzūros išbrauk- 
mus lazda. Mano sesutė ver- jie mane nusivedė į misijų ta visos korespondencijos ir 
kė. Pirklys matė, kad iš ma- stovyklą ir atidavė balto- beveik visa kronika iš Lais-

- žosios nieko nebus, išsitrau- sioms seserims. Aš tada bu-1 
kė peilį ir ją nužudė. (Čia vau laimingiausias pasauly!
vėl mergaitė nebegalėjo žo- sutvėrimas ir tuoj užmiršau 
džio ištarti. Po valandėlės visus iškentėtus mušimus,

LAIVYNAS
! NEW YORK - KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko

I DROTTNTNGHOLM lapkričio 18 

i GRIPSHOLM — — gruodžio 8 

] Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal 

Ekskursijų 
tls gaunama 
autorizuotusI

brošiūrėlė ir 
nemokamai 
įlalvakorėlų

kalnoraš- 
pas visus 

agentus,
arba

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

kun. prof. Taškūnas, vicepir
mininku — Z. Stašienė, sek
retorium R. Bagdonas, iždi
ninku kun. Bieliauskas, na
riu J. Maceika.
Draudžiama vartoti lietuviš

ki vadovėliai,
jei jie yra leisti Kaune. Ku- 
ratorijos rašte sužymėti 
draustini vadovėliai: P. Kli
mo „Skaitymai”, J. Damijo
naičio „Aritmetikos
nynai”, Bendoriaus ir Dau
girdo „Aritmetikos pavyz
džių rinkinys’, Esmaičio „Sa
kalėlio” I ir II dalys, to pa
ties autoriaus „Lietuvos is- 

Lietuvos
istorija”, Krubero ir Grigo- 
rievo „Geografijos pradžia
mokslis” ir kt. Be to, moky
klos negalės įsileisti „Sale
ziečių Žinių” iš Torino, Ita
lijoje, ir „Vilniaus Rytojaus” 
priedo vaikams „Aušrelės”.

uždavi-

tori jėlė’ ’, Prano

drau- 
metų

— Lietuvos turizmo 
gija dalyvaus 1939 
pasaulinėje parodoje New 
Yorke.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6701 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 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 
147 Thames Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un<Jti 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Obn- 
trol Law at 1500 Gates Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIUS MALETTA
1500 Gates Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1298 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 103 Reid Avenue, Boriugh 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5805 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 123 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK 
(d-b-a Eagle Rest.)

123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1349 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 242 Mvrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1279 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 Nassau Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTIE SERAO
109 Nassau Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1329 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 1068 Belmont Avenue. Borqugh 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ADAMENAS
1063 Belmont Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1055 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 49 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING ROCKOWER 
(d-b-a Sam’s Bar and Grill)

49 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RW 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 342 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• CARMELLA D’AMBROSIO 
(D-B-A Park Ave. Rest.)

342 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1046 has been issued to the undersigned 
to sell Ijeer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Laev at 503 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

503 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 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 432 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2517 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 756 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCY BAR & GRILL, INC.
756 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6292 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 821 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATT. MASLANKA 
d-b-a Wonder Bar & Grill & Rest.

821 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

.- NOTICE is hereby given that License No. 
1 RL 2487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 631-633 Flatbush Aye., Borough 
of Brooklyn, County of of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARTIN DEACY
631-633 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7152 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 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH CARR
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5969 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 1095 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE—REST.. INC. 
1095 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 88-22 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNST WOBBER
88-22 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4400 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 216 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

i on the premises.
THOMAS HARRINGTON

216 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is bereby given that License No 
RL 6812 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 261 Osborne St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL SHEEGER
Round Town Bar & Grill Restaurant

261 Osborne St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1044 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 1514 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4919 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4586 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5189 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1838 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GEVIRTZ ♦ 
1838 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
G B 9075 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 So. 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5283 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St., Brooklyn, N. Y.v

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5049 has been issued to the under- 

I signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

JOHN PAPPIANOU
2703 Ave. Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY DI LUCA
(d-b-a Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

Iš Mūsų
2334 So. Oakley

Aeracijos apskrity 
lynai, gana sėkminga 
Įjjjėję Vilniaus užgro 
galinčia surinktas 
įu vflniaus vadavimo 
plains į Federacijos cf 
ir nugissi kitiems darb 
lapkričio mėn, yra pats 
tas įsteigti studijų rati 
ir diskusuoti socialinius
sans.
paprasčiausias būdas 

lios ratelius suorganiz

vosios Lietuvos gyvenimo.
Vilniaus „Rytas” 

turi jau tik vieną pradžios 
mokyklą Dainavoje. Visos 
kitos uždarytos. Švenčionių 
„Ryto” vadyboje liko dar be
ne 10 privatinių liet, mokyk
lų. Bet ir jos yra be galo su
varžytos.

Šv. Kazimiero Draugija 
per metinį savo narių suva
žiavimą išrinko naują val- 

Rugsėjo 30 d. vakare tarp dybą. Pirmininku paliko 
ir 9:30 vai. daug kur Lie

tuvoje buvo pastebėta šiau
rėje ant dangaus įvairiaspal
vės šviesos, vadinamoji šiau
rės pašvaistė. Kauniečiai, 
pamatę šviesą, manė, kad

džio ištarti, 
susi valdžius pasakojo to- spardymus ir sunkius dar-
liau). — Jis žadėjo ir mane bus, kurie per šešius metus 
užmušti, jei neisiu su kitais, buvo mano kasdieninė duona. 
Ir tol mušė, kol aš paklau-1 
siau. O mano vargšė sesutė! 
liko dykumos žvėrims...

Po kelių dienų mus nuvedė ( 
pas vieną turtingą poną. Jis 
nupirko daugybę iš mūsų; 
taip pat ir mane. Tą pačią 
dieną pusė visų vergų buvo 
sudeginta, kad permaldautų 
piktąją dvasią, kuri mūsų 
ponui buvo ligą atsiuntusi... 
Vergus pririšo virvėmis už 
kaklo ir sudegino. Aš drebė
jau iš baimės dieną ir naktį. 
Po kelių dienų mane už mai
šą ryžių nupirko kitas pirk
lys ir nusivedė į savo kaimą. 
Jis elgės su manim biauriau, 
negu su kokiu gyvuliu. Jis j ’ - - - ■■
mušė mane kasdien lazda ir|miestelio’kilo ’gaisras.” Tik

9

LIETUVOJE MATĖSI 
DIDELĖ ŠIAURĖS 

PAŠVAISTĖ

vimai toli 
esančios 
apie 70 
kitos net 

|inoj. Pirmosios rūšies pa-

matyt. Pašvaistės 
dvejopos: vienos 

mylių aukštumo, o 
300 mylių aukštu-

kur nors šiaurės Lietuvoje (gvaįstes tik šviečia, o antros, 
kilęs milžiniškas gaisras, o kurios yra aukščiaU) keičia 
Kelmėj, Žemaitijoj, vienas 
žydas pamatęs keistą reiški-’ 
nį, staiga kritęs ir miręs. O 
Kelmės ugniagesiai paleidę 
sirenas, nes pamanė, kad už

rykštėmis, vertė sunkiai 
dirbti, o valgyti tik vakarė 
truputį tedavė. Aš prie jo iš
buvau dvejus metus.

išvažiavę suprato, 
gaisras ir sugrįžo.

Apie šiaurės 
žmonės ..sugalvoja

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4946 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 1054 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Broadway Bar and Grill)

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y________________________  <
NOTICE is hereby given that License No 
RL 4916 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 33 Hudson Avenue, Borough 

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

LUDEIKOS ALEKSEJUS
Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y

of 
on

33

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5704 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 161—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J.
(Lincoln 

Avenue.ini—Sth

NOTICE
RL 1258

kad ne

savo spalvas ir spinduliuoja. 
Šiemet matyta pašvaistė bu
vo spinduliuojanti.

Ašigalio srityse pašvaistės 
pasirodo dažnai, po keliasde
šimt kartų per metus. Lietu
voj matyt rečiau ir kartais 

i labai trumpai, vos po kelias
pašvaistę sekundes, tik šiemet ilgiau 

_ . visokių buvo matyti. Panašus reiški-
Kartą jis nusivedė mane į spėliojimų. Tikrumoje ir mo-’nys buvo matyti 1929 m. Pa

rinką ir pardavė vienam ara- kslas dar nėra gerai ištyręs langoje ir Kaune.
bui. Man tada buvo astuoni šito reiškinio. Manoma, kad. Dar labiau į pietus, pav., 
metai. Mane nuvedė kartu saulės spindulių dalelės ap- prįe Viduržemio jūros, šiau-l 
su kitais vergais pas vieną šviečia aukštutinius oro J pgs pašvaistės pasirodančios 
labai žiaurų kunigaikštį. Jis sluoksnius ir esant skai- įįk vieną kartą per kokius 
turėjo daugybę žmonių, ver- driam orui, šviesų mirgulia-|io metų.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 972 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 949-955 Willoughby Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N, Inc 
949-955 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4853 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 216-216A-218 Crescent St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

GEORGE OSSENFORT 
(Fulton Hofbrau) 

216-216A-218 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

MITCHELL 
Tavern)

Brooklyn,- N. Y.

is hereby given that License No 
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 
of 
on

38

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
rtol Law nt 371 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TEOFIL URBANOWICZ 
and VINCENT MORDES

371 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2548 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 713 Rockaway Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS 
Adm. Estate of Harry Juris 

713 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1843 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 1630 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn) 

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2384 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 2502 Surf Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premised.

FRANCIS EARLY
2502 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
| RL 6707 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 132A of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 276 Humboldt Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO CONTRASTANO 
(d-b-a Mansion Bar and Grill)

276 Humboldt Street, Brooklyn, N. Y.

38 
Brooklyn, County 
the premises.

ALEX 
Bogart Street,

Bogart Street, Borough 
of Kings, to be consumed

SHAVLOCK
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RJL 1276 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 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GREGORY FLEMING 
(Barrel Inn)

2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section I32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
(d-b-a McGough Bros.)

4301 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5450 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 1113 President St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY 
(d-b-a President Grill)

1113 President St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7366 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 139 — 58th St. & 136 — 57th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC.
139 — 58th St. & 136 — 57th St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3772 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 5011-13 Ave. L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENIS CALLAGHAN 

(d-b-a Moran’s Bar & Grill) 
5011-13 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1250 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 117 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

james McLaughlin
117 Gold St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4947 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 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5937 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 261-7 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM, INC.
261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6625 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 1243 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADAM DEEFENBACH
1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1241 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 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2477 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 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2273 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 55 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN MEYERS
55 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2409 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 50 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WM. WEISBLATT & SYDNEY EHRLICH 
50 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1068 has been issued to the under-signed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101-7 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEIDEL’S REST., INC.
2101-7 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2472 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 2001 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM BOYLE
2001 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5446 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 686 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GALLAGHER
686 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1140 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 426 Prospect Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES DEVANEY
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3802 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 1082 St. Johns Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRED HEILMAN & MICHAEL MURPHY 

1082 St. Johns PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
G B 5291 has been issued to tire under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
642 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK RIEKE
642 — 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5038 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
3515 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
G B 4945 has been issued to the under
signed to sell bęor at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
5201 — 13th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID PARSON
5201 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2523 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 1501 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
G B 8867 has been issued to the under
signed to sell, beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
206 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO 
d-b-a Adelphi Delicatessen

206 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE^ is hereby given that License No. 
G B 10711 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN
1503 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3787 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANGELO SAGOS AND OTHO TURNER 

(Coliseum Rest.)
5304—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3790 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
687 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN, INC. 
687 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1563 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, - 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
d-b-a Margie Sweet Shoppe

80 Ave. O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1054 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB GULDIN
1 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1191 has been issued to the under-
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-35 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP F. 
d-b-a Phil’s

49—35 Kings Highway,

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1389 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK BOROWICZ
787 — 3rd Ave., . Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

O’ROURKE
Esso Diner

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1338 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

49-51

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1056 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

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

12 Adelphi St..

consumed on

FISCHER 
Tavern 
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3292 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 De Kalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL INFANTE 
d-b-a Emanuel Bar & Grill

431 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section i 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law ; 
at 2909 Fulton Street, Borough of Brooklyn,'. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAIGNEY & MURPHY
2909 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.
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at 32 Union Street. Borough of Brooklyn, . ‘“''J Hau-
County of Kings, to be consumed on the Jg. L
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NOTICE is hereby given that License No. 
RW 637 hns been issued to the undersigned

premises.
ANTONIO CANEDO

32 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 has been issued to the i 
to sell beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic 
at 1274 St. Johns PI., 
County of Kings, to 
premises.

1274 St.
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THOMAS
Johns Place,

ROGERS
Brooklyn, N. Y.j

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

NOTICE
RW 747 _________________ __________ _
to sell beer and wine at retail under Sections 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law, 
at 1354-1356 Bedford Avenue. Borough of, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumt ‘ 
on the premises.

JUSTIN LOWENBERGER 
d-b-a Unity Delicatessen 
Bedford Ave., Brooklyn, N.1354-1356 y;

NOTICE
RW 311 __ _____ o._
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyri 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

JEAN JURINICH
967 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y

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

su:
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License No. 
undersigned 
retail undei

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2596 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILIAM O'BRIEN
388 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 3507 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7409 

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

PASQUALE OREFICE
7409 Avenue U Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-91 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 JI 18-3150 Ocean Ave., Borough

Kings, to be consumed
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ICH F. D. FISCHB
i New Ship Tavern 

BrooHjn. X. >•

NOTICE is hereby given that 
RL 1305 has been issued to the 
to sell beer wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER WILK 
d-b-a Walter’s Bar and Grill

453—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortclyou Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN 
d-b-a Henry’s Restaurant & Tavern

2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2622 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 2926 Avenue S, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY WILTON 
d-b-a Nostrand Grill

2926 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1358 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 858 Glcnmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County 
on the premises.

GIOVANNI 
d-b-a Blue 

Glcnmore Ave.,

of Kingp, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6211 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 1425 Rockaway Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

of Brooklyn, County of 
on the premises.

G. WILLY 
d-b-a Koppy’s 

3148-3150 Ocean Ave.,

VOIGT
Restaurant

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6497 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Lincoln Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY FUGCIO
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

kalams į Federacijos centrą Praėjusio mėnesio pabai- 
ir rengiasi kitiems darbams, goję į'’Ameriką atvyko kun. 
Lapkričio mėn. yra pats lai-F. Kapočius, statomos Kau
kas įsteigti studijų ratelius ne paminklinės Prisikėlimo 
ir diskusuoti socialinius klau bažnyčios rektorius ir Kazi- 
simus.

Paprasčiausias būdas to- kas. Jiedu atvyko atlankyti 
kius ratelius suorganizuoti, mūsų, kad turėtume progą 
yra šioks: reikia pasirinkti ir mes plytelę, kitą įmūryti 
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pusiau formalius pasikalbė
jimus vienu ar kitu iškeltu 
klausimu. Bent vienas iš vei
kėjų turi būti pasiruošęs ku
rį nors aktualų socialinį 
(darbininkų) klausimą refe
ruoti, o kiti stato klausimus, 
diskusuoja. Vienam vakarui 
užtenka vieną klausimą iš
kelti, jį išstudijuoti, išdisku- 
suoti. O jei kuriam klausi- , 
mui vieno vakaro neužtenka, 
jam kelis vakarus pavesti.

Socialinių klausimų refe
rentai savo pranešimams pa
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enciklikomis, išleistomis dar
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XIII „Rerum Novarum” ir 
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Anno”. Yra galima gauti ir 
kitokios medžiagos — knygų 
ar žurnalų Amerikos katali
kų veikimo centre, tik, žino
ma, anglų kalboje. Kam to
kios medžiagos reikėtų, Fe- 

’ deracijos centrui tarpinin- 
Į kaujant, bus galima gauti 
į Kreipkitės į sekretorijatą.
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IANUEL INFANTE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-6798 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 216—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MANCARUSO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-361 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 2011a Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATALIE SIMON 
(Ocean Grove Rest.)

2011a Surf Ave., Brooklyn, N. Y.
216—4th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5799 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 4419 Ave. N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to\ be consumed 
on the premises.

JAMES F. HUBBARD
4419 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 3800 ___________
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-68-70 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.

SARAFIANOS and PSYCHOYOS, INC., 
1266-68-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

EB 3661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL DOHERTY 
(Park View Tavern)

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.
NAPALITANO

Eagle Tavern 
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7364 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 2141 East 28th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

BLISS LOG CABIN, INC.
2141 East 28th St.,, Brooklyn, N. Y.

858 NOTICE is hereby given that License No. 
RL 986 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 20 Somers St. and 2041 Fulton 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
20 Somers St. & 2041 Fulton St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Avenue, Borough

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

ORAZIO GUTTILLA
d-b-a New Lots Bar and Grill and 

Pizzaria Napolitano & Spaghetti House
907 Livonia Avenue, Brooklyn, N.

of 
on

į tą paminklą, kuris amžiais 
kels Dievo garbę ir primins 
Lietuvos atsikėlimą iš griu
vėsių ir įstojimą į nepriklau
somą gyvenimą. Amerikos 
lietuviai, tiek daug prisidė
ję prie Lietuvos reikalų, be 
abejonės, ir prie šio svar
baus darbo — užbaigimo 
statyti Prisikėlimo bažny
čios — prisidės.

L. Šimutis, 
AIJIKF Sekretorius.

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2367 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 28 Reeves 
of 
on

28

I Law at 28 Reeves Place, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
tho premises.

CHARLES WILLIAM SCOTT 
(d-b-a Ch. Scott Tavern)

Reeves Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL5111 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the ' ' 
trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN M. GABRIEL 
d-b-a Mill Basin Hofbrau

2101 Mill Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Con-

PAIEŠKOMI

■gyve-

Kongreso nutarimas 
Studijų rateliams pataria-

dalyviai 
energin- 

vietoje 
ir ap-

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3770 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 731 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. PECORA
731 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 557 Glen- 
more Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA CHESSIE
557 Glcnmore Ave., Brooklyn, N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that "License No. 
RL 5025 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Brook- 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2558 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76-78 Hamilton Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONSTANZO DĘMAIRO 
76-78 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y

trol Law at 99 -5th Ave., Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill

99—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R. 21 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 15-25 _____ _
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE, INC.
15-25 Arion Place, Brooklyn, N. Y .

Alcoholic Beverage Con- 
Arion Place, Borough

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6514 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richard Street, Borough 
nf Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X DUNN 
d-b-a Buster Dunn’s Bar & Grill

183 Richard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-563—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ROCCO SAVINO 
d-b-a Alp Tavern

561-563—5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1173 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 1380-4 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.

COST CURTIS, INC.
1380-4 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 991 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 286 Patchen Ave., Borough 
on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchen Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2339 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 4406—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises.

HARRY BROWN 
4406—5th Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE* is hereby given that License No. 
L 9 has* been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4911 — 12th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

' NOTICE is hereby given that License No.
4934 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 255 Kingston Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

i JERRY ZABB
(Hampton Bar & Grill)

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
j NOTICE is hereby given that License No.

RL 2494 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

at 1593 East Now York Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ANTHONY A. DE VITO 
(Tony’s Bar & Grill) 

1593 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.

1. Adomaitienė, Adelė, 
nanti New Yorke.

2. Adomaitis, Jonas, gimęs Pe- 
lainiškių k., Pašvitinio v., Šiaulių 
apskr., prieš Did. karą gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

3. Atkočiūnas, Juozas, ir Brigi
ta Paulauskaitė-Peliackienė, iki 
Did. karo gyvenę Steger, 111.

4. Bielskus, Trinas, dar pernai 
gyvenęs adresu 878 Hart St., 
Brooklyn, N. Y.

5. Birštonas, Vincas, kilęs iš 
Graubalkos k., Gražiškhj v., Ma
rijampolės apskr., iki 1928 m. 
gyvenęs 1535 Wood St., Philadel
phia, Pa.

6. Bunevieius, Mikas, gyveną 
Brooklyn, N. Y.

7. Dailydienė - Ramanauskaitė, 
Emilija, gimusi 1909 m. Philadel- 
nhia, Pa., paskutinis adresas; 211 
E. 81 st St, New York, N. Y.

8. Ivanauskas, Adomas, pasku
tiniu laiku gyvenęs Shenandoah, 
Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1138 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 321—5th Ave., Borough o( 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern)
321—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 
of 1 
on

546

I Law at 546 State Street. Borough 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
the premises.
MARGARET O’CONNOR CERULLI 

(Margie’s Tavern)
I State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2426 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2318 Atlantic Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RATNONE 
(Atlantic Bar & Grill)

2318 Atlantic Ave., - Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 2803 East 23rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM B. O'TOOLE 
(Bay Cafe)

2803 East 23rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3768 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 407 Bridge Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SILSBE, INC.
407 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1338 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 405 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. •
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
■105 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6710 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

Caton Ave., Brooklyn, N. Y.802

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol 
of : 
bn

96

Law at 96 
Brooklyn, County 
the premises.

STEPHEN 
Berry St.,

Alcoholic Beverage Con- 
Berry Street. Borough 
of Kings, to be consumed

J. SALAYKA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL TO26 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 617—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELMANN NIELSEN
617—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4910 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 59 Meserole Street, Borough 
of 
on

59

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

RAYMOND D. BLIVEN
Meserole Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2332 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retąjį undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440—17th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
440—17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 426 Ralph Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JULIUS 
426 Ralph Ave.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

DEUTSCH
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that Licepse __
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lnw 
at 212 Court St. & 256 Warren St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
d-b-a Court Restaurant 

212 Court St. & 256 Warren 
Brooklyn, N. Y.

No.

Bb rough 
be con-

st.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1323 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 52 Meserole St., Borough

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

ARTHUR KELLER
(d-b-a Twentieth Century Tavern)

Meserole St., Brooklyn, N. Y.

of
on

52

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1082 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 423—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
(Bona Vita Tavern)

Ave, Brooklyn, N.423—3rd Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4983 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* 252 — 3rd Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
Ave., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2366 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer, ’vine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1111 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

IRENE TAX
1111 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

252—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 315 
of Brooklyn, County 
on tho premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern)
815 Flatbush Ave., Brooklyn, N- Y.

Alcoholic Beverage Con- 
Flatbush Ave, Borough 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4985 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 1513-15—69 th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED. GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill)

i 1513-15—69th St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9216—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX HECKEL 
d-b-a Narrows Inn 

9216—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3044 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WARREN S. SOMMERS
3044 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6690 has been issued to the undersigned 
to sell bees wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 114 
of Brooklyn, County 
on the premises.

CANDLELIGHT 
114 Henry St.,

Alcoholic Beverage Con- 
Henry Street, Borough 
of Kings, to be consumed

RESTAURANT. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4912 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 1168 Liberty Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CHARLES V. WILLIAMS 
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1242 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 2294 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD LOEFFLER
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

ma diskusuoti socialinius 
(darbininkų) klausimus, nes 
Federacijos 26 kongresas 
priėmė tokį nutarimą: „Fe
deracijos kongreso 
mato gyvą reikalą 
gai raginti pirmoje 
Federacijos skyrius
skritis, o ir visas prie Fede
racijos priklausančias drau
gijas ir organizacijas, kad 
rūpintųs socialinių klausimų 
sprendimu, kad visais gali
mais būdais būtų populiari- 
zuojami popiežių enciklikų 
„Rerum Novarum” ir „Quad- 
ragesimo Anno” dėsniai, ku
rie nustato kelius į sociali
nio teisingumo įvykdymą. 
Kongresas paveda centro 

I valdybai sudaryti komisiją 
bent iš trijų asmenų, kuri 

į specialiai rūpintųs sociali- 
I niais klausimais, sudarytų 
i planą skyrių veikimui ir gvil 
I dentų tuos reikalus mūsų 
j spaudoje”.

9. Jankevičius, Povilas, gyve
nęs Elizabeth Port, N. J.

10. Karaliūnas, Juozas, turįs 
apie 50 mt, iki 1932 m. tarnavęs 
J. A. V. kariuomenėje.

11. Kerza, Jonas.
12. Klysčiūnas, Antanas, gyve

nęs New Porko apylinkėje.
13. Kučinskienė - Jalušauskai- 

tė, Anelė, 1910 mt, gyvenusi Ells
worth mieste.

14. Lazdauskas, Kazys, kilęs iš 
Vadžgirio, Raseinių apskr., gyve
nąs Chicago apylinkėje.

15. Levuška, Kastantinas, kilęs 
iš Spiegiu k., Pandėlio v., Rokiš
kio apskr., Amerikon išvyko 
1910 — 1911 mt., gyvenęs New

NOTICE
RL 5021 ___ _____ „ .... _____
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 143 McKibben Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX WEINRICH 
d-b-a—Maxie’s Bar & Grill

143 McKibben St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
RL 1264 _____ _____  __________
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE BOZZA 
d-b-a Central Garden Rest. Bar and Grill 
513 Central Avenue, Brooklyn, N. Y

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 971 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 246 Flushing Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

SAMUEL ROTH
246 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wipe 
132A of the Alcoholic 
at 5416—16th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROCCO 
d-b-a Alps 

5416—16th Ave.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

SCALI
Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

Yorke.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4948 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1083 
of Brooklyn, County 
on the premises.

KELLMEE 
1083 Bergen St.,

Alcoholic Beverage Con-
Bergen St, Borough 

of Kings, to be consumed

REST. CORP.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6170 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3005 Avenue J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’HALLORAN • 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1091 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 4122 Avenue D. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern)

4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5682 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 131 McDougal Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

131
131

the premises.
THOMAS J.

McDougal St.,
McDougal St.,

O’CONNOR
Brooklyn, N.
Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alccholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE 
d-b-a Dane’s Spaghetti House Bar and Grill 
2258 Pitkin Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 23 Columbia Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
B. & W. RESTAURANT BAR & GRILL, INC 
23 Columbia Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1094 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 2423 Avenue U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS 
d-b-a Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2582 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 Blake Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FELLNER
790 Blake Ave., - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4958 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 722—4th Avenue, Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
JOSEPH -------
722—4th

KONIARZ & STANLEY KILINSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1102

is hereby given that License No. 
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 1012 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lrw 
at 739—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

739—6th

JOHN PERROTTA
d-b-a Greenwood* Grove

Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE
RW 360 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 

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

DOMINICK MINNO 
Carroll St., Brooklyn, N. Y.

15 
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is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 621 has' been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 2343 Bath Ave., 
County of Kings, to 
premises.
DOMENICA ROMANO 
2343 Bath Ave.,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& JOSEPH MINGOIA 
Brooklyn, N. Y.

Ma.lereby 8[vl* j

b®en-issūe?XhŽ^* 1nd wine at retail to . ]
Alcoholic Bevera® I
n Street. Borough I
ings, to be consuwo »

.igney 4 jrogį.H.t i
hereby P’“1.
been iisued to Uie 

md wine «t retKU U* i 
Alcoholic Beverte r

Street. Borouyh
[ings, to be

^TTONK) CANg^ N-»

LRKSA vajus
Nuo šių metų lapkričio 

pirmos dienos prasideda di
delis mūsų svarbios organi
zacijos — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj — nau
jų narių prirašinėjimo va
jus, kuris tęsis per šešis mė- 
sesius.

16. .Liupnickas, Pranciškaus, iš 
Trakų 
Mass.

apskr., gyvenęs Lowell,

17. Lukauskas, Teofilius, s. 
išvyko iš Navasodų k.,Stasio,

Ta ūbavo v, Marijampolės apskr. 
prieš Did. karą, dirbęs anglių ka
syklose.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7320 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 146-148 Engert St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOTTIE NURKEWITZ
(Flatiron Bar & Grill) 

146-148 Engert Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6150 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. 384—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSE D'AMBROSIO
Avenue, Brooklyn, N. Y.384—5th

NOTICE
RL 2581 _________  _____ ______
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 966 McDonald Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MURPHY 
d-b-a Murphy’s Tavern

966 McDonald Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2074 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 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1107 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 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MACON BAR & GRILL, INC.
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 201 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

201

MARN
(Wyckoff Center Bar & Grill)

Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3011 " “ - - --
County of 
premises.

Ave. N, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

3011 Ave.

MARTHA ENGLER
(Bill’s Bar & Grill)

N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 595 
of Brooklyn, County 
on the premises.

ANTHONY 
SANTO LO 

(Miarhi 
Union Ave.,

Alcoholic Beverage Con- 
Union Ave., Borough 

of Kings, to be consumed

595

VERRUTO and 
SORRENTINO 
Restaurant)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4360 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 1069 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County ef Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES
(d-b-a Royal Lunch Room) 

1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6149 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 '459—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

WILIAM J. SIMMONS
Ave., Brooklyn, N. Y.459—5th

NOTICE
RL 2545 __ __ ■
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholiq. Beverage Con
trol Law at 388 Palmetto St,. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PALMETTO BAR & GRILL, INC.
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4978 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 235 Sands St.', Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK V. ROMANELLI
235 Sands St., Brooklyn,- N. Y.
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JEAN JŪRINIU.
1 Ave.,

Kadangi LRKSA yra stip
rus Federacijos narys, ka
dangi kiekvienas žmogus šia
me krašte turi būti apdrau
dę savo sveikatą ir gyvybę 
ir kadangi LRKSA yra fra- 

organizacija, parem
ia religiniais ir tautiniais 
pagrindais ir sutvarkyta pa
sai valstybių apdraudos de- 

reikalavimus, 
Federacijos skyriai te

paragina lietuvius katalikus 
prie Sus-mo rašytis ir savo

18. Lukšienė - Sausanavičiūtė, 
Katrė, kilusi iš Jėzno v., Alytaus 
apskr., paskutiniu laiku gyvenusi 
New Yorke.

19. Mankauskas, Kazys, taipgi 
pasivadinęs Joseph Spokie ir 
Chas. McClusky, prieš Did. karą 
gyvenęs Pittsburgh, Pa.

20. Matukaitis, Kost antas, kilęs 
iš Eiglabalio k., Kalvarijos v., 
Marijampolės apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adre-
sn:
Consulate General of Lithuania,
16 W. 75th St.. New York, N. Y.
Lietuvos Gekieralinis Konsulatas

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5601 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 443 Evergreen Ave., a-k-a »'i 
Palmetto St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises 

ARMAND T. BOUCHER
443 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
a-k-a 97 Palmetto St.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2423 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 575 Lorimer Street, Borough

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

CHARLES PETRUCCELLO 
d-b-a Charlie’s Restaurant

Bar & Grill
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

of 
on

575

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5501—2nd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD R. CASEY 
d-b-a Casey’s Tavern

5501—2nd Avenue, Brooklyn', N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2576 hns been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock 1 

8510—18th Avenue,
.. Inn
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6’07 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 659 
of Brooklyn, County 
on the premises.

ASHLAND 
659 Fulton Street.

Alcoholic Beverage Con- 
Fulton Street, Borough 
of Kings, to be consumed

TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6085 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 180 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTON KROPF and CARLO GANASSA 

d-b-a New Ridgewood Casino
180 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 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 234 Flushing Avenue, and 
7 Hall Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234 Flushing Avenue

Brooklyn, N. Y.
7 Hall Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 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 107 Tompkins Avenue, a-k-a 
907 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

______ WISCH
10’ Tompkins Ave., a-k-a 907 Myrtle Ave., 

Brooklyn, N. Y.

LOUIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2335 has been issued to the undersigned 
to soil beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN W. MANNIX
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7080 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 341 Ocean Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC.
311 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2661 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 3901—2nd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET MORGIA
3901—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 291 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY PAVILANSKY
291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 1124 has been issued to the 'undersized 
to sell beer wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the 
trol Lnw at 233 
of Brooklyn, County 
on tho premises.

MURRY 
233 Moore St.,

Alcoholic Beverage Con- 
Moore Street, Borough 
of Kings, to be consumed

CAFE, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 679 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2191 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDI RUSSO
2191 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2569 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 2188-2190 Flatbush Ave.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(d-b-a Tony’s Bar & Rest.) 

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1281 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 2 Wyckoff St. & 205 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises. 
ARTHUR KELLY & DAVID J.

2 Wyckoff St. and 205 Court St., 
Brooklyn, N. Y.

Court St., 
Kings, to

RUDDLE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2499 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 4118-20 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALFRED 
4118-4120 Avenue II.

Avenue H, Borough of 
Kings, to be consumed

J. GROTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4886 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 3424 Quentin Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
3424 Quention Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2546 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 391 Saratoga Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY KARRIS
391 Saratoga Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4888 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 2671 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be . con
sumed on the premises.

ANNA CORDES
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4963 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 4425—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE DRESSLER
(Green Tavern Bar & Grill) 

4425—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given . that License No. 
RL 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Laav at 333-5 
of Brooklyn, County 
on the premises.

JOSEPH 
333-5 Park Ave.,

Alcoholic Beverage Con- 
Park Avenue, Borough 
of Kings, to be consumed

GIORDANO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholk Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(d-b-a Ocean Tavern)

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.
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VINCENT PERCELI 

(Mansion Bar and Grill) 
Frost Street, Brooklyn, N.

Iš TOLIAU IR Iš TOLI
MŪSŲ REIKALAI ŠVEN

TOJE ŽEMĖJE

PHILADELPHIA, PA.

Spalių 17 d. įvyko lietuvių 
klubo iš South-West Phila- 
delphijos balius. Dalyvavo 
apie 400 asmenų. Buvo kita
taučių politikierių. Po ska
nių užkandžių prasidėjo kal
bos. Susirinkusių ūpas buvo 
99 nuošimčiais - demokratų 
pusėje. Pirmas kalbėjo klubo 
pirm. J. Žekas. Po to kalbėjo 
teisėjas Wm. M. Lewis, kon- 
gresmanas Leon Socks (iš 
Washington, D. C.), kongres- 
mžanas John P. Corrigan (iš 
Harrisburgh, Pa.), J. Kava
liauskas ir A. Užumeckis. 
Vakarą vedė K. Čeledinas. 
Po vakarienės buvo šokiai ir 
tęsėsi iki vėlumos.

S. W. Phila. lietuviai labai 
gražiai ir sutartinai darbuo
jasi. Prieš 4 metus jie norėjo 
suorganizuoti naują lietuvių 
bažnyčią ir pinigų pradžiai 
sudėjo. Bet kai kardinolo lei
dimo negavo, tai turėjo lik
viduoti užbrėžtą darbą. Su
dėtus pinigus nutarė perduo
ti kun. I. Valančiūnui, šv. 
Kazimiero par. klebonui.

Veiklių lietuvių kolonija, 
susidedanti iš per 300 šei
mynų, negali ramiai būti be 
savo lietuviško veikimo 
Prieš 2 metus suorganizuo
tas klubas su pašelpa ligoje 
ir nelaimėje. Iki šiol prisira
šė per 150 narių. F. P.

Kun. Puloko primicija
Lapkričio 1 d. šv. Marijos 

katedroje, Lincoln, Nebras
ka, bus įšventintas kun. Al
binas A. Pulokas, gimęs ir 
krikštytas mūsų šv. Kazi
miero par. bažnyčioje.

Naujo kunigo primicija į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 7 
d., 10:30 vai. rytą šv. Kazi
miero bažnyčioje. Į šias iš
kilmes primįcijautas kviečia 
visus atsilankyti, o ypač 
tuos, su kuriais-drauge mo
kėsi, augo ir šv. Kazimiero 
par. mokyklą drauge lankė.

Visiems bus malonu pama
tyti jauną kunigą, laikantį 
pirmą kartą iškilmingas mi
šias ir iš jo rankų priimti 
kunigišką palaiminimą.

Šalia džiaugsmo yra ir ne
smagumų. Liūdna, kad kun. 
Puloko primicijos nesulaukė 
jo tėvelis, kuris prieš metus 
mirė. Nesulaukė šios džiaug
smo dienos ir a. a. kun. J. 
Kaulakis, kurs primicijantą 
yra ir krikštijęs.

Šv. Kazimiero parapijie
čiai džiaugiasi iš savo tarpo 
sulaukę kunigo, siunčia jam 
geriausių linkėjimų ir prašo 
Dievo palaimos jo apaštala
vimo darbe.

pukaitis ir trys vietiniai.
— Spalių 31 d., Kristaus 

Karaliaus šventėje, visos 
vyskupijos šv. Vardo vyrai 
drauge eis į pamaldas; lietu
viai vyrai kviečiami popiet į 
didžiulę salę.

— Sunkiai serga šv. Vardo 
dr. nariai T. Žukauskas ir 
graborius J. Grebliauskas.

— Lapkričio 7 d., šeštadie
nį, mokyklos vaikučiai turės 
teatrą. Lietuviai mėgsta vai
kučių pramogas, nes seserys 
kazimierietės išmoko gražiai 
lietuviškai kalbėti ir dainuo
ti. J. K.

Šį sekmadienį, spalių 31 d., 
7 vai. vak. šv. Kazimiero par. 
salėje, LRKAS. 130 kuopa ir 
sodalietės rengia šaunią ir 
skanią vakarienę su šokiais.

Publiką žada palinksminti 
demokratų ir respublikonų 
atstovai. Vakarienei surengti 
darbuojasi A. Gudulevičienė, 
Susiv. pirm. S. Staibingis. 
sodaliečių pirm. Ona Fabijo- 
naitė, T. Jakaitienė, S. Vir
bickas, J. Kazkuskas, J. Fa
bijonas ir, žinoma, kun. S. J. 
yembrė.

Vakarienės pelnas bažny
čios dažymo fondui. Įžanga 
vos 75 c.; vaikams 50 c.

Be to, visa parapija smar
kiai rengiasi parapijos ban- 
kietui, kuriuomi bus minima 
■parapijos 25- metų sukaktis. 
Tai įvyks apie lapkričio 21 d.

Vakarienės Komisija.

Pagerbė kleboną
Spalių mėn. 24 dieną pa

gerbtas kleb. kun. J. Ambo- 
tas jo 25 metų klebonavimo 
sukakties proga. Sveikinimo 
kalbas vakarienėje pasakė 
mayoras Spellacy, kunigai 
Valantiejus, Gauronskis, 
Abromaitis, dr. Jagminas, 
Pankus, Karkauskas, Gra- 
deckas, Vaitekūnas, Karto
nas ir Ražaitis, daktarai Mi- 
kolainis ir Aukštakalnis, J. 
Mončiūnas, komp. Aleksis ir 
kiti. Programą vedė kun. J. 
Kripas. Dainavo par. choras, 
muz. J. Balsio vedamas ir 
solistai. Klebonui įteikta 
daug dovanų. Vietos laikraš
čiai daug rašė.

— Parapijos 50 metų su
kakties 40 vai. atlaidai spa
lių 17, 18 ir 19 dd. gražiai 
prasidėjo ir ko’ iškilmingiau
siai baigėsi. Didžiulės mi
nios lietuvių atliko išpažintį 
ir Komuniją priėmė. Didis 
skirtumas. Buvo atsitikimų, 
kad per 40 vai. atlaidus du 
trys žmonės atlikdavo išpa
žintį, nes daugiausia buvo 
„metiniai katalikai”, o dabar 
visai kitaip.

Darbavosi svečiai kunigai: 
K. Keidošius, J. Jesaitis, 
Brundza, Daumantas, dr 
Martusevičius, Paukštis, Če-

Pirmą kartą mūsų koloni
joje operetę „Adomas ir Ie
va” (M. Petrausko) rengia 
Lindeno lietuvių R. K. para
pijos fondas. Vaidina šv. Ce
cilijos choras iš Newark, N. 
J., vad. muz. A. Stanšauskui. 
Įvyks sekinadienį, lapkričio 
7 d., Linden Hall, kampas 
Wood Ave. ir 16th St., Lin- 
dene. Pradžia 6:30 vai. vak.

Ši operetė yra graži, pilna 
juokų ir su gražiomis daino
mis. Adomą vaidins J. Spra
naitis iš Patersono, Ievą — 
R. Jurkaitienė, grafą — J. 
Krukauskas, o kiti iš šv. Ce
cilijos choro. Taipgi šis an
samblis .padainuos ir gražių 
dainų. Šis vakaras bus pil
nas įvairumo, tad visi vieti
niai ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti ir pa
matyti šį gražų veikalą. Po 
vaidinimo bus šokiai. Tikie- 
tai po 50 c., tik šokiams 35 
c.

Federacijos kongresas už- 
girdamas reikalingumą turė
ti Jeruzalėj lietuvių religinę 
atstovybę pavedė man vyk
dyti tą sumanymą. Pradėjęs 
darbą, labai nustebau, pama
tęs didelį visuomenės palan
kumą. Aukų nerenku nei 
bažnyčioje, nei po namus. 
Pasakęs pamokslą apie Šven
tąją Žemę, paaiškinu taipgi 
kokia bus reikšmė lietuviams 
turėti ten drauge su kitomis 
tautomis savo maldos namą. 
Žmonės labai įdomaujasi, 
daugelis jų pareiškia norą 
prisidėti prie to amžino pa
minklo, gausiai remia įteik
dami savo aukas asmeniškai, 
arba siunčia Fondo globėjui 
kun. A. Linkui, 12259 Eme
rald Ave., Chicago, Ill.

Tikiuosi, kad ir kitose ko
lonijose sutiksiu tokias pat 
pasekmes, kaip Philadelphi-j 
joj ir Shenandoah, Pa. Tat 
su parama prakilnios širdies 
asmenų turėsime Jeruzalėj 
savo maldos namą, kurį ves 
venuolės seserys lietuvaitės 
ir atstovaus mums prie Išga
nytoj aus karsto.

Philadelphijoj, šv. Andrie
jaus par. aukojo: po 100 dol.
— kun. J. Čepukaitis, P. Mi- 
kalojūnas, M. Mikolajūnienė, 
Staniškių šeima ir kun. D. 
Mikšys; J. Morkūnas — 25, 
šv. Rožančiaus dr. 10; po 5 
dol. — M. Zenkauskaitė, J. 
Riškevičienė ir E. Laužikai
tė; A. Šimkevičienė iš Bur
lington, Pa. — 100 dol.

Šv. Jurgio par., Shenan
doah, Pa.: E. Sinkevičienė — 
100,1. Kvalkauskaitė — 100; 
E. Martusevičienė — 25; O. 
Kvedaravičienė — 50, Ra- 
meikių šeima savo tėveliui 
a. a. A. Rameikai atminti — 
25, P. Celešius — 5, J. Cele- 
šienė — 5, K. Jankevičienė
— 5, M. Stankevičienė — 15, 
V. Kazlauskienė — 5, K. Šar- 
palienė — 10, O. Daugirdie
nė — 5, O. Luišienė — 10;

Philadelphijoj ir apylinkė
je: R. Grebliauskaitė — 50, 
V. Hretikienė — 1, P. Dap- 
šienė — 1, U. Gregeckienė — 
1, J. Armonienė — 10, M. 
Griškevičienė — 2, O. Palio
nienė — 3, S. Norkienė — 
10, Rimgaila — 1, Peledienė
— 1, S. Agint — 5, B. Kuk- 
taitė — 1, J. Balčiūnas — 5, 
N. Žemaitienė — 5, E. Vid- 
rinskienė — 51, J. Liškevi- 
čienė — O. Rutkienė — 1, V. 
Kavaliauskaitė — 1, J. As
trauskienė — 10, K. Senulis
— 1, J. Morkūnas — 5, A. 
Brainskienė — 10, K. Zelbai- 
tė — 10, Apaštalystės mal
dos draugija, šv. Andriejaus 
par. — 10, M. Lazauskienė
— 2, E. Aniolauskienė — 5, 
I. Jakštis — 1, B. Stankienė
— 1, Jabtonskis — 2, K. 
Dryža — 3, N. N. — 4, O. 
Beleckienė — 2, A. Mažeikie
nė — 1, Šimaitienė — 1.50. 
P. Timinskienė — 5, N. N. 
pavardės nesakė, bet pareiš
kė: Aukoju Panel, švenčiau
siai, Ji žino vardą — 200. 
N. N. aukoja brang. Išgany
tojui — 30, M. Čingas — 2, 
Adomaitis — 1, kun. dr. V. 
Martusevičius — 25, N. N. 
iš Chester, Pa. — 5.

Šv. Jurgio par., Brooklyn, 
N. Y.: O. Bairiūnienė — 10, 
M. Klinski — 5, T. Bulonie- 
nė — 3, N. N. — 5 dol.

Aukos pasiųstos Fondo 
globėjui kun. A Linkui 
12259 Emerald A\ _., Chica 
go, HL

Iškilmingos vestuvės
Spalių 24 d. kleb. kun. Pr. 

Virmauskis sušliūbavo vyčių 
kuopos pirm. Prancišką Kar- 
lonaitę su Karoliu Skadaus- 
ku, laivyno aviacijos radio 
operatorium. Pamergės buvo 
apsirengusios mėlynai, o pir
moji, O. Petrušytė, purpurine 
spalva. Visa jaunųjų procesi
ja į altorių darė nepaprastą 
įspūdį. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Pabroliais ir pa
mergėmis buvo: O. Petrušy
tė su A. Gapučiu, M. Matui- 
zaitė su Vyt. Blekaičiu, J. 
Matuizaitė su J. Bernatonių, 
O. Peteškaitė su J. Varnu, 
F. Grendelytė su J. Alavo- 
šium ir Jezukevičiūtė su B. 
Skrickum.

Par. salėje įvyko šaunus 
vestuvių pokylis, kuriame 
dalyvavo arti 300 svečių. 
Dalyvavo L. Vyčių Centro 
pirm. A. Mažeika su žmona, 
Amerikos administratorius 
D. Averka su žmona ir duk
rele iš Ne«r Vorko.

Visi svečiai buvo vaišina
mi visu dzūkišku nuoširdu
mu. Visi sveikino laimingus 
jaunuosius jų naujame ben
drame gyvenime.

|nizacijų: duktė Ona prie L J 
Vyčių ir par. choro, sūnus 
Bronius prie choro. R.

Parapijos vakarienė
Metinė vakarienė įvyko 

spalių 24 d. par. salėje, kuri 
buvo pilna žmonių. Vakarie
nę atidarė kleb. kun. Kinta 
su malda. Vakarą vedė par. 
trusfcisas Jurgis Jesiulaitis, 
kuris labai gražiai tvarkė 
programą. Buvo atvažiavu
sių ir iš tolimesnių miestų. 
Kalbas pasakė B. Obelevi- 
čius, kun. M. Kemežis ir vie
tos klebonas kun. Kinta. So
listai Marijona Baubliūtė, 
Pranas Andreičikas ir Jonas 
Spranaitis sudainavo labai 
gražias lietuviškas dainas. 
Parapijos choras pradžiugi
no publiką linksmomis dai
nomis. Tiek daug žmonių da
lyvavo vakarienėje, kad rei
kėjo du kartu sodinti prie 
stalų. Visi buvo labai paten
kinti 
mino 
rėš. 
kiai.

RL 2394 has been issued to the undersignedNOTICE is hereby given that License _No. 
NOTICE is hereby given that License No . 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 777-779-781 Sterling Fl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE J. JOYCE 
777-779-781 Sterling Place. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6713 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 3410-3412 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRISCOLL & FRANCIS 
McGLINCHEY—TILDEN INN 

3410-3412 Tilden Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6518 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 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS
(Louis Little Campus and Rest.) 

749-51 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5010 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 837-A Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McALFIN PARKWAY REST., INC. 
837-A Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 655 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BILL KARABATSOS 
(La Touraine Restaurant)

655 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N-is hereby given that License N VaigiaiS, KUriUOS paga-1 RL 2380 has been issued to the undersigned 
v _ - . . 1 to sell beer,-wine and liquor at retail undeiSV. Onos draugijos na-. Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

, _ v ^a'v 923 Franklin Avenue. BoroughPo vakarienės buvo SO- ■ of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 nn fhn nromicac

Primicijos
Spalių 24 d. pirmas 

mingas mišias laikė kun. Ka
zimieras Vengras, marijonas, 
ką tik įšvęstas ir sugrįžęs iš 
po 4 metų studijų Lietuvoje. 
Mišiose diakonu buvo kun. 
Plevokas, subdiakonu kun. 
Morkūnas, ceremonijų vedė
ju kun. K. Jankus. Jausmin
gą pamokslą pasakė kun. Pr. 
Strakauskas iš Lowellio. 
(Jis pirmutinis iš šios para
pijos, priėmęs kunigystės 
sakramentą). Mišiose daly
vavo su savo vėliava šv. Ka
zimiero draugijos nariai, 
kuriai, rodos, priklauso ir 
kun. Vengro tėvelis. Žmonių 
buvo prisikimšusi bažnyčia.

•Po pamaldų kleb. kun. 
Virmauskis iškėlė pietus kle
bonijoje naujam kunigėliui 
jo tėveliams ir svečiams ku
nigams.

Švenčių tvarka
Spalių 31 d. mišparai 7:30 

vai. vak.; po mišparų išpa
žintys; lapkričio 1 d., Visų 
Šventų šventė — mišios: 6 ir 
9 vai.; lapkričio 2 d., Vėlinės 
— mišios 6, 8 ir 9 vai.; 7:*30 
vai. vak. Vėlinių mišparai.

Vakarėlis
Sekmadienį, lapkričio 14 

d. 7 vai. vak., šv. Veronikos 
klubas rengia „Košimo vaka
rą” parapijos salėje. Bus 
proga laimėti gražių dovanų. 
Įžanga tik 35 c.

Patersonietis.

on the premises.
FRANKLIN TAVERN. INC.

923 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
RL 6100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1140 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOLDUC BAR and GRILL CORP.
1140 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1128 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. ATCHUE and 
WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Wil-Bar and Grill)

1128 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N< 
RL 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 40 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTA 
(Don’s Bar and Grill)

40 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE Is hereby given that License No 
RL 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES LOESER
Adm. of Estate of Joseph Loeser 

(d-b-a Ye Olde Tavern
158 Grand Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N< 
RL 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

j trol Law at 31 South 3rd Street, Borough 
1 nf Rrnnklvn Cminlv

Spalių 11 d. prasidėjo ang
lų kalbos dieniniai ir vaka-

• ••. • . • . 5 I <*u MA kJVUlll OI U Oll'txi, DUlUUglIrimai kursai, kuriuos lanky- ' of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
v on the premises.

ti kviečiami visi ateiviai — 
moterys ir vyrai. Jei valdžia

Seniai bostoniečiai laukė 
vienų vestuvių ir galop su
lauks... Jos įvyks lapkričio 
25 d. Tai tarp mūsų popu
liariausios porelės — Juozo 
Antanėlio ir Onos Valeckai- 
tės. Jau per kelis metus nei 
vienam nebuvo paslaptis, 
kad jie kada nors kels vestu
ves. Bet jie su vestuvėmis 
nesiskubino. Juozas siekė 
tikslo — ėjo mokslus, mokė
si optometrijos. Dabar baigė 
ir dirba savo mokyklos kli
nikoje kaipo optometristas. 
Jie abu mėgiamiausi gražia
balsiai solistai vaidintojai, 
nuo pat savo vaikystės die
nų. Jie tokio čia populiaru
mo, kaip seniau Douglas 
Fairbanks ir Mary Pickford.

Neseniai jų garbei įvyko 
„showers” pas p.p. Gani- 
prauskus Lynn, Mass. P. Ga- 
niprauskas yra Onutės arti
mas giminaitis, kurio ofise 
Onutė dirba. Jis turi odos iš
dirbinio fafbriką Lynne, kur 
keli šimtai darbininkų dir
ba.

AUGUST GOODARD
31 South 3rd Street, Brooklyn, N. Y

, NOTICE is hereby given that License No 
rx blnnn.r RL has been issued to the undersigned SamdO mokytojus, O kiaušy- to sell beer, wine and liquor at retail undei 

, . i-iii-, * Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-tojams duoda dykai knygas, trol Law at lis Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KOTTL
145 Bedford Avenue,. Brooklyn, N. Y 

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1149 has been issued to the undersigned 
to beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY SYPNIEWSKI 
(Stanley’s Rest. Bar and Grill)

177 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1042-6 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN INC.
1042-6 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y 

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Stagg Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STAKER
297 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3829 has been issued to the undersigned 
to s’li beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

tojams duoda dykai knygas, 
popierių ir paišelius, tad ar 
galima atsisakyti progos?

Visiems gera proga išmok
ti angliškai skaityti ir rašy
ti. Mokslas niekam nepaken
kė, nepakenks ir mums, lie
tuviams.

Mokyklos nr. 13 kursai 
nuo 9 iki 11 vai. rytą, o va
karinės (nr. 1), Jersey St. 
nuo 7:15 iki 9:15 vai. vak.

Pereitą savaitę apsivedė 
M. Sandaitė su Fr. Curtis. 
M. Sandaitė yra duktė A. 
Sandos, kuris daug dirba šv. 
Petro parapijoje; turi išauk- 
lėjęs gražią šeimynėlę. Kaip 
pats, taip ir vaikai priklauso 
prie įvairių lietuviškų orga

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

RL 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 64 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM 
(Old Land Mark Bar & Grill)

61 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 1222 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 1018 Manhattan Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES KILAR 
(Amber Lantern Inn—Restaurant) 

1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 2625 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 1550 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. SMITH 

Capitol Bar & Grill
1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2300 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 193 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WLADYSLAWA DURKA
193 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1337 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 36 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONI MASTOWSKI
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is -nereoy given that License No. 
RL 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consrtped 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4850 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 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume* 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(d-b-a Pallas—Restaurant)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6544 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 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Beard Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. O’CONNOR
48 Beard Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6298 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 209 Franklin Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL ROMAN
209 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL1225 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 1116 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL2562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(d-b-a The Old Oakland Tavern) 

387 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ’ 
RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7 Woodhull Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHRYN MARIN 
(Clover Tavern)

7 Woodhull Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH H. STUKE 
(Nassau Tavern)

101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 805—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DANELCHUK 
(Colonial Rest. & Bar)

805—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No 
RL 1198 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 1522 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on premises.

PASQUALA MORRONGIELLO
AND

MARY SPINELLI
(Pat’s Bar & Grill)

Bergen Street. Brooklyn, N.

VYSKUPO m. re 
SVEIKINIMAS 1

LIETUVOS

J. E. vyskupas M. ] 
atsiimtu Amerikos re 
riui laišką, kuriame 
laimingai sugrįžęs, p 
jęs ir jau pradėjęs sav 
latinį darbą. Vyskupj 
Joniai prisimenąs vistu 
rikiečius lietuvius ir v 
siunčia geriausių link 
Be to, vyskupas pažyn 
jauna savaitraštį An

PAREMKITE PRAM
ajberikos naui

Malonūs skaitytojai 
įos pastebėję, kad i 
ienomis keturių pa 
ulėse įvyks įdomios p 
*ds, ruošiamos Am 
audai. į visas šias p 
jas maloniai kviečiai) 
® brooklyniečius, n 
Mečius ir apylinkės A 
los skaitytojus ir biči 
Atsilankykite pagal ga 
iną Žinoma, mes no 
mėm, kad visi dalyvaut 
visose pramogose, tačiai 
ku, kad ne visiems bus 
ma taip padaryti. Atsila 
kite ten ir tiek, kur ir

$ sekmadienį, spaliu 
i, pirmoji pramoga bus 
reiškimo par. auditor) 
tapas No. 5th Haven 
ptvię, Brooklyne, tuo; 
Rožančiaus pamaldų, a; 
ral. vak. Bus galima n 
lomiu žaidimu savo 1 
šbandyti, bet gauti ii 
indžiu. Visi laukiami! 
Sekanti pramoga bus 
denį, lapkričio 6 d., 1 
dho par. salėje, 64-25 
į Avė. ši pramoga bur 
kais žaidimais, užl 
kis ir šokiais.

kečia pramoga įvyks 
I įsekmadienį, lapkričio 7 

ij’fly Karalienės par. sa 
So. 4th ir Roebling SI 

wklyne. ši pramoga b 
j įvairi, visiems įdomi. 
Mnitinė pramoga ru 
sa šeštadienį, lapkrič 
Uv. Jurgio par. salėj 
'lork St., Brooklyne. Či 
i visiems bus malonu at 
liyti ir įdomiai laik;

iki pasimatymo, ma
tytojai, visose pra- 

skiriamose Ameri-

LICENSES
BEEK, WINE, LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2620 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 1304 
of Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
1304 Fulton Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-88 Myrtle Avenuf, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6073 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1144 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tHe premises.

HOWARD SHEA
1144 Halsey Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 599 has been isjied to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO AND 
BASILIO 1MBURGIA

170 Ave. T, 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 undei 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No 
RL 4220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR AND GRILL INC. 
281 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
tiol Law at 52 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LENA GANZ
52 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1280 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume!' 
on the premises. —

FRANCES VAIVADA
427 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

1522

NOTICE is hereby given that License. No 
RL 2512 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 629 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises.

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton Street, Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 1284 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 517 Morgan Avenue. Borough | 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on the premises.

KONSTANTY—SINKIEWICZ
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 5612 has been issued to the undersigned J 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con. i 
trol Law at 187—7th Avenue, Borough j 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises.

EDWARD IGOE
187—7th Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No | 
RL 3822 has been issued to the undersigned j 
to sell I eer, wine and liquor at retail under 1 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 575 Johnson Avenue, Borough J 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No 4 
RL 2550 has been issued to the undersigned j 
to sell beer, wine and liquor at retail under j 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- i 
rol Law at 225 Franklin Street, Borough j 

of Brooklyn, County of Kings, to be consumed j 
on tho premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA
125 Franklin Street, Brooklyn, N Y.l

NOTICE is hereby ■ given that License No. J 
iL 5441 has been issued to the undersignedl 

lo sell beer, wine and liquor at retail under! 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at 13-15 Grand St. Ext., Borough I 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed j 
>n the premises.
, MICHAEL NEWMAN 

(Lucky Bar & Grill)
13-15 Grand Street Ext. Brooklyn, N. Y.l
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VIETOS ŽINIOS
VYSKUPO M. REINIO 

SVEIKINIMAS IŠ 
LIETUVOS

J. E. vyskupas M. Reinys 
atsiuntė Amerikos redakto
riui laišką, kuriame sakosi 
laimingai sugrįžęs, pasilsė
jęs ir jau pradėjęs savo nuo
latinį darbą. Vyskupas ma
loniai prisimenąs visus ame
rikiečius lietuvius ir visiems 
siunčia geriausių linkėjimų. 
Be to, vyskupas pažymi, kad 
gauna savaitraštį Ameriką.

PAREMKITE PRAMOGAS 
AMERIKOS NAUDAI

PRAMOGOS AMERIKOS NAUDAI
moga, kurią suruošė sąjun- 
gietė T. Barziliauskienė. Pra
moga pavyko ir kuopai liks 
pelno. Kuopa labai dėkinga 
p. Barziliauskienei ir jos mo
tinai p. Krušinskienei už vai
šes.

24 kp. labai svarbus susi
rinkimas įvyks kitą pirma
dienį, lapkričio 8 d., 8 vai. 
vak.

MINĖS KRISTAUS 
KARALIAUS ŠVENTĘ

Sekmad., Spalių-Oct. 31d.
APREIŠKIMO PAR. SALĖJE, 

No 5th ir Havemeyer Sts. B’klyn, N.Y.

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

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

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

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

207 York St., Brooklyn, N. Y.

•> iš anksto 40 c., prie durų —
► 50 c. Ruošėjai kviečia visą
► Brooklyn©, Maspetho ir apy-
► linkės jaunimą atsilankyti į
► šiuos šokius.

PRIE ALTORIAUS...

Ona Eidukaitytė su And
rium Akelaičiu ruošiasi žy
giuoti prie Altoriaus, kas į- 
vyks Apreiškimo par. bažny
čioje už dviejų savaičių.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1360 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 9 Willoughby Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

9 Willoughby Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1032 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 I28O-A Fulton Street and 534 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. DURKIN
(d-b-a Durkin’s Emerald Bar and Grill) 

1289-A Fulton St., and 634 Nostrand Ave., 
Brooklyn, N. Y.

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

BALSAVIMO LAPAS
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Malonūs skaitytojai jau 
bus pastebėję, kad šiomis 
dienomis keturių parapijų 
salėse įvyks įdomios pramo
gos, ruošiamos Amerikos 
naudai. Į visas šias pramo
gas maloniai kviečiame vi
sus brooklyniečius, maspe- 
thiečius ir apylinkės Ameri
kos skaitytojus ir bičiulius. 
Atsilankykite pagal galimu
mą. Žinoma, mes norėtu
mėm, kad visi dalyvautume! 
visose pramogose, tačiau aiš
ku, kad ne visiems bus gali
ma taip padaryti. Atsilanky
kite ten ir tiek, kur ir kiek 
galima.

Šį sekmadienį, spalių 31 
d., pirmoji pramoga bus Ap
reiškimo par. auditoriume, 
kampas No. 5th Havemeyer 
gatvių, Brooklyne, tuoj po 
Rožančiaus pamaldų, 
vai. vak. Bus galima 
įdomiu žaidimu savo 
išbandyti, bet gauti
kandžių. Visi laukiami!

Sekanti pramoga bus šeš
tadienį, lapkričio 6 d., Mas- 
petho par. salėje, 64-25 Per
ry Ave. 
įdomiais 
džiais ir

Trečia
tą sekmadienį, lapkričio 7 d., 
Angelų Karalienės par. salė
je, So. 4th ir Roebling Sts., 
Brooklyne. Ši pramoga bus 
irgi įvairi, visiems įdomi.

Paskutinė pramoga ruo- 
šlama šeštadienį, lapkričio 
13 d., šv. Jurgio par. salėje, 
207 York St., Brooklyne. čia 
irgi visiems bus malonu at
silankyti ir įdomiai laiką 
praleisti.

Tad, iki pasimatymo, ma- 
lonūs skaitytojai, visose pra
mogose, skiriamose Ameri-

< kos naudai.
Amerikos Administracija.

apie 8 
ne tik 
laimę 

ir už-

Ši pramoga bus su 
žaidimais, užkan- 

šokiais.
pramoga įvyks ki-

| SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

Romuvos klubas šį sekma
dienį, spalių 31 d., ruošia 
Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą, kurs įvyks 4 vai. 
popiet šv. Jurgio par. salėje, 
207 York St., Brooklyne. 
Programoje Amerikos re
daktoriaus paskaita ir baž
nytinė muzika.

Visi maloniai kviečiami į 
šį minėjimą. Įėjimas visiems 
laisvas.

LIETUVIŲ KABLOS 
KURSAI

Spalių 28 d. Apreiškimo 
par. mokyklos salėje prasidė
jo lietuvių kalbos ir istorijos 
pamokos suaugusiems. Pa
mokoms vadovauja A. J. Ma
žeika; jos bus ketvirtadie
niais nuo 7:30 iki 8:30 vai. 
vakare.

Norintieji šias pamokas 
lankyti prašomi be atidėlio
jimo įsirašyti.

LEGIJONIERIŲ 
PAMALDOS

Vietos lietuvių legijono 
postas Paliaubų Dienoje (Ar 
mistice Day) Angelų 
lienės par. bažnyčioje 
pamaldas. Mišios bus

Kara- 
turės 

9 vai

VYČIŲ PARENGIMAS

Lapkričio 10 d., Paliaubų 
Dienos (Armistice Day) iš
vakarėse, vyčių 41-ma kuopa 
turės Apreiškimo mokyklos 
salėje savo rudeninį paren
gimą — „Orchard dance”. 
Gauta geras orkestras. Bus 
ir pamarginimų. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga 35 centai. 
Kviečiami visi atsilankyti. 
Pelnas pusiau su parapija.

DUKTĖ NUŽUDĖ SAVO 
TĖVĄ

Gladys Breitfeller, 15 me
tų, gyv. 90-03 207th St., Bel
laire, spalių 25 d. peiliu mir
tinai nudūrė savo tėvą, 36 
metų amžiaus. Jaunuolė aiš
kinasi nužudžiusi tėvą, gel-

I Šiomis dienomis sugrįžo iš bedama savo motiną nuo jo 
Lietuvos p. T. Palubinskienė, 

.vi viešėjusi ten visą vasarą. Ją 
_____ _— maloniai sutiko Apreiškimo 
en issued to the Mr. tretininkes, kurioms ji 
ne and liquor at retail ...... 
f the Alcoholic Bew«^5 v sėkmingai vadovauja.
47 Morgan Avenue, ® b J
mty of Kings, to be rota®" ' 

anty-sinktewicz t 
g>> Brooklyn, n*

užpuolimo. Tėvas buvęs gir
tas ir puolė su peiliu savo 
žmoną; duktė ištraukė 
vui peilį ir jį nudūrė.

tė-

MASPETHO ŽINIOS

Mokslo dienos
Vienuolės pranciškonės 

žinėja Maspethan tris kar
tus savaitėje mokyti lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos 
ir katekizacijos. Pirmadie
niais 4 — 6 vai. vak. pamo
kos high school mokiniams, 
trečiadieniais 4 — 6 v. v. 
pradžios mokyklos moki
niams ir šeštadieniais 2 — 4 
vai. p. p. abiejų 
kartu. Raginami 
lankytis pamokose, 
lės taipgi mokys 
bių.

va

mokyklų 
vaikučiai

Vienuo-
rankdar-

sporto 
mokosi ir 
Susiorga-

MASPETHO BASKETBOLO lietuviai raginami šiame pa- 
KLUBAS PAGARSĖJO

Spalių 21 d. Klasčiaus sa
lėje Maspetho parapijos ka
talikų klubas pirmą kartą' 
tiek daug parodė kuklumo1 
krepšinio žaidime. Nors ir' 
pralaimėjo prieš Brooklyn'

rengime dalyvauti. Bilietų 
galima iš anksto gauti pas 
adv. K. R. Jurgėlą, 359 Union 
Avė., Brooklyne.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7189 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 1449 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1319 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 467 Hopkinson Avenue, Borough 
of BrooKlyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BERTHA BLATT and MORRIS WEINER 
467 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tik kelios dienos beliko 
iki miesto rinkimų, kurie į- 
vyksta šį antradienį, lapkri
čio 2 d. Per šiuos rinkimus 
bus renkama miesto mayo- 
ras, generalinis kontrolie
rius, miesto tarybos nariai
ir kiti mipcĮtn vfllHininlrJli Qi NOTICE is hereby given that License No. ir kill miesto vaiaimnKai. bį RL 10I2 has be€n issued t0 the undersigned 

<• • a « a a . Qfill KaAV* Vl zl —X WA^nll amzlowsykį teks balsuoti ne tik prie 
mašinų, bet ir specialiuose 

Apreiškimo par. tretinin- ^aPuose- Balsavimo lapuose 
Jewels (32:22), bet visas kės, man nežinant, spalių 24 Vra surašyti vardai tų asme-

PADĖKA

Vaikučiai prie
Nuo vyresniųjų 

vaikučiai sporto, 
nizavo ir vaikų krepšinio ko
manda. Juos lavins stud. Jo
nas Blieka, kuris yra geras 
sportininkas, priklauso Atsi
mainymo K. K. komandai. 
Vaikučių prisirašė 15. Praty
bos būna dukart savaitėje. 
Neužilgo prasidės rungtynės 
su šv. Jurgio ir Angelų Ka
ralienės vaikų sporto rate
liais.

Sodalicijos vakaras
Šį šeštadienį, spalių d., 

parapijos salėje įvyks vėli
nių išvakarės — halloween 
vakaras. Bus šokiai, įvairūs 
kostiumai, žaidimai. Sodali- 
cija kviečia ypač jaunimą 
atsilankyti.

P. Palubinskienė aplankė 
mūsų laikraščio įstaigą ir 

•eby riven J užrašė Ameriką savo broliui!
issued to the ? i i t • a rr i - t i

and liquor at J Lietuvą Kalėdų dovanoms, ihe Alcoholic Bevem* /I . *......................

AUKA PRIIMTA

Maspethas žino lietuvių ko-'d. par. salėje suruošė sutik- 
mandą, kaip žymiai progre- tuvių vakarienę mano iš Lie- 
suojančių žaidėjų grupę, ^uvos sugrįžimo proga. Lai 
Angliškas laikraštis Long būna man leista išreikšti pa- 
Island Press labai plačiai ap- į dėkos žodį klebonui kun. N. 
rašė apie Maspetho lietuvių Pakalniui už gražius linkėji- 
sporto mėgėjus, pažymėda-'mus ir salę, kun. J. Kartavi- 
mas, kaip galėjusius sutrauk 
ti per 700 žiūrovų į salę pra
eitame žaidime.

Visi žinokime, kad garsu
sis Maspetho krepšininkų vienė, J. Misevičienė, M. Kra 
klubas per visą sezoną žais šauskienė, T. Stucienė. 
su gabiausiais žaidėjais kiek
vieną trečiadienį Klasčiaus kuri bus man ilgam atsimi- 
salėje. Žaidimų sutartys jau nimui. 
sudarytos: spalių 27 d. su 
Dixie Colored Giants, lapkr. 
3 d. su Visitation komanda. 
Gausingai atsilankykim šį 
trečiadienį, spalių 27 d., pa
matyti žaidimo, kuriame 
maspethiečiai grumsis su 
juodukais. Kik.

čiui už gražią kalbą.
Dėkoju rengėjams, kurių 

priešaky buvo O. Šarkaitė, 
O. Stagniūnienė, P. Bendziu-

Nuoširdus ačiū už dovaną,

~, Taip pat dėkoju p. Valan- 
tiejams, mano giminėms ir 
draugams už gerą širdį ir 
dovanas.

Visiems dėkinga
T. Palubinskienė ir šeima.

IŠVYKO Į CHICAGĄ

BALTŲ VĖLINIŲ
VAKARAS

Kun. J. Kidykas, jėzuitas, 
pabuvęs kurį laiką pas kun. 
N. Pakalnį, spalių 22 d. išvy-

Baltijos Amerikos draugi- ko i Chicagą, kur apsistojo 
ja rengia kostiumuotą balių jėzuitų vienuolyne. Iš ten jis

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 774—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SUSANNA WAITELS 
Adm. Estate of Konstantin Waitels 

774—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 has been issued to the undersigned 
to tell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110 
of Brooklyn, County 
on the premises.

COURT

nų, kurie yra kandidatai į 
miesto tarybą.

Balsavimo lapas didžiau-
— . , > . ..| couisias Brooklyno rajone — jis no court street, 

net 50 colių ilgio; jame jra-|^™® j*,^. 
syti net 99 kandidatai, o i 
miesto tarybą galės iš Brookl:?lB^Tyn.&«n1t,^llktalr»teiSS 
lyno patekti gal tik 13. Bal
suojant už kandidatus į mie
sto tarybą nereikia žymėti 
kryželių ar kitokių ženklų, 
bet šalia vardo, klėtkutėje, 
reikia įrašyti atitinkamą nu
merį. Prieš vardą to kondi- 
dato, kurs labiausia patinka, 
reikia įrašyti numeris 1, o 
paskiau galima pasirinkti 
^alsavimui tiek kandidatų, 
kiek norįma, vis parašant 
atitinkamą numerį.

SUGRIUVO BOKŠTAS

Court Street, Borough 
of Kings, to be consumed

CAFE INC.
Brooklyn, N. Y.

on the premises.
THOMAS ROACHE

156—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 4399 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 55 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
56 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5641 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 85 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TESSIE KULBER 
(d-b-a Kay and Bee Rest, and Bar)

Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.85

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6216 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 22 Clinton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GONDOLIER MANAGEMENT CORP.
22 Clinton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.1 Dr u-- i___  •___ j n . ___ a__ i___ j■Prooil-a aoafarlinni qmar. RL 6546 ha8 been issued to the undersigned rraeitą sestauieių, smai t0 be€r and liquor at retail
nJcmJ-ne. aiirwiiiTrrt Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- kiam. vėjui Siautus, sugriuvo trol Law at 87 Henry Street, Borough 

__ , n _ i . . . 1 of Brooklyn, County of Kings, to be consumedYonkers 142 pėdu akmeninis on the premises.
i LOTTIES INCbokštas, kurs prilaikė dl- 87 Henry Street,Brooklyn, N. Y. 

vandpnq tnnka Griū- NOTICE is hereby given that License Noaziuų vanuens idiiKį. 'jhu ( RL 1282 has been lssued t0 the undersi(rned
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

, NOTICE is hereny given that License No. 
I RL 6098 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 321 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN Jr.
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3324 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 1337 Bushwick Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. a

ABRAHAM GUMPERT 
(Bushwick Hofbrau)

1387 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1045 has Seen issued to the undersigned

nančio bokšto dalys sužeidė 
6 žmones.

Bokštas buvo pastatytas 
1891 m. Nakties metu jis bū
davo apšviečiamas ir rody
davo kelią orlaiviams.

važinės po įvairias parapi
jas, vesdamas misijas ir re
kolekcijas.

Prieš išvykdamas į Chica- 
gą, kun. Kidykas aplankė 
mūsų laikraščio įstaigą.

Kun. Kidykas prabusiąs 
šioje šalyje 2 metus. Jis tęs 
darbą kun. Bružiko, kurs da
bar gyvena Austrijoje ir lan
ko Innsbruko universitetą.

su programa šeštadienį, spa
lių 30 d., 8:30 vai., Susivie
nijimo salėje, 193 Grand St., 
Brooklyne. Įžanga 50 c. Bus 
3 dovanos už įdomiausius 
kostiumus.

Dr. M. J. Vinikas kalbės 
apie Vėlinių papročius Balti
jos kraštuose ir Amerikoje; 
estų šokikių grupė pašoks; 
estė Linda Dreyman dainuos 
estų, lietuvių ir latvių liau
dies dainas, latvis baritonas 
T. Gunteris dainuos latviš
kai. Prieš programą ir vė
liau bus šokiai.

Yra svarbu Baltijos tautų 
bendradarbiavimą ir savitar
pį susipažinimą ne tiktai žo- d., par. salėje, 207 York St., 
džiais remti, bet ir pačią idė- Brooklyne. 
ją paremti savo atsilanky
mu ir darbu draugijoje. Visi šeputos orkestras.

Žinutės
— Spalių 28 d. kun. P. Le-

I kešis kalbėjo per radio 
i WMBQ stotį apie lietuvių

kalbą ir Joną Jablonskį. Spa
lių 2 1d. kalbėjo kun. J. Bal- 
kūnas apie didį Lietuvos ra
šytoją Vaižgantą — kan. Tu
mą.

— Visų šv. šventėje, pirma
dienį, lietuvių bažnyčioje mi
šios bus 6, 7, 8 ir 9 vai. Va
kare novenos ir Vėlinių pa
maldos prasidės lygiai 7 vai. 
Vėlinių dieną pamaldos bus 
nuo 6 ligi 9 vai. ryto. Vaka
re 7:30 vai. vėlinių pamaldų 
užbaiga.

— Sekmadienį Kristaus 
Karaliaus šventę maspethie- 
čiai švęs pamaldomis. Ryte
II vai. iškilminga suma su 
išstatytu švč. Sakramentu ir 
pamokslas, švč. Sakramen
tas bus išstatytas visą die
ną. Vakare šv. Valanda 7:30 
vai.

— Kun. J. Balkūnas lankė
si šią savaitę Pittstone, Pa. 
Pasakė keturdešimčių užbai
gai pamokslą.

ŠVIESŲ REIKŠMĖ

su

SMAGŪS ŠOKIAI

Šv. Jurgio parapijos 
ras, sodalietės ir par. 
bas bendromis jėgomis 
šia smagius šokius, įvyksian
čius šeštadienį, lapkričio 6

cho 
klu 
ruo-

Šokiams gros žinomas L.
Bilietai

Automobilių silpnos ar 
trūkumais šviesos yra prie
žastimi daugelio automobilių 
nelaimių. Surinktos žinios ro 
do, kad dauguma nelaimių į-

i to sell beer, wine and liquor at retail under 
TTTrlraf'Q njilri'ioa mpfn Itqi Itp. Section 132A of the Alcoholic Beverage Con* vyKsta naKues metu, Kai Ke trol Law at 10][ Cooper street Borougb 
,. .. . v . , . . of Brooklyn, County of Kings, to be consumedhas silpnai apšviestas, kai on the premises.

r r • ’ I ANTHONY ANDREWS

automobilio šviesos labai
silpnos.

Kai saulė leidžiasi, suma- Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
♦ »«zvl T ntn r»4- 01*7 T')z\ A

žink greitį ir būk atsarges
nis. Prct. 92. I

| ANTHONY ANDREWS
(d-b-a Cooper Bar and Grill)

101 Cooper Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine_ and liquor at retail under

trol Law at 917 De Kalb Avenue, Borough, 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Murry’s Bar and Grill)

917 De Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

io

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

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Si

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLICFederacijos New Yorko 

apskrities sekr. V. Žalnierai- 
tis gavo FederacijB> centro 

j! Amerikos skaitytojams: pa- sekretoriaus pranešimą, ku- 
■; Sveikinkite Kalėdų šventėmis riame pažymima, kad centre 

i ®vo gimines Lietuvoje išra- gautas 40 dol. vertės čekis, 
skiriamas Vilniaus našlaičių 
prieglaudai. Ši auka surink
ta per Spalių 9-tos minėjimą 
Apreiškimo par. salėje.

___r given that s
en issued to the f i ; y < » -i - n i
ne and iiquot at retail j(Lietuvą Kalėdų dovanoms.f the Alcoholic Bevern*^ *
i87-7th Aven*, ra gražus pavyzdys kitiemsinty of Kinge, to bew^ , o , f _ I

WARD IGOE j, f i

eby given that 
m issued to the 
ie and liquor at retail

the Alcoholic Bevertt*^
5 Johnson Aven^' ' 
inty of Kings, to w

™SCHA0JU

p. į tydami jiems savaitraštį A- 
, menką.

--- "------ fW
•n issued to the ©dei 
ie and liquor Con-
■ the Alcoholic uJjosjosb

į“ nuagg, 11;
—-------■eby • given that 
en Issued to the _ 
ne and liquor C*- 
f the Alcoholic 
1-15 Grand St 
mty of Kings, to

RAEL 
ky Bar* Gu!!Lnm, 
reet Ext

fi Neseniai iš Lietuvos grįžo 
E tooklynietė p. Laimikienė, 
g tiesėjusi kelis mėnesius 
8 Troškūnų apylinkėje.

BUS VĖLIAU

Piliečių klubo skelbta 
karienė bus ne sausio 29 d., 
bet vasario 5 d., šeštadienį.

Spalių 21 d. p.p. Barzilaus- Klubas prašo kitų draugijų 
h ir Krušinskų namuose į- (nieko nerengti.
Tyko sąjungiečių 24 kp. pra-

PAVYKUSI PRAMOGA
va-

Neužmirškim lapkričio 6 d
Amerikos naudai lapkr. 6 

d. įvyks parengimas par. sa
lėje. Draugijų atskiri nariai 
pakviesti dirbti. Bus ir šo
kiai. Visi kviečiami. Įžanga 
tik 35 centai. Bus dovanu, 
užkandžių ir k. Katalikai tu
rėtų paremti savo vienintelį 
savaitraštį apylinkėje. Re
mia visos parapijos, todėl iri

Komisija. Maspethas neatsiliks. R.I

STa<?g 2-5043 Notary Public

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

tvarkymu pamainytas numeris bu
vusio 107 Union Avenue.

Tėl. STagg 2-7177

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgli Bridge Plaza'



Spalių 29 d., 1937 m.
ŠTAI KAII

New Yorko Lietuvių Parapijos Reikalu

LICENSES

No

Brooklyn, N. Y.Scholes St.,44

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK 1—2 P. P.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

1578 N. Y.

221 SO. 4th STREET

CHIBOWSKI M

Todėl, New Yorko lietu-

69

Tel. EVergreen 8-7027

Y.

N.

3

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžiausią

Maspeth, N. Y<54-41—72nd Street,

Y.41

Karnavalas

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

Telefonas: STagg 2-4409Tel. EVergreen 7-4335

Amerikos Naudai

1540 De Y.

krlkštvnoms ir visokiems
MASIELLO pasivažinėjimams.

Brooklyn, N. Y. | WS2W2±

WWW

of
on

Alcoholic Beverage Con- 
Atlantic Ave., Borough 
of Kings, to be consumed

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on th.

of
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

. Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 144 Wyckoff Ave. ~

161 NO 6th STREET

P. FIEDLER
Eagle Inn)

Brooklyn, N.

BENJAMIN HANERFELD
(Armory Tavern)

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
—■ ■■ —i

ALVAREZ
Brooklyn, N. Y.

GINO CASCIANI
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 P. P.

the premises.
ANNA SIMNISKIS

d-b-a Scholes & Lorimer Rest.

on the premises.
CHARLES 

(Golden

Sekmad. Spalių - Oct. 31 d

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.;

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

New Yorko lietuvių Auš
ros Vartų parapijos dabarti
nė būklė sūrėtų suįdominti 
visus lietuvius. Ši parapija, 
lietuvių suorganizuqIa prieš 
30 metų, šiomis dienomis pa
teko į tokias sąlygas, kurios 
jaudina kiekvieną lietuvį ka
taliką.

mus, kur lietuviai galėtų ir 
vien savo jėgomis išlaikyti 
savo parapiją. Lietuviai turi 
tokią vietą ir numatę. Bet 
šiam perorganizavimo dar
bui jreikia jauno, energingo, 
lietuvius mylinčio, lietuvio

Didžiulis Bazaras ir Karnavalas
Rengia Angelų Karalienes Parapija

Lapkričio - Nov. 20 d. iki 28 d., 1937
Angelų Karalienės Parapijos Saleje, So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

DOVANOS, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ. PELNAS SKIRIAMAS BAŽNYČIOS ATNAUJINIMUI.

vakarą, į kurį kviečiami vy
rai ir moterys. Bus užkan
džių ir gėrimų. Įžanga 25 c.

J. Butkus, sekr.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

Keistos pastangos. 
Vieninga mintis, 
Kuo jie domisi... 
Lengva išeitis.

Štai ir vėl liūdnos 
išUetm iŠ ten, i 
laukiame tik džiugių 

kuriomis galėtume d 
tis prieš kitas tautas, 

j Mums nuolat praneš 
I Lietuvoje kiaulės gera, 
j bd lietuviško sviesti 
klestina, kad Lietuve 
k ir taukų išsiilgę 
p, kad šaldyti vii 
kočiami į New York; 
j leidos žinios apie Ii 
|kasios pažangą? 
j Su skaudama širdii 
hatuas šis Amerikos 
k Daugiau nei skauc 
Ma kelti balsas prie 
pojimą švenčiausių 
p kur kitur, bet mūsų 
Įėję. Lietuvai vadova 
Įiyriausybė nuėjo tai 
Įiad net nori sutrempti 
po mokslo židinį, ku 
jhtalikai profesoriai 
petuvai katalikiškos j 
feūros mokytojus.
Į Apie Lietuvos vyriau 
teistas pastangas pana 

Į Vytauto Didžiojo unive 
to teologijos - filosofui 
Mieto filosofijos si 
daugiau žinių skaitytoja 
vedamajame straipsny.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1275 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 344 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. | NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1249 has been issued to the undersigned -
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troll Law at 964 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS, INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of (Jhe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KOENIG
(Koenig's Tavern)

685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3835 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 251 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

RL 6971 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 44 Scholes St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby ■ given that License 
RL1117 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 279 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. YŠį sekmadienį, tuoj po su

mos, parapijos salėj įvyksta 
šv. Vardo draugijos susirin
kimas. Visiems parapijos vy
rams vertėtų atsilankyti, nes 
kaip jau buvo pranešta, mū- 

vį kunigą °iš kitų Vyskupijų, j SU kunigai pasižadėjo šv. 
Juk Brooklyho, Newarko, Vardo draugijos susirinki- 
Baltimorės ir kitos vyskupi- muose skaityti labai visiems 
jos turi užtektinai lietuvių naudingas paskaitėles. Pir- 
kunigų. Jei bus prašyta, ti-'mutinė paskaitėlė įvyksta šį 

sekmadienį, spalių 31 dieną. 
Visi pasinaudokime proga.

J. M.

Dvasios Vadą Lietuvį.
New Yorko arkivyskupi

joje nėra lietuvių kunigų, 
bet yra pagrindo manyti, 
kad būtų galima gauti lietu-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1127 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 139 Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS BACHERT 
(D-B-A Evergreen Bar & Grill)

139 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1083 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 1578 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN 
(Celtric Bar & Grill) 

Broadway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 739 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A oi the Alcoholic Beverage Control Law 
at 848 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE GIRESI
848 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

Šventadieniais susitariu 
Tel.: EVergreen 8-9229

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

pagrindo norėti, kad jų dva
sios vadas būtų lietuvis, o 
ne kitatautis.

Teisybė, Aušros Vartų baž 
nyčia yra per toli nuo lietu
vių apgyventų vietų Bronxe, 
kur gyvena keli šimtai lietu
vių šeimų. Tačiau yra ir išei
tis. New Yorko arkivyskupi-

Klebonui kun. J. šeštokui jos kurija galėtų surasti 
išvykus į Lietuvą,, parapijos Bronxe tinkamus maldos na- 
administratorium paskirtas 
’-un. dr. Lamb, kitatautis; 
•am pagelbininku paskirtas 
kun. Pr. Vasiliauskas, nese
niai iš Lietuvos atvykęs, jau 
apysenis asmuo. Buvo pra
nešta, kad kun. šeštokas ne
atleistas nuo klebono parei- kunigo. Visi newyorkieciai 
gų, kad jis grįšiąs, kad kun. lietuviai iš visos širdies lau- 
Lamb tik parapijos finansų kia, kad Jo Eminencija Kar- 
reikalus tvarkysiąs ir pan. dinolas paskirtų lietuviams 
Ir šio laikraščio puslapiuose 
buvo rašyta, kad kun. Lamb 
palaikysiąs lietuviškus pa
pročius, lietuvių kalbą ir net 
pats išmoksiąs lietuvių kal
bos.

Tačiau visi tie praneši
mai ir pažadai visai kitaip 
dabar atrodo. Aušros Vartų 
senieji parapijiečiai ir jauni
mas jau mato, kad parapijos kiu, kad kiti vyskupai mielai 
bažnyčioje įvedama nauja leis savo žinioje esantiems 
tvarka. Sekmadieniais per kunigams persikelti, nors lai 
pirmąsias mišias ne tik nėra,kinai, į New Yorko arkivys- 
lietuviško pamokslo, bet net (kūpi ją ir čia dirbti išganin- 
ir Evangelija neskaitoma (gą darbą tarp lietuvių, 
lietuviškai. Per antrąsias mi
šias pamokslas sakomas an-piai, rūpindamies savo para- 
gliškai ir tik po mišių būna, pi jos ateitimi, gerai apgal- 
lietuviškas pamokslėlis su 
labai trumpais pranešimais.

Savo elgesiu kun. Lamb 
duoda progos suprasti, kad 
kun. šeštokas nebegrįš ir 
kad jis, kun. Lamb, čia bus 
klebonas. Nežiūrint kaip ge
ras būtų kitatautis kunigas 
bet aišku, kad lietuviai turi

Krepšininkai laimėjo
Parapijos altoriaus tar

nautojai ką tik sudarė krep
šinio (basketbolo) komandą, 
kuriai praeitą sekmadienį 
teko susitikti su šv. Jokūbo 
(St. James) par. altoristais,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law' at 2888 
of Brooklyn, County 
on the premises.

HELEN
(Jerome Tavern)

2888 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BUSS
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vai

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9106

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

vokime, kaip tiksliausiai iš- 
laikytumėm mūsų parapiją! Ist- James) Par- altoristais, 
lietuviška, kad ko geriausiai Jau sena komanda, daug pri- 
galėtumėm — mes ir mūsų tyrusią,. Pirmas puslaikis 
jaunimas — garbinti. Dievą 
savo prigimta kalba ir išlik
ti tokiais, kokiais mus į pa
sauli leido Dievas — lietu
viais! R. S.

,1’iausia patikusi jai Palanga.
I Visą pelną, atlikusį nuo 

- I pagerbimo pokylio, t. y. 41 
Grįžo Palubinskienė Idol, rengėjos paskyrė bažny

čiai. Garbė Tretininkėms už 
gražų susiklausymą savo tar 
pe ir vieningą darbą Bažny
čiai.

Praėjusį sekmadienį Treti
ninkės suruošė šaunų pokylį 
tik ką sugrįžusiai iš Lietu
vos savo pirmininkei Palu- 
binskienei pagerbti. Pokylio 
vedėja buvo Ona šarkaitė. 
Kalbėjo O. Stagniūnienė, Gy
vojo Rožančiaus dr. pirm., 
Ona Šarkaitė, Vik. Janušo- 
nienė, Amž. Rožančiaus dr. 
pirm, ir kitos. Be to, pokyly 
dalyvavo ir prakalbas, pasa
kė kun. J. Kartavičius ir 
kun. N. Pakalnis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4995 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 69 Irving Avenue, Borough 

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

LUCY COLASUONNO 
(Starr Inn, Bar & Grill)

Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6811 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 176 Sheffield Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CHARITON 
(Chariton’s Rest.) •

176 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

baigėsi liūdnai: mūsiškiai 
nesurinko nė vieno taško, o 
priešininkai — net 11. Bet 
antrasis puslaikis buvo visai 
kitokis. Rungtynės baigėsi
23:21 mūsų komandos nau- ĮĄrooWn?coX flings, ^bė consumed 

dai.
Laimėjusioje komandoje, m Wyckoff Ave7 

žaidė J. Kučinskas, Al. Brou-1 
ningas, J. Kiseliauskas, A.
Tumasonis,
ir J. Mykolaitis. Dabar mūsų 
altoristai laukia kitų rung- 3406 raden a™

I NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6109 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 688 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

,v. Section 132A cf the Alcoholic Beverage Con- V. Karpavičius trol Law at 3406 Tilden Avenue, Borough 
I of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises.
VICTOR ATWELL 

Tilden Gardens 
, Brooklyn,

tynių ir naujo laimėjimo.
Buvusi. I t-,-, . , .jI Butų gera, kad susidarytų

Brooklyno ir Maspetho pa
rapijų SpOrtO Sąjunga, tad on the PrensDGEIGHTY-EIGHT

HALSEY, INC.
688 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

Pramoga auditoriume
Šį sekmadienį nuolatinis būtų daug įdomesnis "sporti-1 

lošimas įvyks mokyklos au-1 ninku bendradarbiavimas, 
ditoriume, nes manoma, kad. 
daug bus publikos, kadangi 
visas pelnas skiriamas Ame-, 
rikos savaitraščio 
Daug parapijiečių 
dalyvauti, Lošimas 

Įdomiausia vakaro dalis 'tuojau po vakarinių 
buvo p. Palubinskienės kai- 
ba. Ji labai vaizdžiai atpasa
kojo savo įspūdžius. Džiau
gėsi gražia Lietuvos būkle. 
Kauno mieste mačiusi nepa
prastai gražių namų. Be to, 
miestas esąs labai švarus, 
tokio švaraus miesto nema-

| NOTICE is hereby given that License No.
1 RL 3838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at cgtail under 

. Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
j trol Law at 61 Lafayette Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

INTER-CITY BAR and GRILL INC 
pSL— 61 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No 
RL 5005 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 41 Amboy Street, Borough 

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

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

Amboy Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1128 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 262 Wilson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROCKOWER 
(Will-Greene Tavern, Bar & Grill)

262 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4354 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 234 Cleveland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MINNIE E. HARTMANN 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland^St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4355 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 431 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTION is hereby given that License No 
RL 6299 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 5311—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
“Savoy Tavern”

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6970 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 1408a Newkirk Ave. Borough i 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(d-b-a Gerard’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5442 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 52 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE s hereby given that License No. 
RL 4973 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 152 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH WISNIEWSKI
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

čiusi Amerikoje gyvendama.
Džiaugėsi gražiomis, majes
totingomis Lietuvos bažny
čiomis, perpildytomis žmonė
mis. Iš Lietuvos kurortų ge-’vak. ruošia smagų rūkymo Avės., Brooklyn, N. Y.

naudai.
rengiasi dėką savo geriems priete- 
prasidės liams, kurie mane užjautė 

pamaL sunkioje valandoje, mano sū
nui Juozui mirus. Užjausda
mi mano sunkią būklę, mi
šias užprašė Kirveliai, Bu-

Parapijos parengimų ko- tauskai, Daubarai ir Dum- 
mitetas smarkiai ruošiasi bliai.
karnavalui, kurs prasidės Aš meldžiuos už savo ge- 
lapkričio 20 d. ir tęsis visą radarius, kurie taip daug ge- 
savaitę. Daromi planai, kad ra man padarė. Linkėdamas 
karnavalas praeitų didžiau-1 visiems Dievo malonių, lieku 
siu pasisekimu. nuliūdęs

--------  | Jonas šešlauskas, 
Apreiškimo par. šv. Vardo Little Sisters of the poor, 

vyrai lapkričio 6 d. 8 vai. De Kalb and Busch wick

ATSILANKYKIME Į PRAMOGĄ

Apreiskimo Par. Auditoriums, No. 5th ■ Havemeyer Sts
Pradžia 8 vai. vakare 

LAIMINGIEJI GAUS GRAŽIŲ IR BRANGIŲ DOVANŲ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4402 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 112 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
(Glenmore Cafeteria)

112 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH & PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3828 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 2273 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEMARLO INC.
2273 Pitkin Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7303 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 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY J. BUSCH
773 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6135 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 1540 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN BANALETT and 
ARTHUR MICHELINI 

(Alps Inn) 
Kalb Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE
RL 4205 _____  „ __________„„„
to sell beer,, wine and liquor at retail undei 

" ‘ Alcoholic Beverage Con-
Gates Avenue, Borough 
of Kings, to be consumed

Section 132A of the 
trol Law at 1416 
of Brooklyn, County 
on the premises.

FRANK __________
(d-b-a Knickerbocker Tavern Rest.) 

1416 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1365 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 1120 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAE BRUNO
1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CW 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman St., Borough of 
Broonkly, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2615 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 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CTR 23 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 918 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO., INC. 
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 212 Court Street, 
County of Kings, to 
premises.

PEDRO P.
212 Court St.,

NOTICE is hereby given that License No 
RW 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 95 Navy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

95 Navy St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 328 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave.,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM ERNST AND 
JOSEPH ZWICKL BAUER 

(D-B-A Black Eagle Tavern) 
133 Irving Ave.,

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėle naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y

VALANDOS:
1 iki 3 Ir nuo 

7-8 vai. vakaro
Sekmadieni:

10 iki 12 vai. ryV

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

I Kunigų Vienybės p 
Įlinkas jau nusiuntė Rei 
fa Prezidentui pro 
•iėl vyriausybės neteii 
(Bsikėsinimų, Giliai ti 
tad kun. Balkūnas iši 
risos išeivijos kataliki 
momenės vieningą i 
merikiečiai lietuviai k 
ai visada budės Lie 
išlikų teisių sargyboj

Tel. STagg 2-2303

j SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
į Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
| PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
į AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių
< / bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
į J. GINKUS

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms,

Brooklyno Vienybė pa 
į žinoma, iš Lietuvos 
Kiy, kad Lietuvos ka 
ii steigsią savo univen 
kuriam išlaikyti Kur 

žnybė vysk. M. Reiniui 
Įėjus kasmet „surinkti 
iysti aukų apie 80 tuk

Vėžinome apie jokius B 
S Vienybės pasižadė, 
i bet galime tvirtini 

Į Lietuvos katalikų teisi 
pe katalikų visuomen 
pfo vadais tikrai bu 
Fga, kol tam gynimu 
pus Lietuvos vyskupai

plyno komunistų Lair- 
pusižavėjo” Amerikos 
hme numery pareikšto- 
ptimis, kad katalikai!

pis, kad šis (žemės) i 
p tarnautų Dievo gar- fi 

•Draugai” iš Laisvės p 
p taip įsigilino į tas 
f kad jas pavadino 
p" ir Amerikos re- 
Dftt* I SUpu pagrasino eksko- . 
R ir amžinu prakeiki- 711 
pangi „draugai” taip! a 
p tikybiniais klau-I718 
nai nuoširdžiai pata- ri 1 
tona tikrai įsigilinti į|^ 
^mokslą, į tą moks- 
^bė pasaulio geni-
M, Kopernikas, 

J kinietis, Augusti
ną Marconi ir iš-1 šiam 

 

P kurie yra žmo-Įmūsų 
pasididžiavimas |aPie !

sakor

asm

Por 
kail

Nat 
vis/viausi,J8 Menos

’ ^tinimui, kad gumen 
.^oje vykdomas surask

Jos linkę telk ju 
O te, netarė- manyk, 
i argumeutųlgudrus.,


