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Štai ir vėl liūdnos žinios . 
iš Lietuvos, iš ten, iš kur 
laukiame tik džiugių žinių, 
kuriomis galėtume didžiuo
tis prieš kitas tautas. i

Mums nuolat praneša, kad 
Lietuvoje kiaulės gerai auga, 
kad lietuviško sviesto nori 
Palestina, kad Lietuvos laši
nių ir taukų išsiilgę vokie
čiai, kad šaldyti viščiukai 
siunčiami į New Yorką... Bet 
kokios žinios apie lietuvio 
dvasios pažangą?

i Su skaudama širdimi lei
džiamas šis Amerikos nume
ris. Daugiau nei skaudu, kai 
reikia kelti balsas prieš min
džiojimą švenčiausių teisių 
ne kur kitur, bet mūsų Tėvy
nėje. Lietuvai vadovaujanti 
vyriausybė nuėjo taip toli, 
kad net nori sutrempti aukš
tojo mokslo židinį, kuriame 
katalikai profesoriai ruošė 
Lietuvai katalikiškos pasau
lėžiūros mokytojus.

Apie Lietuvos vyriausybės 
keistas pastangas panaikinti 
Vytauto Didžiojo universite
to teologijos - filosofijos fa
kulteto filosofijos skyrių 
daugiau žinių skaitytojai ras 
vedamajame straipsny.
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Kunigų Vienybės pirmi
ninkas jau nusiuntė Respub
likos Prezidentui protestą 

1 dėl vyriausybės neteisingų 
pasikėsinimų. Giliai tikime, 
kad kun. Balkūnas išreiškė 

I visos išeivijos katalikų vi
li suomenės vieningą mintį: 
f. amerikiečiai lietuviai katali- 

■ kai visada budės Lietuvos 
j katalikų teisių sargyboje.
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[nas 'patarnavimas 
>kios apdraudos ir 
bondsų reikaluose 

site gerą patarnavimą

Brooklyno Vienybė paskel
bė, žinoma, iš Lietuvos laik
raščių, kad Lietuvos katali
kai steigsią savo universite
tą, kuriam išlaikyti Kunigų 
Vienybė vysk. M. Reiniui pa
žadėjus kasmet „surinkti ir 
atsiųsti aukų apie 80 tūkst. 
litų”.

Nežinome apie jokius Ku
nigų Vienybės pasižadėji
mus, bet galime tvirtinti, 
kad Lietuvos katalikų teisių 
gynime katalikų visuomenė 
su savo vadais tikrai bus 
vieninga, kol tam gynimui 
vadovaus Lietuvos vyskupai.

elefonas: STagg 24$

EKS. RADZEWS
IR SŪNUS 
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Brooklyno komunistų Lais
vė „susižavėjo” Amerikos 
praeitame numery pareikšto
mis mintimis, kad katalikai 
ne tik turi ruoštis laimingai 
kelionei į amžiną pasaulį, bet 
ir rūpintis, kad šis (žemės) 
pasaulis tarnautų Dievo gar
bei. „Draugai” iš Laisvės 
pastogės taip įsigilino į tas 
mintis, kad jas pavadino 
„herezija” ir Amerikos re
daktoriui pagrasino eksko
munika ir amžinu prakeiki
mu. Kadangi „draugai” taip 
susidomėję tikybiniais klau
simais, tai nuoširdžiai pata
riame jiems tikrai įsigilinti į 
Bažnyčios mokslą, į tą moks
lą, kurį gerbė pasaulio geni
jai, kaip Dantė, Kopernikas, 
Tomas Akvinietis, Augusti
nas, Pasteras, Marconi ir iš
tisa eilė kitų, kurie yra žmo
nijos garbė, pasididžiavimas 
ir pasigėrėjimas.

Popiežius grįžo iš 
vasarnamio

Kristaus Karaliaus šven
tės išvakarėse, spalių 30 d. 
Popiežius Pijus XI sugrįžo 
iš savo vasarnamio, Gandol- 
fo pilies, į Vatikaną. Vasar
namy jis išbuvo 6 mėnesius 
ir per tą laiką jo sveikata 
labai sustiprėjo. Nors vaikš
čioti tvirtai ir negali, bet 
Popiežiaus nebevargina ast
mos skausmai. Pakeliui į Va
tikaną Popiežius sutiktas 
kinčiųjų didžiausių minių.
Už kolonijas vokiečiams

Minėdamas fašizmo pasek
mingo žygio į Romą 15 metų 
sukaktį, Mussolini pasakė 
savo pasekėjams kalbą, ku
rioje pažymėjo, kad Vokieti
jai turi būti duota kolonijų, 
jei norima taikos Europoje. 
Iškilmėse dalyvavo didelė 
vokiečių nacių delegacija.
Persikėlė į Barceloną

Ispanijos bendrafrontinin- 
kų vyriausybė savo centrą iš 
Valencijos perkėlė į Barcelo
ną, nes jau susidarė didesnio 
pavojaus Valencijai būti at
kirstai nuo Madrido. Sukilė
lių kariuomenė šiuo laiku 
tvirtinama puolimui Madri
do apylinkės.
Žuvo 4 anglai

Japonai apšaudydami Šan
chajuje kinų turimas vietas, 
neaplenkė ir anglų. Japonų 
šūviai pateko į anglų saugo
mas vietas ir ten 4 anglų 
kareiviai užmušti. Anglai 
pareiškė protestą, bet dides
nių žygių prieš japonus ne
siėmė.
Automobilių nelaimės

Tautinė saugumo taryba 
pranešė, kad šiemet per pir
mus 9 mėnesius Jungtinėse 
Valstybėse 28,140 žmonių 
žuvo automobilių nelaimėse, 
kas yra 9 procentais daugiau 
nei pernai per tą patį laiką. 
Iš miestų, kurie turi daugiau 
kaip 500,000 gyventojų, sau
giausiu buvo Milwaukee, an
troje vietoje •-— New York, 
trečioje — Boston.
Jaunesni teisėjai

i *

Šiemet prezidentas yra pa
skyręs 26 teisėjus, kurių tik 
2 senesni nei 60 metų ir 10 
senesni nei 50 metų, kiti jau
nesni. Prezidentas vis sten
giasi teisėjais skirti jaunes
nius asmenis.

ti-

LA GUARDIA LAIMĖJO
NEW YORKO RINKIMUS

Vareikis nemalonėje
Prieš metus Maskva į Sibi

rą buvo nusiuntusi I. M. Va- 
reikį, kad „apvalytų” Sibirą 
nuo neištikimųjų „trockinin- 
kų”. Vareikio įsakymu daug 
komunistų sušaudyta, tačiau 
dabar Maskvos laikraščiai 
rašo, kad Vareikis buvo per 
švelnus ir apsileidęs. Į jo vie
tą atsiųstas Stacevičius. Va
reikių! gresia „atsistojir. 
prie sienos”.
Karalių medžioklė

Šią arba kitą savaitę Vo
kietijoje laukiama Vengrijos 
valdytojo Horthy, Jugoslavi
jos valdytojo Povilo ir Bul
garijos, Belgijos, Graikijos 
ir Danijos karalių. Visi jie 
pakviesti medžioklei. Vokie
tija paskutiniu laiku ypatin
gai veikli santykių palaiky
me su Vengrija, Bulgarija, 
Jugoslavija ir Graikija.

Kruvinos riaušės

Mokė dorovės
Praeitą savaitę ' Stalinas 

susišaukė gamybos įvairius 
viršininkus ir pasakė jiems 
kalbą, kurioje nurodė, kad 
visi, dideli ir maži, vadai tu
ri dirbti greitesniu tempu ir 
rodyti daugiau padorumo. 
Porai dienų praėjus po tos 
kalbos, Sibire nuteisti dar 6 
asmenys mirties bausme.

ISPANIJOJ MIRTIS VI
SIEMS PABĖGĖLIAMS
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Chicagos Naujienos 
nepritaria tvirtinimui, 
Sovietų Rusijoje vykdomas 
Markso mokslas. Jos linkę 
kitaip manyti, bet, neturė
damos rimtų argumentų,

vis 
kad

šiam tvirtinimui sugriauti, 
mūsų bendradarbį, rašiusį 
apie socializmą, pavadino pa
sakoriumi.

Naujienos pasirinko leng
viausią išeitį: jei neturi ar
gumentų, pasiimk žodyną, 
surask atitinkamą žodį, dreb- 
telk juo savo oponentui ir 
manyk, kad pasirodei labai 
gudrus...

New Yorko miesto balsuo
tojai lapkričio 2 d. sekan
tiems keturiems metams 
miesto mayoru išrinko da
bartinį mayorą, Fiorello F. 
La Guardią.

La Guardia gavo 1,344,016 
balsų, o jo konkurentas Ma
honey — 889,591. Taigi, La 
Guardia laimėjo 454,425 bal
sų dauguma. Drauge su ma-

Madridas. — Bendrafron
tininkų vyriausybės krašto 
apsaugos ministeris Prieto į- 
sakė šaudyti visus, kurie mė
gins iš Ispanijos bėgti į 
Prancūziją, nežiūrint ar tie 
bėgliai būtų kareiviai ar ci
viliai asmens.

Sukilėlių 3 karo laivai lan
kėsi netoli Valencijos kran
tų. Numatoma, kad sukilė-

yoru išrinkti ir kiti svarbūs liai bandys užblokuoti ryti 
šalininkai: nės Ispanijos pakraščius nuo 

AJmerijos iki Prancūzijos. ;

Kunigų Vienybes Telegrama
Lietuvos Prezidentui^ ™

Kunigų Vienybės Pirmi- JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ
ninkas, kun. Jonas Balkonas, 
gavęs neabejotinų žinių iš 
Lietuvos, kad Lietuvos vy-

ATSTOVAS LIETUVAI 
IŠVYKO

valdininkai, jo 
miesto tarybos pirmininku 
Morris, miesto kontrolierium 
McGoldrick. Demokratų par
tijos kandidatai pralaimėjo 
visas svarbiausias vietas, 
kurios atiteko respublikonų 
— fusionistų — darbo parti
jų remtiems kandidatams.

Ypatingai šiais rinkimais 
patenkinta Amerikos Darbo 
partija, kuri savo sąraše už 
mayorą surinko 482,459 bal
sus ; respublikonų sąraše ma- 
yoras gavo 672,823 balsus.

Jugoslavijoj lapkr. 1 d. į- 
vyko kroatų ūkininkų ir po
licijos susirėmimas, kurio 
metu 4 ūkininkai nušauti. 
Ūkininkai buvo susirinkę į 
savo partijos susirinkimą, 
kurį policija mėgino išsklai
dyti.

Potvynio pavojus
Maryland©, W. Virginijos 

ir Pennsylvanijos keliems 
miestams praeitą savaitę 
grėsė rimtas potvynio pavo
jus. Dėl didelio lietaus kelių 
miestų gyventojai gerokai 
nukentėjo, bet tikro potvy
nio pavojų pašalino užėjęs 
šaltesnis oras.

Atvyksta Windsorai
Iš Paryžiaus pranešta, kad 

Windsor© kunigaikštis, bu
vęs Anglijos karalius E var
das, su savo žmona lapkričio 
6 d. išvyksta į Jungt. Valsty
bes ir čia prabus apie 6 sa
vaites ar ilgiau. Washingtone 
jie būsią Anglijos pasiunti
nybės patarėjo svečiai.

Nauja „valstybė”
Japonai paskelbė „Viduri

nės Mongolijos” naują vals
tybę su princu Teh priešaky. 
Sostine parinktas Hoho mie
stas, kurio vardas anksčiau 
buvo Kweisui. Naujoji „vals
tybė” skiria Kiniją nuo Sov. 
Rusijos.

Atšaukė atstovą
Italijos vyriausybė atšau

kė iš Paryžiaus savo amba
sadorių Cerutti; italų pa
siuntinybei vadovaus patarė
jas Prunas. Italai tai padarė 
atsilygindami Prancūzijai, 
kurios atstovybei Romoje 
dabar vadovauja ne ambasa
dorius, bet laikinas atstovas. 
Prancūzai nesiunčia savo 
nuolatinio atstovo, nenorėda
mi pripažinti italų užkariavi
mo Etiopijos.

riausybė tikrai nori panai-j Washington (L. P. žinios), 
kinti Teologijos - Filosofijos — j Valstybių Nepapras- 
fakulteto filosofijos skyrių, tas Pasiuntinys ir Įgaliotas 
pasiuntė lapkričio 2 d. į Lie- Ministeris Lietuvai 
tuvą tokią telegramą: 
Respublikos Prezidentui, 
Kaunas, Lithuania.

Protestuojame prieš pasi- šingtoną ir išvyko New Yor-

ponas
Owen J. C. Norem su šeima 
(žmona ir trys jauni vaikai) 
spalių mėn. gale apleido Va

KUBA NORI PASITARIMO 
ISPANIJOS REIKALAIS

Havana. — Kubos vyriau
sybė buvo siūliusi sušaukti 
Pietinės ir Šiaurinės Ameri
kos valstybių konferencija 
Ispanijos pilietiniam karui 
apspręsti. Tokiam siūlymui 
pasipriešino Jungtinių Vals
tybių vyriausybė.

Tam pasiūlymui nepritaria 
ir kitos valstybės, kurios ne
nori kištis į Ispanijos vidaus 
reikalus.

kėsinimą panaikinti Teologi
jos - Filosofijos Fakulteto 
florof’jos skyrių. Amerikie
čiai visada stovės už Lietu
vos katalikų teises.

Kunigų Vienybės vardu, 
Kun. Jonas Balkūnas, 

Pirmininkas.

parodoje 
valstybių

CIO KANDIDATAS PRA
LAIMĖJO DETROITE

Detroit, Mich. — šio mies- 
įto rinkimuose CIO norėjo 
J pravesti savo kandidatus į 
miesto mayoro ir miesto ta
rybos narių vietas, bet tai 
nepavyko. Detroito mayoru 
išrinktas R. W. Reading, ku
rį rėmė darbo federacija. 
Pralaimėjo ir CIO penki kan
didatai į miesto tarybą.

BOSTONO MIESTO MAYO
RU IŠRINKTAS TOBIN

valdo-

LENKIJOJ UŽDRAUSTA
PLATINTI LIETUVIŠKOS 

KNYGOS

Lenkų vidaus reikalų mi
nisteris uždraudė platinti 
Lenkijoje visą eilę lietuvių 
knygų ir raštų. Uždraustųjų 
knygų tarpe yra taip pat ke
lios Lietuvos valstybės pre
zidento Antano Smetonos 
parašytos knygos.

GUBERNATORIUS BUS
RENKAMAS 4 METAMS

būnant
Pa-

Naujas karo laivas
Spalių 28 d. buvo minėta 

kaip laivyno diena. Tą dieną 
Brooklyno uoste padaryta 
pradžia naujam karo laivui, 
kurio vardas bus North Ca
rolina ir kurio statyba kaš
tuos 60 mil. dolerių. Laivas 
būsiąs užbaigtas už 2 ar 3 
metų.

Vaikžude ir saužudė
Norfolke, Iowa, 35 metų 

amžiaus motina nušovė savo 
5 vaikus ir pati nusišovė. 
Vaikai buvo nuo 2 iki 13 me
tų. Du vyresnieji vaikai ne
buvo namie, tad išliko gyvi. 
Motina turėjo tik 6 kulkas. 
Šaudymo metu tėvas buvo 
kalėjime.
Rusijoj daug gimsta

Sov. Rusijojigimimų skai
čius taip didėja, kad komi
sarai nespėja rūpintis nauja
gimių globojimu. Maskvoje 
šiemet gimimų numatoma 
150,000, Leningrade — apie 
100,000. Divorsų skaičius 
smarkiai mažėja, šiemet Le
ningrade divorsų per 6 mėn. 
buvo 3,860, kai pernai tuo 
'aiku buvo 10,313.
Mini rusų revoliuciją

Bendrafrontininkų
ma Ispanijos dalis lapkričio 
1 d. pradėjo „pagarbos sa
vaitę” Sovietų Rusijos komu
nistinės revoliucijos 20 metų 
sukakčiai paminėti. Iškilmės 
baigsis šį sekmadienį, lapkr. 
7 d., kai viena iš gražiausių 
Madrido g-vių bus pavadinta 
Sov. Rusijos vardu. Gatvės 
įvairiai išpuoštos, visur di
deli komunistiški šūkiai, Sta
lino paveikslai, komunistų 
vėliavos ir t.t. šią savaitę 
Madridas daugiau panašus į 
Maskvą, nei į ispanišką mie
stą.
Pagelbės ūkininkams

Ūkininkai, auginantieji 
kukurūzus, yra būtinai rei
kalingi pagalbos; preziden
tas įsakė Finansų Astatymo 
Korporacijai paskolinti ūki
ninkams pagelbėti fondui 85 
mil. dolerių.
„Penktukės” normalios

Praeitą savaitę Toronte 
buvo susirinkę 200 moksli
ninkų, kurie tyrinėjo garsių
jų Dionnes „penktukių” au
gimą, sveikatą, lavinimąsi. 
Visos penkios seserys rastos 
visai normalios; jų ūgis kiek 
mažesnis, nei paprastai to
kio amžiaus mergaičių, bet 
svoris truputį didesnis nei 
vidutiniai. Visos 5-kios labai 
panašios ir jas atskirti gali
ma iš jų ausų.

Boston. — Nauju Bostono 
mayoru išrinktas Maurice J. 
Tobin, 35 metų, mokyklų ta
rybos narys. Jis laimėjo 
prieš buvusį gubernatorių 
James M. Curley, kuris 3 sy
kius yra buvęs JBostono ma
yoru.

Bostono mayoro rinkimai 
yra nepartiniai.

New Yorko valstybės gy
ventojai lapkričio 2 d. pri 
ėmė valstybei konstitucijom 
papildymą, kuris prailgina 
gubernatoriaus terminą iki 
4 metų. Iki šiol New Yorko 
gubernatorius buvo renka
mas tik 2 metams.

Pailgintas terminas ir va) s 
tybės atstovų rūmų nariams, 
kurie nuo šiol bus renkami 
ne 1, bet 2 metams.

KNYGŲ PARODA

WPA vadovybė pranešė, 
kad WPA nuo 1935 m. rug- 
piūčio 1 d. iki šiol Brooklyne 
viešiesiems darbams išleido 
72,339,738 dol. Daugiausia 
išleista maudymosi vietoms 
Įrengti — per 12 mil. dol. 
Parkams ir jų keliams įreng
ti išleista per 5 mil. dol.

kan. Padaręs Hyde Parke at
sisveikinimo vizitą ponui 
Prezidentui, laivu „Manhat
tan” lapkričio mėn. 3 d. iš
vyko Lietuvon per Paryžių, 
kur tarptautinėje 
pamatys Baltijos 
paviljoną.

Ponui Norem’ui
Vašingtone, Lietuvos 
siuntinys ir ponai Žadeikienė 
spalių 27 d. suruošė Ameri
kos Ministeriui pagerbti ofi
cialius pietus, kuriuose be 
garbės svečių ir šeimininkų 
dar dalyvavo: dr. Bilmanis, 
Latvijos Ministeris, su žmo
na ; State Departamento auk
šti valdininkai p. Nielsen su 
žmona ir p. Gufler, Vokieti
jos ambasados sekretorius, 
Vašingtono lietuvių draugi
jos pirm. dr. Jonas Brazins- 
kis su žmona, kuris malonė
jo susirinkusiems svečiams • 
pademonstruoti naujai iš 
Lietuvos gautą filmą „Lietu
va”. Tnjv-x^^yj^. atvaizduota 
Lietuvos pažaūga. Filmą sve
čiams labai patiko. Šis pri
ėmimas pas Lietuvos Pasiun
tinį Vašingtone buvo apra
šytas ir vietos spaudoje. Lai
kraštis „Washington Post” 
paminėjo, kad ministerio No
rem vaikai svečiavosi'Lietu
vos Pasiuntinybėje: „Little 
Mirga Žadeikis was hostess 
to voung Norems”.

New Yorke p. Norem ap
silankė pas generalinį kon
sulą ir p. Budrienę,, kurie n. 
ministeriui it jo šeimai su
ruošė arbatėlę. Gen. konsu
las Budrys su žmona lapkr. 
3 d. palydėjo p. Norem ir jo 
šeimą į laivą „Manhattan”.

Šį penkte^ip^į New Yorke, 
Rockefeller Center tarptau
tiniuose rūmuose, atidaroma 
didžiulė knygų paroda, ku
rią ruošia laikraštis The 
New York Times. Paroda 
tęsis iki lapkričio 21 d.; jos 
metu kasdien įvairūs rašyto
jai turės paskaitas. 2:30 vai

Dariaus ir Girėno Kūnai 
Perkelti į Kapines

— Tragiškai žuvusių laku- 2 d. taupmenų sumos pasie- 
nų Stepono Dariaus ir Sta- kė 276,700,000 litų.
šio Girėno kūnai galutinai 
balzamuoti ir spalių 31 d.

— Lietuvoje lankėsi buvęs 
Vilniaus universiteto rekto-

I jis 
Lietuvoje turi nejudomo tur
to.

j • — Kauno miesto savival
dybė rengiasi pirkti dvarą, 
kad turėtų kur suversti mie
sto atmatas ir galėtų įsteigti 
pavyzdingą sodininkystę.

— Šančiuose įrengtos dvi 
automatinės anglių gamini
mo krosnys, kurios dabar 
veikia dieną ir naktį.

i — Prūsuose gyvenančiam 
prof. Aleks. Kuršaičiui pra
eitą mėnesį suėjo 80 metų. 
Tilžės gimnazijoje jis yra 
mokytojavęs 40 metų.

— Kariuomenės teismas 
buvusį Kelmės tardytoją 
šukštą už neštoj imą kariuo- 

'menėn 1920 mt. ir pabėgimą 
— Lietuvoje gyventojai Lenkijon nubaudė 10,000 litų 

pamėgo taupymą. Lapkričio arba 1 mt. kalėjimo.

popiet ir 8 vai. vakare, iš- perkelti j katalikų kapinėse rius prof. Stanievičius;
skyrus sekmadienius, kada 
paskaitos bus tik popiet.

Laukia Amerikos paramos
Anglijos užsienio reikalų 

ministeris Eden, prieš išvyk
damas į Belgiją, tautos at
stovybės susirinkime pareiš
kė, kad bet kokie veiksmai 
ryšium su įvykiais Tolimuo
se Rytuose priklausys nuo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių paramos ir bendradar
biavimo. Ta pačia proga 
Eden atsakė ir į Mussolinio 
kalbą, kurioje Mussolini rei
kalavo vokiečiams kolonijų 
Afrikoje. Eden nurodė, kad 
italai pirmieji turėtų parody 
ti pavyzdį ir atiduoti vo
kiečiams dalį savo kolonijų.

įruoštą mauzolėjumą, kuris 
yra paskutinė karžygių kū
nų poilsio vieta.

— Spalių 30 — 31 d. d. 
Kaune įvyko Vilniui Vaduoti 

(sąjungos suvažiavimas, ku- 
|riame dalyvavo 612 atstovų. 
Suvažiavimą sveikino ameri
kietė stud. EI. Bartkevičiūtė, 

I ką tik atvykusi iš Amerikos. 
| Vyriausybė vardu sveikino 
viceministeris J. Masiliūnas. 
Suvažiavimo dalyviai nutarė 
pagyvinti ir išplėsti Vilniaus 
vadavimo veiklą, priėmė pro
testą dėl Vilniaus lietuvių ( 
persekiojimų; suvažiavimas' 
nuoširdžiai pasveikino ame
rikiečius lietuvius.
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GINKIM LIETUVOS KATALIKŲ TEISES!

I'
Kai kūrėsi Nepriklausoma Lietuva, tuojau rūpintasi ir 

aukštosios mokyklos, universiteto, steigimu. Lietuvoje tarp 
katalikų vadų buvo tvirta mintis kurti savo, katalikišką, 
universitetą, kurį turėtų palaikyti valstybė, kadangi visiš
ką gyventojų daugumą sudaro katalikai. Katalikų uni
versitetui steigti amerikiečiai lietuviai nemažai ir aukų su
dėjo. Tačiau katalikų politikai kitaip pažiūrėjo. Jie nu
sileido kitoms politinėms grupėms ir sutiko steigti valsty
binį universitetą, tačiau užtikrindami katalikiškai pasau
lėžiūrai mažutį kampelį — Teologijos - Filosofijos fakul
tete filosofijos skyrių.

Viskas buvo tvarkoje iki 1926 metų, kai į valdžios vairą 
atėjo liaudininkai, socialdemokratai, žydai, lenkai ir vokie
čiai. šių sąjungininkų vyriausybė jau turėjo pagundos 
„apkarpyti” katalikų pasaulėžiūroje vedamą filosofijos 
skyrių. Tačiau jų „intencijas” palaidojo 1926 m. gruodžio 
17 dienos įvykiai ir vėl buvo lyg ir ramu.

Tačiau neilgai katalikams teko laukti įvairiausių pasikė
sinimų prieš jų teises iš tautininkų vyriausybės pusės. Čia 
neminėsim, kokių skriaudų katalikai susilaukė, nes tai la
bai gerai visiems žinoma. Svarbu paminėti, kad 1931 mt. 
vyriausybė, neva reformuodama universitetą, smarkiai ap
karpė minėtą filosofijos skyrių, išmesdama kelias svarbias 
mokslo katedras. Profesorių vietos tada neteko tokie 
mokslininkai, kaip vysk. M. Reinys, dr. K. Pakštas, dr. J. 
Eretas. Bet fakulteto vadovybė taip susitvarkė, kad fa
kulteto darbas vis dėlto nebuvo sugriautas iš pagrindų ir 
vėl galėjo priimti studentus pilnam kursui.

Dabargi ateina vis liūdnesnės ir liūdnesnės žinios iš Lie
tuvos. Vyriausybė vėl kėsinasi į katalikų pasaulėžiūros 
židinį, filosofijos skyrių. Kėsinasi į tą aukšto mokslo sky
rių, kurs ruošė Lietuvai geriausius mokytojus, šį sykį 
kėsinasi dar stipriau. Švietimo ministeris prof. J. Tonkū
nas, neseniai 'rBaęs^gfiios tolerancijos, seime pristatė uni
versiteto reformos projektą, kuriame filosofijos skyrius 

^visai išmetamas. Taigi, vyriausybė daro dar vieną žings
nį į visišką nesiskaitymą su valstybės gyventojų dauguma, 
su Katalikų Bažnyčiai duotais pasižadėjimais 1927 m. 
gruodžio mėnesio sutartyje su Vatikanu, nesiskaito su Lie
tuvos vyskupų pareikštais pageidavimais.

n
Jei vyriausybė neatsisakys savo užsimojimo, galima 

tvirtinti, kad tuomi ji parodys aiškų šaukimą kovon ne tik 
Lietuvos katalikus, bet ir viso pasaulio lietuvių katalikiš
ką visuomenę. Amerikiečiai lietuviai katalikai, tikime, 
priims kovon iššaukimo pirštinę ir kovos garbingiausiomis 
priemonėmis iki laimėjimo.

Ar yra pagrindo manyti, kad Lietuvos vyriausybė eina 
neteisingu keliu? Taip. Spalių mėnesio pradžioje įvyko 
Lietuvos vyskupų konferencija, kurioje dalyvavo visi Lie
tuvos katalikų atsakingi vyskupai — Karosas, Staugaitis, 
Paltarokas, Kukta ir Reinys — su arkivyskupu metropoli
tu Skvirecku priešaky. Vyskupai nuodugniai apsvarstė 
susidariusią būklę ir vieningai pasisakė už Teol. - Fil. fa
kulteto filosofijos skyrių.

Laikraščio Darbininko pranešimu, pas Respublikos Pre
zidentą buvo atsilankę vyskupai Skvireckas, Staugaitis ir 
Paltarokas, kurie ilgai tarėsi su prezidentu ir ministeriais 
Tūbelių ir Tonkūnu, tačiau vyriausybė neparodė jokio nusi
leidimo. Universiteto reformos projektas atiduotas sei
mui, bet ir ten nėra vilties teisingumui laimėti, nes seimo 
nariai paprastai balsuoja taip, kaip vyriausybė nori.

Ar gali išeivijos katalikiškoji visuomenė svyruoti, ko
kią vietą jai užimti šioje kovoje dėl katalikų gyvybinių tei
sių? Ar galime abejoti Lietuvos vyskupų, tų šviesiausių 
patrijotų, geriausiais norais Lietuvai? Ar galime tylėti, 
kai katalikų visuomenės tylos, pakantos ir kantrybės tau
rė jau perpildyta? Ar negalime surasti tinkamų priemo
nių savo broliams ir seserims ir savo kilniesiems dvasios 
ganytojams pagelbėti jų nuolatinėse pastangose už švie
sesnę ir garbingesnę Lietuvą?

Tai klausimai, į kuriuos turime’garbingai atsakyti. Tai 
klausimai, kuriais, tikime, susirūpins mūsų organizacijos. 
Tikrai atėjo laikas, kada nebegalima lūkuriuoti.* Lietuvos 
vyskupai iškėlė į dangų savo rankas, nurodydami daro
mus pasikėsinimus prieš katalikų teises. Tos rankos turi 
būti išlaikytos iškeltos, kol bus pasiektas laimėjimas. Mū
sų visų pareiga prilaikyti tas rankas, kad jos nepavargtų, 
kad jų laikytojai nepaliktų vieni, kad tų rankų laiminimas 
užtikrintų Lietuvai didingą ateitį.

Kunigų Vienybė jau padarė atitinkamus žygius; jos žo
dis pareikštas Lietuvos Respublikos Prezidentui. Tikime, 
kad visa visuomenė bus vieninga kovoje dėl Lietuvos kata
likų teisių.

Plotas ir gyventojai
Kinija užima daugiau kaip 

11 milijonų kvadratinių kilo
metrų, kas yra ketvirtadalis 
visos Azijos. Japonija neuž
ima net vieno procento Azi
jos žemyno, tad Japonija sa
vo žemės plotu tik nykštu
kas prieš Kiniją. Paliai jūrą 
Kinijos pakraščiai siekia net 
6,000 kilometrų ilgio. Tačiau 
kinai nėra jūros tauta. Kinų 
jūra neviliojo; jie pasitenki
no savo upėmis, o jūras pali
ko japonams, anglams ir 
amerikiečiams. Kadangi Ki
nija ramiai snaudė, tai sve
timtaučiai visai užkalė Ki
nijos duris į pasaulį. O jū
ros pakraščiai kinams yra 
tikra gyvybinė linija, nes ki
nai iš trijų pusių apsupti dy
kumomis ir kalnais.

Kinija daug kuo gali di
džiuotis. Ji turi ir aukščiau
sią pasauly kalną, Everestą, 
kurio tikras vardas Čiomo- 
lungma, bet jį pasisavino 
anglai. Kinai nė kiek nepro
testavo: negi anglai tą kalną 
nusineš ?

Kinija turi ir ilgiausią pa
sauly upę, Jangtsekiangą, 
kurios ilgis siekia 5,200 kini. 
Nuo šios upės savo ilgiu toli 
atsilieka ir Brazilijos Ama
zonė, ir Amerikos Mississip
pi ir Missouri, ir apdainuoto
ji Rusijos Volga.

Kinija gali pasigirti ir sa
vo gyventojų skaičiumi — 
jų yra per 500 milijonų, kas 
yra 43 procentai visos Azijos 
gyventojų, kai tuo tarpu ja
ponai neturi nei pilnų 8 pro
centų Azijos gyventojų. Ta
čiau ką reiškia milžinas Ki
nija savo gyventojais ir savo 
žemėmis prieš nykštuką Ja
poniją? Kinai vadina savo 
šalį „dangiškąja viešpatija” 
ir džiaugiasi, kad japonai 
„niekad neturės tiek kulkų, 
kiek reikėtų visiems kinams 
iššaudyti”.

Žemės ūkiu verčiasi net 
keturi penktadaliai kinų gy
ventojų. Tai ūkininkiškiau- 
sia pasauly tauta. Jie prisiri
šę prie žemės, bet visai nesi
domi savo žemės turtais: 
svetimiems palieka iškasti 
brangiausius mineralus, ku
rių apsčiausiai yra japonų 
užgrobtoje Mandžiūrijoje ir 
šiaurės šiaurės provincijose, 
kurias dabar japonai ima.

Kinai labai gabūs preky
bai, bet prekybos jie nesiima. 
Kaip kinas gabus prekybi
ninkas, vaizduoja šis prilygi
nimas: septyni geri prekybi
ninkai krikščionys sudaro 
tik vieną žydą, o vos septyni 
žydai sudaro vieną graiką, o 
vėl vos septyni graikai turi 
visus gabumus, kuriais pasi
žymi kinų pirklys. Tačiau ki
nai mažai pirkliauja, jie ne
iškeliauja už Kinijos ribų.

Pasižymi kinai ir savo pi
nigais. Dar prieš pusantrų 
metų jie neturėjo vieno pini
go — turėjo visokius taelius 
ir dolerius. Dabartinis pini
gas nėra paremtas nei auk
su, nei sidabru, nei kitu me
talu, o tik keistai kombinuo
jamas popierius...

1928 m. Kinija turėjo vos 
218 laivų, kai tuo tarpu net 
Islandija, turinti vos 100,000 
gyventojų, turėjo 376 lai
vus. Islandų pavyzdžiu, ki
nai turėtų valdyti apie 1,- 
800,000 laivų. Kinų prekes 
vežioja japonai su savo 18.- 
253 laivais. Žinoma, savo lai
vais japonai nusiveža ir kinų 
turtą. - .

Nevikresni kinai ir sausu
moje. Iki 1930 m. Kinijoj bu
vo vos 20,000 kilometrų gele
žinkelių, kai tuo tarpu ma
žutė Belgija turi 11,000 klm 
geležinkelių. Belgų pavyz
džiu, Kinija turėtų turėti ge
ležinkelių 3,700,000 kilomet
rų. Taigi, 185 kartus dau
giau nei'dabar!

Bet ir turimų geležinkelių 
kinai nemoka išnaudoti. Štai, 
Peipingo apylinkėje buvo ge
ležinkeliu 300 kilometru. Bet 
ši linija neišlaikė kupranuga
rių vilkstinės konkurencijos! 
Mat, geležinkelis pristato di
desnį kiekį prekių per 8 vai., 
o kupranugaris — per 8 die
nas, bet — pigesne kaina. 
Kinams laikas nesvarbu. Pas 
juos laikrodžiai gali yisai 
neiti.

Taigi, Kinija savotiška į- 
vairiausiais atžvilgiais. Ir 
pats valstybės pavadinimas, 
skamba labai kiniškai: Kini
ja — „didžioji gėlėtojo vidu
rio liaudies valstybė”. Kinai 
savo valstybę laiko seniau
sia. Teisybė, ji klestėjo dar 
prieš Cezarį, prieš Aleksan
drą Didįjį ir dar anksčiau; 
ji liko lyg paminklas iš neat
menamų laikų. Reta kokia 
valstybė buvo taip ilgai val
doma svetimų, o vis dėlto ji 
nenustojo savo nepriklauso
mybės. Daug kas į ją veržė
si, bet joje sutirpo.

Sakoma, kad mongolų di
džiajam vadui Čingischanui, 
kai jis- norėjo Kiniją užka
riauti, kinai pasakę šitaip: 
„Ant žirgo jodamas tu už
kariavai ištisą pasaulį, bet 
balne sėdėdamas, jo nei val
dysi, nei išlaikysi. Nulipk ir 
valdyk.” Mongolas nulipo 
nuo žirgo ir valdydamas din- 
p-o toje kinų platybėje b° 
krašto.

1644 m. Kinija pateko Į 
Mandžiūrijos valdovų ran
kas. Kinai laukė savo nepri
klausomybės net iki 1912 m. 
Jie sulaukė savo valandos ir 
per 300 metų nė kiek nepasi
keitė.

Neprašyti svečiai
Pirmieji Europos „sve

čiai” pas kinus pasibeldė an
glai. Tai buvo 1840 — 1842 
m. Tada jie nusavino sau ke
lis uostus. 1857 — 60 m. an
glai vėl grįžo, bet jau ne vie
ni, su prancūzais, su kuriais 
užgrobė dar 9 uostus ir įsi
veržė į Jangtsekiango upę. 
Netrukus rusai pasiėmė A- 
mūro sritį, 1885 m. prancū
zai užėmė Tenkiną, o japo
nai gavo lygias teises Korė
joje. Po to sekė tikra parce- 
liacija — dalinimasis: 1898 
m. kinus apiplėšė vokiečiai 
rusai, anglai, prancūzai. Visi 
šie europiečiai užsifundijo 
po geras „porcijas” Tai bu
vo 19-to amžiaus gale.

20-tasis amžius nepasirodė 
gailestingesnis. 1904 — 1905 
m. rusai su japonais savo 
ginčus išsprendė irgi kinų 
žemėje, padalindami Man- 
džiūriją; vėliau anglai įsi
tvirtino Tibete, o rusai — 
dar kraštinėje Mongolijoje. 
Iki 1931 m. kinai turėjo „ra
mybę”, kol japonai atėjo vėl 
į „svečius” — pasiėmė Man- 
džiūriją ir uždėjo savo lete
ną ant Šiaurės Kinijos pro
vincijų: Hopei, šantung, 
Šansi, Čahar ir Suijan. o da
bar siekia ir likusių šiaurės 
provincijų.

Kas liks?
Po tokių „parceliacijų”. 

jau įvykdytų ir dar vykdo-

kvadratinių kilometrų, bet 
kinų valdžioje tėra tik 6,- 
210,000 kv klm ir pats Ki
nijos branduolys su 18 pro
vincijų, bet gaila, kad tos 
provincijos neklauso centra- 
linės Nankine vyriausybės, 
kuri su maršalu Čiangkaiše- 
ku priešaky buvo pradėjusi 
Kiniją vesti stiprybės ir pa
žangos keliu. Čiangkaišeko 
išganingam darbui pastojo 
kelią japonas, kurs dabar įsi
veržė į Šiaurinę Kiniją.

Šiaurės Kinija

Ją sudaro 5 provincijos: 
Hopei, šansi, šangtungas 
(grynai kiniškos) ir Čaharas 
su Sueijuanu (šios 2 provin
cijos sudaro išvidinę Mongo
liją).

Suminėtų provincijų plo
tai: Hopei — 140,526 kvad
ratiniai kilometrai; Čaharas 
— 258,815 kv. klm.; Sueija- 
nas — 304,058 kv. km., Šan
si — 161,842 kv. km. ir šan- 
tungas — 153,711 kv. km.

Tose provincijose japonus 
vilioja geležis, anglis, med
vilnė. Vien tik Hopei, šansi 
ir Šantungo provincijos turi 
53 procentus visų Kinijos 
požeminių turtų.

Karinės jėgos
Kinų kariuomenės yra 

tarp dviejų ir pustrečio mili
jono vyrų. Maršalas Čiang- 
kaišekas gali išstatyti gerai 
ginkluotų 15 divizijų. Ka
riuomenės šautuvai 1913 m., 
tipo. 1934 m. gale kinai turė
jo 400 orlaivių, o šių metų 
pradžioj jų turėta per 1,000. 
Nemaža bėdos su pristatymu 
ginklų ir maisto: karas vyk-| 
sta šiaurėje, o ginklai krašto 
vidury, ryžiai, tas svarbiau
sias kinų maistas, daugumo
je auga tik pietinėj daly.

Japonija gali sumobilizuo
ti ligi 2 milijonų vyrų. Man- 
džiūrijoj japonai turi 80,000 
karių. Japonų laivynas savo 
didumu trečias pasauly. Ka
ro dirbtuvės per metus gali 
pagaminti 3000 lėktuvų, 10,- 
000 motorų, 1,600 tankų, 10,- 
000 patrankų ir 150,000 kul
kosvaidžių. Bet ginklams 
gaminti Japonija turi gauti 
žaliavos iš užsienio, ypač jai 
reikia geležies. Kinijoj gi 
kaip tik ir yra daug geležies. 
Japonų kariuomenė gali iš
laikyti užimtas vietas, bet 
jei karas užsitęstų labai il
gai, Japonija susilauktų di
delio pavojaus, nes jos pini
giniai ir ekonominiai ištek
liai nėra geriausi.

(Iš apie Kiniją ir Japoni
ją straipsnių, atspausdintų 
Lietuvoje leidžiamame žur
nale Židiny. Židinys yra mė
nesinis literatūros, mokslo, 
visuomenės ir akademinio 
gyvenimo žurnalas, išeinąs 
Kaune, Laisvės Al. 3b).

Mėnuo be vedybų
Japonijoj daugiausia vedy

bų būna spalių mėnesį, kurs 
laikomas tinkamiausiu mė
nesiu vedyboms. Jei spalių 
mėnesį japonė neišteka, ta
da ji turi laukti gruodžio 
mėn. ar net pavasario. Šis 
spalių mėnuo buvo visai 
„tuščias”, nes vedyboms tin
kamiausi japonai išėję į ka
rą. Dėl to turi didelius nuo
stolius krautuvės, valgyklos, 
viešbučiai ir kitos įstaigos.
Maroke neramu

— Šiemet į užsienį iš Lie
tuvos parduota vėžių už 150,- 
000 litų.

Tokių miestelių, kaip Že-( Didžiausias marijonų dar- 
maičių Kalvarija, pilni Že-.bas bene bus mokyklos įstei- 
maičiai, bet kažin kodėl jau girnas. Ji ne taip sena. Tik 
nuo seno iš visų jų išsiski^penkeri metai. Veda seserys 
ria šis miestelis; kartais net kazimierietės. Staliukai poli- 
pirmoje vietoje atsistoja, ruoti. Kėdės pritaikomos 
Čia kiekviena vieta apipinta kiekvienam. Gražiausių rank
pasakomis, padavimais, ku
riuose rodosi stebuklai, Var- 
duvon varpai skęsta ir gai
liai atsišaukia. Čia koplyčių 
mistika. Jų 19. Viena už ki
tą įvairesnės. Liepos pra
džioje žmonių tvanas, gies
mės ir maldos dangų pramu
ša. Rudenį purvo iki stebu
lių, o žiemą tik koplyčios ir 
kryžiai iškišę galvas iš po 
sniego patalų. Bažnyčioj ste
buklingas Dievo Motinos pa
veikslas. Kiek čia vargšų ra
do suraminimą; turtuolių už
kietėjusios širdys suminkš
tėjo. Bažnyčia net vieną kar
tą nudegė, bet vis dar tvirta 
senutė ir iš savo sakyklos ir 
varpinių skelbia Dievo garbę 
ir atgailą.

Senas vienuolynas. Mūrai 
daugiau kaip metro storio. 
Juose gyveno viso krašto 
švietėjai kunigai dominiko
nai ir šiaip nusižengę rusų 
vyriausybei kunigai. Juose 
1889 metais, išpranašavo pa
skutinysis vienuolyno virši
ninkas rusų caro ir imperi
jos žlugimą.

Šiandien nauji laikai atne
šė naujas programas. Tėvai 
marijonai vėl atstatė vienuo
lyną ir kelia apylinkėj kul
tūrą. Kas prieš dvidešimt 
metų galėjo svajoti apie 
elektrą, modernišką mokyk
lą, pavyzdingus sodus. Nie
kas. Bet tėvai marijonai 
šiandien turi savo elektrą, 
kurią nors ne taip dažnai 
vartoja. Didelį pavyzdingą 
sodą su šiltnamiais, daržus, 
kurie aptarnauja visus ap
linkinius miestelius.

darbių spintos. Rūpestingos 
seserys palaiko švarumą. 
Geras auklėjimas, tvarka su
traukia šimtinius vaikų bū
rius. Ji pavyzdinė ne tik Kal
varijoje, bet ir apylinkėje, 
Pernai Plungės rajono mo
kyklų inspektorius visus mo
kytojus atvežė parodyti, ko
kios turinčios būti mokyk
los. Kiekvienais mokslo me-. 
tais mokykla pasirodo visuo
menei.

Parapijos salė. Net 500 sė
dimų vietų. Didžiausia iš vi
sų Žemaičių parapijų. Ten 
pat pavasarininkų ramovė ir 
parapijos knygynas. Jauni
mo vakarai maloniai pralei
džiami.

Kursai. Tur būt, niekur 
tiek daug jų nėra, kaip Kal
varijoje. Savomis jėgomis 
surengta: sodininkystės, dar 
žininkystės, gėlininkystės, 
obelaičių skiepijimo. Be to, 
dar linų braukimo, akmenų 
skaldymo, religinis pasikal
bėjimas ir mandagumo.

Kalvariškiai niekada ne
užmiršo laikraščių. Mielai 
juos skaito. Paštininkai 
skundžiasi, kad šeštadieniais 
pašto maišų maišai. Ir vis 
tie laikraščiai. Pernai skaitė 
kas trečias žmogus, šiemet 
kur kas daugiau.

Kalvarija senovėje buvo 
pilis, protestantizmo laikais 
— tikėjimo tvirtovė, praei
tame amžiuje — kultūros ne
šėja. Ir dabar ji turėtų iškil
ti aukščiau už kitus ir duoti 
vįsai apylinkei toną.

(Iš XX Amžiaus)

PAIEŠKOMI

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adre
su:

21. Narbutas, Kazys, prieš 6 
metus gyvenęs apie Biddeford, 
Maine.

22. Petrošius, Silvestras, apie 
69 mt. amžiaus, prieš karą gyve
nęs Kenosha, Wis.

23. Petkevičienė - Dragvaitc, 
Antanina, prieš 7 metus gyvenu
si Brooklyn, N. Y.

24. Ratkevičius, Antanas gyve
nęs'New Hyde Park, N. Y.

25. Razevičius, Vladas, gyve
nęs Newark, N. J., vėliau Boston. 
Mass.

26. Staškevičius, Jonas, pasiva
dinęs John Stenhan, iki 1922 
gyvenęs Tamaqua, Pa.

27. Stirbys, William, kilęs 
Pajūrio par., Tauragės apskr., 
1923 m. gyvenęs Bronx, N. Y.

23. Tamošiūnas, Antanas, 1904 
m. išvažiavęs iš Lietuvos ir apsi
gyvenęs New Yorke.

29. Tomkevičius, Mykolas, ki
lęs iš Kovarsko v., Ūkmergės ap- 
sskrities, 1907 m. gyv. Stoughton, 
Mass., vėliau Racine, Wis.

30. Tamošiūnaitė, Ona (Anna 
Tarnus) 1933 m gyvenusi New 
York, N. Y.

31. 
nanti

32.
vusė,

Urbonienė 
Worcester, 
Urbonienė 
prieš 7 m.

m.

iš 
iki

Barbora, gyve- 
Mass.

- Dragvaitc, Be
gyvenusi Brook-

(Paraše ponia Gatty; iš anglę 1
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Italės kalbėjo tarp I 
gfįiiįtpasaulio piktumą 1 
fag® įtikinti save, kad i 

ftfįj padarė blogiausią iš-1 
j fflmmui ją padėties vien 

liktam, kad jas suerzintų, 
įgaliau, pasisakė, kad joms 
A ko bijoti. Bet jų susirū- 
jiiiimas buvo didelis. Kada 
litas pavasaris ir vasara pa
de žiemą Ir visi kiti me
iliai atgavo savo lapus, rim- 
i! pasibaisėjimas apėmė 
įriiy gojelį. Nelaimė! Rudu- 
js ir sausumas praplito 
ir toliau, o žalumo mažiau 
.•mažiau matėsi aut tan- 
jusių šakų.
Kad Eglės būtų paklausiu- 

as patarimo, viskas būtų 
ję gerai. Net paukštukai 
■sakė joms, kaip varginga 
as buvo šokinėti tarp jų. 
ftt voveraitė sakėsi jaučiau
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KUN. A. DRAZDŽIO MISI
JŲ KELIONĖ

Lapkričio 4 — 10 d., 502 
W. Main St., Westville, Ill.

Lapkr. 21 — 28 d., 258 
E. 14th St., Chicago Heights, 
Ill.

Lapkr. 29 d. — gruodžio 5 
d., 717 18th St., Chicago, Ill.

Gruodžio 6 — 12 d., 12259

33. Velykis. Stasys, paskutiniu 
laiku gyvenęs Philadelphia, Pa.

Consulate General of Lithuania,
16 W. 75th St., New York, N. Y.Į

Lietuvos Generalinis Konsulatas 5th St., Brooklyn, N. Y.

. į kad yra gera turėti ne- 
jiklausomą dvasią ir nepai
ki kitų kalbų.

Tad jos augo, kaip ir pir- 
iu. Beržas nustojo kalbė
ję; arba jo sidabrinė žievė 
liliipo ir jis sukietėjo, ar
te jis išknoko pasiduoti, ne- 
anėdamas prieš blogą, 
biriam jis negalėjo užbėgti, 
lokių tolimesnių varžymų | 
leįvyko ir Eglių padėtis 
(augiau nepatraukė dėmesio. 
3et vieną pavasario rytą, 
lėliais metais vėliau, visas 
aiškas nusigando, sulaukęs1 
avo savininko, naujo valdo-1 
o, kuris atėjo pirmą sykį v 
plaukyti miško aikščių, 
Pasigirdo vienas kitas kir- 

I kirčio balsas ir daug kai
tinosi; paskui savininką 
i jo girininkas. Netrukus 
ipasiekė Eglių gojeĘ. (į 
.felaimė! Ir kaip jis susu-1 p 
iš baimės, pamatęs baisųkit 
šį Beveik visi medžią’j mei 
D savo savimeilės klaidos pasi 
lis ir mirė. Stati jie pain 
'ėjo, tas tiesa, kaip pir- tiksi 
bet išdžiūvę, suvytę, nu- Qušv 

‘ atkaklaus užsispyrimo Ipaka 
tekiai Savininkas ir gi- į0 į0 
lis kokį laiką kalbėjosi' M:

Emerald Ave., Chicago, Ill.
Gruodžio 13 — 19 d., 703 

E. Main St., West Frakfort, 
Ill.

Gruodžio 20 — 30 d., 3905 I 
First St., E. Chicago (Iniana | 
Harbor).

Sausio 2 — 16 d., 114 W. I 
Saratoga St., Baltimore, Md. I

Sausio 30 d. — vasario 13 | 
d., 320 Spruce St., Miners
ville, Pa.

Kovo 2 — 13 d., 5 High- 
field Rd., Worcester, Mass.

Kovo 14 — 20 d., 220 Rip
ley Pl., Elizabeth, N. J.

Kovo 21 — 27 d„ 105 Main 
St., Athol, Mass.

Kovo 28 d. — balandžio 3, 
d., 337 Woodward St., Jersey’ 
City, N. J.

Balandžio 4 — 10 d., 1141 
Spring Garden St., Easton,į 
Pa. 1

Balandžio 11 — 18 d., 1529] 
Metropolitan St., Pittsburgh, ’. 
Pa.

Gegužės 8 — 15 d., Me-; 
Adoo, Pa.

Gegužės 16 — 29 d., 614 
W. Mahanoy Ave., Mahanoyi 
City, Pa.

Birželio 3 — 13 d., 259 NJ
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I Eizeni 
J jis sutik 
' (save iki

i širdis d 
j^ente parašė lo-|^uo^ 
r ih’berata” (išlais- Pas^eka 
Į Pasirašęs savo pa- ~ ^ra 
hprabiloįGundą: |Pas mane- 
L . nuves tave 
F* t™ Ten nei 

pavojaus.

vokiečiams toks 
pzo žygis nepa- 
p jie griežčiau

karčiai misi
— Nesvei 

gavus tokf h 
ragana ir i 
mrs, užkerės

— Aš niek

Ibo tarpu be- 
r ^bar tesuprato 
^ęji skai-L^ 

pažvelgė l burtbi! Bijau

^priešjj. jgįĮjjgo
^mano išva-l Tačifci prar 

neduok brangenybės nei 
kalbėjo jišveigas, po tiekoi 

geliai jį išpralaimėjimų, b 
^pavergs.Jjis norėjo atkers; 
^1 tėviškę, svečiui ir įžeisti j 

®°kejo lie- šūkauti:



* 5 i, 1937 m. Lapkričio 5 d., 1937 m.

i Apylinkė Prilyginimai Iš Gamtos
Hausias marijonų dar
ine bus mokyklos įstei-: 
, Ji ne taip sena. Tik 
’i metai. Veda seserys 
erietės. Staliukai poį

Kėdės pritaikomos 
mam. Gražiausių njį 
spintos. Rūpestingos 

s palaiko švariną 
auklėjimas, tvarka su- 
i šimtinius vaikų bi- 
i pavyzdinė ne tik Kai 
e, bet ir apylinkėje,

Plungės rajono mo- 
inspektorius visus > 
3 atvežė parodyti, ko- 
urinčios būti mokyk- 
iekvienais mokslo me- 
kykla pasirodo visuo-

(Parašė ponia Gatty; iš anglu kalbos vertė A. K. Taurasis)

MIŠKO ĮSTATYMAS
(Tęsinys)

pijos salė. Me
letų. Didžiausia iš VL- 
aičių parapijų. Ten 
asarimnky ramovė ir 
)s knygynas. Jauni- 
arai maloniai pralei-

i. Tur būt, mekui 
g jų nėra, kaip Kai-

Savomis jėgomis 
: sodininkystės, dar 
;ės, gėlininkystė, 

skiepijimo. Beto, 
braukimo, akmenų 

i, religinis pastai- 
r mandagumo, 
škiai niekada ne- 
laikraščių. Mielai 

:aito. Paštininkai 
i, kad šeštadieniu 
šų maišai. Ir« 
sčiai. Pernai skaitė 
as žmogus, šiemet 
daugiau.
ija senovėje buvo I j 
itestantizmo laikais I 
imo tvirtovė, praei- 
ižiuje —kultūros ne- 
dabar ji tĄ M 
iau už kitus ir duoti 
ylinkei toną.
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ičio 4 — 10 d., 502
St., Westville, H

. 21 — 28 d., 2K
St., Chicago Heights,

. 29 d. — gruodžio 5 
8th St., Chicago, 1 
žio 6 —12 d., 12259 
. Ave., Chicago, UI 
žio 13 - 19 d., 703 >
St., West Frakfort,
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Ižio 20 — 30 d., 3905
E. Chicago (Iniana

o 2-16 d., IKI 
a St., Baltimore, Mi 
o 30 d. — vasario 13

Spruce St.-, Miners-
i.
2 - 13 d, 5 High-

1., Worcester, Mm
14 — 20 d., 220 Rip į 
Elizabeth, N. J.
21 — 27 d., 105 Main ] 
io!. Mass. ' I 

28 d. — balandžio 31

Woodward St, Jersey

įdžio 4 — 10 d., 1U 
Garden St., Easton.

tarp savęs ir kits kitam pa
stebėjo, kad pusė šių medžių 
turėjo būt pašalinti seniai, ' 
kad jie nebuvo verti gyventi 
krūvoj, nes, dėl jų netinka
mo augimo būdo, pusė jų tu
rėjo tikrai mirti.

Bet iš viso gojelio ten bu
vo tik viena Eglė, kuri turė
jo dar užtektinai gyvybės iš
girsti šiuos žodžius, bet jhu 
buvo per vėlu. Savo laiku vi
si jos seni draugai buvo nu
kirsti prieš jos akli, ir ji, 
kuri netyčia truputį toliau 
stovėjo ir nemirė su kitais, 
buvo tiktai laikinai palikta 
Kalėdoms.

Tai buvo liūdna, nuobodi 
vasara, kuržą Eglaitė pralei
do, norsšviežias oras lais
vai pūtė apie ją; ji atsigavo 
ir augo. Nors paukšteliai 
giedojo jos šakose ir čirškė
jo apie laimę, bet Eglaitė 
buvo liūdna, gyveno ir gal
vojo drauge su ja.

Iš tikrųjų buvo kur nors 
klaida; jokių užmetimų nei 
pašaipos nebuvo jai kaimynų 
prikaišiojama; net tylėjo ir 
dabar laimingas sidabražie- 
vis Beržai, nes švelnesnė 
dvasia, o ne džiaugimasis ki
tų žmonių nelaimėmis užvie
špatavo gražiame miške.

Iki Kalėdos atėjo, Eglai
tės likimas buvo ^spręstas, 
bet ji pilnai nesuprato savo 
likimo pamokos.

Kai vaikų būriai susirin- 
j ko šviesiai apšviestame kam
baryje, kur Eglaitė stovėjo

Tuomet eglės kalbėjo tarp ' 
savęs apie pasaulio piktumą 
ir stengėsi įtikinti save, kad 
Beržas padarė blogiausią iš
aiškinimą jų padėties vien 
tik tam, kad jas suerzintų. 
Pagaliau, pasisakė, kad joms 
nėr ko bijoti. Bet jų susirū
pinimas buvo didelis. Kada 
kitas pavasaris ir vasara pa
sekė žiemą ir visi kiti me
džiai atgavo savo lapus, rim
tas pasibaisėjimas apėmė 
Eglių gojelį. Nelaimė! Rudu
mas ir sausumas praplito 
dar toliau, o žalumo mažiau 
ir mažiau matėsi ant tan
kiausių šakų.

Kad Eglės būtų paklausiu
sios patarimo, viskas būtų 
buvę gerai. Net paukštukai 
pasakė joms, kaip varginga 
jiems buvo šokinėti tarp jų. 
Net voveraitė sakėsi jaučian 
ti troškinimą. Bet Eglės ma
nė, kad yra gera turėti ne
priklausomą dvasią ir nepai
syti kitų kalbų.

Tad jos augo, kaip ir pir
miau. Beržas nustojo kalbė
jęs; arba jo sidabrinė žievė 
nusilupo ir jis sukietėjo, ar
ba jis išknoko pasiduoti, ne- 
murmėdamas prieš blogą, 
kuriam jis negalėjo užbėgti. 
Jokių tolimesnių varžynių 
neįvyko ir Eglių padėtis 
daugiau nepatraukė dėmesio. 
Bet vieną pavasario rytą, 
keliais metais vėliau, visas 
miškas nusigando, sulaukęs' "į^a "turtas" "ir “Ne
savo savininko, naujo valdoj. vigi bg .
vo, kuris atėjo P™ą sykį, dami viens ant 
r* W-»1 r* "I y-T r 4-5 wimlrn nilrnnm

stengdamiesi pasiekti jos ša
kas, nežiūrėdami savo kai
myno norų ir smagumų; kai 
tėvai sulaikė besiveržiančius 
išdykėlius, įsakydami ji&ns 
užsileisti viens kitam — 
„pagerbimu kits kitą pralen
kite” — atsižvelgus į visuo
menės naudą, o ne į asmens 
pasitenkinimą, tai tik tąda 
painus draugiško gyvenimo 
tikslo ir įstatų dalykas buvo 
nušviestas! Ir tada Eglaitė 
pakartojo sidabražievio Ber
žo žodžius:

„Miško įstatymas — tai

aplankyti miško aikščių.
Pasigirdo vienas kitas kir

vio kirčio balsas ir daug kal- 
bėjimosi; paskui savininką 
ėjo jo girininkas. Netrukus 
jis pasiekė Eglių gojelį.

Nelaimė! Ir kaip jis sušu
ko iš baimės, pamatęs baisų 
reginį. Beveik visi medžią’ 
krito savo savimeilės klaidos 
aukomis ir mirė. Stati jie 
stovėjo, tas tiesa, kaip pir
ma, bet išdžiūvę, suvytę, nu
mirę atkaklaus užsispyrimo 
paminklai. Savininkas ir gi
rininkas kokį laiką kalbėjosi

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

Braunšveigas tuojau atsi
nešė pergamento, parašė be
laisvės perdavimo raštą ir į- 
teikė jį kunigaikščiui . Šis 
paėmė plunksną ir tame pa
čiame pergamente parašė lo
tyniškai: „Liberata” (išlais
vinta). Pasirašęs savo pa
vardę, jis prabilo į Gundą:

— Štai, mieloji, tavo lais
vės dokumentas. Grįžk į sa
vo tėvų šalį.
‘ Ritieriams vokiečiams toks 
kilnus prancūzo žygis nepa
tiko. Tačiau jie griežčiau 
ginčytis nebemėgino. Žinojo 
jo neįtikinsią. Tuo tarpu be
laisvė tik dabar tesuprato 
visų derybų prasmę. Ji skai
sčiomis akimis pažvelgė į 
savo vaduotoją. Jos akyse 
sužibo ašaros. Iš džiaugsmo 
ji net atsiklaupė prieš jį.

— Ačiū tau, mano išva
duotojau!... Tačiau neduok

odžio 11 -18i,< 
olitan St., PittsM^ |

ižes 8 —15 £
Pa. I
ižes 16 - 29 i, I toan to rašto, — kalbėjo ji 
hanoy Avė,, Mahanoy J lietuviškai. — Vokiečiai jį iš 
>a, | aail?s atims ir vėl pavergs...
eMo 3 -13 4,259 N- Į Pa‘s ^žink mane j tėviškę. 
, Brooklyn, N. Y. v«s riterių mokėjo lie-

— Žemės ūkio ministeris 
Putvinskis spalių 28 d. pada
rė Seimui platų pranešimą, 
iš kurio sužinota, kad nusau
sinimo (melioracijos) dar
bams Lietuvoje išleista 4 mi
lijonai litų, pašalpų Upnin
kams išduota 1,340,000 litų, greitųjų traukinių, kurie eis 
Nusausinta 4W)>000' hektarų pro Kauną, 
(10,131,100 akrų) žemės, o 
10,000 hekt. (24,710 akrų) kretorius

ra ir tuo pačiu laiku būti sei
mo nariais. Dabartiniame 
seime tėra tik vienas juris
tas.

— Geležinkelių susisieki
me bus įvesta pagerinimų — 
numatoma įvesti daugiau

— Pavasarininkų gen. se-' 
--------1 ir katalikų vyrų: 

išdrenuota. s-gos pirm. A. Valaitis išvy-
— Spalių 18 d. seimas pri- k0 į Prancūziją studijuoti 

ėmė įstatymą, palengvinantį visuomeninių mokslų.
1928 metų nederliaus palies- _ Metiniai pavasarinin- 
tiems 67,000 ūkininkams pa- įr pavasarįnįnkų sąjungų
skolų grąžinimą. suvažiavimai numanomi su-

— Neseniai buvo praneš- šaukti gruodžio 29 ir 30 d.
I — Lietuvos kirpėjai turi 
•savo sąjungą, kurios suva- 
į žiavimas įvyko spalių 24 d.

— L. sveikatos draugija 
Kaune turi įsteigusi kelis 
punktus, kuriuose dykai duo
dami patarimai ir tikrinama 
sveikata prieš vedybas.

— Kražių valsčiuje rastas 
užmuštas Ant. Valantiejus 
jo paties miške; jis grįžo iš 
turgaus su 600 litų, bet pini
gų nerasta.

— Tauragėje ant medžio 
šakos rastas pasikoręs pirk-

ta, kad esamos LiafcUvoje 227. 
plytinės negali patenkinti' 
plytų pareikalavimo. Dabar, 
pradediama statyti šešios 
naujos didelės plytinės, ku
rios pagamins metams 33,5 į 
milijonų plytų.

— Lenkai uždarė paskuti
nį Vilniuje ėjusį lietuvišką 
laikraštį Vilniaus Rytojų.

— Spausdinamas lietuvių 
kalbos žodynas. ' Pirmas to
mas apims tris pirmas rai
des ir bus 1,000 puslapių.

— Kaune viešėjo prancū-
zų mokslininkas prof. Mestre ĮyS gapįr0) įurs nusižudęs1 
ir skaitė kelias paskaitas. sunkių gyvenimo sąlygų.ir skaitė kelias paskaitas.

— Šančiuose, Kauno prie- — Kuršių Neringoje rude
nį padažnėjo žvejų vestuvės.

i — Pakruojuj, Šiaulių aps., 
bus statoma nauja ligoninė.

— Panevėžietis Urbanavi
čius Mūšos upėje pagavo 
vieno pūdo lydeką.

— Švėkšnos par., šalpėnų 
kaime, mirė 104 metų sene
lis A. Vaitkus.

— Šiaulių alaus darykloje 
„Gubernijoje”, atliekant sta
tinių vidaus tinkavimo dar
bą, užsidegė kalifonija ir į- 
vyko sprogimas; du darbi
ninkai užmušti, keli sužeisti.

— Ukmergėje pradėta sta
tyti moderniška amatų mo
kykla.

— Po apendicito operaci
jos Kaune mirė kun. St. Ro- 
senas, šiemet įšvęstas į ku
nigus.

— Naujas Panevėžio — 
Pumpėnų plentas bus atida
rytas lapkričio mėnesį. Šis 
plentas jungs Kauną su Lat
in j a pY’o Panevėžį ir -------

miėfety, kertami seni me
džiai, o jų vietoje sodinami' 
jauni medeliai.

— Danija šiemet iš Lietu
vos nupirko 4,200 arklių.

— Ūkio Banke buvo kilęs 
gaisras, kurs padarė apie 
50,000 litų.

— Dvarininko Mareckio 
žemėje, Širvintų rajone, len
kai perkėlė administracijos 
linijos gaires. Ukmergės ap
skrities viršininkas tuo rei
kalu buv^o susitikęs su Vil
niaus Storasta.

— Seimas prizmė seimo 
rinkimų įstatymo pakeitimą, 
pagal kurį seimo nariais ga
lės būti ir advokatai; jiems 
bus leista verstis advokatū-

Panevėžys dar bus sujungtas 1 
plentu su Biržais pro Vabal- J 
ninką?

f

— Strėvininkų invalidų, 
namuose mirė kun. Kaz. Ve
lička, 1933 m. grįžęs iš bolšfet- 
vlkų kalėjimų. Laidotuvėse 
dalyvavo vysk. Matulionis.

— Kat. Blaivybės draugi
ja pradėjo leisti dvisavaitinį 
laikraštį Sargybą, skiriamą 
blaivinimo reikalams.

— Kaune, Mickevičiaus 
gatvėje pradėti statyti nauji 
teisingumo ministerijos rū
mai, kuriuose bus Apeliaci
niai Rūmai, apygardos teis
mas, tardytojai, antstoliai ir 
t.t. Statyba atsieis per vieną 
milijoną litų.

— Prof. V. Čepinskis grį
žo iš Vokietijos, kur gydėsi 
nuo akių katarakto. Profe
soriaus akių regėjimas labai 
susilpnėjęs, bet tolimesnis 
blogėjimas esąs sustabdy
tas.

— Užsienio reikalų minis- 
terio Lozoraičio atsilankymo 
Paryžiuje proga, Lietuvos 
atstovas Klimas suruošė vai
šes, kuriose dalyvavo Pran
cūzijos užs. reikalų ministe- 
ris Delbos ir kiti įžymūs 
prancūzų asmenys.

— Lapkričio 18 d. Kaune 
bus atidaryta latvių dailinin- 
kij meno paroda.

— Sov. Rusijos kariuome
nės manevruose Lietuvos ka
riuomenei atstovavo gen. 
Pundzevičius ir pulkininkai 
Juodišius, Valiušis ir Rep
šys.

— Vokiečiai šiemet pirk
sią Lietuvos žąsų už 1,700,- 
000 litų.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

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 nt 117 Gold Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

117 Gold

NOTICE 
RL 1358

james McLaughlin
st., 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 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GIOVANNI NAPALITANO 
d-b-a Blue Eagle Tavern 

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3770 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 731 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

o premises.
THOMAS J. PECbRA

731 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ANNA CHESSIE
557 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MURRY
233 Moore St..

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 N» 
EB 3507 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7409 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PASQUALE OREFICE
7409 Avenue U Brooklyn, N.

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

CAFE, INC.
Brooklyn, N. Y.

oi

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6211 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 1125 Rockawny Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of . Kings, to 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N.

be

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 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. H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' JAMES F. HUBBARD
4419 Ave. N, 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 retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440—17th St., Borough of 
Brijaklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' DANIEL LANAHAN
440—17€K St., Brooklyn, . N. Y.

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

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

52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2366 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 1111 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

SAMUEL ROTH
2.46 Flashing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RE 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 taper wine and liquor at /retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- . 
trol Law at 722—4fh Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH RONIARZ & STANLEY KILINSKI 
722—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herqfcy given that License No. 
RL 1102 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. 
HL-361 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 2011a Stirf Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATALIE SIMON 
(Ocean Grove Rest.)

2011a Surf 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 jit 1596 Broadway, Borough of 

on the premises.
MACON BAR & GRILL, INC.

1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2335 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 304 Court Street, Borough 

I of Brooklyn, County of Kings, to be consumed

JOHN W. MANNIX
, Brooklyn, N. Y.

į NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7080 has been issued to the undersigned

No.

abipusinis prisritaikinimas, 
arba mes visi drauge būtu
me suvargę.” •

Tai buvo jos paskutinė 
mintis. ,

(Užbaiga)

. NOTICE is hereby given that License 
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. 
RL 1017 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 561-5G3—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, tfc be consumed 
on the premises.

ROBERT ROCCO SAVINO 
d-b-a Alp Tavern

561-563—5th Ave., 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 1.32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2926 Avenue S, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

jix xjv.v ion the premises.
. v HENRY WILTON

BirzUS • d-b-a Nostrand Grill
1 2926 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

? hereby given that. License No Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
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 2111 East 28th St., Borough

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

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

NOTICE is hereby given that License No.
RL 2558 has been issued to the undersigned ■_ ,, .
to sell beer wine and liquor at retail under ' on the r>rel^}?^ 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- I ,n. r . 
trol Law at 76-78 Hamilton Ave., Borough dU4 Lourt bt- 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed I ----------
on the premises.

CONSTANZO DEMAIRO ..... .............. ..
76-78 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y , to sell beer wine and liquor at retail under 

----------------------- I Section, 132A of the Alcoholic Beverage Con-
NOTICE is hereby given that License No trol Law at 341 Ocean Avenue, Borough 
RL 1173 has been issued to the undersigned of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
to sell beer wine and liquor at retail under 1 on tho premises, _ 
Section 132A of Hip Alcoholic Beverage Com ! 
trol Law at 1380-4 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be aonsu- I ________________________
med on the premises. I • , , .

COST CURTIS INC. ' NU11GE is hereby given that License No.
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- j 
trol Law at 286 I’atchen Ave., Borough ■ 
on the premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No.
RL 5026 has been issued to fhe undersigned I 
to sell beer wine and liquor at retail under I 
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 Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4940 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 59 Meserole Street, L„__ _ — ....... ........ ........
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed on the premises., 
on the premises. ~

RAYMOND D. BLIVEN
39 Meserole Street,

I Section, 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 341 Ocean Avenue, Borough

... > MANNIX’S R3STAURANT, INC.
Borough 341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

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 wjne and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Avenue, Borougfi 
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. 
HL-91 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

ige Con- 96p1 Law at 8148-3130 Ocean Ave., Borough 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be consumed

■ ' 0. WILLY VOIGT
d-b-a Koppy’s Restaurant 

Brooklyn, N. Y. 3148-3150 Oijban Ave., BfodlHyn, N. Y.

tuviškai. Jis išaiškino gra
žiosios lietuvaitės prašymą.

Eizenšteino patariamas, 
jis sutiko palaikyti ją pas 
save iki baigiantis karui. Jo 
širdis džiaugėsi, kad tokia 
gražuolė pasitiki jo globa ir 
pasilieka arti jo.

— Gerai meilute... Pabūsi 
pas mane. Mano ginklanešis 
nuves tave į laikinį mano bu
tą. Ten nebebus tau jokio 
pavojaus.

Kai Gunda išėjo, grapas 
karčiai nusijuokė ir tarė:

— Nesveikinu tamstos, 
gavus tokį laimikį. Ji bjauri 
ragana ir burtininkė. Už
burs, užkerės tamstą.

— Aš nieko nebijau! — 
itsakė svečias: — Kas man 
burfhi! Bijau tik meilėj O 
nuo visų burtų aš turiu re
likviją, kuri mane nu© jų ap
saugo.

Tačiau prancūzas savo 
brangenybės nerodė. Braun
šveigas, po tiekos šio vakaro 
pralaimėjimų, buvo piktas, liams. 
Jis norėjo atkeršyti keistam

— O aš sakau, gerbiamie
ji, kad mumis tyčiojasi ku
nigaikštis... Jis nerodo savo 
relikvijos, nes jos neturi. 
Arba jis turi tokį daiktą, ku
ris gėda parodyti...

Kunigaikštis rimtai supy
ko. Jis suprato grapo paty
čių tikslą. Tad atsistojo.

— Klausykite, garbingieji 
kryžeiviai! Aš, kunigaikštis 
Valua, Bomanansio grapas, 
Aragonijos ir Kastilijos di
dikas, Aukso Vilnos ordino 
kavalierius visiems skel
biu, kad būsimų grumtynių 
metu esu pasiryžęs išrodyti 
savo relikvijos šventumą ir 
vertumą, kovodamas kalavi
ju ar ietim, pėsčias ar rai
tas!

— Šaukimą į grumtynes 
priimu, skaistusis kunigaik
šti ! — tore Braunšveigas.

— Ir aš! Ir aš! — atsilie
pė kiti

— Tiktai nelaikykite, ger
biamieji, mano šaukimo įžei
dimu, — kalbėjo toliau mei
liau prancūzas, — grumtynių 
kerynės yra leidžiamos ne 
tiktai bičiuliams, bet net bro-

— Žinoma, žinoma! — su-
svečiui ir įžeisti jį. Tad ėmė.šuko riteriai, keldami taures. Jame nebebuvo nė pėdsako 

I Vėl btPvo geriamas vynas, audringai praleistosios nak-

Vėl buvo ūžiama ir linksmi- ties. Visai kitaip jautėsi gra- 
namasi. Tiktai lošti niekas pas RočestąsFs. Jis vos be- 
nebedrįso su laiminguoju pastovėjo stačias. Veidas, 
prancūzu. Grapas Braunšvei- J akys ir nosis buvo raudonos, 
gas dabar net sugalvojo pla-Kai juodu su Markvardu 
ną pralošimui atsiimti. Nu-Zalcbachu šiaip taip atšlitino 
galėtas per kautynes riteris į bažnyčią, visi į juos žvalgė- 
buvo leidžiama nugalėtojui si ir šaipėsi. Net pats didy- 
apiplėšti. Jis pasiryžo kuni
gaikštį nugalėti: jį viliojo 
nepaprasta relikvija.

II. Sutraukytos pinklės
Ant rytojaus visa ordino 

vyresnybė žinojo, kas pra
ėjusią naktį buvo įvykę gra- 
po Braunšveigo užumiestės 
bute. Tačiau niekas niekam 
nieko nesajkė. ! 
resnybė mėgdavo paūžti. 
Antra vertus, vigą įvyko pri
vačiame bute, už vienuolyno 
sienų. Jokio viešo skandalo 

! — papiktinimo nebuvo. Ank
sti rytą visi riteriai vėl susi
rinko į katedros bažnyčią 
pamaldų. Visi dėjosi niekas 
nieko nežiną. Visi ramiai ir 
rimtai klausė šv. mišių.

Pats kunigaikštis Valua 
linksmas ir patenkintas grį
žo namo. Jis taip saldžiai 
miegojo, jog maža bereikėjo, 
kad pasivėlintų į pamaldas.

kunigaikščio 
atsivežtinių iš 
Keletas betgi

sukauti:

i bažnyčią, viši į juos žvalgė-

sis magisteris susiraukė, 
į u os pamatęs.

Markvardas suprato tų 
pašaipų ir žvilgių reikšmę. 
Jis piktai sučiupo savo sve
čią už rankos ir nusitempė 
jį į savo narvelį vienuolyne. 
Tenai juodu išsitraukė iš 
slapto sandėliuko keletą bon- 
kų vyno ir vėl ėmė girtauti. 

a ’ ir _ Po valandos laiko abudu bi
čiuliai drybsojo be sąmonės, 
išsitiesę pastalėje.

Taip slinko Marijenbtirgo 
riterių gyvenimas...

Kunigaikštis Valua tam 
laikui taip pat pasistatė užu- 
miestėje dvi gražias palapi
nes. Palapinėse buvo lais- 
vHįau ir linksmiau gyventi, 
negu troškiuose vienuolyno 
kambariuose. Jo palapinės 
atrodė graibiausios. Jos buvo 
padarytos viena iū sįdko me
džiagos, antra — iš labai ro
tos ir brangiqp gelumbės, 
kuriją nupilto iš turko,

vežusio gelumbę pačiam ma- 
gisteriui.

Daugumas 
tarnų buvo 
Prancūzijos,
buvo ir lietuvių, kurių visa
da galėjai pasisamdyti Ma
rienburge. Jie mielai ėjo 
tarnauti kunigaikščiui, nes 
tikėjosi jo malone patekti į 
tėvynę.

Vienoje savo palapinių jis 
laikė ir savo išpirktą gra
žuolę. Ji didžiai traukė kuni
gaikščio širdį. Tačiau jis, 
būdamas tikras riteris, ne
drįso jokiu poelgiu įžeisti 
Gundog. Bet ir Gundos širdį 
viliojo josios vaduotojas. Ji 
visaip stengėsi įtikti gera
jam savo globėjui. Jam buvo 
be galo nuostabu ir malonu, 
kai vieną gražią dieną mer
gina pasveikino jį prancūziš
kai. Jis nebeištvėrė ir pabu
čiavo paraudusį jos veidelį.

— Sakyk, skaisčioji mer
gužėle, kas tave išmokė ma
no kalbos? — paklausė jis.

— Labai prašę, tai aš ir 
išmokiau. iNors fr man sun
ku buvo su ja susikalbėti. 
Tačiau ji tokia gabi. Netru
kus ji bus kaip tikra pran
cūzaitė. Be reikalo vokiečiai 
pravardžiuoja lietuvius stab
meldžiais ir laukiniais. Nėra 
bjauresnių žmorJų už vokie
čius!..

Kunigaikščiui malonu bu
vo klausyti, Ifaip tarnas gy
rė jo gražuolę Gundą.

Paskui, kai jis pažiūrėjo 
netyčiomis į josios akis, jam 
suvirpėjo širdis. Čia jis pa
sijuto tikrai užburtas...

To vieno žvilgio pakako...
Grumtynių diena tuo tar

pu artėjo. Visi labai gyvai 
ruošėsi toms pramogoms. Vi
si Marijetaburgo kalviai ir 
šaltkalviai dirbo dien^ naktį, 
nesilsėdami. Vieniems taisė 
šarvus, kitiems šveitė gink
lus, kalė ietis...

Labiausiai buvo mankšti- 
flami arkliai. Visi žinojo, kad 
geriausias grumtynes laimėti

Gunda nieko daugiau ne-,laidas — gerai išmankštin- 
mokėjo pasakyti, tiktai ro-.tas žirgas. Kunigaikščiui dėl 
dyte parodė seną kunigaikš-. to nebuvo rūpesčio. Jo pui- 
čio tarną. Ikusis Pega'sas, nekartą daly-

— Tai tu, Pranai, išmokei vavęs rungtynėse, buvo ge- 
kunigaikštytę prancūziškai rai išsimiklinęs. Dėl jo bijoti 
pafeveikinti ? I nereikėjo. (B. d.)
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iš TOLIAU IR IŠ TOLI
KOKS BUS VIENUOLYNO 

LIKIMAS?

Easton, Pa. — Šiame dai
liame miestelyje yra Jėzaus 
Širdies Meilės Vienuolynas, 
kuriam per 15 metų lietuviai 
katalikai nesigailėjo gražių 
ir stambių aukų. Tačiau jis 
neauga.

Vienuolyno viršininkas, 
Tėvas L. S. Brigmanas turi 
vos tik du savo kunigus vie
nuolius, kurie kartu su juo 
pačiu padarė vienuolinius į- 
žadus, bet tie kunigai atski
rai darbuojasi parapijose ir 
negyvena vienuolyne.

Vienuolyno viršininkui per 
5 metus daug padėjo ir gel
bėjo kun. A. Tamoliūnas 
(Samata), atsižymėjęs rašy
tojas katalikiškiems laikraš
čiams. Jis plačiai rašė apie 
tą vienuolyną, redagavo 
mėnraštį „Meilę”, viršininko 
prašomas atsakinėjo į visus 
laiškus ir rašė atsiliepimus, 
prašant aukų atstatyti vie
nuolyną, kurio rūmai 1932 ir 
1933 metais degė ir buvo ug
nies sunaikinti.

Vietiniai lietuviai, kaip ir 
amerikonai, mylėjo kun. Ta- 
moliūną (Samatą). Atsisvei
kindamas, savo artimiesiems 
kalbėjo: „Aš nuo pat pra
džių atėjimo į vienuolyną, 
nuo 1932 metų rugs. mėn. la
bai troškau tapti sakomos į- 
staigos vienuoliu. Tačiau ma
no kilnios svajonės neįsikū
nijo — gal dėl to, kad per tą 
visą laiką nepatyriau tikslios 
vadovybės, nesužinojau vie
nuolyno tikslo ir nemačiau 
ateities. Nors aukos gausiai 
iš visur plaukė vienuolynui, 
bet nieko gera nenuveikta 
lietuvių katalikų naudai ir 
gerovei. Man tik gaila to 
brangaus laiko, kurį pralei
dau atsidavusiai dirbdamas 
vienuolynui. Ir aš tikiu, kad 
Gerasai Dievas man šimte
riopai atlygins už tą mano 
nuoširdų atsidavimą, paau
kotą darbą ir vienuolynui 
teiktas mano paties aukas ir 
kitų dovanas.

Vienuolyno likimas
Dabar vienuolyne gyvena 

pats viršininkas ir tarnaitė. 
Kartais į vienuolyną atva
žiuoja laikinų svečių. Pasto
vių kandidatų nėra. Kaip 
girdėtis, jis trokšta iš Kana
dos parsitraukti kokį ten 
prancūzą kunigą, vardu Pere 
Charron. Be to, viršininkas 
priėmė vieną lenką semina
ristą, Pranciškų Andrzejew- 
skį, kaip kandidatą į savo 
vienuolyną, ir pasiuntė jį į 
šv. Prokopijaus seminariją 
Lisle, Ill, kad baigtų teologi
ją

Vis tai nesmagios žinios! 
Nes Jėzaus Širdies Meilės 
Vienuolynas nuo pat įsikū
rimo ligi šiol gyvavo vien tik 
lietuvių katalikų aukomis, 
tad ar nebūtų labai skaudu, 
jei lietuvių aukomis sukur
tas vienuolynas pereitų į ki
tataučių valdybą ir tektų ki
tataučiams?
. Pagyvensime ir matysime, 
kokis likimas ištiks lietuvių 
katalikų aukomis sukurtą 
vienuolyną... A. iš P.

SO. BOSTON, MASS.

Darbininko administratorius 
susilaukė įpėdinio

Ilgakojis garnys, skrisda
mas iš Lietuvos į šiltuosius

kraštus praeitą savaitę stab
telėjo Bostone ir paliko pp. 
Peldžiams gražų sūnelį. Po
nia Peldžiuvienė yra šv. Mar- 
garetos ligoninėj dr. Dusevi- 
čiaus priežiūroje. Džiaugiasi 
p. Peldžius susilaukęs įpėdi
nio. Be naujagimio, pp. Pel- 
džiai augina dukrelę Marytę.

čių kp. Haloween šokiai, į 
kuriuos privažiavo, priėjo 
daug jaunimo. Parapijos sa
lė dar tokio gražaus būrio 
nebuvo turėjusi. Grojo Petro 
Rakausko orkestras, i

Marianapolio Kolegijos Rūmų Vajus
Marianapolio kolegijai bū- nagas, Jersey City, N. J. 

tinai reikalingos naujos pa- 
‘ ‘ Šokiai talP0S- Statybai sukelti rei-

puikiai pavyko. Rengimo ko- kapitalą imamasi
įvairių priemonių: loterijos,
visokį 
Patsai pagrfcdinis statybos
kapitalas — vedamojo va
jaus įeigos. Jei susirastų 100 
asmenų, aukojančių po 100 
dol., tai susidarytų dešimties

misijai tenka garbė už pasi
darbavimą! parengimai, aukos.

Sugrįžo

i NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2487 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 631-633 Flatbush Ave., Borough
1 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

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4949 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law af 
2976 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Pagerbė primicijantą
Spalių 27 d. įvyko vieša 

vakarienė naujam kunigui 
K. Vengrui M.I.C. pagerbti. 
Žmonių dalyvavo Apie 300. 
Programą vedė vietinis kun. 
K. Jankus. Sveikinimo kal
bas pasakė: vietos klebonas 
kun. P. Virmauskas, kun. J. 
J. Jakaitis, Marijonų Provin
cijolas, ir kun. Pr. Strakauš- 
kas. Kun. Jankus perskaitė 
kun. Bublio parašytas eiles 
primicijantui. Vakarienės 
dalyvių ir katalikiškų drau
gijų vardu sveikinimo eilu
tes, parašytas kun. K. Urbo
navičiaus, pasakė ir dovanas 
iteikė Algimantas Ivaškr 
Chorisčių grupė sudainavo 
porą dainelių. Kun. Vengras, 
dėkodamas už pagerbimą, 
pareiškė, kad jis juo ilgiau 
buvo Lietuvoje, tuo labiau 
pamilo tą šalį ir nenoriai grį
žo į savo gimtinį miestą — 
So. Bostoną. Vakarienės nuo
taika buvo puiki.

Vytautas Tamulis, įžymus 
sportininkas, 2 metus žaidęs 
su garsia New York Yankees 
komanda, o šią vasarą sėk
mingai su Newark Bears, 
jau grįžo į Bostoną.

Vytautas dabar laiką pra
leidžia su vyčiais „bowling” 
salėje ir tikisi, kad pavasa
rį vėl žais su New York 
Yankees komanda.

BALTIMORE, MD.

kun. Jonas Plevokas, Cam 
kvirlcm "M'ncjcj nn Ant ir RL 7152 has been issued to the undersignedoriage, ividbo., pp. air. ii to seH beGr_ winc nnd ]i<iuor at retail undei 
Mnortalpna Rimičiai Wor- Section 132A of lhe Alcoholic Beverage Con- IViagaaiena UrliaiLldl, VVUl ,tj.ol Law „t 67 Furman St.. Borough of 

cester, Mass. (jau davę 
$100), pp. Pranas ir Rožė 
Ilkevįčiai, Nashua, N. H 
(jau davę $100), kun. Kaži 
mieras Paulionis, Brooklyn 
N. Y. (jau davęs $100), p 
Juozas Garšva, Brooklyn

tūkstančių dolerių suma, kų- N. T, pp. Petras Jr Teresė .“Kį-JĘ- 
ri leistų eiti prie numatyto
sios statybos.

i trol Law at bl 1'urman ot., Borougn 01 
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

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 at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License Na 
G B 5189 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

PAREMKIME S 
SPAUDI

Pereitą sekmadk 
Amerikos naudai įi

didžiojoje salėje, 
daug žmonių, visi ži

Meno šventė
Spalių 31 d. įvyko parapi

jos koncertas. Tai buvo tik
ra meno šventė. Be gerai iš
lavinto vietinio choro, daly
vavo ir viešnia artistė Jonė 
Žukauskaitė, neseniai atvy
kusi iš Lietuvos ir tik antrą 
kartą pasirodanti scenoje 
šioje šaly. Artistė turi ne tik 
gražų, gerai išlavintą balsą, 
bet ir malonią, simpatingą 
asmenybę. Savo dainelėmis 
ir kukliu elgesiu sužavėjo 
bostoniečius. Jos publika, 
kurios buvo arti 400, sutik
davo ir išlydėdavo artistę 
širdingu plojimu.

Politinės prakalbos
Spalių 27 d. Liet. Piliečių 

draugija buvo suruošusi sa
vo name politines prakalbas. 
Kalbėjo stambieji kandida
tai į m-to mayorus Malcolm 
E. Nichols, William Foley, 
James Curley ir Maurice 
Tobin. Iš lietuvių kalbėjo 
dr. Jakimavičius, adv. Cu- 
nys, adv. Kalinauskas ir adv. 
Bagočius. Prakalbas vedė dr. 
Kapočius. Lietuviai gerai pa
sirodė ir tiesiog nustebino 
politikierius, nes salė buvo 
pilnutėlė prisikimšusi lietu
viais.

Pagerbs Vyčių organizacijos 
steigėjus

Teko sužinoti, kad L. Vy
čių Naujos Anglijos apskri
tis ruošia bankietą Vyčių or
ganizacijos steigėjams kun. 
K. Urbonavičiui, kun. Pr. 
Virmauskiui ir Mykolui Nor
kūnui iš Lawrence, Mass, 
pagerbti. Pagerbimo bankie- 
tas įvyksiąs lapkr. 21 d. Pro
vidence, R. I.

Bostoniečiai jaučiasi nela
bai patenkinti, kad Vyčių ap
skrities valdyba pagerbimą 
ruošia ne Bostone, bet Pro
vidence O gal ir gerai, kad 
pagerbimas įvyksta ten, kur 
yra vyč'ų jauniausia kuopa.

A.

— Kristaus Karaliaus 
šventėje visų parapijų šv. 
Vardo dr. vyrai su benais 
gatvėmis maršavo į didžiulę 
salę 5th Regiment, kur susi
rinko apie 10,000 vyrų. Vie
tos arkivyskupas pasakė pa
mokslą. Lietuvių vyrų šie
met nedaug dalyvavo. Diena 
graži, tai, matyt, kitur buvo 
išvažinėję.

— Visų Šventųjų šventėje, 
lapkričio 1 d., lietuvių baž
nyčioje gražiai paminėta pa
rapijos 50 metų sukaktis. 
Per 12 vai. mišias prisikimšo 
žmonių pilnutėlė bažnyčia 
Kurie netilpo prie durų, lau
ke ant laiptų meldėsi. Per 
mišparus prisiminta buvę 
parapijos kunigai. Labai ne
paprasto įspūdžio padarė 
kun. dr. L. J. Mendelis, kurs 
pasakė graudų pamokslą ; 
jis perskaitė vardus visų pa
rapijiečių, kurie mirė nuo 
praėjusios Visų Šventų šven
tės iki šios. Gausingas būrys 
į šias iškilmes neatėjo, nes 
jie jau pas Viešpatį. Amžiną 
atilsį jų sieloms. J. K.

Reiškiame vilties, kad pla
čioji visuomenė supras mūsų 
reikalus, kurie yra visos A- 
merikos lietuvių reikalai,— 
ir ateis mums į pagelbą, au
kodami ir stambesnes pinigu 
sumas — po 100 dol.

Džiugina mus ir skatina 
darbą tolyn varyti visa eilė 
mūsų garbingų prietelių, ku
rie spėjo suprasti ir ateiti 
mums į pagelbą, ar tai žade- į 
darni sumokėti iki 1938 metų 
vasario 16 d., ar tai jau ir 
davusieji po šimtinę:

ROCHESTER, N. Y

Naujas vargonininkė
P-lė Izabelė Rovaitė užėmė 

vargonininkės vietą ir labai 
gražiai darbuojasi, grodama 
vargonais bažnyčioje ir va
dovaudama chorui. Teko pa
tirti, kad jaunimas ją labai 
myli ir sykiu darbuojasi mu
zikos srityje.

Mirė
Ūkininkas Antanas Strolis 

atsiskyrė su šios žemės gy
venimu spalių 24 d. prieš pat 
sumą. Paliko nuliūdime žmo
ną Jievą, dvi dukteris, vie
ną seserį, du brolius ir vieną 
anūką. Palaidotas iš šv. Jur
gio bažnyčios spalių 28 d. 
Amžiną atilsį.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence, R. I. (jau davęs 
$100), kun. Augustinas Pet
raitis, Worcester, Mass, (jau 
davęs $100), p. Kazimieras 
Vaškevičius, New York City, 
kun. Jonas Švagždys, Brock
ton, Mass., kun. Jonas Bal
kūnas, Maspeth, N. Y., kun. 
Kazimieras Urbonavičius, 
So. Boston, Mass, (jau davęs 
$200), p. Jonas Kairys, Wa
terbury, Conn., kun. Jonas 
Bakšys, Rochester, N. Y., 
pp. Eduardas ir Leonora Čio- 
čiai, Providence, R. I. (jau 
davusieji $100), p-lė Petro
nėlė Strungytė, Newark, N. 
J. (jau davusi $100), p-lė 
Elzbieta Strungytė, New 
York City (jau davusi $100), 
p-lė Julė Jakavonytė, Brock
ton, Mass., kun. Pijus Leke- 
šis, Maspeth, N. Y. (jau da
vęs $200), kun. Pranas Ju
ras, Lawrence, Mass, (jau 
davęs $100), kun. Pranas 
Juškaitis, Cambridge, Mass, 
(jau davęs $150), kun. Juo
zas Aleksiūnas, Brooklyn, N. 
Y., klin. Kazimieras Jankus, 
So. Boston, Mass, (jau davęs 
$100), kun. Pranas Strakau- 
skas, Lowell, Mass., p. Jonas 
Ramanauskas, Brockton, 
Mass., kun. Juozas Valantie- 
jus, Waterbury, Conn, (jau 
davęs $100), p. Viktorija Re
meikienė, Bloomfield, N. J. 
(jau davusi $100), kun. Vin
cas Puidokas, Westfield, 
Mass, (jau davęs $100), p.

v , Worcester, ] 
(jau davęs $100), kun. 
Bakanas, Worcester, 

(jau davęs $100), kun.
Albavičius, Chicago,

Barziliauskai, Woodhaven, w13įA °Į_£C A1^įolic„.Bcv^™!fLF0";
N. Y., p. Aleksandras Vait- 
kūnas, Providence, R. I., Jo 
Ekscelencija vyskupas Me
čislovas Reinys (jau davęs 
$100), p-lė Juzė Leonaitė, 
Worcester, Mass., kun. Anta
nas Karužiškis, Cleveland, 
Ohio, kun. Jeronimas Vaičiū- 

Inas, Cicero, III., p. Antanas 
I Pinkevičius, Meriden, Conn., 
i p. Kazimieras Vaitkevičius, 
i Worcester, Mass, (jau davęs 
$100), pp. Juozas ir Ona Vo
syliai, Shrewsbury, Mass., 

-į kun. Norbertas Pakalnis, 
Brooklyn, N. Y., kun. Juozas 
Simonaitis, Elizabeth, N. J., 
kun. Ignas Valančiūnas, Phi
ladelphia, Pa., kun. Juozas 
Lietuvninkas, Baltimore, 
Md., kun. dr. Juozas Končius, 
Mt. Carmel, Pa. (jau davęs 
$100), pp. Aukštakalniu Šei-' 
ma, Donaldson, Pa., kun. Al
binas Drazdys (jau davęs 
$100), kun. Mikas Dauman
tas, Girardville, Pa., kun 
Juozas Miliauskas, Wilkes- 
Barre, Pa., kun. 
tis, Athol, Mass. 
$100).

Visiems savo

i trol Law at 88-22 — 3rd Ave., Borough of
1 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 
on the premises.

THOMAS HARRINGTON
216 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

„Spaghetti” vakarienė
Jaunos parapijos mergai

tės, L. Burkauskaitė, L. Bi- 
tinaitė, G. Bitinaitė, H. Ma
tulytė, H. Norkeliūnaitė, J. 
Stašaitė ir J. Vilimaitė su
siorganizavusios į draugijėlę 
vardu Gamma Psi Theta, su- 
rengė spalių 24 d. nepapras
tą „spaghetti” vakarienę pa
rapijos naudai. Vakarienėje 
dalyvavo ir miesto mayoras 
Charles Stanton ir tarybos 
narys Julius Hoesterey jr., 
kurie gyrė mergaites ir, ap
skritai, jaunimą už darbuotę 
parapijos naudai.

Vyčių šokiai pavyko 
Spalių 30 d. įvyko L. Vy-I

Kita vakarienė

Pius Jurai-
(jau davęs

geriesiems 
Prieteliams, davusiems, ža 
dėjusiems ir besiruošian
tiems šelpti mūsų numatytą
ją statybą reiškiu gilaus dė
kingumo.
Kun. Dr. Jonas K. Navickas, 

MIC, Kolegijos Rektorius.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
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 hbs 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.

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.

No

Y,

NOTICE Is hereby given that License No. 
G B 9075 has been issued to the under
signed to sell beer nt 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 Na 
G B 5283 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Visiems Amerikos 
jams žinoma, kad 
keli šios rūšies pai 
Dalyvaukime visi, i 
parengimus ne pavie 
šeimynomis ir buri: 
kalbinkime savo dra 
pažįstamus. Praleisi 
šiai ir maloniai' laik 
vienas turime progą i

Vladas Rimša, 
Mass. 
Jonas 
Mass. 
Ignas
III. (jau davęs $100), kun. 
Steponas Kneižis, Norwood, 
Mass, (jau davęs $100), p-lė 
Antanina Majauskaitė, Bos 
ton, Mass, (jau davusi $100) 
pp. Pranas ir Ona Aukštikal
niai, Dorchester, Mass, (jau 
davusieji $100), kun. Jonas 
Kripas, Hartford, Conn., 
kun. Benediktas Gauronskas. 
Waterbury, Conn., kun. Juo
zas Kazlauskas, Bridgeport, 
Conn., kun. Jonas Ambotas, 
Hartford, Conn, (jau davęs 
$300), kun. Petras Karlonas, 
New Britain, Conn., kun. 
Konstantinas Vasys, So. 
Worcester, Mass., Aušros 
Vartų Parapija, So. Worces
ter, Mass., kun. Petras Va-

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 
rough of 
consumed

at 216-216A-218 Crescent St., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
GEORGE OSSENFORT 

(Fulton Hofbrau) 
216-216A-218 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No 
RL 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 bder, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 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 undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 — 58th St. & 136 — 57th 
St., 
to

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

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

Brooklyn, N. Y.

prižadėjo visiems „surprise”
Gyv. Rožančiaus draugija dovaną iš Lietuvos. Visiems 

rengia parapijos naudai va- patartina dalyvauti, 
karienę lapkr. 7 d. klebonas I Vyturys.

NOTICE is hereby 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 I 9703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, Count) 
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 
RL 4917 has been issued to the undersigned 
to sei] 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 
I 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 .■įt 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 , /0 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed gp 
on the premises. ■

NOTICE is hereby given that License Na 
G B 5049 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law if

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.

NOTICE is hereby given that License Na 
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 

I 76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
CO Avenue O, Borough of Brooklyn, 

MICHAEL McHUGH I KingS’ t0 con?umed on
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. , ‘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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP F. O’ROURKE 
d-b-a Phil’s Esso Diner

49—35 Kings Highway, Brooklyn, N. Y

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.

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 undersigned 
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 undersigner) 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 426 Prospect Ave., Borough of 
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 Pl„ Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
G B 5291 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
612 — 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 
8515 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 beer 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. 
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.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 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 consumed on tho 
premises.

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

12 Adelphi St.. Brooklyn, N. 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

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

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

HATGNEY & MURPHY 
2909 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 637 has been issued to tire undersigned 
to sell beer and wine i 
132A of the Alcoholic 
at 32 Union Street, 1____ _ — ______ __
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3772 has been issued to the undersigned v 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seotion 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 
G B 8867 has been issued to the under 
signed to sell beer at retail under Scctior 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
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. x.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1274 St. Johns PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed

1274 St.
THOMAS 

Johns Place,
ROGERS

Brooklyn, N. Y.

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

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

JUSTIN LOWENBERGER 
d-b-a Unity Delicatessen

1354-1356 Bedford Ave., Brooklyn, N.
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NOTICE is hereby given that License No) 
RW 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law' 
at 967 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn] 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN JŪRINI CH
967 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
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PAREMKIME SAVĄJĄ (dojo kelias giesmes, jų skai
čiuje ir giesmę Kristui Kara
liui. Kun. Paulekas, redemp- 
toristas, pasakė pamokslą.

Po pamaldų salėje įvyko 
susirinkimas, kurį pradėjo ir 
įžangos žodį pasakė Romu
vos klubo pirm. K. Vilniškis. 
Šventei pritaikintą paskaitą 
skaitė Amerikos redakto
rius. Užbaigos žodį pasakė 
kun. Paulionis.

Po susirinkimo kun. Pau
lionis jaunimą pavaišino, 

šeimynomis ir būriais; pri- Atsilankę moksleiviai pareiš- 
kalbinkime savo draugus bei kė norą įsteigti Brooklyno ir 
pažįstamus. Praleisime gra- Maspetho moksleivių kuopą, 
žiai ir maloniai laiką, kiek- kam pritaria ir parapijų kle- 
vienas turime progą išmėgin-, bonai. Tikimasi, kad tokia 
ti savo laimę ir dar tuo pa
čiu smagumu padarysime ge
rą darbą, paremdami savo 
vienintelį katalikišką laikra
štį Brooklyne, Ameriką. Su
praskime naudą, kurią mums kus, 
J J 1 *1 V J • A • ■

SPAUDĄ

Pereitą sekmadienį įvyko 
Amerikos naudai įdomi pra
moga Apreiškimo parapijos 
didžiojoje salėje. Atsilankė 
daug žmonių, visi žaidė, dau
gelis laimėjo gražių dovanų. 
Visiems Amerikos skaityto
jams žinoma, kad dar bus 
keli šios rūšies parengimai. 
Dalyvaukime visi, eikime į 
parengimus ne pavieniai, bet

ir

ryšius su miesto Home Re
lief.

— Lapkr. 21 d. choras tu
rės teatrą. Vadins komediją. 
Bus koncertinė dalis ir šo
kiai. Tikietai jau pardavinė
jami. Pelnas salės scenerijų 
ir dekoracijų išlaidoms.

— Šį šeštadienį, lapkričio 
6 d., 8 vai. vak. parapijos sa
lėje įvyksta nepaprastai įdo
mi pramoga mūsų svaitraš-

PRAMOGOS AMERIKOS NAUDAI
šeštad, Lapkričio-Nov. 6d. Sekm., Lapkričio-Nov. 7d.
V. J. ATSIMAINYMO PAR. SALĖJE,

64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJ,
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

kuopa veikiai susidarys.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Lapkričio 2 d. kun. Jon- 
, domininkonas, kilęs iš 

duoda laikraštis Amerika ir Apreiškimo par., išvyko at- 
stenkimės duoti paramą, kad gal į Lietuvą, kur dirbs Ra- 
laikraštis ne tik gerai gy- šeiniuose, domininkonų 
vuotų, bet trumpoje ateityje do vau j amo j e parapijoje, 

jis ir padidėtų. Į ---------------
Geras laikraštis geriau- PASKUTINIS KVIETIMAS 

sias mūsų draugas ir patarė
jas, be kurio sunku būtų ap
sieiti. Skaitykime ir platinki- su smarkumu ruošiasi savo 
me laikraštį Ameriką. Atei- (rudeniniam parengimui (or- 
na Kalėdos; geriausia bus chard dance), kuris įvyks šį 
Kalėdų dovana, jei savo gi-trečiadienį, lapkričio 10 d., 
minėms ar draugams užsa-, Apreiškimo mokyklos salėje, 
kyšime laikraštį Ameriką, No. 5th ir Hevemeyer St. 
kurs juos lankys per ištisus 
metus ir atneš jiems žinių ir 
mokslo į jų namus.

Dar sykį raginu: skubėki
me urmu į Amerikos paren
gimus. šį šeštadienį gera 
proga brooklyniečiams nuva
žiuoti ir praleisti laiką su 
maspethiečiais, paskiau drau 
ge su Maspethu į Brooklyną, 
vėliau dar į Central Brookly
ną. Ar ne smagu, ar ne įvai
ru? Parodykime savo prijau
timą laikraščiui Amerikai!

Elva.
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vak. Įžanga 35 centai. Pel
nas pusiau su parapija. Kvie
čia visus rengėjai.
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Marianapolio kolegijos 
naujų rūmų statybai iš mū
sų apylinkės po šimtinę ir 
daugiau dolerių jau aukojo 
ar pasižadėjo šie asmenys: 
Kaz. Vaškevičius (New York 
City), kun. J. Balkūnas, Pet
ronėlė Strungytė (Newark, 
N. J.), Elzbieta Strungytė 
(New York City), kun. P. 
Lekešis (jau davė 200 dol.), 
kun. J. Aleksiūnas, Vikt. Re
meikienė (Bloomfield, N. J.), 
kun. P. Vanagas (Jersey Ci
ty), kun. K. Paulionis, Juo
zas Garšva, Petras ir Teresė 
Barziliauskai, kun. N. Pa
kalnis, kun. J. Simonaitis 
(Elizabeth).
Kolegijos rūmų statybai 

jau pažadėta 66 šimtinės, 
tad iki vajaus užbaigos trūk
sta dar 34 šimtinių.

Visus Amerikos skaityto
jus maloniai prašome atsi
minti, kad dar yra 3 pramo
gos, ruošiamos Amerikos 
naudai:

1. šį šeštadienį, lapkr. 6 d., 
8 vai. vak. Maspetho par. sa
lėje, 64-25 Perry Ave.;

2. šį sekmadienį, lapkr. 7 
d., 8 vai. vak., Angelų Kara
lienės par. salėje, So. 4th ir 
Roebling Sts., Brooklyne ir

3. ateinantį šeštadienį, lap
kričio 13 d., 8 vai. vak. šv. I 
Jurgio par. salėje, 207 York| 
St., Brooklyne.

Visus skaitytojus kviečia
me atsilankyti į šias pramo
gas, kuriose už labai mažą į- 
žangos mokestį (35 c.) gali
ma laimėti įvairių dovanų, 
smagiai laiką praleisti, su 
©ažištamais susitikti ir savo] 
laikraštį paremti.

Ne tik patys ateikite, bet 
ir savo pažįstamus paragin
kite. Visiems iki malonaus 
pasimatymo!

Amerikos Administracija.

SENATORIUS COPELAND 
ATSAKĖ

PAMINĖJO DIDŽIĄJĄ
ŠVENTĘ

Praeitą sekmadienį, spalių 
31d., Romuvos klubas suruo 
sė Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimą šv. Jurgio par. 
bažnyčioje ir salėje.

4 vai. popiet bažnyčioje į- 
vyko atitinkamos pamaldos, 
kurias laikė klebonas kun. 
i Paulionis, studentų ir pro- 
teijonalų sąjungos dvasios 
Mas. Prie išstatyto švč. 
Sakramento kun. Paulionis 
perskaitė permaldavimo, pa- 

Įaiaukojimo ir atsiteisimo 
Įmaldas; choro grupė, muz. 
|J. Brundzos vedama, pagie-

Spalių 9-tos dienos proga 
katalikų ir tautiškų organi
zacijų susirinkimuose buvo 
priimtos atitinkamos protes
to rezoliucijos ryšium su len
kų neteisėtu Vilniaus krašto 
valdymu ir vilniečių lietuvių 
persekiojimais. Rezoliucijos 
buvo nusiųstos Tautų Sąjun
gai, Lenkijos ambasadoriui, 
Kongresui ir senatoriams R. 
F. Wagner ir R. S. Copeland.

Senatorius Royal S. Cope
land atsiuntė Amerikos re
daktoriui laišką, kuriame pa
žymi gavęs protesto rezoliu
ciją ir žada turėti savo dė-| 
mesiui.

Mūsų mokykla
Spalių 28 d. ketvirtas 

septintas skyriai turėjo išva
žiavimą. Tai buvo kaipo at
lyginimas už gražų elgesį 
mokykloje ir už lankymą 
novenos šeštadieniais. Moki
niai atlankė muziejų, plana- 
tariumą ir centralinį parką.
Tas jiems buvo ne tik pasi- čio Amerikos naudai. Lau 
gerėjimas, bet sykiu ir gera 
pamoka.

Vaikučiai jautėsi labai pa
tenkinti, kai jie pamatė, kad 
ir jie turi tą pačią progą, 
kaip ir kitų pasižymėjusių 
mokyklų vaikai, atsiekti tą 
patį tikslą. Tas pridavė 
jiems daug energijos ir 
liau būti gerais ir mylėti 
vo mokyklą.

Mergaičių benas
Jau dabar galime tikrai 

laukti pasirodant ir mūsų 
mergaičių beno, nes ir jos 
taip pat rengiasi visomis pa
stangomis pasivyti berniu
kus. Jau labai energingai mo 
kosi kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą. Įsigijo instrumen
tus, susidedančius iš didžiu
lio būgno, mažų būgnelių, 
švilpukų, skambučių ir tri
kampių.

Vaikučių orkestras ir ne
snaudžia; tie irgi eina pir
myn.

Visi laukiame, kada 
mus palinksmins.

Vyrų vakaras
Šv. Vardo vyrai šį šešta

dienį, lapkričio 6 d., par. sa
lėje turės rūkymo vakarą, į 
kurį kviečiami vyrai ir mo
terys. Bus užkandžių ir gėri
mų. Bilietai 25 c.

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

207 York St., Brooklyn, N. Y.

to-
sa-

jie

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS

Moterų sąjungos 29 kuopa 
ateinantį antradienį, lapkri
čio 9 d., Apreiškimo par. mo
kyklos salėje ruošia įdomų 
vakarėlį, kuris skiriamas grį 
žusioms iš Lietuvos ir nau
joms sąjungietėms pagerbti. 
Prajusią vasarą Lietuvoj 
lankėsi sąjungietės Gaiga
lienė, Katilienė, Balevičienė 
ir Mikolajūnienė.

Visi maloniai kviečiami. 
Būsite pavaišinti ir daug iš
girsite apie mūsų tėvynę 
Lietuvą. Pradžia 8 vai. Bilie
tas 50 c.

MASPETHO ŽINIOS

— Lapkr. 7 d. 4:30 v. vak. 
įvyks svarbus Rožančiaus 
draugijos susirinkimas.

— Labdarybė tarp lietuvių 
nesuorganizuota. Dedama pa 
stangų tverti vyrų šv. Vin
cento Pauliečio draugiją. 

' Ketvirtadienį sušauktame 
organizuotame susirinkime 
kalbėjo Queens Co. Confer
ence vicepirm. p. McCarthy. 
Aiškino draugijos veiklą ir

kiama parapijiečių gausin
gai atsilankant. Paremkim 
savo laikraštį, kurs būtinas 
mūsų apylinkei.

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

Svarbus žaidimas
Šį trečiadienį, lapkričio 10 

d., maspethiečių basketbolo 
komanda susitiks su Morris 
Park Kolumbo vyčiais; žai
dimas prasidės 9:30 vai. vak. 
Klasčiaus salėje.

Mūsiškiai pasirodė gerai 
prieš Dixie Colored Giants 
net 42:33 punktais. Ypatin
gai pasižymėjo Bieleckas, 
Augustinas, Kepežinskas, 
Krygeris. Gerai žaidžia J. 
Blieka, J. Laukaitis, Volva-J 
no, Mein. |

Rungtynės būna kiekvieną' praeįįą savaitę New Yor- familija padidėjo, nori iščes- muziką nenusimano, 
trečiadienį. Po žaidimo būna Ro miesto riboee 1J35 lyvai pagrabą iškelti, tik už-! Tave godojantis,

Barboriukas.

15,000 SVARŲ NEGEROS 
MĖSOS Šermukšnines Pabiros

( RADIJUŠAS, POLITIKA IR kių eksportų žinau, Petraus- 
MUZIKA kas turi ploną balsą, kurį

--------  mokslinčiai vadina tenoru;
1 Geras Dėduli, na, o storą balsą jie vadina

Rašo tau gromatas viso- bosu arba baritonu. Aš ne- 
Taisyklės " leidžia |kios Uršulės, tad gal ir man, vieriju, kad^Petrauskas būtų

Sveikatos departamento 
inspektoriai Manhattan© ir 
Bronx© mėsos krautuvėse 
konfiskavo 15,000 svarų mė
sos, kurioje rasta perdaug 
druskos. ’ 
dėti druskos tik dešimtadalį imizernam Barboriukui, leisi pasidaręs bosu arba barito- 
mėsos svorio. " i apznaiminti Tavo frentams nu.

trečiadienį. Po žaidimo būna 
šokiai. Bilietas tik 40 c.

GREAT NECK, L. I.

Laukiam Brooklyn©
Lapkričio 14 d., sekmadie

nį, pas mus didelis margu
mynų vakaras. Iš Brooklyn© 
atvyksta choristų ir vaidin
tojų grupė su muz. Pr. Dul
ke priešaky. Brooklyniečiai 
vaidins, dainuos, šoks ir į- 
vairius šposus krės. Mes ma
nome, kad p. Dulkė tikrai 
„padulkins” įvairių įdomy
bių.

Šis margumynų vakaras 
įvyks Kasmočiaus salėje, 7 
vai. vak. Bus ir šokių, ku
riems gros J. Navicko orkes
tras. Ruošia lietuviškos drau 
gijos.

FEDERACIJOS PRAMOGA

Federacijos New Yorko 
apskritis savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė suruošti 
„kortų ir kauliukų” pramo
gą, įvyksiančią gruodžio 11 
d. Angelų Karalienės pat. 
salėje. Pramogon atsilankę 
bus pavaišinti užkandžiai. 
Bilietai tik po 35 c.

Šios pramogos ruošimu 
rūpinasi komisija, kurią su
daro p.p. Draugelienė ir Žvi- 
nienė, inž. A. Mažeika, Vyt. 
Žalnieraitis.

DAUG AUKOJA

Apreiškimo par. švč. Pa
nelės Stebuklingo Medaliko 
statulai vienas asmuo paau
kojo 425 dol. Šv. Bernadetos 
statulai Amž. Rožančiaus ir 
Gyv. Rožančiaus draugijos 
paaukojo po 100 dol.

ALLIANCE HALL
GENERALINIS ATIDARYMAS BROOKLYNO 

LIETUVIŲ CENTRO

Alliance Hall savininkai kviečia Brooklyno lietuvius 
į Generalinį svetainės atidarymo pokįlį šeštadienio va
kare, lapkričio 6 d., nuo 8 iki 10 prasidės programas, 
svečiai bus vaišinami nemokamai, gros puiki orkestrą 
iki vėlyvo vakaro.

Ateikite pasižiūrėti puošnios moderniniai įrengtos 
svetainės, kuri dabar jau išnuomuojama šokiams, ba
liams, prakalboms, vestuvėms, koncertams, perstaty
mams, susirinkimams, repeticijoms, ir visokiems pa
rengimams.

Širdingai kviečia biznio savininkai

WM. SHEDLOW ir BRUNO MINĖT,
197 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 7-9272

GIMIMŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA

■apznaiminti Tavo frentams nu.
i apie vieną dalyką. I Ot ir norėjau tau, dėdul,

Šie čėsai — radijušo ir ra- pasisakyti, kad aš nebeviery- 
dijušnikų čėsai. Nori ką nors siu radijušnikams, nes jie ne, 

(paskelbti, nori apjovyti, kad tik apie politiką, ale ir apie

ko miesto ribose gimė 1,735 tyvai pagrabą iškelti, tik uz-
kūdikiai, kas yra žymiai ma- mokėk gerai rėkiančiam ra-
žiau nei pernai tuo laiku, dijošnikui — ir visas svietas --------------
Mirusių tą savaitę buvo 1 J žino. Todėl tu, dėde, turėtum1 LAISVAMANIAI APIE '

-------- SAVIŠKIUSdažniau pasirodyti ant rašto ' 
su savo pilosopija apie radi-! 
jušą, o ne tik kitų gromatas 
išpublikavot.

Vot, vienas radijošnikas 
paskelbė, kad susiklijavo šiol laikėme Brooklyno Vie- 

Į naujas bendras pruntas, į nybę savo gazieta, bet štai 
mo prisiekę teisėjai pripaži- kurį prisidėjo ir mano myli- neseniai toj gazietoj apie* 
no Lawrence Marks, 49 me- ma ir vožojama gazieta A^mus buvo šitaip išdrukuota: 
tų, kaltu nužudyme 8 metj 
mergaitės. Teisėjas paskirs 
dieną, kada Marks turės mir 
ti elektros kėdėje. Nuteista
sis Marks yra išbuvęs kalėji
me 27 metus už įvairius nu
sikaltimus.

369. Daugiausia mirė nuo 
plaučių uždegimo ligos — 
102 žmonės.

PASMERKĖ MIRIOP

Brooklyn© apylinkė^ teis

VIENA PRAMOGA 
PRAĖJO

sekmadienį Ap- 
par. salėje įvyko 
naudai ruoštoji

Gromata Dėdei 
šermukšniniui

Mes, kaip laisvamaniai, iki

merika, nes ji ragino votuotii „Jie buvo ir tebėra mate- 
už leiborių partijos žmogų, rijalistai, nežiūrint to, kad 
Jis dar spraviedlyvai klostė, tyrasis mokslas su savo ener

gijos elektronais ir protonais 
materijalizmą sugriovė. Jie 
sako rūpinasi savo narių do- 
rovinimu, o neturi nei savos 
dorovės sistemos, nei užsi
ima sistemingu sekėjų auk
lėjimu, ką daro religinės or
ganizacijos. Laisvamaniai v-

Praeitą 
reiškimo 
Amerikos 
pramoga. Tą vakarą bene 30
asmenų pateko į laimingųjų 
skaičių, laimėdami įvairių 
dovanų.

Į pramogą buvo atsilan
kiusių ir iš kitų parapijų. 
Amerikos redaktorius dėko
jo laikraščio vardu klebonui, 
kun. N. Pakalniui, pramogos 
darbuotojams ir visiems at
silankiusiems.

Pramogor! dalvvių stambią 
dalį sudarė jaunimas.

RUOŠIAMASI
PARENGIMUI

Spalių 27 d. pas dr. A. Pet
riką įvyko pasitarimas dėl 
bendros pramogos, kurią 
rengia Brooklyn© kat. profe
sionalų ir studentų Romuvos 
klubas, Profesionalų Draugi
ja ir Studentų-Alumnų klu
bas. Parengimas įvyks sau
sio 29 d., Granada Hotel, 
Brooklyne. Pelnas skiriamas 
lietuvių kalbos stipendijoms 
Columbia Universitete. Būtų 
gražu, jei šis parengimas su
silauktu visuomenės para
mos. Parengime bus vakarie
nė ir šokiai.

Komisijos pasitarime daly
vavo dr. A. Petriką, inž. P, 
Barzilauskas, dr. E. Žukaus
kas, St. Jurevičiūtė ir K. P. 
Vilniškis. Nutarta tuojau at
spausdinti ir platinti tikie- 
tus, kurie bus po 3 dol.

Jei di^osi skelbimą Ameri
kai, — turėsi pageidaujamų 
išdavų.

kad kas votuos už leiborių 
žmogų, tai, znočijasi, votas 
nenuėis ant šunies uodegos, 
o gali pakliūti sčyram ko
munistui. Taigi, bra, ir yra 
naujas pruntas.

Šitaip apznaimino radijuš- 
nikas, bet aš mislinu, kad jis 
nerazumnai išprovino. Kiek, ra atsilikėliai, visokiariopi 
mano galva daneša, buvo palaidūnai, 
agituota vetuoti tik už lei
borių žmogų ir prie jo prad- menkutis nuošimtis, 

.... - 1 • V • J _

Laisvamanių pasauly yra 
, nors 

zvisko patupdyt ličbą pirmą, jau porą šimtmečių gyvuoia 
o apie jokius komunistus Laisvamanybei nesisekė net- 
nieko neužsiminta. Vot ir iš- gi ten, kur ji buvo valstybės 
eina, kad tas radijušnikas proteguojama, būtent Sovie- 
per radijušą į orą triubijo ne tų Sąjungoje. Ji žus, kain 
viernas navinas.

Nu, ale aš nelabai jį ir pa- 
diviju, bo jam pasitropija 
suklupti; va, visai neseniai 
jis čirškino vieną rekordą, iš 
kurio ėjo storas balsas, o ra
dijušnikas apznaimino, kad 
tai dainuoja lietuviškos ope
ros artistas Kipras Petraus
kas. Kiek jš gazietų ir kito-

nieko neužsiminta. Vot ir iš- gi ten, kur ji buvo valstybės

žuvo prieš 2000 metų jos 
pirmtakūnės”.

Tad, Dėde, ar negalėtum 
mums ištulmočyti, kas mums 
dabar daryti su mūsų gazie- 
ta? Laisvamanių Grupė.

Skaistumas — tai turtas, 
kilęs iš meilės gausumo.

— T. S. K.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) .

ADVOKATAS

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



Lapkričio 5 d., 1937 m. SMIKAIf

New Yorko Lietuvių Parapijos Reikalu
kas neišėjo — niekas nesusi
rinko. Į lietuviškų draugijų 
susirinkimus nariai uoliai ir 
gausingai renkasi. Jaunimas 
yra visa širdimi su savo tė
vais už išlaikymą lietuvybės 
mūsų parapijoje.

Visi New Yorko lietuviai 
dabar tik ir kalba apie savo

Didžiulis Bazaras ir Karnavalas
Praeitame Amerikos nu

mery parašytos žinios apie 
mūsų Aušros Vartų lietuviš
ką parapiją atitiko tikreny
bę. Iki šiol'vietos lietuviai 
sužinojo dar tokius dalykus:

1. Buvęs ilgametis parapi
jos klebonas kun. J. šešto
kas tikrai nebegrįš ir nebe
bus mūsų klebonu. Apie tai | parapijos reikalus. Čia para- 
paskelbta ir bažnyčioje. į pija gali puikiausiai gyvuoti,

2. Kun. P. Vasiliauskas ^et reikia vado, kuris būtų 
nėra jokis mūsų par. vika-j mylimas ir kurs lietuvius 
ras; jis neturi jokių'vikaro mylėtų. Ir seni, ir jauni lau- 
teisių, nei pareigų. Jis tik.kia, kad Jo Eminencija Kar- 
 — t -—u dinolas paskirtų jiems lietu

vį kunigą su pilnomis klebo
no teisėmis.

Kas lietuviams daryti? 
Arkivyskupijos raštinės du
rys yra visiems prieinamos. 
Reikia prašyti. Reikia parei
kalauti, kad trustistai paaiš
kintų parapijiečiams, ar bu
vo jų atsiklausta; aišku, 
trustistai turėtų atsilankyti 
arkivyskupijos raštinėje ir 
pasakyti parapijiečių norą- 
Visos draugijos turėtų siųs
ti savo atstovus į arkivysku
pijos raštinę ir ten prašyti, 
kad kardinolas paskirtų lie
tuvį kunigą. Visi turime 
tvarkingai elgtis, išrinkti tin 
kamus atstovus, kad jie veik
tų, klabentų, prašytų.

New Yorke gali geriausiai 
gyvuoti lietuvių parapija, 
bet jai reikia energingo, tak-

Rengia Angelų Karalienes Parapija

Lapkričio - Nov. 20 d. iki 28 d., 1937
Angelu Karalienes Parapijos Saleje, So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

DOVANOS, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ. PELNAS SKIRIAMAS BAŽNYČIOS ATNAUJINIMUI

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Stasio teismas.
Teisii] sargyboje.
Kolegijos laimėjimas.
Po broliukai...
Perdaug kunigą.
Ištikimas sąžinei

i Jau buvo anksčiau praneš-
1 kad lenkai Vilniaus lietu-

paprastas kunigo Lamb ver
tėjas ir lietuvių išpažinčių 
klausytojas. Taigi, mes esa
me visiškoje kunigo Lamb 

iministracijoje. Be to, kun 
Vasiliauskas greitai 
siąs.

Vis dėlto neaiškus 
Lamb paskyrimas, 
tikėti, kad arkivyskupijos 
kurija, prieš skirdama jį, tu
rėjo susisiekti su mūsų pa
rapijos trustistais. Todėl rei
kia sužinoti iš mūsų trustis- 
tų ar buvo jų atsiklausta. 
Jei jie buvo kviesti į kardi
nolo raštinę, tai ką jie ten 
pasakė? Trustistai neturėjo 
jokio parapijos žmonių įga 
liojimo ką nors žadėti ar pri
imti. Tai labai svarbus da
lykas, kurį reikia tuojau iš
tirti.

Noriu dar pažymėti, kad^ 
kun. Lamb mėgino sudaryti; tin go lietuvio kunigo, 
angliškas draugijas, bet nie-į

išvyk-

kunigo
Galima

Pereitą sekmadienį įvyko 
šv. Vardo draugijos mėnesi
nis susirinkimas. Nutarta 
dalyvauti parapijos rengia
mam bazare ir išrinkti keli 
darbininkai. Pranešta perei
to mėnesio 15 d. įvykusio ba
liaus apyskaita. Nors balius 
svečiais ir neatrodė gausin
gas, bet atliko gražaus pel
no. Kadangi balius buvo ren
giamas parapijos naudai, bū
tent, bažnyčios vidui atnau
jinti, tai tam tikslui ir buvo 
įteikta $100.00.

Draugija nuoširdžiai dėko
ja visiems, kurie tik kuo 
nors mūsų baliuje patarna
vo, o ypatingai svečiams už 
atsilankymą. J. Mykolaitis.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
C.T.R. 21 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 15-25 Arion Place, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

No.

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 
RL 3768 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 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 the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

SV. JURGIO PARAPIJA Sąjungietėms

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

802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry Street, Borough 

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

STEPHEN J. SALAYKA 
Berry St., Brooklyn, N. Y.

of 
on

96

Atlaidai
Spalių 24 d. buvo 40 vai. 

atlaidai. Visas tris dienas 
lankėsi daug žmonių. Gėlėse 
skendo didysis altorius, pa
puoštas seserų pranciškonių, 
kurių priežiūroje buvo ir gra 
ži procesija. Choras pasižy
mėjo gražiu giedojimu. Daug 
kas sakė, kad choras pirmą 
kartą taip gražiai giedojo 
mišparus. Per sumą gražiai 
užsirekomendavo kvartetas. 
Choro vedėjas Brundza daug 
pagyrimo gavo už gražų gie
dojimą.

Pamokslus sakė kun. Pan
iekas, redemptoristas. Nors 
čia gimęs ir augęs, bet lietu
viškai gerai kalba.

Riešuti; balius
Sodalietės jau prisiruošę 

laukia visus gražiai priimti 
riešutų baliuje šį penktadie
nį, lapkr. 5 d. Bilietai 25 c., 
vaikams .10 c. Visi pavalgy
sim ir linksmai pašoksim lie-

35 kuopos susirinkimas tuviškai ir amerikoniškai, 
bus šį sekmadienį, lapkr. 7 Gros geras orkestras, 
d., 4 vai. popiet. Visos narės džia 8 vai. vak. 
malonėkit dalyvauti. ApskrJ --------------
pirm. S. Subatienė turės pa
skaitą. Kviečiamos visos mo
terys ir merginos.

SVEIKSTA

Pra-
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
252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Serga

M. Dulkienė, muz. Pr. Dul
kės žmona, po operacijos iš
buvusi ligoninėje 2 savaites, 
jau parvyko į savo butą ir 
čia sveiksta. Visi ponų Dul
kių pažįstami linki p. Dulkie-

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1264 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 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

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

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

Pizznria Napolitano & Spaghetti House
907 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby Riven 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 
of 1 
on

28

I Law at 28 Reeves Place, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the 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 issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the 
trol Law at 2101 ___ _______ _____ ....
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

2101 Mill Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Con- 
Mill Avenue, 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 consume*1 
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 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 of 
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 undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLI 
(Margie’s Tavern)

546 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 under 
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 RAINONE 
(Atlantic Bar & Grill)

2318 Atlantic Ave., Brooklyn N. Y

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 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 
County of 
premises.

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

ta paskyrė teismą. Iš- 
hė lietuvių vadą 5 mėne- 
1-33 kalėjime be jokio kalti- 
|®o, o dabar sugalvojo 
jienkijos išdavimą”. Tai dar 
Us lenkų barbarizmo žy- 
k Sutrempė lenkai ukrai- 
feiiis, pogromais liejo žydų 
M, o dabar atėjo žutbū- 
aė eilė ir lietuviams.

LOUIS WISCII
101 Tompkins Ave., a-k-a 907 Myrtle Ave., 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9220

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

i—2 P. P.
6—8 vak.

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-0105

| Gaila, kad nedaug ką ži
lai apie Stasį. Nei biografi- 
ą žinių, nei paveikslo. Iš 
jetuvos talkos spaudos biu- 
u|TSB) užverčia mūsų 
■fraščius monotoniškais 
Miiais straipsniais ir 
i tais pačiais paveikslais, 
apie Vilniaus krašto lietu

tį vargus, apie vilniečių va
ito nei žinių, nei žymesnių 
ponių paveikslų. Tokia jau 
| rograma — rūpintis par- 
1 viešpatavimo propa- 
soda, o ne visiems lietu
kus bendrais ir gyvybi- 
iais klausimais.

Mūsų kuopos narės A. Sli- 
vinskienė ir M. Fogelmanie- 
nė serga. Sąjungietės linki neį į0 veikiausiai išsveikti. 
joms ko veikiausiai pasveik
ti.

SMAGŪS ŠOKIAI

NUOŠIRDŽIAI REMIA 
SAVO LAIKRAŠTĮ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell b'eer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic 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 2466 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 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.

cho
klu
ruo-

Viena Amerikos skaityto
ja, Moterų Sąjungos 24 kuo
pos narė, negalėdama atsi-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2552 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 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.

i NOTICE is hereby given that License No.

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

JOSEPH BONA VITA
(Bona Vita Tavern) _ 

Ave., Brooklyn, N. Y.423—3rd

■ Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėle naujon vieton, tai yra:
i522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Į VALANDOS:
> 1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
> 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV
: FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

Ir pyragniėlus vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

?495 Grand Street
5

Brooklyn, N. Y.

Kaukių — maskaradų balius
Šv. Jurgio- choras rengia 

Naujų 1938 Metų sutikimo 
įdomų kaukių — maskaradų 
balių, kuris įvyks parapijos 
salėje, 207 York St., Brook- 
lyne. Choras iš anksto už- 
kviečia gausingai visus atsi
lankyt.

Šv. Jurgio parapijos 
ras, sodalietės ir par. 
bas bendromis jėgomis 
šia smagius šokius, įvyksian
čius šeštadienį, lapkričio 6 
d., par. salėje, 207 York St., 
Brooklyne.

Šokiams. gros žinomas L. 
Šeputos orkestras. Bilietai 
iš anksto 40 c., prie durų — 
50 c. Ruošėjai kviečia visą 
Brooklyn©, Maspetho ir apy
linkės jaunimą atsilankyti į 
šiuos šokius.

lankyti į visas pramogas, ' RL 1094 has been issued to the undersigned
. e ; to sell beer wine and liquor at retail undei

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.

Sunkiai serga
Jau antra savaitė sunkiai 

serga darbšti šios parapijos 
veikėja Antanina Slivinskie- 
nė, gyv. 44 Seeley St. Ji da
bar ligoninėj.

Linkime greito pasveiki
mo.

UŽSIRAŠĖ AMERIKĄ 
IKI 1941 METŲ

ruošiamas Amerikos naudai, 
lapkričio 3 d. atvyko į Ame
rikos administraciją ir įteikė 
5 dolerius, pasakydama: 
„Štai duodu savo auką Ame
rikai. Negaliu atsilankyti į 
ruošiamas pramogas, todėl 
atsilyginu savo auka. Noriu, 
kad mūsų laikraštis Ameri
ka nuolat stiprėtų”.

Toks garbingas sąjungie 
tės elgesys drąsina laikraš
čio vadovybę ir *duoda jėgų 
ištvermei garbingame darbe. 
Nuoširdus ačiū už tokią pa
ramą! Tikime, kad šios są- 
jungietės pavyzdys paska-

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6150 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 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 is hereby given that License No.Iicicuy given iiittu A’tu.

! RL 2581 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 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.

Amerikos uoli skaitytoja 
Marcelė Kočienė, šv. Jurgio 
par. narė, šią savaitę atnau- tins ir kitus Amerikos bičiu- 
jino savo prenumeratą, užsi- liūs dar nuoširdžiau remti 
mokėdama iki 1941 metų.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6807 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.

savo laikraštį Ameriką.

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 MORRONGTELLO 
234 Flushing Avenue 7 Hall Street,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2576 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 8510—18th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock Inn

8510—18th Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1305 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 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
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 is hereby given that License No. 
RL 6170 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 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 
on the premises.

THOMAS J.
131 McDougal St., 
131 McDougal St.,

Kings, to be consumed

O’CONNOR
Brooklyn, N. Y.
Broklyn, N. Y.

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 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 si 
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 
of 
on

575

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

CHARLES PETRUCCELLO 
d-b-a Charlie's Restaurant

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

423 Grand St. Brooklyn, NY

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—7 2nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška 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) 

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Tel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią' 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Vedamojo straipsnio vie- 
#je šiandie spausdinamas 
kaukimas „Budėsime Lie
ta garbės sargyboje”. Šį 
itsišaukimą pasirašė apie 40 
įmenu, esančių išeivijos ka- 
ilikų visuomenės priešaky, 
lai organizuotosios visuome- 
iės vardu tartas žodis Lie- 
uvos katalikų teisių reikalu 
yšium su vyriausybės kėsi- 

Iiimusi panaikinti Vytauto 
didžiojo universiteto teolo-i 
jos ■ filosofijos fakulteto 
losofijos skyrių.
Iš Lietuvos yra atėjusi ži- 
i, kad seimas jau priėmė 
kersiteto naują statutą, s 
žinoma, ar minėtas filoso- n 
s skyrius paliktas, tačiau I b 
stabu, kad seimas taip Si 
itai „apsiruošė” su tuo m 
lutu Spalių pradžioje ga-į 
įpiausybės paruoštą pro- . 
į o lapkričio pradžioje I tai 
if priėmė... Atrodo, kad kai 
ųrastai skubėta. rį... 
lip ar taip, bet šis atsi- tais 
aas — pareiškimas tu- B 
iro reikšmę.

^atų žodis, studentųpoki' 
^jonalų s-gos Šurna- / J°J - 

peša visai lietuvių | v^ena 
pei įdomią žinią: Ma-p^O 
po vidurinė ir aukš-/aiškia 
Įaokykla (high school iPalygi 
pija) šiomis dienomis kunigų 
pta prie Katalikų triguba 
po Washingtone 
Rija duoda kolegi- Neret 
plėtiniams teisę be 
paloti į ankštąsias pai tai,

Be to, Katalikų M pake
žadėjo išrūpin-1510 asm

įkalbai pripažint-gyvenimi 
trečią teisių su ki- sesnis tie 
ūminėmis kalbo-Įsavo s4žh 
J prancūzų, ispanų I STaikų n 

yra pasak 
^didelis lietuvių žodžiu 
^pasiektas Maria- jūs 
rektoriaus kun. dr./mes duosin 

Lietu- sąlyga, kad 
dabar pripa-

.^be’s įstaty-pad tu neda 
^osių šios ša- jaunimui .

Ar gali |žmonėms, ta.
savo aukš-keisti jūs ž 
reikšme ir Iriausias karo

- pastatytų ktkl 
eiti sargy 
toje viet 

verčiau šimtąį broliai, M. verčiau šimtą 
Vienas'nei tą vietą pa


