
ŠTAI KAIP
riAI GYDYTOJAI

METAI V Kaina 5c.
VALANDOS:

CIO SIŪLO TAIKĄ

Kauno dienraštis

BROCKTON, MASS.

gi-

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

KONGRESAS ŠAUKIAMAS 
NEPAPRASTAI SESIJAI

EPISKOPALAI PASISAKĖ 
PRIEŠ PERSKYRIMUS

SIRIJOJE NUŽUDYTAS
AMERIKOS KONSULAS

AUKSAS GABENAMAS
IŠ ŠIAURINĖS ISPANIJOS

DINGSTA JAU- 
MERGAITĖS

Generalinis vajus. 
Lenkai persekiojami! 
Faktai nesvarbu. 
Vienintelė laisvė. 
„Mažai sekasi”.

šei- 
(di-

ge- 
re-

KAUNE
NOS

VOKIEČIAI IR ITALAI 
UŽ JAPONIJĄ

RUSIJOJ PASMERKTA
1,980 ŽMONIŲ

VOKIETIJOS SUTARTIS 
SU BELGIJA .

NUŠOVĖ SVARBIUS 
PLĖŠIKUS

Pel. Elizabeth 2-85U
IKLIS

tary Public
b, N. J.
nas patarnavimu 
kios apdraudos ir 
bondsų reikaluose 
ite gerą patarnavimą

efonas: STagg 24409

KS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

iriai - Balsamuotojai

VOKIETIJOJE 469,000 
BEDARBIŲ

(bu 
sa- 
iš-

ir „tavorš- 
būti aišku, 

lysdami į

* WIMUMiw 
i 2220 Anam i.

IALL
ITAINfil
dyn, N. Y.

cė tinkamos vietos 
?, baliams, bankie- 
įai parengimams so

LATVIJOS BAŽNYTINĖ 
PROVINCIJA — METRO

POLIJA

Berlynas. — Vokietijoj be
darbių skaičius rugsėjo mė
nesį sumažėjęs 40,000 ir tą 
mėnesį iš viso bedarbių bu
vo 469,000.

srniškai įrengta, tin- 
ainės savininkai vi- 
•eipkitės žemiau »

VALANDOS' 
8-10 !yt» ‘ 
ĮJP.P. 
6—8 nk

Te!.: IVarpeea

— 10 „teroristų” i rįų kiekvienas metinių paja- 
Leningrade, 4 Charkove ir 3 mų turėjo daugiau vieno mį,- 
Kryme; spalių 3d. — 8 svar- lijono dolerių. Daugiausia

PENKTADIENIS, SPALIŲ 15 D., 1937 M. Nr. 42 (190)

Metropolitan Arame, 
Brooklyn, N, Y. 
pat Apreiškimo totol&J 

l automcfclllua vesbntea. 

ikštynoms Ir vteottai 

paslvažlnSjlmum.

1

owm
on, tai yra; ‘

Brooklyn

ii

: E RY,lDft
[RUPSES
lUS SVEIKATA
, kadJlenlįgiaųuKg^.
ią
tokiems pelynu 
lestus.

BrooHyii,N,Y.
“‘*'*r***'»V—.Tint. JJLUL<

Tel.: MABjfieij

WUHD08- 
9-12 ryte 
1— 8 ni

Penktadienlsii uMaryt*

V. D. UNIVERSITETO
BIBLIOTEKA 

KAUNAS, LITHUANIA.

li,».

notary w
TIEJUS
SMBALMEB
LL INSURANCE

Maspeth,N.Y

ĮJNS
AS)
KUOTOJAS
iul gražūs mmtaN toctoi
Jams. Kainos totai įmuki

Brooklyn, N. Y.
TAY)

IRIAUSI VAIDAI’
JO VIETA,
> PP-
o Minėt
LL
klyn, N. Y.
7-7840

A. LIET. KATALIKŲ VISUO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKIADIENI.

PUBLISHED B Z LITHUANIAN' 
UNIVERSAL BUREAU, INC. 

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2183

<
I
j

Lapkričio į d. prasideda 
L.R.K. Susivienymo genera
linis naujų narių vajus, kurs 
tęsis iki balandžio 30 d. Per 
tą laiką Susivienymas turės 
gauti daug narių, jei visose 
kolonijose bus tinkamai išsi
judinta.

Šiuo metu, vajaus išvaka
rėse, Susivienymo sekreto
rius, p. J. B. galiūnas, mini 
savo 50 metų sukaktį. Svei
kindami p. Šaliūną, nuošir
džiai linkime jam vainikuoti 
savo sukaktį, galutinai išrū
pinant Susivienymui leidi
mus Massachusetts ir kitose 
valstybėse.

Lenkijoje šūkaujama, kad 
Lietuvoje persekiojama len
kybė. Bet ką faktai sako? 
Kai Vilniaus krašte lenkai 
paliko tik vieną lietuvių gim
naziją, kai jie sulikvidavo 
beveik' visas svarbiąsias lie
tuvių organizacijas, tai Lie
tuvoje lenkai gyvena didžiau 
šioje laisvėje, geriausiuose 
patogumuose, o jų mokyklos 
net gauna stambias pašalpas 
iš valstybės iždo, štai nese
niai Panevėžio lenkų gimna
zijai vyriausybė paskyrė 20,- 
000 litų.

Šaukit, lenkai, smarkiau, 
o jūsų lizdai Lietuvoje gal 
dar daugiau valstybės pini
gų gaus!

Tarptautinėje skautų sto
vykloje, Olandijoje, lenkų 
skautai, kaip buvo pranešta, 
įsiveržė į lietuvių stovyklą ir 
nuplėšė Lietuvos žemėlapį. 
Lenkai manė, kad jie atliko 
dar vieną „didvyrišką” žygį, 
tačiau tarptautinė skautų 
vadovybė kitaip pažiūrėjo į 
tą reikalą. Lenkai turėjo at
siprašyti ir užmokėti už nu
plėštą žemėlapį. Gautuosius 
pinigus lietuviai skautai pa
skyrė Vilniaus Geležiniam 
Fondui! Lenkai grobuoniš
kumu ir savo jaunimo dva
sią nuodija, tačiau tuo darbu 
susilaukia net pasaulinės gė- 

, dos!

Kun. Coughlin nekalbės
Kun. Charles E. Coughlin 

atsisakė nuo sutarties pasa
kyti ištisą eilę kalbų per ra
dio. Jis tai padarė po įvyku
sio nesutarimo su Detroito 
arkivyskupu Mooney. Arki
vyskupas buvo pareiškęs sa
vo nepasitenkinimą dėl kun. 
Coughlin nerimto posakio 
apie prezidentą Rooseveltą.
Mussolini atsisako e

Prancūzija ir Anglija bu
vo pakvietusios Italiją tartis 
dėl „savanorių” atšaukimo 
iš Ispanijos. Mussolini kvie
timo nepriėmė, pareikšda
mas nepasitenkinimą dėl ne- 
pakvietimo Vokietijos. Jis 
siūlo sušaukti nesikišimo ko
misiją posėdžiui. Italų spau
da nurodo, kad Prancūzija ir 
Rusija davė ir duoda para
mos Ispanijos bendrafrenti
ninkų vyriausybei.
Pabrangs kelionė

Nuo lapkričio 1 d. visos 
laivų bendrovės pakels laiva
korčių * kainas 5 doleriais. 
Taip bus iki gegužės 5 d., o 
tada laivakorčių kainos bus 
padidintos 5 procentais.
Sumušė fašistų vadą

Spalių 10 d. Liverpule An
glijos fašistų vadą Mosley 
užklupo didelė minia prieši
ninkų ir apmėtė akmenimis. 
Fašistij vadas sunkiai su
žeistas. Jis nuvežtas į ligo
ninę be sąmonės.

dalyvauti stalininiuose „rin
kimuose”:

rugsėjo 19 d. pranešimu, 
sušaudyta 26 „šnipai ir sabo- 
tažninkai” rytų Sibire, rug
sėjo 29 d. ■

Nubaudė rykštėmis
Wilmingtone, Delaware 

valst., teismas pripažintam 
žmonos mušėjui pritaikė 
1717 metų įstatymą — pa
skyrė nuplakimo 10 smūgių. 
James Hart, 30 metų, buvo 
pririštas prie stulpo ir į nuo
gą nugarą paleista specia
laus botago 10 kirčių. Nuo 
1923 m. iki šiol toje apylin
kėje nuplakta 350 nusikaltė
lių.
Žuvo 200,000

Praeitą savaitę japonų 
spauda pranešė, kad Šancha
jaus ir šiaurinės Kinijos mū
šiuose žuvo apie 200,000 ki- 

1 nų, o sužeistų esą apie 400,-
■ 000. Tiek kinų krito iki šiol
■ nuo rugpiūčio 23 d., kai ja

ponai pradėjo veržtis į Kini
ją.
Italai už japonus

Japonijos užsienių reikalų 
ministeris turėjo pasikalbėji
mą su Italijos ambasadoriu
mi, kurs užtikrino, kad Itali
ja rems Japoniją, kurios da
bartiniai veiksmai Kinijoje 
esą teisėti.
Angiakasių streikas

Coaldale, Pa., anglies ka
syklose, 1,200 pėdų gilumoje 
užsidarė 39 angliakasiai, pa
skelbdami streiką, protestuo
dami prieš mažą atlyginimą 
Jiems pritaria 6,500 anglia
kasių. Tame rajone dirba 
daug lietuvių. Atvykus gub 
Earle, streikas užbaigtas.
41 milijonierius

Tik ką valstybės iždas pa 
skelbė, kad 1935 metais A- 
merikoje buvo 41 asmuo, ku-

Washington. — Preziden
tas Roosevelt išleido viešą 
paskelbimą, kuriuo Kongre
sas kviečiamas nepaprastai 
sesijai lapkričio 15 d. Prezi
dentas nori, kad nepaprastos 
sesijos būtinai reikalingi to
ki klausimai: nustatymas 
darbo savaitės vaandų skai
čiaus ir atlyginimo; der
liaus kontrolė; vyriausybės 
įstaigų perorganizavimas; 
valstybės regijonalinis pla
navimas ir trestų apvaldy
mas.

Spalių 12 d. vakare Roose
velt per radio pasakė kalbą, 
kurioje paaiškino, kodėl jis 
šaukia nepaprastą Kongreso 
sesiją ir pasisakė tarptauti
nių santykių klausimais.

Baigdamas kalbą preziden
tas nurodė, kad Jungt. Vals
tybės pritaria 9 valstybių 
konferencijai, kurioje turės 
būti tariamasi Japonijos Ki
nijos ginčo išsprendimu.

Berlynas. — Surinktos ži
nios iš Soy. Rusijos telegra
mų agentūros pranešimų ro
do, kad per paskutinius 4 
mėnesius Sovietų Rusijoje 
buvo 376 „sabotažo” bylos, 
kuriose 1,980 asmenų pa
smerkta mirti. Pasmerktųjų 
dauguma komunistų žymūs 
žmonės.

Atlantic City, N. J. — CIO 
vadų suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuri siūlo darbo 
federacijai taįką, patariant 
susišaukti bendrą pasitari
mą, kuriame dalyvautų po 
100 atstovų nuo kiekvienos 
organizacijos.

Šį pasiūlymą tačiau tuo
jau atmetė darbo feder. pir
mininkas Green, kurs pasa
kė, kad minėtas pasiūlymas 
nesą nuoširdus.

Darbo federacijos vadovy
bė savo posėdy nutarė paša
linti tas unijas, kurios prisi
dėjo prie CIO.

Berlynas. — Čia pranešta, 
kad šiomis dienomis bus pa
sirašyta Vokietijos Belgijos 
sutartis, kurioje vokiečiai 
užtikriną Belgijos saugumą 
ir neutralumą. Panašią su
tartį anksčiau Belgija suda
rė skyrium su Anglija ir 
Prancūzija.

Šios sutarties pasirašymu 
Hitleris nori dar sykį pade
monstruoti, kad Vokietija 
siekia taikos. Be to, norima 
parodyti, kad tarptautinės 
taikos naudai geriausiai su
daryti ne daugelio valstybių 
sutartis, bet tik tokias su
tartis, kurių pasirašytojo
mis būtų 2 valstybės.

Lenkai Paleido Pagrobtą 
Lietuvos Policininką

— Spalių 12 d., antradie- kybos, Pramonės ir Amatų 
nį, lenkai sugrąžino polici- rūmų nariai.
ninką Stankevičių, kurį len
kų pasienio žandarai buvo 
pagrobę ir išlaikė iki šiol sa
vo kalėjimuose.

— Visoje Lietuvoje didžiu 
pasiryžimu minėta Spalių 
Devintoji. 12 vai. sustabdy
tas judėjimas vienai minu
tei.

— Kaune atidaryta mote
rų menininkių dailės kūrinių 
paroda. Kūrinių išstatyta 
300, kuriuos įteikė 40 meni
ninkių.

— Vendžiogaloje spalių 10 
d. 3,000 ūkininkų . minėjo 
derliaus šventę.

— Ministeris pirnų J. Tū
belis spalių 10 d. tautininkų 
apskričių pirmininkų suva
žiavime pranešė apie valsty
bės svarbiuosius reikalus.

— Jau išrinkti nauji Pre-1 kaltelių išdavimo sutartys.

— Spalių 7 d. Seimas pri
ėmė Švietimo ministerijos 
projektą įsteigti specialių 
mokyklų departamento eta
tus. Specialių mokyklų tink
las plečiamas.

— Krašto apsaugos minis
teris, generolas Dirmantas, 
Seime atsakė į Klaipėdiečių 
paklausimą dėl smuklininko 
Tobašiaus išsiuntimo darbo 
stovyklon už kariuomenės ir 
valstybės šmeižimą.

— Užs. reikalų ministeris 
Lozoraitis Prancūzų vyriau
sybės pakviestas atvyko Pa
ryžiun apžiūrėjo parodą ir 
tarėsi su užs. reikalų minis- 
teriu Delbosu.

— Pasirašytos Lietuvos 
į Brazilijos prekybos ir nusi-

Tokio. — Japonų spauda 
labai džiaugiasi, kad Italija 
ir Vokietija atšaukė savo 
aviacijos ekspertus iš Kini
jos. Japonai aiškina, kad Ja
ponijai nebaisu kitų valsty
bių boikotas, nes italai ir vo
kiečiai pristatysią užtektinai 
reikalingų ginklų ir kitų pre
kių.

Komunistams tarnaują lie
tuviai paminėjo spalių 9-tą 
savo spaudoje. Dėl Vilniaus 
netekimo „tavorščiai” apkal
tino anuometinius Lietuvos 
vairuotojus, kuriems, girdi, 
bolševikai atidavę Vilnių, o 
lietuviai nesugebėję išlaiky
ti. Bet tie „tavorščiai” už
miršo svarbią tiesą pasaky
ti: bolševikų vyriausybė 
1920 m. liepos 12 d. pasirašė 
Maskvos sutartį, o iš Vil
niaus krašto bolševikų ka
riuomenė išsikraustė tik rug
piūčio 25 d. Pusantro mėne
sio daug reiškia karo aplin
kybių metu.

Iš šio fakto 
čiams” turėtų 
kad bolševikai,
Lietuvą ir šeimininkaudami 
Vilniuje, daug nuostolių pa
darė Lietuvai. Juk ir iš Lie
tuvos jie išsikraustė ne 
moju. Bet faktai Laisvės 
daguotojams nesvarbu.

Sovietų Rusijoje skelbia
ma, kad gruodžio mėnesį į- 
vyksią „demokratiškiausi 
pasauly rinkimai”. Kad rin
kimams tauta būtų tinka
mai „paruošta”, tai ji labai 
„apšvarinama”, štai menku
tis sąrašas žmonių, kurie ne
sulaukė nepaprastos laimės

būs komisarai Adžaro res
publikoje, kurios ir preziden
tas sušaudytas, 8 „sabotaž- 
ninkai” Leningrado apylin
kėje; spalių 9 d. — 14-ka 
pietinėje Rusijoje ir 14 šiau
rinėje ir rytinėje Rusijoje.

Iki gruodžio mėnesio su
šaudymų skaičius, žinoma, 
stipriai padidės. Matyt, kad 
Rusijos gyventojams’ beliko 
vienintelė laisvė — laisvė 
mirti nuo staliniškų kulkų.

Dr. J. šliupas paskelbė 
pluoštelį savo atsiminimų iš 
susitikimų su Čekoslovakijos 
prezidentu Masariku; .savo 
atsiminimuose dr. Šliupas 
tarp kitko pareiškė, „kad 
Masarikas stebėjosi, kaip 
man asmeniškai mažai seka
si Lietuvoje”.

Tikrai Masarikas galėjo 
stebėti, nes vargu ar dr. 
Šliupas suteikė jam tikslių 
žinių apie savo veiklą. Dr. 
Šliupas visą laiką kovojo 
prieš krikščionybę, jis ir da
bar tebevargsta laisvama
nių beieškomas, tad ar galė
jo ir ar gali toks žmogus 
turėti pasisekimą tautoje, 
kurios didžiausias brangeny
bes jis niekino ir niekina?

Masarikas ėjo garbingu 
keliu. Jis pats tikėjo į Dievą 
ir gerbė krikščionių tikybą. 
Jam dar gyvam būnant Če
koslovakija pasiekė gražiau
sio sutarimo su Katalikų 
Bažnyčia.

mokesčių gauta iš tų asme
nų, kurių metinės pajamos 
siekė nuo 100,000 iki 150,000 
dolerių; tokių asmenų buvo 
1,395 ir jie sumokėjo 54,132,- 
000 dol.
Vyskupo balsas ‘

Berlyno katalikų vyskupas 
Preysing išleido tikintie
siems ganytojišką laišką, ku
riame nurodo, kad Vokietija 
yra sistematingai nukrikš- 
čioninama ir tai daroma at
sargiu būdu, kad nekiltų 
perdidelis tautos protestas. 
Jo laiškas išleistas ryšium 
su pašalinimu kunigų iš mo
kyklų, kur jie dėstydavo ti
kybą. Vyskupas kviečia tė
vus budėti, daboti, ko mok’ 
tojai jų vaikučius mokys ir 
siųsti savo vaikus bent sykį 
į savaitę į bažnyčią tikybinių 
pamokų.
Motina žuvo su vaikais

Prie Neodesha, Kansas 
traukinys užvažiavo ant au
tomobilio, kuriame važiavo 
iš bažnyčios viena moteriškė 
su savo 6 vaikais. Motina ir 
vaikai mirtinai sutriuškinti.

100,000 vyrų žygiavo
Spalių 10 d. New Jersey 

valstybės daugely miestų į- 
vyko šv. Vardo vyrų draugi
jos iškilmingos vaikštynės, 
kuriose dalyvavo per 100,- 
000 katalikų vyrų. Vien tik 
Newarke žygiavo per 75,000 
vyrų.

Pagerbė Pulaskį
Spalių 11 d. paminėta ge

nerolo Kazimiero Pulaskio 
mirtis. Gen. Pulaski žuvo ko
vose prie Savanah, Ga., 1779 
m. spalių 11 d., kovodamas 
dėl naujosios valstybės ne
priklausomybės. Amerikiečių 
spauda, minėdama gen. Pu
laskio mirties sukaktį, pažy
mėjo, kad gen. Pulaski 
męs Lietuvoje.
VVindsorai išvyko

Windsor© kunigaikštis 
vęs Anglijos karalius) su 
vo žmona iš Prancūzijos
vyko ir dabar yra Vokietijo
je, kur žada prabūti 2 savai
tes. Lapkričio 6 d. Windso- 
rai pradėsią laivu kelionę į 
Ameriką.
Baudžia viršininkus

Kinijos kariuomenės vado
vybė pradėjo griežtai bausti 
aukšto laipsnio karininkus, 
nusižengusius drausmei, iš
tvermei ir atsparumui prieš 
japonus. Du pulkininkai su
šaudyti, du generolai ir vie
nas pulkininkas atleisti iš 
tarnybų. Spalių 10 d. kinai 
minėjo savo respublikos 26 
metų sukaktį.
Žydai rūpinasi

Detroite įvykęs amerikie
čių žydų suvažiavimas nuta
rė šiais metais surinkti A- 
merikoje du milijonus dole
rių Palestinoje žemėms iš
pirkti ir be to surinkti dar 
250,000 dol., kurie specialiai 
skiriami būsimam Palestino
je „amerikiečių regijonui”.

Cincinnati. — Protestantų 
episkopalų dvasininkų ir pa
sauliečių atstovų suvažiavi
mas didele balsų dauguma 
pasisakė prieš pastangas lei
sti episkopalams turėti 
myninius perskyrimus 
vorsus).

Beirut. — Armėnas Kara- 
yan, supykęs, kad negavo vi
zos į Ameriką, nušovė Ame
rikos generalinį konsulą J. 
Theodore Marriner, 45 metų.

Kons. Marriner buvo vie
nas iš svarbiųjų amerikiečių 
diplomatų, pažinojusių Toli
mųjų Rytų padėtį. Jo žudi
kas-esąs ne pilno proto.

20-TĄ KARTĄ TEISME

Brooklyn© Bridge Plaza 
teisme Max Baum, 55 metų 
amžiaus, gyv. 360 So. 4th St. 
turėjo „laimės” prisistatyti 
teisėjui jau 20-tą kartą, šį 
kartą jis nubaustas 3 die
noms kalėjimo už girtuok
liavimą ir sumušimą savo 
žmonos.

Vienas
praneša, kad neseniai Kaune 
dingo be žinios iš Kupiškio 
atvykusi Malvina Melarija 
B-tė. Ji atvykusi į Kauną 
su viena savo pažįstama po
nia pas ją tarnauti. Vieną 
sekmadienį ji išėjo iš namų 
ir paskui nebegrįžo. 4 Šeimi
ninkai susirūpino ir pranešė 
policijai. Policijai pavyko nu 
statyti, kad ji susitikusi su 
kupiškiete P-te.

Toliau susekta, kad B-tė 
jau nebe pirma iš Kupiškio 
atvykusi mergaitė, kuri din
go Kaune, jų dingo jau trys. 
Iš to daroma išvada, kad mi
nėtoji P-tė bene bus „gyvų
jų prekių” gaujos agentė, 
gaunanti atlyginimą už su- 
vyliotas mergaites.

Policija apie P-tę renka 
žinias ir jei pasitvirtins, kad 
ji yra kaltininkė mergaičių 
dingimo, bus atiduota teis
mui.

Tai. apgailėtinai skaudus 
įspėjimas jaunoms mergai
tėms, besiveržiančioms į di
delį miestą ieškoti lengves
nio gyvenimo.

Madridas. — Ispanijos ben 
drafrontininkų vyriausybė 
įsakė perkelti visą aukso at
sargą iš šiaurinės Ispanijos 
provincijų. Vyriausybės įvai
rios įstaigos iškeliamos iš 
Asturijos ir Santanderio ra
jono.

Paskutiniu laiku sukilėliai 
padidino bombardavimą iš 
oro Madrido apylinkėje. Va- 
lencijos bombardavimas ir 
padidintas. Vyriausybės 
svarbiosios įstaigos iš Va- 
lencijos jau iškeliamos į 
Barceloną.

Plikumo kontestas
Irwingtone, New Jersey, 

buvo suruoštas plikagalvių 
kontestas, kuriame kažkoks 
L. J. Flewry pripažintas „ge
riausiu plikiu”.

Bangor, Me. — Federali
nės valdžios agentams pavy
ko užklupti tris plėšikus, 
kurie ruošėsi apiplėšti vieną 
banką ir tuo tikslu pirko 
kulkosvaidį. Du plėšikai nu
šauti, o trečias sužeistas pa
sidavė. Nušauti Al. Brady ir 
Cl. Lee *KJhafie/<"Suimtas 
James Dalhover. Visi trys 
žinomi plėšikai, pabėgę nesy- 
kį iš kalėjimų.

Lietuvis kaltinamas 
pasikėsinimu

Spalių 4 d. Leonas F. Moc
kus, vietos 27 metų dailidė, 
apkaltintas vietos teisme pa
sikėsinimu nužudyti 19 metų 
amžiaus Arthur Gay ir jo 16 
metų draugę, Sylvia Paul
ding ir pasikėsinime išnie
kinti minėtą mergaitę. Moc
kus kaltu neprisipažino. Jam 
nustatyta $150,OCį kaucija.

Abu jaunuoliai peršauti 
prieš kelias dienas, kai jie 
nuošalioj vietoje sėdėjo au
tomobily. Peršautieji yra 
kritingoje sveikatoje.

Šiomis dienomis Rygoje į- 
vyko bažnytinis sinodas, ku
riam vadovavo arkivyskupas 
Springavičius, vyskupai Ran- 
canas ir Sloskanas. Sinodas 
pasveikino Pijų XI, nuncijų 
Aratą. Latvijos prezidentui 
Ulmaniui viso sinodo linkėji
mus perdavė ark. Springavi
čius.

Sinodo nutarimai palietė 
visą bažnytinį Latvijos kata
likų gyvenimą.

Sinodui pasibaigus, buvo 
paskelbta Pijaus XI telegra
ma ir du raštai, kuriais Lat
vijos katalikų bažnyčia pa
verčiama metropolija, o ar
kivyskupas Springavičius 
skiriamas arkivysk. metro
politu. Ryšium su tuo stei
giama nauja vyskupija, ku
rios centras bus Liepojus
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Raštus Ir žinias Amerika trumolna savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei- tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

ISPANIJOS VYSKUPŲ ŽODIS

Prieš kiek laiko Ispanijos 8 arkivyskupai ir 35 vyskupai 
šleido bendrą laišką viso pasaulio vyskupams Ispanijos 

vidaus karo klausimu. Laiške nurodoma, kad ispanų pi
petinis karas yra kilęs iš nesutaikomų ideologijų kovos. 
Vyskupai jausmingai pažymi, kad „šį skausmįngą įvykį 
mes apverkėme daugiau negu bet kas kitas’ ’. Pilietinio ka- 
v,o Bažnyčia nenorėjo ir neieškojo, nors „ją spaudė ir per
sekiojo prieš karui prasidedant”.

Vyskupai nurodo, kad prie karo „privedė neišmintinga 
drąsa, klaidos, kartais piktas gudravimas ar liurbiškumas 
tųjų, kurie būtų galėję jo išvengti, jei būtų tautą valdę pa
gal teisingumą”. Vyskupai su skausmu pažymi, kad „de
mokratinės laisvės santvarka pakriko dėl sauvališko vals
tybės autoriteto ir dėl priespaudos vyriausybės, kuri, nie
kindama žmonių valią, sukūrė politinę mašiną, priešta
raujančią tautos daugumai”.

Savo laiške vyskupai tvirtina, kad bendrafrontininkai 
yra išžudę apie 6,000 pasauliečių kunigų, neskaitant vie
nuolių. Reikia neužmiršti, kad po 1936 m. vasario rinki
mų, dviejų mėnesių metu, visai sunaikinta 160 bažnyčių, o 
apie 250 padegta ir mėginta sunaikinti. Apie tai buvo vie
šai pranešta tautos atstovų rūmuose ir „bendrafrentinin
kų” vyriausybė nepadarė jokių žygių terorui sustabdyti. 
Pagaliau, tas teroras tęsėsi ir buvo nesugriaunamų žinių 
kad ruošiama komunistinė revoliucija. Viešai buvo žino
ma, kad Ispanijoje tuo laiku buvo paruošta 150,00 revoliu
cinės milicijos puolimui ir apie 100,000 apsigynimui.

Visų pripažįstama teisė gintis. Kadangi Ispanijoje grė
sė rimtas pavojus taikai, teisingumui, tikybai ir bendrai 
žmonių gerovei, tad aišku, kad reikėjo rasti atitinkamą iš
eitį. Gaila, kad toji išeitis buvo tik karas, bet, matyti, 
kad tai buvo vienintelė priemonė kraštui gelbėti.

Dėl minėto vyskupų laiško 150 protestantų, dvasininkų 
ir pasąyįįeęjų, nereiškė savo nepasitenkinimą, tačiau tie 
150 vyrų neatstovauja visų protestantų nuomonei, nes la
bai daug įžymių protestantų supranta Ispanijos įvykius jų 
tikrovės šviesoje. Štai, Anglijoje yra susidaręs protes
tantų komitetas, kurs siekia ypatingai artimo bendradar
biavimo su Katalikų Bažnyčia prieš raudonąjį frontą.

RUSIJOS TARPTAUTINIS SVORIS

(Tęsinys)

Į mano straipsnius jau at
siliepė komunistų spauda. 
Laisvė jau ir ignorantu pa
vadinusi. Bet ką rašiau ant
rame straipsnyje, pati Lais
vė patvirtino: „Supliekęs” 
visą socializmą Amerikos 
valdžios pavyzdžiu, Ameri
kos bendradarbis pirštu ro
do į Sovietų Sąjungą. Ten ir
gi panašiai vyriausybė viską 
tvarkanti ir neleidžianti dar
bininkams streikuoti. Bet p. 
B. nuo „Amerikos” skaityto
jų gudriai paslepia tą fak
tą, kad sovietinė valdžia y- 
ra pačių darbininkų valdžia. 
Ar gali darbininkai streikuo
ti patys prieš save? Negali, 
nėra jokio reikalo. Prieš dar
bininkų valdžią gali strei
kuoti tiktai darbininkų prie
šai.”

Mums todėl užtikrina ko-i 
munistai, kad „nėra reikalo” 
streikuoti Rusijoje darbinin
kams, ir kad „negali” strei
kuoti. Tiesa, kad „negali”. 
Sovietų agentūra Tass pra
neša, kad per paskutinius 
keturis mėnesius įvyko 376 
sabotažų tardymai ir 1980 
asmenys sušaudyti. Daugu
ma šių sabotažninkų buvo 
komunistai, bandę vyriausy
bei priešintis ir gerinti dar
bininkų būvį. Kapitalistai 
nešaudo, bet komunistai turi 
šaudyti „darbininkų prie
šus”, nes komunizmas tik 
durtuvu, teroru ir vergišku
mu gali išsilaikyti.

Kad Sovietų Sąjungoje nė
ra darbininkams rojus, bet 
vergija, nereikia „buržuazi
nio galvočiaus’ ’ įrodymo. Pa
tys komunistai už save liudi
ja. Rusija reprezentuoja 
kraštutiniausį socializmą ir 
galėjo per 20 metų įrodyti jo 
gerumą ir praktiškumą.

Prancūzų plačiai žinomas 
autorius Andre Gide, kuris 
iš buržujaus tapo komunis
tas įsitikinimais, pernai at
lankė Rusiją. Jis kalbėjo 
Gorkio laidotuvėse, Maskvos 
studentams, Leningrade su
važiavusiems rašytojams iri 
k. Sovietų vyriausybė šiltai 
jį priėmė, vaišino, informa
vo. Jis parašė knygą apsivy
lęs Sovietų Sąjunga ( Andre 
Gide, Return from U.S.S.R. 
New York: Alfred A.

Kaip kiekviena asmenų grupė siekia visuomenėje pirme- 
nvbės, taip ir kiekviena valstybė, ypač didesnė, veržiasi į 
tarptautinio gyvenimo sukūrį, siekdama vadovaujančio 
vaidmens. Nuo tų aukštų norų nelaisva nė viena valsty 
be. Nelaisva nuo jų ir Sovietų Rusija, kuri, vadindamas! 
„proletarų valstybe”, veržiasi į „buržuazinių” valstybių ra
ta ir nori jame būti ne paprasta rato dalele, bet pačia 
ašimi.

Sov. Rusijai buvo pavykę gerokai prasistumti į tarptau
tinio gyvenimo viršūnes ypač po to, kai jos komisaras Lit
vinovas išrūpino pas prezidentą Rooseveltą Jungtiniu j£nOpf). 
Amerikos Valstybių pripažinimą. Nuo tada Sov. Rusijos, Andre Gide pastebėjo ver- 
atstovai visai gerai jautėsi tarptautiniuose susirinkimuose. | gišką dvasią visur. Prade-

Tačiau dabartiniu laiku Sov. Rusijos vardas stambiai ’ ūant nuo krautuvių, jis rado 
eiles žmonių stovinčių iš 
anksto ryto prie vienos de
partment© krautuvės Mask
voje. Vargšai darbininkai ne
žmoniškas kainas už papras
tas prekes moka, ir tų neuž
tenka. Pirkimas toks dide
lis, sako komunistai, pirkėjų 
tiek daug, kad ilgai produk
cija nepasivys sunaudojimo 
Paprastam stebėtojui matosi 
tik nebojimas, netvarka.

Viduje šios krautuvės, ku
ri yra Sovietų pasididžiavi
mas, prekės labai prastos, 
kad tik iš būtinumo pirkėjas 
gali pirkti. Oras krautuvėje 
pritvinkęs, ventiliacija men
ka, bet žmonės didžiuojasi 
„pasiviję Ameriką”.

Valgio Rusijoje turėtų už
tekti. Bet ir čia žymu jo men 
kūmas ir trūkumas. Kodėl 
taip yra? Rusas atsako:

smunka. Apie tai daug rašo Londono spauda, nurodyda
ma Sov. Rusijos įtakos mažėjimą Tautų Sąjungos aplinku
moje ir pačioje Europoje. Tai nuomonei sudaryti yra aiš
kių pagrindų.

Sov. Rusijos vardui daug pakenkė jos smarkus įsikiši
mas į Ispanijos reikalus, tačiau ne kokių vaisių iš to susi
laukė. Sukilėliai jau turi du trečdalius Ispanijos teritori
jos ir jų padėtis neatrodo blogėjanti.

Sov. Rusija visada didžiavosi savo galinga raudonąja ar
mija ir skelbė, kad ji geriausia taikos saugotoja Tolimuo
se Rytuose. Tačiau tos „saugotojos” nė kiek nepabūgo 
imperialistinė Japonija, kurios armija šiuo laiku mėsinėja 
Kiniją, o „galingoji” Rusija nieko nedaro. Visiems aišku, 
kad japonai naudojasi proga, kai raudonoji armija neteko 
savo žymiausių vadų, kuriuos į kitą pasaulį išsiuntė stali- 
niška ranka.
’ Pagaliau, Tautų Sąjungos paskutiniame susirinkime 

Sov. Rusijos komisarai darė daug žygių, kad Ispanijos 
bendrafrontininkams pavyktų vėl laimėti Ispanijai vietą 
Taryboje, bet ir čia tos pastangos nuėjo niekais.

Be to, anglų pasitikėjimas Sov. Rusija mažėja ir todėl, 
kad trečiojo internacionalo agentai, pasinaudodami Pran
cūzijos dabartinės „bendrafrontinės” vyriausybės palan
kumu, smarkiai plečia savo įtaką Afrikoje — Moroke, Tu
nise ir Alžyre. Tas anglams labai nepatinka dėl jų pačių 
gyvų ten interesų.

Bet tarptautinių santykių rate nieko pastovaus nėra. 
Pastovus tik nuolatinis keitimasis. Aišku, kad to keitimo
si nori ir Rusija, kuriai su 170 milijonų gyventojų svarbu 
turėti atitinkamą svorį tarptautiniame gyvenime. Gal to-

„Ko rūpintis... jei nėra kom- 
peticijos? Valstybė neturi 
sau konkurento”. Todėl, ką 
valstybė duoda, imk ir tylėk.

Produkcija taipgi mažu 
tempu eina. To entuziazmo 
Sovietuose nėra, kurį matai 
pas mūsų bolševikus. Ypa
tingai metasi į akis jų nerū
pestingumas. Darbe, kai tik 
neprižiūrimi, apsileidžia. Čia 
žmonės gyvena ne kad gy
ventų, bet kad tik pramis
tų...

Ponas Gide atlankė kol- 
khozus, — valstybinius „dva
rus*’.Darbininkai virtę ku
mečiais... Jų namai visų vie
nodi, be papuošalų, papras- 
čiukai; gyvena labai ankš
tai. Pasilinksminimai, suei
gos tiktai kartu. Privatišku- 
mo nėra.

Darbininkai ūkiuose gau
na nežmoniškai menką atly
ginimą; už ilgą darbo dieną 
nuo penkių ligi šešių rublių 
(apie vieną dolerį). Tiek to 
dar būtų, jei už tuos rublius 
galėtum ką gero nusipirkti 
pigiai. Bet rūbai labai bran
gūs, ir reikalingiausias val
gis, kaip pienas, sviestas, 
kiaušiniai ir mėsa parduoda
ma už aukštas kainas.

Keisčiausias reiškinys po
nui Gide buvo, tai sovietų 
masės opinijos sudarymas. 
Nuo mažens vaikai auginami 
ir auklėjami komunizmo opi
nijose. Niekas negali laisvai 
mąstyti, kritikuoti, rašyti. 
Čia irgi mašinos sistema. 
Darbininkai negali suprasti, 
kad kitur gali būti geriau, 
laisviau. Kaip tik priešingai 
jų galvos nukreiptos į pas. 
revoliuciją, kad išgelbėtų 
darbininkus ’iš kapitalistų 
vergijos ir duotų jiems Rusi
jos rojų. Pravda, dienraštis, 
— ja kiti seka — nustato 
idėjos, politikos liniją. Mo
kyklose tas pat — siaura li
nija mokoma. Todėl p. Gide 
sako — „jų laimę sudaro 
viltis, pasitikėjimas ir igno- 
rancija”.

Keisčiausias reiškinys so
vietuose, tai klasių skirtu
mai. Kurie pirma reikalavo 
klasių panaikinimo, broly
bės, lygybės, pirmieji dabar 
tam nusižengia. Aristokrati
ška klasė pamažu kelia gal
vą, ypač tarpe valdančiųjų.

Cenzūros teroras pasauliui 
jau žinomas. Gide teko gerai 
ištirti. Jie cenzūravo jo raš
tus, kalbas, net telegramas.

Staliną p. Gide idealizuoja. 
Bet jo atsilankymas Sovietų 
Sąjungoje jį įtikino, kad Ru
sijos eksperimentas nepavy
ko. „Kas buvo bandyta, kas 
buvo pageidauta, kas buvo 
manyta, kad jau atsiekta, po 
tiek kovų, tiek kraujo pralie
jimo, tiek metų laiko, ar 
buvo virš žmogiškų pajė
gų?... Po tiek mėnesių, tiek 
metų dėtų pastangų buvo 
teisinga užklausti: ar jie ga
lės pakelti savo galvas? Jos 
labiau nulinkę, negu bet ka
da”.

Komunizmas po dvidešimt 
metų neišlaikė kvotimų. 
Markso teorijos praktikoje 
negalima pilnai įgyvendinti 
Gyvenimo tikrenybė palaužė 
socializmą. Šeimos gyveni
mas atstatomas, privati nuo
savybė pamažu grįžta, pa

veldėjimas leidžiamas, tauti
nė sąmonė skiepijama. Vie
nas po kito nusileidimas lau
žo sistemą. Žmonėms žadėta 
proletariato diktatūra virto 
vieno žmogaus diktatūra.

Taip, nėra ko didžiuotis 
Rusija. Sovietai neseniai iš
leido filmą tikslu parodyti 
darbininkų valstybės pro
gresą 1936 metais. Filmą bu
vo rodoma Amerikos teat
ruose. Kurie matė filmą, iš
ėję iš teatrų dėkojo Dievui, 
kad jie gyvena Jungtinėse 
Valstybėse. Toji filmą buvo

Pagal tuos lenkų ženklus at
rodo, kad šienas buvo sudė
tas lenkų pusėje. Kaip mato
me, lenkų sargybiniai šieno

geriausia antikomunistiška 
propaganda.

Socializmas nėra galutinas 
darbininkų klausimo išriši
mas. Jis nėra jų išlaisvini- pavogimą pasirūpino patei- 
mas iš kapitalizmo nasrų, sinti administracijos linijos 
Rusija nėra pirmas nė pas
kutinis socializmo eksperi
mentas. Bus jų daugiau. Gy
venimo tikrovė visada grą
žins to klausimo sprendimą į 
vidurkelį, į socialio teisingu
mo kelią, kurį jau amžiais 
rodo Katalikų Bažnyčia.

(Bus daugiau)
Jonas Balkonas.

Trumpi Pasikalbėjimai
Rašytojai ir Redaktoriai laikraštį? Būtų nejauku to 

laikraščio redaktoriui ir rė
mėjams. Nemanau, kad Ame 
rikos redaktorius spausdintų 
vardą. Greičiausiai atmestų 
tokį straipsnį, kaip ’’prasi-

1. Įvertinu gerb. Ant. Žie
mio straipsnio mintis, ku
rios pareikštos Amerikoje 
rugp. 6 d., todėl prašysiu,
kad skaitytojai atleistų, jei žengusį tiesai, 
čia jas pakartosiu.

2. Štai ištraukos:
’’Katalikų darbininkų prie- 

teliai turėtų išreikalauti, kad 
katalikų laikraščių redakci
jos atsisakytų biurokratiz
mo papročių. Nelabai seniai 
vieno laikraščio redaktorius 
pasakė, jog tik ten ožiais 
aria, kur arklių nėra. Vadi
nasi, tik tada kai kurie kat. 
laikraščių redaktoriai skai
tėsi su darbininkų raštais, 
kai neturėjo bendradarbių iš' 
profesionalų, o dabar jie ne
reikalingi, išskyrus jų me
džiaginę paramą. Kai galė
sim laisviau mintis spaudoje 
pareikšti, tada plačiau papa- 
sakosim iš kasdieninio dar
bininkų gyvenimo, o gerieji 
mūsų prieteliai... savo giles
niais išvedžiojimais galės 
mūsų trūkumus patobulinti.”

• 3. Amerikos redakcija štai
: kokią pastabą daro:

’’Gaila, jog gerb. mūsų 
bendradarbis nenurodo fak
tų, kur ir kuo tie ’’biurokra
tizmo” papročiai pasireiškia 
Savaitraščio Amerikos pus
lapiai laisvi visiems straips
niams, jei tik jie neprasižen- 
,gia tiesai.”

4. Pirmiausiai apie redak
cijos pastabą. Mano suprati 
mu, p. Žiemys paduoda aiš
kų faktą, kad kai kurie re
daktoriai nepriima darbinin
kų raštų. Amerikonas pa
tvirtina tą faktą, nes pažįs
ta kelis, kurie taip pat nusi
skundžia. Rodos, kad redak
toriai turėtų daugiau atydos 
atkreipti į tuos nusiskundi
mus. Nes labai galima, kad 
darbininkai supras, kad va
dinamieji darbininkų laik
raščiai visai nėra jų laikraš
čiai. Supratę tą ne tik ne
skaitys, bet ir pinigiškai ne
rems. Ir jei dabar skundžia
si laikraščių leidėjai, kad 
žmones neremia jų, ar nebus 
dėl to, kad pradeda darbinin
kai susiprasti.

5. Klausia redaktorius, kur 
biurokratizmas pasireiškia 
O gal jis prašo, kad p. Žie
mys išvardintų nusikaltusį

6. Sako redaktorius, kad 
viską spausdins Amerikoje, 
jei tik ”,

ženklų perstatymu, ir tą pa
darė, kai šieną jau buvo ga
lima nakčia susivežti.

Mūsų sargybiniai lenkų pa 
statytus kapčius ir ženklus 
išgriovė ir atitaisė adminis
tracijos liniją. Kitą kartą, 
kai Lietuvos du sargybiniai 
nusiyrė į Beviršių salelę, ten 
du lenkų kareiviai vėl ruošės 
administracijos liniją kilno
ti. Lietuvos sargybiniams 
juos užkalbinus, iš krūmų iš
šoko dar šeši- lenkų karei
viai ir puolė liet, policinin
kus; vienas suskubo įsėsti į 
valtelę ir nusiirti, o kitą po
licininką, VI. Stankevičių, 
lenkai suėmė ir nuvarė į sa
vo pusę.

Seinų apskrities viršinin
kas kreipėsi į Suvalkų Sto
rastą, kviesdamas jį susitik
ti ir įvykį išaiškinti. Iš karto

neprasižengia tiesai ”, Storasta atsisakė atvykti, 
Apie kokią tiesą redaktorius nes esą VI. Stankevičius ar- 
kalba? Kaip jis nuspręs,1 dęs kapčius ir su ginklu bu- 
koks straipsnis prasižengia Vo peržengęs administracijos 
tiesai? Ar jis viską žinąs? liniją. Vėliau, rugsėjo 14 d., 
Greičiausiai jis norėjo pasa-jtoj pačioj Beviršių salelėj į- 
kyti, kad spausdins viską vyko Seinų apskrities virši- 
kas neliečia jo partijos bei ninko ir Suvalkų Storastos 
to laikraščio rėmėjų pažiū- pasimatymas; buvo tartasi 
rų. Iš to galima suprasti, incidento likvidavimo reika- 
kad laikraščiai spausdina lu. Iš Lietuvos pusės buvo 
tik savotiškas tiesas; Komu- ' reikalauta, kad nukentėju- 
nistai nepripažįsta, kad yra siems ūkininkams būtų atly- 
tiesa pas katalikus ir katali- ginta už išvogtą šieną, kad 
kai nepripažįsta, kad yra tie- būtų paleistas suimtasis po- 
sos ir pas komunistus. Vieni beminkąs ir kad lenkai nekil 
ir kiti atmeta straipsinus 
kurie prasižengia jų ’’tie
sai”.

Kodėl katalikų laikraščiai 
nespausdino A. Maceinos 
straipsnio: ’’Socijalinis Ka
talikų Teisingumas”? Kodėl 
komunistų laikraščiai nepri
ima Trockio straipsnių?

7. Noriu p. Žiemį painfor
muoti, kad Amerikonas, už
kviestas bendradarbiauti A- 
merikai, pirmiau pasirūpino 
pas redaktorių, kad jo strai
psniai nebūtų cenzūruojami 
ir kad visi, kurie nori pasi
dalinti mintimis ’’Trumpuo
se Pasikalbėjimuose”, irgi 
turėtų pilną laisvę išreikšti l 
savo mintis. Todėl kviečiu p. 
Ant. !
Jau ne pirmas sykis', kaip 
kviečiu visus skaitytojus ra
šyti, pasikalbėti, 
lui ir norėjau 
pravesti Trumpų 
j imu skyrių.

8. Jei bus kur 
klaida, mėginsime pasikalbė
jimuose atitaisyti klaidas, 
surasti tiesą.

Iš anksto prisipažinsiu, 
kad klaidų padariau ir pada
rysit!, bet ir mokyčiausi 
žmonės padaro klaidas ir re
daktoriai ir darbininkai daž 
nai suklysta. Bet štai ką ne 
visi supranta — ir darbinin
kai gali tiesos žodį ištarti! 
Neužčiaupkim jiems burnos!

Amerikonai

Prilygii
mm ponia Gatty; iš

. (Tęsinys)
I Ir iš tikrųjų kas no; 

to su Eglių medžiai 
jie buvo labai atkaklu 

jungi niekas negali bi 
bįj atkaklus, nebūdam 

(jai' savimeilis, buvo 
nors blogiau su jais, i 
ptys nujautė. Šaul 
Radosi” jie laikė 
įkas taip stačiai, kai 
logalima viena į kit 
įs susikryžiavo ir sus 
iron.
Jai'p gražiai mes t 

f viena į kitą! Kaip d; 
$ išrūdysime, kai 
juosime! Iš tikrųjų 
h Balandžiai būtų 
saugsmu sukę savo gi 
i jei jie būtų žinoję. 
jOa. kad nežinojo varj 
Jrfžiu juos burkuojai 
2kšnos medyje, labai r 
^iame aukštyje, ir ] 
spridengti”.
besirūpinkite mui 

taorkavo miško Baland 
les norime daugiau vė 
: daugiau lapoto pavi 
a jūs galite mums šute 
in tankiai augančiose

dėl Rusija taip plačiai dabar skelbia savo būsimus „visuo
tinius, slaptus rinkimus” į Rusijos Atstovybę. Tais rinki
mais norima parodyti, kad valstybės vidaus gyvenimas 
labai tvarkingas. Jei valstybė viduje nesusitvarkiusi, iš
klerusi, aišku, kad užsienis su ja nenori skaitytis.

I
 kiekvienas pagal s 

aj”, sušuko jaunas ej 
sdis, truputį įsižeidęs 

sisko Balandžio šaltos 
tabos. ,,Jei jūs labiau m 
i vėjo ir lietaus, nei p: 
iudos, jūs tikrai esate • 
ije. Bet neturi kalbėti i 
jotą pavėsį, nes kiekvie 
m, kad jūs neturite 
i esate, sulyginus su t 
s čia bus, kai mes vis 
žaliuosime”.

notų savo nuožiūra adminis
tracijos linijos ženklus.

Lenkams labai nesmagu 
šieno vogime prisipažinti, to
dėl jie nori tą vogimą patei
sinti tuo, kad šienas buvęs 
už linijos ribų, jų pusėje. 
Matyt, tam jiems buvo rei
kalingas ir ženklų perstaty
mas. Lenkų Storasta pareiš
kė, kad policininką jis palei
sti negalįs, nes jis jau esąs 
perduotas lenkų teismo įstai
goms ir esąs kalėjime; kalti
namas, kad ardė lenkų su
piltus kapčius ir kad už tų 
kapčių buvo nuėjęs, taigi į 
lenkų pusę, būdamas gin
kluotas.

Beviršių salos įvykių toli- 
Žiemį rašyti drąsiai, mesnė eiga yra tokia: rugsė- 

’ ’ " ’ ‘ 'jo mėn. 14 d. Suvalkų Sto
rasta, Seinų apskrities virši
ninko kviečiamas, buvo at
vykęs prie administracijos 
linijos ir pripažinęs gairių 
iškraipymą, bet nesutikęs 
atitaisyti „be dokumentų pa
tikrinimo”, nors ten jokių 
gairių nebuvo per 15 metų; 
dėl Stankevičiaus pranešęs, 
kad būsiąs nubaustas (?) 
kalėjimu bent iki spalių mėn. 
2 dienos š. m. Policininko 
Stankevičiaus suėmimas ir 
nuteisimas yra naujas įrody
mas, kad lenkai mindžioja 
sutartis: pagal Karaliaučiu
je 1928 m. lapkričio mėn. 7 
d. pasirašytą lenkų ir lietu
vių sutartį visi administra
cijos linijos nesusipatimai 
turi būti aiškinami ir spren
džiami tiesioginėmis derybo
mis pasienio administraci
jos.

Lenkai, būdami galingesni, 
sauvaliauja: savo sauvalės! 
žvgius bando suversti lietu- [ 
viams. Lietuvos spauda klau- į 
šia: kas nubaus šieno vagis, 
gairių kilnotojus ir mūsų 
pareigininko suėmėjus ir jo 
kankintojus?

Vėliausios Beviršių salos 
incidentų išdavos tokios: po
licininkas Stankevičius 
šiol lenkų negrąžintas, 

(Tęsinys 4 psl.)

Tam tiks- 
Amerikoje 
Pasikalbė-

netiesa bei

šė miško Balandž 
tai balsu. „Brangi 
agučiai, juk jau pavas 
praėjęs ir ankstyba vas 
pasidėjus, visi pumpur 
ie išsivystė į lapus? ' 
patys esate žali visur 

b, ne tik vien žalia spa 

tau visuomet turiti 
h jaunomis vasaros ai 
jais. Vienok, aš gailia 
k kad taip nėra su jūsi 

pėmis šakomis.” 
ĮH kadangi mes esame 

®et žali, mūsų sprogi- 
Beina taip nuolat, kaip 
medžių”, pratarė vie- 
Bet jis pasijuto labai 

fivavęs dėl savo kvai- 
istabos. Tačiau ta pa- 
ilnivo priimta jo drau-

jie šaukė „žinoma!” 
kiaušiu užtikrinimu, o 
!iš jy pridūrė: „mūsų 
š šakos buvo žalios ir 

'5u kiek laiko, ir be1d

H visur!” 
f abejonės!” pakartojo 

ps kaimynystėje Eg- 
p- nes jie tvirtai lai
bas kito nuomonės, pa 
^Msavo šeimyniš-

v s
a
vi

Patys Muša, Patys Rėkia
Pabaigoje rugpiūčio mėn.ijimo takeliu. 

Seinų bare administracijos 
linijoj lenkai sukėlė inciden
tą, kuris savo įžulumu labai 
piktina ir jaudina Lietuvos 
visuomenę. Seinų bare yra 
Galadušio ežeras su Beviršių 
salele. Kaip tiktai per tą sa
lelę eina administracijos li
nija. Linija čia nebuvo atžy
mėta kokiais nors ženklais, o 
tiktai gairėmis ir lenkų ir
lietuvių sargybinių vaikščio-,20 metrų Lietuvos pusėje.

Lietuvių ūkininkai rugpiū- 
čio mėn. nušienavo Beviršių 
salelėje jiems priklausomą 
pievą ir šieną sudėjo į kupe
tas. Vieną rytą pamatė, kad 
šieno nebėra. Paaiškėjo, kad 
šienas nuvežtas į lenkų pusę. 
Tuo tarpu lenkų kareiviai, 
kurie yra pasienio sargybo
je, salelėje iškasė kapčius ir 
pastatė palindo ženklus apie

les 
„E 

—P" 
*[atsakymo burkavo kai 

, aš 
i tiel 
žm( 
mai 
tina 
dui, 
myn, 
vo b 
akrų

1 negalime varžytis'

blandžiai. „Dienos, 

per trumpos; kai 
kada nors būti 

^yboms?” 

.^Vaičių praėjo, bet 
Twios Eglių me- 

V žalesnės

iki 
ne-

M>| m

r Viduje tačiau
j "Parudę ir išdžiū- 

ir sausumas
U1 * toliau. Ir ne-, apylii
Vs vasara buvo metų 
U ^(1 gojelyje pajėgi 
J °faa pasidarėi lauko



_ Spaliu 15Uį] 

iška Pagal tam lenJ 
rodo, 
tas lenką pusėje j ■ 
me, lenkų 8^1 
pavogimą pajJj 
sinti administra^Į 
ženklų perstatyti 
darė, kai šieną j^i 
lima nakčia susimi

Mūsų sargybai 
statytus kapčiug j j 
išgriovė ir atitaisė Ji 
tracijos liniją. O 
kai Lietuvos du Ji 
nusiyrė į Bevirpi 
du lenkų kareiviai iį| 
administracijos ]^1 
ti. Lietuvos s^l 
juos užkalbinus, į įj 
šoko dar šeši 1^1 
viai ir puolė liet į J 
kus; vienas sus^ J 
valtelę ir nusiirti. įkl 
licininką, VI O 
lenkai suėmė ir 
vo pusę.

Seinų apskritis 
kas kreipėsi į 
rastą, kviesdai®^ 

f ti ir įvykį išai^ 
” j Storasta atrisi 
3, nes esą VlStaihįf 
>'dęs kapčinsh^ 
i vo peržengęs admį^ 
’ liniją. Vėliau, rugsėju _ V* _ • i _

Spalių 15 d., 1937 m.

nas 
iši- 
ini-

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

• toj pačioj Berašą
vyko Seinų apskritį^

pasimatymas; h 
incidento

i lu. Iš Lietuvos psįį| 
reikalauta, kad g^l

ginta už išvogtą šiai j i 
būtų paleistas suimbsi- I 
licininkas irkadkntoil 
notų savo nuoriūn ūs I 
tracijos linijos Mb

Lenkams labai h^i J 
šieno vogime priape $ 
dėl jie noringi į! 
sinti tuo, kali smltifs I 
už linijos j 
Matyt, tam jis jai J 
kalingas ir ženklu pašto- j 
mas. Lenką statai 
kė, kad policini^ j 
sti negalįs, nes jajaw 
perduotas lenkų tšvįti- 
goms ir esąs kalėj®: i& 
namas, kad ardė hh* 
piltus kapčiiis ir biik ■ 
kapčių buvo nuėjai 
lenkų pusę, būdamas pi
kiuotas.

Beviršių salos į# 
nesnė eiga yra tokia: $ \ 
jo mėn. 14 d. Suvalą* 
•asta, Seinų apskrities^ 
linko kviečiamas, to® 
zykęs prie adminW 
inijos ir pripažinęs^ 
škraipymą, bet 
atitaisyti „be doMF 
ikrinimo", nors 
gairių nebuvo per 
ėl Stankevičiaus 
ad būsiąs nuta^'1 
alėjimu bent iki spsM1 

dienos š. m.
itankevičiaus suėmis®2 
luteisimas yra naujas’̂ - 
aas, kad lenkai 
utartis: pagal 
e 1928 m. lapkričio 
L pasirašytą lenkų ir 
ių sutartį visi 
ijos linijos nesušp^ 
uri būti aiškinami ir 
žiami tiesioginėmis 
lis pasienio admi^ 
os.

Lenkai, būdami^- 
auvaliauja: savo
vgius bando srf* Į 
iams. Lietuvos 
ia: kas nubaus ši®5 
airių kilnotojus j “ 
areigininko suėst® 
ankintojus? . 
Vėliausios 

icidentų išdarį08' 
cininkas Stankaus 
oi lenkų negr$^

(Tęsinys 4$
jį

(Tęsinys)

Ir iš tikrųjų kas nors įvy
ko su Eglių medžiais, nes 
jie buvo labai atkaklūs; ka
dangi niekas negali būti la
bai atkaklus, nebūdamas la- 

Į bai savimeilis, buvo kas 
[ nors blogiau su jais, nei jie 
j patys nujautė, šaukdami 
I „niekados!” jie laikė savo 
j šakas taip stačiai, kaip bu- 
j vo galima viena į kitą, iki 
| jos susikryžiavo ir susipynė 
j krūvon.

„Kaip gražiai mes tinka- 
’ me viena į kitą! Kaip dailios 
; mes išrodysime, kai visos 
■ sužaliuosime! Iš tikrųjų miš

ko Balandžiai būtų su 
džiaugsmu sukę savo gūžtas 
čia, jei jie būtų žinoję. Kaip 
gaila, kad nežinojo vargšai! 
Girdžiu juos burkuojančius 
vinkšnos medyje, labai nepa
togiame aukštyje, ir labai 
nepridengti”.

„Nesirūpinkite mumis’ ’ 
suburkavo miško Balandžiai 
„Mes norime daugiau vėjelio 
ir daugiau lapoto pavėsio 
nei jūs galit-e mums suteikti 
savo tankiai augančiose ša
kose”.

„Kiekvienas pagal savo 
skonį”, sušuko jaunas eglės 
medis, truputį įsižeidęs dėl 
miško Balandžio šaltos pa
stabos. -„Jei jūs labiau nori
te vėjo ir lietaus, nei prie
glaudos, jūs tikrai esate vie
toje. Bet neturi kalbėti apie 
lapotą pavėsį, nes kiekvienas 
žino, kad jūs neturite to, 
kur esate, sulyginus su tuo, 
kas čia bus, kai 
sužaliuosime”.

„Bet kada tas 
klausė miško 
švelniu balsu, 
draūgučiai, juk jau pavasa
ris praėjęs ir ankstyba vasa
ra prasidėjus, visi pumpurai 
miške išsivystė į lapus? Ir 
jūs patys esate žali visur iš 
lauko, ne tik vien žalia spal
va, kurią visuomet turite, 
bet su jaunomis vasaros at
žalomis. Vienok, aš gailiai 
bijau, kad taip nėra su jūsų 
vidurinėmis šakomis.”

„Gal, kadangi mes esame 
visuomet žali, mūsų sprogi
mas neina taip nuolat, kaip 
kitų medžių”, pratarė vie
nas. Bet jis pasijuto labai 
susinervavęs dėl savo kvai
los pastabos. Tačiau ta pa
staba buvo priimta jo drau
gų kaipo paskutinis žodis.

Tad jie šaukė „žinoma!” 
su pilniausiu užtikrinimu, o 
Vienas iš jų pridūrė: „mūsų 
išorinės šakos buvo žalios ir 
au?o iau kiek laiko, ir be 
abejonės neužilgo mes būsi
me žali visur!”

„Be abejonės!” pakartojo 
kiekvienas kaimynystėje Eg
lės medis, nes jie tvirtai lai
kėsi vienas kito nuomonės, 
ir didžiavosi savo šeimyniš
ka vienybe.

„Mes negalime varžytis’ ’ 
- vietoj atsakymo burkavo 
miško Balandžiai. „Dienos, 
net meilei, per trumpos; kaip 
gi tad gali kada nors būti 
laiko varžyboms?”

Daug savaičių praėjo, bet 
vis susipynusios Eglių me
džių šakos nebuvo žalesnės 
nei pirma.

Nelaimė! Viduje tačiau 
viskas buvo parudę ir išdžiū
vę; ir rudumas ir sausumas 
siekė toliau ir toliau. Ir ne
nuostabu, nes vasara buvo1 
labai kaitri. Pušų gojelyje 
sulaikytas oras pasidarė.

ar nesame 
Mes žydime ir 
visur kitur, ir 
šakos nedaug 
aš matau. Vis

mes visur

bus?” už- 
Balandžiai 
„Brangieji

troškus ir nesveikas; po sun
kių lietų blogai atsiduodan
tis rūkas pakilo nuo žemės 
ir niekuomet nebuvo šviežių 
dangaus vėjelių išvaikytas.

Bet Eglių medžiai buvo 
atkaklūs, kaip visada. Jie 
augo savo senu būdu ir sten
gėsi, kiek galėdami, manyti, 
kad viskas buvo gerai.

„Kas iš to”, jie varžėsi, 
„ar mes esame 
žali viduje? 
esame sveiki 
šios sausos 
reiškia, kaip
dėlto stebiuos, kokia gali bū
ti priežastis, kad viena dalis 
žalesnė nei kita”.

„Paika tau stebėtis iš to”, 
sušuko Beržas, kuris širdo 
daugiau kasdien. „Nėra me
džio pasaulyje, kuris galėtų 
tarpti ir klestėti, jei jis ne
pertrauktų augęs, kaip jūs. 
Bet kam čia kalbėti! Jūs tu
rite jausti ir žinoti, kad esa
te vienas kitam ant kelio, 
kada tik pasijudinate; taip
gi ir visiems kitiems ant 
kelio. O ypač ant mano!”

„Mano brangus drauge”, j 
atrėžė Eglės medis, „tavo 
karštumas daro tave labai 
neteisingu. Na, mes kaip tik
tai rūpinamės niekados ne- 
isimaišyti. Mūsų nusistaty
mas yra eiti savo keliu, ir 
■eisti visiems kitiems taip 
oat daryti. Šiek tiek mes sa- 
vinamės kaipo teisę”.

„Šiek tiek mes savinamės 
kaipo teisę!” pakartojo Eg-j 
’ių gojelis. j

„O, niekniekis apie teisę”, 
varėsi Beržas. „Kame geru-' 
mas teisės varginti save ir- 
savo kaimynus? Jei mes' 
kiekvienas gyventume lauke'drabužiai, 
patys vieni, viskas būtų la-'niai ir kiti vartoti daiktai, 
bai gerai. Kiekvienas tuomet'neturį prekių pobūdžio, siun- 
galėtų eiti savo keliu nepa-’čiami atskirų asmenų var- 
tenkintas. Bet miško įstaty
mas — tai abipusis prisitai- 
kinimas, arba mes visi drau-

’|ge būtume suvargę”.

Philadelphijos šv. Jurgio par. didysis altorius, šioje parapijoje klebonu yra kun. 
Ig. Zimblys, nuoširdus lietuvių katalikų spaudos bičiulis. Jo parapijoje mūsų laikraš
tis vis daugiau ir daugiau naujų bičiulių suranda.

kiama lapkričio mėnesį. 
Vysk. Reinys skaitys paskai
tą apie katalikybę Ameriko
je.

— Lietuvos tautosakos ar
chyvas yra sudaręs 700 plok
šteliu su įdainuotomis liau
dies dainų melodijomis. Tiek 
įdainuotu me’odijy į plokšte
les neturi Suomija, Estija ir 
T at vi i a drauge.

— Pavasarininkų visuoti
nis suvažiavimas šiemet į- 
vyksias prieš Naujus Metus.

— Siaurojo geležinkelio 
traukinys, važiuodamas iš 
Palemono, paleido daug ki
birkščių, kurios uždegė vieno 
ūkininko kluoną ir tvartą. 
Nuostoliu esą apie 6.500 lt.

— Tilžės krašte lietuviš
kos pamaldos protestantų 
bažnvčiose beveik panaikin
tos. Dabar lietuvių kalba pa
maldos belaikomos tik Tilžė
je vieną kartą savaitėje, o

LIETUVON DOVANŲ SIUNTIMO REIKALU
Amerikos lietuviai siunčia 

daug dovanų savo giminėms 
J bei pažįstamiems Lietuvoje. 

Dėl tų dovanų kai kur ir kai 
kada susidaro nesusiprati
mų: geri norai ir gimininiai 
ryšiai susiduria su įstatymu 
ir išsivysto į nemalonumus. 
Siuntėjai siunčia tą, ką jie 
turi, arba tą, kas jų manymu 

įbus naudingas gavėjams. A- 
' pie muitą ar taisykles Lietu
voje visai negalvoja. Muiti
nės gi veikia pagal įstaty
mus ir įleidžia, jei gali siun
tinius įleisti tik nustatyta 

i tvarka.

1) Be muito įleidžiama 
avalinė, skalbi-

dais, kaipo dovanos. Šita 
lengvata užfiksuota Muitų 
Tarifo įstatymu p. 221, per
skyrime 2.

2) Finansų ministerio at
leidžiami nuo muito tie siun
tiniai, kurie yra paštu siun
čiami dovanoms ir kuriuose 
tarpe senų daiktų yra nedi
delė dalis ir naujų, už ku
riuos muito reikia mokėti ne 
daugiau 100 — 200 litų.

3) Tie siuntiniai, kuriuose 
yra vien tik nauji daiktai ir 

į už kuriuos muito reikia mo-
i virš 200 litų, Finansų

„Drauguti mano”, atkirto 
Eglės medis, „tu esi vienas 
iš daugelio, kurie neatskiria 
silpnumo nuo meilumo ir da
ro nuopelną iš ydos. Mes 
esame skirtingo ūpo, aš pri
sipažįstu! Mes, visų pirma, 
galime mintyti, ir sudaryti 
savo nuomones, o tai ne visi 
gali; o, antra, planus ir pa
pročius mes sau sukūrėme ir 
lie savyje nėra blogi, mes - ---

. . , . I vxxo 1.VV litų, X' luuiisų
turime užtektina) drąsos jų Ministerio nu0 muito ūeat.
laikytis, net iki mirties”. y —

Eglės medis visas stačiai siunčiamos kolektyvams — 
pasišiaušė, atsigaivindamas labdaros įstaigoms. Nuo 
dėl šios pastabos. muito taip pat neatleidžia-

„Net,” užklausė Beržas pa- mi: papirosai, cigarai, taba- 
šiepiančiu balsu, „net iki pa-1 kas, rūkomasis popieris, gil- 
aukojimo savo smagumo ir zės, arbata, degtinė, 
visų, kurie aplink jus?”

„Tu perstatai negalimą 
paikystę”, atsakė įpykęs Eg
lės medis, išsisukinėdamas. 
„Kas nėra nei bloga, nei ne
protinga savyje, negali nie
kam jokios žalos padaryti ir 
aš niekados nenusižeminsiu 
tiek, kad pasiduočiau kitų 
žmonių užsigeidimams dėl 
mano elgesio. Bet yra užtek
tinai tokių, kurie geram var
dui, ryšium su švelnumu ' 
mynams, įgyti paaukotų 
vo brangiausius dėsnius 
skrupulo! ’ ’

leidžiami, bent dovanos yra

kai-
sa-

i be

— Šhenavos kaime, Kauno 
apylinkėje, gyvenanti 108 
metų senutė Kreivėnienė dar 
pajėgia dirbti kai kuriuos 
lauko darbus.

Finansų Ministerio vardu 
per tą įstaigą, ' per kurią 
siuntinys gaunamas.

Šių leidimų reikalu patar
tina daiktų siuntėjams siun
tinių gavėjus painformuoti.

Bet kokiems nesusiprati
mams ar nemalonumams iš
vengti, patartina dovanų 
siuntėjams nemaišyti naujų 
daiktų su senais ir nurodyti 
savo giminėms ar pažįsta
miems kas reikia daryti, kad 
siuntinius išimtų be muito.

Naujų daiktų maišymas 
su senais arba mėginimas 
naujus daiktus paslėpti ar 
plovimu padaryti „senais” 
muitinės valdininkų nesu
klaidins, ir muito reikalo nė 
kiek nepagerins. Lietuvos 
muitinės jau turi patyrusius 
darbininkus ir laboratorijas, 
kurių pagalba daikto kokybę 
lengvai ir be jokių abejonių 
nustato.

P. Daužvardis,
Lietuvos Konsulas. 

Chicago, Ill.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Tamsta, matyti, myli gy
venimą, tik nežinai kaip prie 
jo prieiti. Ne šiandien-, tai 
ryt širdis atsiims savo dalį 
— ir gailėsies, kad anksčiau 
neatidavei, kas jos yra.

— M. R.

Kas skurdžios vienatvės, 
gilaus liūdesio ir pasiilgimo 
valandose gali būti branges
nio ir suteikti daugiau pa
guodos, kaip švelnios sielos, 
skaisčios 
moteris! 
užpildyti 
uždengti 
bedugnę.

mylinčios širdies 
Ji tik viena gali 
sielos tuštumą ir 
klaikią vienatvės

— Tylenis.

Tiktai sveika siela teišlai
ko kūną sveiką; doros gyve
nimas turi savyje visas- hi
gienos sąlygas: darbą, pa
prastą maistą, susilaikymą, 
skaistybę. — Tolstojus.

Kai kurie žmonės yra pa
našūs į miglų debesis: skrai
do jie aukštai, o naudos iš jų 
maža — tik saulę užtamso- 
ja. — M. K.

Dviem dalykais niekados 
neturiu rūpintis: tuo, ko ne
galime išvengti ir tuo, ko 
galima išvengti. — M. Z.

Vai-

Niekad neliečiau daikto, 
kuriuo negalėčiau viso savęs 
sudominti, kuriam negalė
čiau viso savęs atiduoti.

Ch. Dickens.

Uždarė seminarijas
Vokietijoj uždarytos visos 

protestantų konfesininkų se
minarijos bei paruošiamos 
teologijos mokyklos, šiems 
protestantams vadovauja 
pastorius Niemoeller, kurs 
nuo liepos 1 d. uždarytas ka
lėjime.

Aukojasi mokslui t

Prancūzų profesorius
llant 13 sykių leido padaryti 
sau operaciją įvairiems 
moksliniams tyrinėjimams 
su rentgeno spinduliais. Pra
eitą savaitę jam padaryta 
14-ta operacija; šį sykį tyri
nėta rentgeno spindulių ga
lia vidurių žaizdoms gydyti. 
Operacijų metu jis neteko 
savo abiejų rankų. Jam 65 
metai.

Naujas laivas
Valdžios jūrų komisija nu

tarė statydinti naują kelei
vinį laivą, 34,000 tonų svo
rio, kurs pavaduos senąjį 
Leviathan, paskirtą sunai
kinti. Leviathan bus parduo
tas suardymui ir už jį tiki
masi gauti apie 2 mil. dole
rių. Naujasis laivas bus 723 
pėdų ilgio, talpins 1,200 ke
leivių ir 630 laivo tarnauto-

vynai 
’mielės, kortos, degtukai, sal
dainiai, šokoladas, kakao 
pyragaičiai, kvepalai, odeko
lonai, eleksyrai, muilas, bran 
giųjų metalų ir brangiųjų 
akmenų dirbiniai, balinės 
suknelės, brangieji kailiai ir 
įvairios kitos prabanginės 
prekės bei visos tos prekės, 
kurios siunčiamos prekybos 
tikslams.

4) Neįleidžiamos prekės: 
šaunamieji ginklai, rūkoma 
sis opiumas, svetimųjų šalii 
loterijos bilietai ir kiti kenk 
smingi arba paprastai drau
džiami vartoti daiktai.

Leidimus dėl įleidimo siun
tinių be muito turi issirupin-x^xvxu n uuv uu.xxxu,i*w-
ti daiktų gavėjai. Prašymai jų. Jo statyba kainuos 15,- 
dėl tų leidimų paduodami (750,000 dolerių.

Aukso proga yra niekas 
tinginiui, o tuo tarpu darbi
ninkui menkiausia proga ga 
Ii sudaryti aukso progą.

i— O. Marden.

Aš rašiau tik tada, kada 
mylėjau. — Goethe.

Kova prieš žydus

Vokietijoje kova prieš žy
dus dabar pavesta nacių 
partijos apylinkių vadams, 
kurie turi teisę nustatyti 
priemones. Manoma, kad vi
si žydai turės užsidėti ypa
tingus raikščius ant ranko
vių, kad iš tolo būtų aišku, 
kad eina žydas, šiuo laiku 
Vokietijoje yra apie 400,000 
žydų. Nuo 1933 m. iš Vokie
tijos iškeliavo per 100,000 
žydų.

— 1938 m. Lietuvoje lau-; — Katalikų Veikimo Cen- 
kiama apie 5,000 užsieniečių tro konferencija būsianti šau 
lietuvių. Net iš Australijos 
žada atvažiuoti gupė lietu
vių.

— Šiemet sukanka lygiai 
685 metai nuo Klaipėdos 
miesto įsikūrimo.

— Knygų leidimo bendro-
pradėjo leisti jau

nimui pritaikintas knygas.
— Jau užbaigtas Marijam

polės — Kalvarijos — Kros
nos plento taisymas.

— Trys diplomatai — Ka
zimieras Bizauskas, Petras 
Klimas ir dr. Jurgis Šaulvs 
— šiomis dienomis sulaukė 
dip’omatinės veiklos 20 me
tų sukakties.

— Kariuomenes teisme nu 
teismo m^timi suvalkiečio 
Maurušničio bvla v’rr. tribu
nolas grąžino kariuomenės 
teismui spręsti iš naujo.

— Varšuvos universitetas
buvo davęs stipend ii a s
dviem lietuviams studen
tams iš Lietuvos, bet dabar; prieš metus jos buvo Kaukė
tas stipendijas lenkai nutrau 
kė.

— Pabaisko kleboną kun. 
Dringelą apiplėšę plėšikai 
nubausti kalėti ligi gyvos 
galvos.

— Klaipėdoje plėšikas ir 
žmogžudys Venclauskas nu
teistas mirties bausme.

— Į prekybos institutą 
Klaipėdoje šiemet įstojo 49, 
nauji studentai. Institutą šie 
met baigė 51 studentas.

— Kėdainių aukštesnioji 
kultūrtechnikų mokykla gy
vuoja jau 10 metų; per tą 
laiką išleido 212 kultūrtech
nikų, kurie daug gera pada
rė žemės ūkiui, ypač sausin
dami žemes.

— Šiluvos šventovei pa
gražinti sudaryta komisija 
su J. E. vyskupu Matulioniu 
priešaky.

— Kuršių mariose atras
tas žvejas Naujokas, 17 me
tų. Pernai mariose nuskendo 
jo tėvas.

— Rugsėjo mėnesį sukako 
20 metų, kai Vilniuje susi
rinko lietuviu konferencija, 
kuri išrinko Lietuvos Tary
bą.

— Spalių 30 — 31 d. Kau
ne įvyks Vilniui Vaduoti są
jungos atstovų suvažiavi
mas.

— Kariuomenės teismas 
J. Variūnaiti, šnipinėjusį vie 
nos svetimos valstybės nau
dai, nubaudė kalėti ligi gv- 
vos galvos.

— „Lietuvos Cukraus” 
bendrovės visuotinis suva
žiavimas iš gauto pelno pa
skyrė: ginklų fondui 25 tūk
stančius litų, jaunųjų ūkinin
kų rateliams 10.000 lt., civi
linei aviacijai 10,000 lt., Vil
niaus Geležiniam Fondui 1,- 
600 lt.

— Per paskutinius 10 me
tų Kaune pastatyta 7,500 
naujų trobesių. Sekančiais 
metais statyba numatoma 
dvigubai didesnė nei šiais 
buvo.

— Vyžuonose, betaisant 
bažnyčią, po grindimis, negi
liai žemėje, rastas medinė
mis vinimis užkaltame kars- menys. 
te gerai išsilaikęs moteriš
kės lavonas.

— Garsioji Pivašiūnų baž
nyčia gražiai atnaujinta iš 
vidaus; laukiama naujo kle
bono, amerikiečio kun. Deks- 
nio.

— Neseniai išleistas nau
jas spalvotas Lietuvos žemė
lapis.

nuošė, Žiliuose, Argininkuo- 
se, Skaisgiriuoše, Ysėje, Pa- 
krokiuose, Ragainėje, Būd
viečiuose ir kitur.

— Prof. K. Pakštas su 
studentų grupe tyrinėjo Šla
vantų apylinkės ežerų gilu
mą ir vandens sudėtį.

— Iš Kauno į New Yorką 
išvyko amerikietė stud. Vai. 
Jakštaitė, waterburiete. Ji 
studijavo Kaune 2 metus.

— Per rugpiucio menesj is 
Lietuvos išvežta prekių už 
17 mil. 700 tūkst. litų, o į 
Lietuvą įvežta už 22 mil. 800 
tūkst. litų.

— Kariuomenės teismas f i I?už šnipinėjamą Mitinamąjį 
Skrinskį nubaudė 12 metų 
sunkiu darbų kalėjimo.

— Lazdijai, Seinų apskr. 
centras, jau turi per 3,000 
gyventojų.

— Į Nepriklausomą Lietu
va lenkai iš Vilniaus ištrėmė 
vilnietę veikėją Mariją Za- 
bielaitę.

— Kauno metropolijos 
kunigų seminarijoje šiemet 
yra 155 klierikai.

— Broliai Sadauskai Ma
žeikiuose prie savo alaus 
bravoro įrengė ir cikorijos 
gamybą.

— J. E. vysk. Matulionis 
savo vyskupišką kryžių ir 
žiedą, kuriuos buvo atsivežęs 
iš Rusijos, paaukojo Šiluvos 
Dievo Motinai. Tos brange
nybės padėtos prie stebuklių- 
go Marijos paveikslo.

— Šiemet Kaunas bus su
jungtas plentu su Tauragės 
— Šaulių plentu.

— Pavandeny, Telšių aps., - 
suimtas keturių žmonių žu
dikas Navickas.

— Svėdasuose atidaryta 
didžiulė mūrinė pradžios mo
kykla ir atidengtas Vaižgan
to paminklas.

— Liepos mėnesį Lietuvoj 
priaugo 2,124 asmenys. Iš 
viso šiemet per pirmuosius 7 
mėnesius buvo 11,601 jung
tuvės, gimė 34,325 kūdikiai 
(pernai tuo laiku 36,224), 
mirė 20,756 žm. (pernai — 
19,781) ir priaugo 13,569 as-

— Kat. blaivybės draugi
jos vaisių į sultis perdirbi- 

įmo bendrovė „Sargyba” 
Ukmergėje žemės ūkio paro
doje laimėjo aukso medalį.

— Šiemet į Vokietiją iš 
Lietuvos išvežta obuolių ųž 
beveik visą milijoną litų. 

| Pernai per visus metus iš- 
vežta tik už 500,000 litų.
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Koncertas pavyko

Spalių 10 d. šv. Jurgio dr-

^siryzimą ir gra- 
Aukščiausiajam./'Y 

statyba jau vyk-

R

a 
c

tistai Cizauskai ir svečias iš

arbo.

buvo susimąstę dėl Vilniaus, 
Hiris liūdi.

Kumutiene
Rozan-Milukiene — Amz.

te

vakare.

savo

linksminti.

vais.ir Iz. Lukšienė.

GREAT NECK, L. I. Vilniaus užgrobimą spalių 9 
d. Tie mažyčiai turėjo sese
lių mokytojų surengtą patri 
jotišką programėlę.

— Šią savaitę mirtis Ba! 
timorės lietuvių tarpe pakir
to 4 ^gyvybes. Mirė A. Valiu
lis, Ona Budrevičienė, Mar
celė Kukrielienė, Petronė 
Urbietienė. Jų mirtys nuste
bino visus, nes atrodė, kad 
tokios moterys galėtų ilgai 
gyventi. Vienas senelis, 80 
metų, skundėsi, kad jis jau 
eidamas pailsta. P. Barta- 
šius sako, kad mirę asmenys 
už jį jaunesni apie 30 metų. 
Senelis T. Žukauskas, arti 80 
metų, ir sunegalėjo.

— Brolių Dragūnų siuvykla 
uždaryta; neturi darbo, nes 
kiti nuo to darbdavio paėmė 
pigiau švarkus pasiūti ir šie. 
likę be darbo, moka 100 dol. 
mėnesiui nuomos, o darbi
ninkai be darbo dejuoja. Ne
laimė, kad kito darbdavio 
nesuranda. Unija bejėgė su
tvarkyt siuvyklas.

— Baltimoriečiai sužinoję, 
kad kun. A. Milukas laikys 
paskaitą Angelų Karalienės 
par. salėje, Brooklyne, apie 
Baltimorės lietuvius net nu
džiugo, kad mūsų senas isto
rikas neužmiršta baltimorie- 
čių, o kun. J. Lietuvninkas 
pareiškė džiaugsmo ir linki 
gerų pasekmių kun. A. Milu
kui parašyti Amerikos lietu
vių istoriją. J. K.

— Ir mes minėjome Vil
iaus gedulo dieną. Sekma- 
ienį 12:30 vai. kun. J. Bal
anas atlaikė mišias už Vil

nių ir pasakė pamokslą. Pa
daryta rinkliava ir surinkta 
'4.50, kurie išsiųsti VVS 

" ’aunan per Federacijos cen
trą.

— Lapkričio 14 d. susi
lauksim margumyno vakaro, 
’įvažiuoja p. P. Dulkė su 
avo choristais. Statys vei- 
alėlį ir duos koncertinę pro

gramą. Bus ir šokiai. Viskas 
bus Kasmočiaus salėje. Vie- 
iniai tokios naujybės laukia.

— Vyčiai užkviesti į spor- 
o sezono atidarymą Maspe- 

‘he spalių 20 d., Klasčiaus 
salėje. Mūsų krepšininkai 
1 aipgi ruošiasi kada nors ten 
pasirodyti. Visi vyksime 
spalių 20 d. į Maspethą.

— Spalių 4 d. įvyko Fede
racijos skyriaus gausingas 
susirinkimas. Baliaus komi
sija pranešė apie pavykusį 
balių. A. Vasiliauskas prane
šė apie kitais metais būsian
čią vyčių ekskursiją į Lietu
vą ir kvietė ja susidomėti. 
Visi norintieji važiuoti pra
šomi kreiptis informacijų 
pas Vasiliauską. Neseniai 
grįžus iš Lietuvos p. Z. Venc
kienė pakalbėjo apie Lietu
vą.

— A. Ališkevičius, feder. 
narys, jau sveiksta po opera
cijos.

—, Šv. Vardo paradas įvy
ko spalių' 10 d. Parade pirmą 
kartą dalyvavo ir 
lietuvių parapija.
rapija ir nedidelė, 
susirinko didelis
Parade nešė naujai įsigytą, 
gražią šv. Vardo draugijos 
vėliavą. Benas buvo Angelų 
Karalienės parapijos iš 
Brooklyno. Įspūdis buvo gra
žus ir visi džiaugėsi, kad lie
tuviai dalyvavo parade.

— Bažnyčia iš lauko jau 
baigta dažyti. Atrodo gra
žiai. Be to, šiais metais iš
dažyta ir išdekoruota klebo
nija iš vidaus. Daug darbų 
vienais metais atlikta. Garbė 
jersiečiams, kad tuos visus 
darbus atliko, nei cento ne
užtraukdami skolos parapi
jai.

— Pirmas šį rudenį balius 
su šokiais įvyks spalių 23 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. Žada bū
ti labai įdomus; kviečiama 
ko gausingiausiai atsilankyti 
•večių. i įplg

— Kleb. kun. S. Stonis po

— Šv. Alfonso par. choras 
ruošiasi geram giedojimui 
Visi choristai gausingai lan
kosi į pratybas, kuriose varg 
G. Kaprišiūnas moko naujų 
dalykų. Pereitą sekmadienį 
choras sugiedojo naujas mi
šias. Visi gėrėjosi. Choras 
dabar ruošiasi atlaidams, ku
rių metu sugiedos įdomių 
kūrinių.

— Choro narys adv. To
mas Grajauskas šį mėnesį 
išvyks trumpam laikui į 
Pennsylvaniją, kur susituoks 
su gražia lietuvaite, Marga
rita Stravinskaite. Choras 
linki jiems didžiausios lai
mės ir tiki, kad jaunoji Gra
jauskienė bus choriste. Žino
me, kad ji ir gera pianistė.

M. M.

ligos ilsisi Atlantic City.
Jaučiasi labai gerai ir susti
prėjęs. Šią savaitę ketina
grįžti namo ir stoti vėl prie

BALTIMORE, MD.

— Spalių 10 d. s v. Vardo
draugija ėjo prie Komunijos
ir per misiąs giedojo lietuvi
škas giesmes bendrai. 4 vai.
po pietų buvo Novena prie
tebuklingo Medalikėlio ir

visi bendrai gražiai pagiedo
jo giesmeles lietuviškai. Zmo
nių buvo prisirinkę gausin
gai. 6 vai. vak. įvyko vaka
rienė parapijos naudai. Žmo
nės vieni linksminosi, kiti

— Parapijos mokyklos

Spalių 15 d., 1937 m.

■ ■

Krepšinio komanda brooKiyn jeweils, kuri žais šį trečiadienį, spalių 20 d., Klasčiaus (Clinton 
Hall) salėje su Maspetho lietuvių par. krepšinnio komanda. Tą vakarą prasidės krepšinio žaidimų 
sezonas, kurs tęsis visą rudenį ir žiemą Klasčiaus salėje kiekvieną trečiadienį, 8 vai. vak.

didelį maskarado balių ir šo
kius. P. B.

NEWARK, N. J.

Križanauskienė ir p. Stane- atsilankykime į paminėtą 
vičiūtė ir -gražiai sudainavo jaunuolių gražiai rengiamą 
duetą: Vilniaus kalneliai.

Kun. M. J. Brundza, kazi- 
mieriečių kapelionas iš New
town, Pa., vaizdžiai nupiešė 
kovas dėl nepriklausomybės 
atgavimo, ypač kovas ties’ 
Seinais, Suvalkų sutartį,
kaip Lietuvoj minima spalių Jos salėj įvyko seniai laukia- 
9 d., susikaupimo minutę ir mas artistės Jonės Žukaus- 
karštai ragino tautiečius kaitės koncertas, su kuriuo 
mylėti savo kalbą ir būti lie- buvo sujungtas ir Vilniaus 
tuvių dvasios. ■ užgrobimo paminėjimas.

Šv. Jurgio par. choras, Artistė pasirodė gražiuose 
muz. p. Dziko vedamas, gra- betuViškuose rūbuose, kurie 
žiai sudainavo Pirmyn į ko-^ikrai puikiai atrodė. Pir- 
vą už tėvynę (A. Aleksio) ir miausia sudainavo „Kad aš 
Vai čūčia liūlia (Aleksio), i našlaitėlė (Kačanausko).

Varg. Dzikas karštai ragi- Ši°j dainoje ji atvaizdavo lyg 
no tėvus siųsti savo vaikus Pa^ sav®> kuri tik neseniai 
į chorą, nurodydamas, kad, atyyko iš savo gimtosios tė- 
chorai taip pat stipriai pa- žemės į svetimą šalį, kur 
laiko patriotizmą. i R Pa^ turi prasiskinti kelią

Vilniaus vadavimui surink i gyvenimą. Jos veido išraiš- 
ta aukų. Daug išplatinta ka> rodo®’ Parodė tą sunkų 
Vilniaus pasų ir Vilniaus našlaiteles — vargdienėlės 
ženklelių. Vakaras praėjo gyvenimą.
gražioj patrijotinėj nuotai-- Viso ji padainavo apie 7 
koj ir baigtas tautos himnu * 1”””"

Bijūnas.

rei-na salė. Daug matėsi iš kalbą angliškai Vilniaus 
Brooklyno. Nemaža buvo iš kalu pasakė adv. Tamulioni;
Kearney, Linden ir kitų pa
kraščių. Ten buvęs..

is Worcester, Mass.
Vilnietis.

SO. BOSTON, MASS.

KELIONEI Į LIETUVĄ

baltasis Švedų
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

JEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburga, Švediją)

KUNGSHOLM---------------spalių 23

GRIPSHOLM----------------spalių 26

DROTTNINGHOLM — lapkrčlo 18

GRIPSHOLM-------------- gruodžio 8

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal 

^Reikalaukite mūsų- bendros apie ke
lionę brošiūrėlės ir kainoraščio. Gau- 
fcnama nemokamai pas visus mūsų au

torizuotus agentus, arba
$
ji Gv^dis'i American Line
J 636 Fifth Ave., New York, N. Y

'•-’SJr-S’

PATYS MUŠ 4, PATYS 
RĖKIA

dienomis iš Kauno 
M Fe! Kapočius, 

į dekanas, kurs yra 
statomos Paminklinės

ininkas. Kun. Kapo- 
savo atvykimo tik- 

įeikė spaudai platų 
kurio kelias da-

. ^spausdiname:

IjjIul Kaune įvyko pir- 
s tautinis Eucharistinis 

ių kongresas, į kurį 
suplaukė apie 100,000

Vilniaus diena
Philadelphijos lietuviai, 

visos trys parapijos, Vil
niaus minėjimą turėjo spa
lių 10 d., Richmonde, šv. 
Jurgio parapijos salėje. Pri
sirinko pilna salė žmonių. 
Kun. I. Zimblys, vietos kle
bonas, 7:30 vai. atidarė su

vaikeliai įspūdingai minėjo

sirinkimą, pareikšdamas tik
slą ir pakviesdamas vakaro
vedėju kun. L Valančiūną
sv. Kazimiero par. kleb. Ve
dėjas, trumpai apibūdinęs
spalių 9 d. reikšmę, pakvietė
pirmuoju kalbėtoju kun. J.
Cepukaitį, šv. Andriejaus pa
rapijos kleboną, kuris šią
vasarą, lankydamasis Lietu
voj, aplankė ir Vilnių. Jis
gražiai nupiešė Vilniaus pa
dėtį ir tenykščių lietuvių
darbuotę.

Po to keletas mažų mer
gaičių gražiai padeklamavo
apie Vilnių ir sudainavo
Leiskit i tėvynę.

Kun. Virbickas, Camden

Maskarado balius
Spalių 31 d. 7 vai. vak. 

šv. Vardo jaunuolių draugi
ja rengia nepaprastai gražų 
maskarado balių su šokiais 
šv. Kazimiero par. salėje. 
Gros J. Bulovo orkestras. 
Bus užkandžių ir gėrimų, lei
džiama išlaimėjimui 5-kios 
dovanos pinigais. Be to, dar 
bus duodamos 3 atskiros do
vanos už gražiausius, juokin- nes prieš pat koncertą buvo 
giausius ir originališkiausius susirgusi. Šiuo pirmu pasiro-

dainas, tarpe kurių 2 itališ
kas arijas iš operų. Dainuo 
dama kita kalba dainas pa
keitė ir rūbus.

Artistės Žukauskaitės bal
sas malonus, lankstus ir švel 
nūs. Turi labai gražų temb
rą. Tarmė aiški. Balsas nėra 
stiprus, bet gerai pralavintas 
ir jeigu tik bus galimybės 
artistei jį toliau tobulinti, 
tad gali ji įžengti į pirmaei
lių dainininkų tarpą. Apsun
kino artistei dainavimą liga,

Vilniaus gedulo dienos 
minėjimas

VVS skyrius spalių 10 
suruošė Vilniaus gedulo die
nos minėjimą, kuris įvyko 
Lietuvių salėje 2 vai. po pie
tų. Nors lietus lijo, bet žmo
nių prisirinko pilnutė salė. 
Estradą puošė Dariaus pos
to Amerikos ir Lietuvos vė
liavos. Pastaroji net iš Lie
tuvos atsiųsta.

Kalbėjo: pasaulinio karo 
veteranas, Dariaus posto vi- 
cekomandierius Stasys Stan
kus, Lietuvos nepriklauso
mybės savanoris, V. Balčius, 
prof. Pranas Galinis, ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos ir adv. 
C. W. Tamulionis iš Worces
ter, Mass. Dainavo „šešios 
Birutės”, Gabijos choro gru
pė ir solistė Adelė Mickevi
čiūtė. Programą vedė skyr. 
pirm. S. Mockus. Programa 
pradėta Amerikos himhu, 
baigtas Lietuvos himnu. Au
kų Vilniaus vadavimo reika
lams surinkta $47.64. Vil
niaus pasų ir ženklelių par
duota už $15. Stambiausią 
auką davė S. B. Liet. Piliečių 
draugija — $10. Motiejus 
Vilkišius, atvykęs net. iš 
Lawrence, Mass., Vilniaus 
reikalams (auka už ženkle
lius ir nario mokestį) paliko

Gavo mokyklos namą

Teko sužinoti, kad vietinis 
Amerikos Legijono Dariaus 
postas iš Bostono mokyklų 
komiteto gavo visą nevarto
jamą mokyklos namą, kam
pas C ir Third St. dykai (už 
$1 metams) savo reikalams. 
Mokykla turinti 6 didžiulius 
kambarius. Postas tuoj įsi
rengsiąs patogias patalpas. 
Lig šiol Postas savo patalpas 
turėjo tame pačiame name, 
kur ir vietos lietuviški ko
munistai turi savo veikimo 
„centrą”. Reikia tikėtis, kad 
Postas, išsikėlęs iš šių patal
pų į savo naujas, kaip ir nuo 
savas, atsitolins nuo bendra- 
frontinės įtakos. Rap.

Parapijiečiai šv. Mykolo 
šventės išvakarėse suruošė 
vakarienę savo par. vikarui 
kun. Mykolui Kemežiui, pa
gerbti jo vardinių ir gimta
dienio proga. Prisirinko pil
na salė ir net apie 50 norin
čių, negavę vietos, grįžo 
mo.

Atėjusį salėn kun. M. 
mežį susirinkę karštais
tučiais pasveikino; drauge 
su juo atėjo keliolika kuni
gų iš Brooklyno ir New Jer
sey parapijų. Prie garbės 
stalo buvo pakviesti ir kun. 
Kemežio tėveliai. Vakarienę

N. J. klebonas, plačiau nu
švietė, kaip lietuviai atgavo
Vilnių ir kaip lenkai klasta
ir smurtu jį užgrobė. Po jo
kalbos pasirodė scenoje p.

drabuzius tą vakarą. Ypač
senesnieji prašomi ateiti ir
pamatyti savo ir kitu lietu
vių vaikus, jaunuolius-les
kaip nepaprastai gražiai bus
pasirengę tame maskaradų

Pelnas skiriamas krepšinio
komandos įrankiams ir uni
formoms įsigyti, šioje se

dymu artistė gražiai užsire
komendavo ir reikia tik pa
linkėti jai šioje salyje gero
pasisekimo.

Jai koncerto dalį pagelbė
jo išpildyt baritonas K. Hoff-
manas ir P. Andreičikas is
Patersono. Apie pirmą ne
kalbėsiu, nes jis publikai jau

(pažįstamas. Antrasis, maty-
niausioje lietuvių parapijoje ti, tik dainos mėgėjas, tai
yra labai daug sveiko, stip- reikalavimai, kaip iš daini-
raus ir gabaus jaunimo. Bet ninko, atpuola.
vis nebuvo progos sporto
srityje pasirodyti . vien dėl
finansų stokos. Jaunuoliai

komandą pavadino

Šv. Cecilijos choras, muz.
A. Stansausko vedamas, pa
dainavo 3 dainas, pritaikin
tas daugiau Vilniaus užgro

Holy Name Lithuanian bimo minėjimui.

Tas parodo, kad lenkų pa- atidarė kleb. kun. J. Simo

Juniors” ir šoko prie darbo.
Jie smarkiai dirba, kad atei
ty galėtų lenktyniauti su ki
tataučių jaunimu, o gal ir
geriau pasirodyti. Tik duo
kime jiems moralę ir mate-
rialę paramą. Būtinai visi

Kalbas apie Vilniaus už
grobimą, vilniečių vargus ir
Vilniaus atvadavimą pasakė
kun. I. Kelmelis ir J. Valai
tis. Vakarą vedė p. Gudas.

Programai pasibaigus, bu

ziaurėjęs persekiojimas lie
tuvių Vilnijoj sujaudino bos
toniečius labiau susirūpinti
jų šelpimu.

Radio pusvalandžiai pami
nėjo spalių 9-tą

Spalių 9 d. Darbininkų ra
dio programa, vedama A. F
Kneizio, per WCOP stotį
l:o0 vai. po pietų išpildė
programą, skirtą spalių de
vintai paminėti. Dainavo ar

Lietuvos, dek. kun. F. Kapo
čius, pasakė jausmingą pra
kalbą.

Spalių 10 d., 9:30 vai. iš
ryto, St. Minkaus vedamas
radio pusvalandis iš WORL
stoties, taipgi išpildė Vil-

vo šokiai. Publikos buvo pil-

naitis, perduodamas vakaro
vedimą kun. J. Aleksiūnui.
Pasakyta daug kalbų.

Nuo draugijų sveikino:
Iz. Lukšienė — Sv. Onos,

Rozancavos,

čiaus, Kaleinikienė — Treti
ninkų, M. Pavalkienė — Ap-
švietos Klubo, Vaičiuleviciū-

— Sodalicnos, B. Peckus
— choro, VI. Kirvelevicius
— vakarienės komiteto.

Svečių tarpe buvo is įvai
rių kolonijų: Kearny-Harri-
son net arti 50, taip pat ne
mažai buvo is Newarko,

(Pradžia 2 psl.) 

paisant pažadėjimo jį grą
žinti spalių mėn. 2 dieną.

Iš anos demarkacijos lini
jos pusės ateina žinių, būk 
Stankevičius esąs skaudžiai 
sumuštas, dėl to lenkai ir 
neleidžia jam grįžti, kol ne- 
pasveiks. Suvalkų Storasta, 
nors buvo pasižadėjęs rugsė
jo gale vėl atvykti incidentų 
sureguliavimo reikale, vis 
vengia bepasirodyti O tuo 
tarpu gairių kilnojimai pa
sikartojo keliose kitose vie
tose.

Keisčiausia betgi yra tas, 
kad Lenkų delegacija, posė
džiaujanti Genevoje, ne tik 
nebando sudrausti savo išsi
šokėlių, kurie purvina len
kus. bet priešingai, — grasi
na Lietuvai represijomis, jei 
incidentai administracijos li
nijoje vėl pasikartotų!

Iš tikro, lenkai patys mu
ša, patys rėkia.

hss svarbiausių to Kon 
į Įvykių buvo visos lie- 
liautos ir valstybės pa 

iimas Jėzaus Dieviš 
į širdžiai. Tai įvyko tų 

liepos 1 d. Petro Vilei 
aikštėje, kada šimtas 

eių kelių suklaupė 
i išstatyta viešoje ado 

je Švenčiausiąjį Sakra- 
da ir visą lietuvių tautą 
valstybę paaukojo Jėzaus 

lai. Pasiaukojimo ak 
buvo surašytas ant gra- 
pergamento ir jį paši

lė Respublikos Preziden 
visi arkivyskupai, vys 

pū, Aapaštališkojo Soste
, vyriausybė, mūši 

menės aukštoji vado 
lietuvių visuomenė;

ių ir luomų atstovai kai] 
Lietuvos, taip iš Ameri 

s bei kitų kraštų, kur lie 
iffll gyvenama.
To Kongreso metu pašvėn 

atas Lietuvos vaikučių ai 
is iš Alyvų kalno atvei 
n kertinis akmuo ir pam;

įžnyčios ir tuo pat me 
kilmingai buvo paskelbt 
tą pačių aukščiau minė 

menų parašais ^patvirtii 
lietuvių tautos įžada 

wi, kurio įžanga tai 
mba: „Lietuvių Taut; 
rūpinusi šimtmečių verg 
i pančius ir garbingai nu 
{jusi daug galingesniu; 
save priešus, dėkodamaVakarienei pagaminti ir bi

lietams parduoti širdingai ® už atgautą laisvę ir 
pasidarbavo: A. Baronienė, gydama saugoti ir globoti 
O. Kaktienė, M. Gricienė, K.
Lisevičienė, E. Savickienė, taną Lietuvos Valstybę, 
J. Norbutienė, E. žemeckie- inKaune Kristaus Prisi-J. Norbutienė, E. Žemeckie- 
nė, E. Vaičiulevičienė, A. Že
maitienė ; prie stalų valgius ; feio prisikėlimo simbo- 
išnešiojo sodalietės. Vakarie
nę baigiant kun. M. Kemežis 
visiems padėkojo už širdingą 
pagerbimą, dovanas, linkėji
mus ir pasižadėjo visomis iš
galėmis atsidavusiai, kaip ir 
ligi šiol, eiti savo pareigas ir ėdžiai pasiauko- 
už visus pasimelsti mišiose, tRas privalo būti na-

•°ks parašas ir dabar 
ira viešai išstatytas pla
ces vartais, kur stato- 
tanklinė bažnyčia. 
Ws nutarė taip pat, 
^tuvių tautos dieviška

Konstancija Pranskietienė
grįžo po sunkios operaciir |Uėau Mes alto- 
iš ligoninės į namus, suteik-;
dama didelio džiaugsmo vi
sai šeimai: vyrui, dukterims*
ir sūnums. Visų ligonė ger
biama, labai buvo lankom
ligoninėje ir gėlėmis apdo
vanojama; tas pats ir na
muose, lankytojų pilna. Vis
jai linki kuo greičiau visis
kai pasveikti.

Spalių 23 d. vak. chorą
rengia sokius vargonų fondo
naudai. Bilietų jau daup

mūsų tautos 
statybos komiteto 

uždėta pareiga 
mūsų tautos ros 

apy
i kitu 
(sien 
grab 

metu Lietuvojej^aiD! 
entuzijazmas. Iš r*em 

^os kampelių, netPaSj 
arpuotosios Vilni-laido1

Brooklyno, Long Island, New
Yorko ir kt.

Komitetą sudarė VI. Kirvi-
levičienė (jos sumanumu ir.L O L ’ A j Iv Vivlvllv yJMO O vLillcllJL LAJLll11

niaus gedulo dienai skirtą dideliu pasidarbavimu vaka-
programą. Dainavo A. Mic- rienė daug laimėjo), J. Vai- 
kevičiūtė, Varnas ir k. Pra- tulionienė

parduota, tikimasi daug jau-Wė gažiau- - 
nimo sulaukti. Na, o ar se-p, sveikinimų ir lin- 

atsiliks: jie ir Visi panorėjo, kad ameri 
mėgsta gražiai skambančiu^!
™rgT.SJ pa- spal’vo

Wl _ ttinnenta ir Filmą 
vLOTLS..T.^1l>«RMosAmeril 

iuje, kuris kymu..
i - T 

ievų. Lie- globos 1 
‘^šiušių jau tuvos la 

—* nuo-! atstovai 
'rašosi. Tai -Su! 
ralgiant į pi- kai prad

nesnieji

gęs visus širdingiausiai pa

bažnytiniam koncertui, kuri
įvyks vargonų šventinimo^’ 
metu. Choras yra nutaręs 
kviesti J'
mos pildyti visus apylinkei!^ “ 1 
muzikus su jų chorų atst*^®™*



Spalių 15 d.,1937m. Spalių 15 d., 1937 m.

Paminklines Prisikėlimo Bažnyčios Reikalu
’’augiau, ar mažiau paaukoti, 
ar net ir visai negali nieko 
aukoti, o tik pasižada pasi
melsti, ir tie įrašomi i tas 
šventąsias mūsų tautos kny- 

teto pirmininkas. Kun. Kapo-Į gas. Visi Lietuvos kunigai 
oarodė nepaprasto tam šven-

Šiomis dienomis iš Kauno, 
kun. Fel Kapočius,! 
dekanas, kurs yra 

statomos Paminklinės
Prisikėlimo Bažnyčios komi-

atvyko 
Kauno
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laivakortę ten ir atpl
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ma

Izuotus agatus,

America
)6 Fifth Are, ftiiįu
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isant pažadėjimo jį 
ti spalių mėi 2 dį 
iš anos demarkacijos |>

pusės ateina 
inkevičius e&pfajj 
nuštas, dėl to lenkai i | 
eidžia jam grįžti bls- 
sveiks. Suvalkų stonu 
's buvo pasižadėjęs npį j 
gale vėl atvykti indį « 
■eguliavimo reikale, n į 
įgia bepasirodyti Ota Į 
pu gairių kilnojimai^ Į 
artojo keliose kitose re- Į
e. i
Keisčiausia betgi yra hi 
l Lenkų delegacija, post
ui j anti Genevoje, ne tik 
lando sudrausti mi
elių, kurie jura b

Lietuvai ; 
identai admiferadyeli- ;
)je vėl pasikartotų! 
š tikro, lenkai patys rm- 
patys rėkia.

karienei pagaminti k te
ams parduoti šfeą 
ddarbavo: A. Bute 
Kaktienė, M. GriW
levičienė, E. Sąrate 
Norbutienė, E. tote- z 
E. Vaičiulevičienė, Ife- 

itienė; prie stalų 
ešiojo sodalietės. Vate 
baigiant kun.M.Kte 
iems padėkojo ui šlife 
gerbimą, dovanas, feL 
is ir pasižadėjo viste* 
ėmis atsidavusiai 
i šiol, eiti savo paroki 
visus pasimelsti te®

Konstancija Prate® 
žo po sunkios opite 
ligoninės į namus, te 
ma didelio džiaugs»rr 
i šeimai: vyrui, 
sūnums. Visų lig® F 

ima, labai buvo lite 
joninėje ir gėlėmis $ 
.nojama; tas pals ii5 
uose, lankytojų pM
i linki kuo greito^'
ii pasveikti,

Spalių 23 d. vak. te 
mgia šokius vargODl!^ 
indai. Bilietų jw /
irduota, tikimasi
imo sulaukti. Na, o 7 
jsnieji atsiliks: jk $ 
ėgsta gražiai 
argonus! Choras f 
ęs visus širdingi’ 
nksminti. Choras^ 
ažnytiniam konete^ 
ryke vargonų j# 
lėtu. Choras yraDut$^ 
viesti koncertan $ 

los pildyti visus ir j 
nuzikus su jų chorų 
tais. *

čius apie savo atvykimo tik
slą pateikė spaudai platų | tam tautos darbui palanku- 
pranešimą, kurio kelias da
lis čia spausdiname:

mo.
Neatsiliko savo uolumu ir

1934 m. Kaune įvyko pir
masis tautinis Eucharistinis . 
lietuvių kongresas, į kurį 
tada suplaukė apie 100,000 
žmonių.

Vienas svarbiausių to Kon 
greso įvykių buvo visos lie
tuviu tautos ir valstybės pa 
siaukoiimas Jėzaus Dieviš 
tajai Širdžiai. Tai įvyko tų 
metų liepos 1 d. Petro Vilei 
šio aikštėje, kada šimtas 
tūkstančių kelių suklaupė 
prieš išstatyta viešoje ado 
racijoje Švenčiausiąjį Sakra- 
renta ir visą lietuvių tautą 
bei valstybę paaukojo Jėzaus 
Širdžiai. Pasiaukojimo ak
tas buvo surašytas ant gra
žaus pergamento ir jį pasi
rašė Respublikos Preziden 
tas, visi arkivyskupai, vys I 
kupai, Aapaštališkojo Sosto 
atstovas, vyriausybė, mūsų 
kariuomenės aukštoji vado 
vybė, lietuvių visuomenės 
srovių ir luomų atstovai kaip 
iš Lietuvos, taip iš Ameri
kos bei kitų kraštų, kur lie
tuvių gyvenama.

To Kongreso metu pašvėn- 
tintas Lietuvos vaikučių au
komis iš Alyvų kalno atvež
tas kertinis akmuo ir pama
tai paminklinės Prisikėlimo 
bažnyčios ir tuo pat metu 
iškilmingai buvo paskelbtas 
ir tų pačių aukščiau minėtų 
asmenų parašais patvirtin
tas lietuvių tautos įžadas 
Dievui, kurio įžanga taip 
skamba: „Lietuvių Tauta 
sutrupinusi šimtmečių vergi
jos pančius ir garbingai nu
galėjusi daug galingesnius 
už save priešus, dėkodama 
Dievui už atgautą laisvę ir 
prašydama saugoti ir globoti 
per amžius laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos Valstybę, 
stato Kaune Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčią — mūsų 
tautinio prisikėlimo simbo
lį”. Toks parašas ir dabar 
jau yra viešai išstatytas pla
kate ties vartais, kur stato
ma paminklinė bažnyčia.

Kongresas nutarė taip pat, 
kad lietuvių tautos dieviška
jai Jėzaus Širdžiai pasiauko
jimo aktas privalo būti pa
dėtas mūsų tautos šventovė
je Kristaus Prisikėlimo baž
nyčioje, Jėzaus Širdies alto- 
riuje.

Man, kaip mūsų tautos 
šventovės statybos komiteto 
pirmininkui, uždėta pareiga 
’vykdyti šitą mūsų tautos 
kilniausį pasiryžimą ir gra- 

• žiausį įžadą Aukščiausiajam. 
Bažnyčios statyba jau vyk
doma.

Statybos metu Lietuvoje 
kilo didelis entuzijazmas. Iš 
visų Lietuvos kampelių, net 
iš lenkų okupuotosios Vilni
jos, pasipylė šimtai gažiau- 
sių laiškų, sveikinimų ir lin

kėjimų. Visi panorėjo, kad 
jų vardai būtų įrašyti į mū
sų tautos Jėzaus Širdžiai pa
siaukojimo dokumentą ir 
kad būtų padėti mūsų tautos 
šventovės altoriuje, kuris 
faktinai bus lietuvių tautos 
sandoros arka su Dievu. Lie
tuvoje tokių įsirašiusių jau 
turim apie 16,000 ir dar nuo
latos skaitlingai rašosi. Tai 
daroma neatsižvelgiant į pi
nigines aukas; ar kas gali

dinti jau išleista 1 mil. 18 
tūkst. litų; vieno puslapio 
išleidimas kainavo apie 250 
lt. Užsisakiusių Enciklopedi
ją yra apie 5,000 asmenų.

— Telegramų agentūra 
Elta artimoje ateity numato 
įsteigti trumpų radio bangų 
stotį, kuri perduotų žinias 
Amerikai.

— Dabartiniu laiku įvai
riose užsienių jūrininkystės 
mokyklose mokosi 19 lietu-

mūsų Amerikos lietuvių ku- vių.
nigai. 1934 m. Amerikos Ku
nigų Vienybės seimas nutarė 
taip pat Jėzaus Širdžiai pa- 
si aukoiimo ženklan Prisikėli
mo bažnyčioje įrengti Jėzaus 
dieviškosios Širdies^ stovvh. 
Gavom taip pat j^uYiemažai 
’aišku, pritarimo bei aukų iš 
Amerikoje gyvenančių mūsų 
■ autiečiu.

Atvvkau tad į Ameriką 
Inasipažinti su Amerikos lie- 
|t'uviu kataliku vadais, kuni
gais klebonais ir su svarbes
niais lietuviu katalikų judė
jimo centrais bei veikėjais, 
kad aukščiau mano išdėsty
ta proga užsimegstų artime
sni ir šiltesni ryšiai su mūsų 
užjūrio broliais. Kur turėsiu 
galimumo, padarysiu prane
šimus apie lietuvių tautinį ir 
religinį prisikėlimą, ypač ry
šium su mūsų tautos pasi
aukojimu šv. Jėzaus Širdžiai 
Turiu atsivežęs su savim ir 
minėtas šventąsias mūsų 

Į tautos knygas, į kurias pa
imsiu mūsų užjūrio brolių 
bei seserų parašus ir parve
šiu tėvynėn, kaipo jų gavo 
tikėjimo ir tėvynės meilės 
ženklą. Jos bus amžiams pa
dėtos tautos šventovės alto
riuose specialiai įrengtose 

I visiems prieinamose vietose 
Aukų rinkti nei bažnyčiose 
nei susirinkimuose, nei pas 
atskirus žmones nesu pasi
ryžęs. Tiesioginiai aukų ne
renkame minėtais būdais nė 
Lietuvoje. Taip ir čia tas pa
lieka pilniausiai gerųjų kle
bonų nuožiūrai bei atskiri 
asmenų laisvam apsisprendi
mui. Aukos tai yra kiekvie
no lietuvio kataliko patrijo
to garbės reikalas.

Trumpai sutraukus, mano 
atsilankymo Amerikon tiks
las toks. Atvykau čion norė
damas atnešti iš brangios 
mūsų Lietuvos ugnies, kuri 
suliepsnojo pirmojo lietuvių 
Eucharistinio Kongreso me- 
hi, o parsivežti iš Amerikos 
lietuvių — meilės.

Taip pasakiau ir Kaune 
atsisveikindamas. Ir rodosi 
kad tikrai nebūsiu apsivylęs

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale and Retail

CHICAGO, ILL

Šv. Kazimiero seserys rei
škia nuoširdžios padėkos vi
siems, kurie atjautė jų vie
nuolyną dėl seselės M. Scho
lastikos mirties. Jos dėkin
gos Chicagos, Minersvillės ir 
apylinkių kunigams, atlai 
kiusiems mišias ir dalyvavu
siems laidotuvėse, visiems 
grabnešiams vargoninin
kams, laikraštininkams ir vi
siems, visiems už mišių au
kas, maldas ir dalyvavimą 
laidotuvėse.

— Į Klaipėdą yra atvykęs 
amerikietis kapitonas L. A. 
Till, kuris gamins didelę 
spalvotą filmą apie Lietuvą 
Filmą gaminama švedų — 
Amerikos laivų linijos užsa
kymu.

— Tarptautiniame vaiko 
globos kongrese Romoje Lie 
tuvos labdarybės draugijoms 
atstovaus dr. L. Bistras.

— Sukako lygiai 6 metai 
kai pradėta leisti Lietuviška 
Enciklopedija, kuriai spaus-

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
GYMNASTIC ASSN. OF POLISH FALCONS 
ALLIANCE NEST 11 OF WILLIAMSBURG 
188-190 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nr 
RL 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 11‘2-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License N<- 
RL 6.365 has been issued to the 'undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises
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MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill) 

Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RW801 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I -n 
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

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

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4974 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, JOSEPH BITTERMAN 
(Grand Tavern)

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

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

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ALLICINO - 
2037 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Y.

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

JOSEPH GABRIEL, 
& ATFRED 

155 Montague St.,

Borough
Kings, to be consumed

JOHN S. FOFFE 
V. FOFFE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 12Q6 Bedford Ave., Borough 
>f Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
m the premises.

JAMES SHAPIRO 
(Bedford Tavern)

286 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
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the premises.
LA SALLE R. & F. CO., INC.

(a-k-a 600-602 East 16th St.)
Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
nt .32 Withers Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY
(Wither’s Grill)

32 Withers Street. Brooklyn, N.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed c

BAMONTE

Y.

NOTICE is hereby given that License N'' 
L 1324 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic_ Beverage Control 
Law 
lyn, 
the

584

at 584 Grand Street, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
WILLIAM WILKS

Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 648—3rd Ave., Cor. 19th St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5938 has b -en issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 162-A of the Alcoholic Beveraee Con
trol I pw at 835 Cates Avenue. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WIT r.IAM TROYANO 
(Half Moon Tavern)

Gates Ave., Brooklyn,835 N. Y.

648—3rd

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

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5623—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License N^ 
RL 3841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048-1064 Ocean P’kway. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
L-600 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4911 — 12th Ave., Borough o< 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOT’CE is hereby given that License No 
L-559 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Taw nt 1211 Fulton St., Borough of 
31-ooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOT'CE is hereby given that License No 
'^1578 has been issued to the undersigner' 
to sell wine and liquor at retail urd. 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 
Brooklyn, County 
off the premises. 
HYLAND WINE 
256 .Tr.maica Ave.,

Jamaica Ave., Borough r 
of Kings, to be consumed

&

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

Beverage Control T aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

265 No.
CARMINE

9th St.,
DAMATO

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 286 . _____ _
to sell beer and wine nt retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I aw 
at 615 Lorimor Street. 
County of Kings, to 
premises.

MTH TAEL 
>15 Lorimer Street,

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CAMUSO
Brooklyn, N. Y.

NOT'CE is hereby given that License 
RW <”’2 has been issued to the undersigned 
'o sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control T nv 
■t 12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

No.

Kings, to be consumed on the

LIQUOR STORE, INC.1 
Brooklyn. N. Y. 12 Carlton

FRANK TECHET
Midwood Restaurant

Avenue, ’ Brooklyn, N. Y.

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

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern)

4616 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

12

the premises.
HARRY GRAFF 

(d-b-a Kingsley Bar & Grill) 
Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1196 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

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

17 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW258 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
1.32A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW691 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

PATRICK
957 Lafayette Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on th<

FENTON
Brooklyn, N. Y.

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

ALBERT 
1082 Bergen St.,

NOTICE is hereov given that License No. 
RL1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK 
Prospect 

Utica Ave.,154

G. KIRSCIIMAN 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N^ 
RL 6213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4623—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHIRLEY GREENSTEIN 
(Jack’s Tavern)

4623 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

344 Marcy Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAE BRUNO
1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, jvine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 
of Brooklyn. County 
on the premises.

ANNA 
d-b-a Scholes

44 Scholes St.,

Scholes St., Borough 
of Kings, to be consumed

SIMNISKIS
& Lorimer Rest.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5311—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
"Savoy Tavern”

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6970 has been issued to tbe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Bevirige Con
trol Law at 1408a Newkirk Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(d-b-a Gerard’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5442 has been issued to the undcisigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to beconsuned 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ’s hereby given that License No. 
RL 4973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH WISNIEWSKI
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Oakland St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MULLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
L-1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

No.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR-19 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-2 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

JOHN M1ECZNIKOWSKI 
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW742 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 North 10th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. | 
RW325 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section I 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law! 
at 527-9 East New York Ave., Borough of

County of Kings, to be consum-, 
premises.

THOMAS RIZZO
New York Ave. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, 
cd on the

527-9 East

NOTICE is hereby given that License No. 
RW282 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 755—3rd Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW273 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin Sc., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW281 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage 
at 362-366 Metropolitan Ąve., 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

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

Control Law 
Borough of 

be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 623 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE FRANZESE
623 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CL-88 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 619 Manhattan Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN SLOVAK AMERICAN CITIZEN 

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL6564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 'wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 150 No. 4th St. & 240 Bedford 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
d-b a Joe’s Bar & Grill 

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

NOTICE is hereby given that License N- 
RW 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
182A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
RW 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 

>132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-35 Douglass St., Borough of Brooklyn, 
County of King?, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

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

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

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

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

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

LAWRENCE HALL OLD BELL INN 
1154 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 209 Clarkson Ave. & 663 Ro
gers Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

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

Brooklyn, N.

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

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

of

Y.

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

CHARLES CALANDRIELLO 
(Empire Restaurant)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Vanderbilt St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

424

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Į Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
1 trol Law at 675 Fultdh St., Borough 

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

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

of

899

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

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

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Ave. and 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553 Fulton St. & 8 DeKalb Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 

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

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

be
to

NOTICE is hereby given that License __
RL1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 472 McDonald Ave. & 92-96 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM MEYER
472 McDonald Ave., 
& 92-96 Church Ave.,

No.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage_Con- 
trol Law at 537 Marcy Ave. & 96 
St., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

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

Marcy Ave. & 96 Floyd St-
Brooklyn,

Floyd 
Kings,

537
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1080-1082 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

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

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

to

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

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

-------------- I NOTICE is hereby given that License No 
NOTICE is hereby given that License No. I RL 6515 has been issued to the undersigned 
RW680 hns been issued to the undersigned to sell beer, wine and liquor at retail under 
to sell beer anil wine at retail under Section 1 Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 440 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

trol Law at 1012 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER PALKER 
(Cozy Tavern)

1012 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

PATRICK HANNON
699 Gate's Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 959 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail untjer 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9708 Ft. Hamilton P’kway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARY L. McELROY BRAND 
9708 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1650 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

MARIE SCHRAUDNER 
(Court Tavern)

11 Snyder Ave., • Brooklyn, N. Y.

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

DAVID
(d-b-a Blue Eagle 

222-222A—7th Ave.,

RAINSFORD 
Tavern & Restaurant) 

Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1S2-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough

■ ~ ■1 '' * Kings, to be consumed

MUCHA
Brooklyn, - N. Y. •

of Brooklyn, County of 
on the premises.

NIKITA
109 Graham Ave.,

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

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

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

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N Y.
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.w NOTICE is hereby given that License No.AMERIKOS LIET. SPORTI- RL 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under NINKU TCKSKTJRSIrTA Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-ininniy rjnununoiun trol Law at 28Q Union Avenue, Borough

Į VILNIŲ of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 

j 280, Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 739 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under Section 
132A oi the Alcoholic Beverage Control Law 
at 848 Flushing Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE GIRESI
848 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Belmont Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2620 hns been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1304 
of Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
1304 Fulton Street,

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

A. CACACE
Brooklyn, N. Y.

RL 2394 has been issued to the undersigned 
NOTICE is hereby given that License No 
to sell beer, wine and liquor til retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be jonsu.ned 
on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS 
277 Grand Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

64

the premises.
IRVING FLAMM

(Old Land Mark Bar & Grill)
Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

Spalių 15 d., IS

HI
Amerikos lietuvių — spor- 

'ininkų grupė 1935 m. ap
lankė Lietuvą, o Lietuvos 
sportininkai šiemet aplankė 
Ameriką. A.L.S. Komitetas 
•numato, kad būtų didelės 
reikšmės žygis, jeigu Ameri
kos lietuviu jaunuolių spor- 
'’ninku ekskursija nuvyktų 
i Vilnių, parungtyniuoti su 
Vilniaus krašto lietuviais 
sportininkais, pažaisti su 
’’ais krepšinį. Toki mūsii jau
nuolių sportininkų ekskursi- 

turėtu didelės reikšmės 
ir priduotų Vilniaus krašto 
'ietuv-iams daug dvasinės pa- 
šgos.

NOTICE is hereby given that License No 
CW 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman St., Borough oi 
Broonkly, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given^Mat License No 
CTR 23 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO., INC. 
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A. of the Alcoholic Beverage Control Lav. 
nt 212 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

PEDRO P. ALVAREZ
212 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BUSS
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1337 Bush wick Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM GUMPERT 
(Bushwick Hofbrau)

1337 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 1436-38 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glockle)

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

NoNOTICE is hereby given that License 
RL 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 777-779-781 Sterling Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw nt 1018 Manhattan Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES KILAR
(Amber Lantern Inn—Restaurant) 

1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y,

JONĖS KRISI 
karaliaus ĖV

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1128 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 262 Wilson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROCKOWER 
(Will-Greene Tavern, Rar & Grill)

262 Wilson Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 234 Cleveland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MINNIE E. HARTMANN 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1045 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 101 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tire premises.

ANTHONY ANDREWS
(d b-a Cooper Bar and Grill)

101 Cooper Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Murry’s Bar and Grill)

917 De Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6073 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 1144 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD SHEA
1144 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

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

GIOVANNI PIZZUTO AND 
BASILIO IMBURGIA

T, Brooklyn, N.170 Ave. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6713 has been issued to the undersigned 
to sellTOcer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-3412 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRISCOLL & FRANCIS 
McGLINCHEY—TILDEN INN 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
1 rol Law at 1550 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed- 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. SMITH 

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

Romuvos klubas 
atitinkamai paminė 
taus Karaliaus šyei 
šiemet yra spalių 3' 
Mutinį šio mėnesio

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS
(Louis Little Campus and Rest.) 

749-51 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Amerikos lietuvių sporti
ninku krepšinė komanda su
sidėtu iš kokių 7 ar 9 žaidė
ju ir jų palvdovo, viso apie 
10 asmenų. Žaidėjai būtų pa
linkti iš skirtingų valstybių 
kaip tai: Illinois, Wisconsin 
Indiana, Michigan, Ohio 
Pennsylvania, New' York 
Massachusetts, Connecticut 
Maryland ir dar vienos kitos 
valstybės, kuri norėtų pa
siusti savo jaunuolį sporti
ninką į Vilnių — Gedimino 
pilies miestą.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas pageidauja, kad 
laikraščiai, organizacijos, d'
iOS ir šiaip asmens pareikš
tų savo nuomonę šiam Komi
teto projektui ir, jeigu gaus 
atitinkamą pritarimą, imsis 
darbo organizuoti sportinin
kų ekskursiją į Vilnių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 823 has been issued to the Undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lav 
at 207 Hudson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

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

NOTICE is hereby given that License No 
RW 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lav 
at 95 Navy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GINO CASCIANI
95 Navy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 328 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave.,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM ERNST AND 
JOSEPH ZWICKL BAUER 

(D-B-A Black Eagle Tavern)
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

BERNARD C. FREEMAN 
Palm Garden Restaurant

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the .Alcoholic Beverage Con- 
troll Law at 964 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS. INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KOENIG 
(Koenig's Tavern) 

685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MORRIS B. KESSLER 
(Broadway Bar and Grill)

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Avenue. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y

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

NOTICE
RL 5856 _____ _____
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough o( 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No 
RL 1055 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uncler 
Section 132A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue, Borough 
of “ 
on

49

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

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

Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nr 
RL 5010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 837-A Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

BILL KARABATSOS 
(La Touraine Restaurant)

655 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1337 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con- 
I rol Law at 36 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

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

Am. Liet. Sporto K-tas
2201 W. Cemark Rd., 

Chicago, Ill.

LIETUVIAI 
FUTBOLININKAI

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

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn)

1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Kiek galima iš pavardžh 
spręsti, šiemet įvairių uni
versitetų ir kolegijų futbolo 
komandose yra daug lietu
vių, kuriuos čia suminėsime:

Fordham — Jakunskas, 
Juodikaitis, Petrauskas; St. 
Thomas (Scranton) — Žalo
ms, Burkauskas; Texas — 
Esiūnas; Columbia — Rad 
vilas, Stulgaitis; Purdue — 
Juška; Michigan State — 
Miknevičius; Notre Dame — 
Puplis, Adomonis, Beinoris; 
Carnegie Tech — Mickevi
čius; Pittsburgh — Stapu- 
lis; Holy Cross — Ašmens- 
kas (Osmanski); George
town — Vaičiūnas.

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

VINCENZO PURRAZELLA & . 
GIUSEPPE PURRAZELLA 

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave & 1588 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

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

NOTICE is hereby, given that License No 
RL 3835 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 251 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1117 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 279 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS BACHERT 
(D-B-A Evergreen Bar & Grill)

139 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1083 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1578 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN 
(Celtric Bar & Grill)

1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN CHTBOWSKI 
(Jerome Tavern)

2888 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 69 Irving Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCY COLASUONNO 
(Starr Inn, Bar & Grill)

69 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol ,'v 176 Sheffield Ave., Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

William chariton
. . (Chariton's Rest.)

176 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER 
(Golden Eagle Inn)

144 Wyckoff Ave., > Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
(Lincoln Tavern)

161—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1258 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 38 Bogart Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Al,EX SHAVLOCK
38 Bogart Street, Brooklyn, N. Y

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

TEOFIL URBANOWICZ 
and VINCENT MORDES

371 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS 
Adm. Estate of Harry Juris

713 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4988 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 221 Wyckoff Ave., Borough oi 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED RICKERT AND LOUIS STELZER 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

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

i th-County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

342 Park Ave., Brooklyn, N.

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

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

503 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 432 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
RL 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Avenue, Borough, 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN. INC.
923 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y

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

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

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

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

Nostrand Avenue, Brooklyn, N.1128 Y

LICENSES
BEER WINE LIQUOR. 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6062 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 2042 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEFFER 
Saratoga ■Bar & Grill

2042 Fulton St., Brooklyn; N. Y.
-------- (

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1143 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 873 Halsey St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
d-b-a Parkview Tavern

873 Halsey St. Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License Nc 
RL 4358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reLail undei 
Section 132-A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4967 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Grattan St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

EDDIE LEONARD
(Minstrel Bar & Grill, Inc.) 

1626-1628 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SAUERWALD & 
LEONARD STROBEL

220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y

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

A. SANGIRARDI & F. BITTROLFF 
151 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1310 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 828 De Kalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUTH STEINBERG 
(Ott’s Rest. Bar & Grill)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alconolic Beverage Con
trol Law at 3406 Tilden Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR ATWELL 
Tilden Gardens

3406 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6109 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 688 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX-EIGHTY-EIGHT 
HALSEY, INC.

688 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3838 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 61 Lafayette Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

INTER-CITY BAR and GRILL INC 
61 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Ambov Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

41 Amboy Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
(Glenmore Cafeteria)

112 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1344 has been issued to the undersigned 
to sell ocer. wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,
JAMES SMITH & PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEMARLO INC.
2273 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1630 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2502 Surf Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS EARLY
2502 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1540 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN B ANA LETT and 
ARTHUR MICHELIN! 

(Alps Inn)
1540 De Kalb Avenue, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6701 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 
147 Thames Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6707 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 276 Humboldt Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

276 Humboldt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1309 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 1500 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIUS MALETTA
1500 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4205 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 1416 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

FRANK MASIELLO
< d-b-a Knickerbocker Tavern Rest.) 

1416 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 103 Reid Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1349 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 242 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1279 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 109 Nassau Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that - License No. 
RL 7303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANTHONY J. BUSCH
773 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby, given that License No. 
RL 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

9 Willoughby Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-A Fulton Street and 534 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. DURKIN , 
(d-b-a Durkin’s Emerald Bar and Grill) 

1289-A Fulton St., and 534 Nostrand Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 40 Marcy Avenue, 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

DOMINICK 
(Don's Bar

40 Marcy Avenue,

Borough
Kings, to be consumed

PAGNOTA 
and Grill)

Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nc 
RL 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcolwlic Beverage Con
trol Law at 158 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES LOESER
Adm. of Estate of Joseph Loeser 

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
fro] Law at 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume* - 
on the premises.

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

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
rol Lnw at 996 Manhattan Ave., Borough 

of Brooklyn, County of Kings, to be consumeo 
on the premises,

MARY GRZYBOWSKI
'96 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6298 has been issued to the undersigned 
to* sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 209 Franklin Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Jurgio par. salėje 4 
piet Į minėjimą 
kviečiama visa kati 
šomenė.
Romuviečiai savo 

šiame susirinkime, p 
ae spalių 8 d. pas r 
tjkim. J. Balkūną, pi 
Bliaus gedulo dieną 
glare dėl ateities 
įsirinkime labai p 
mošiamai bendrai 
jai, įvyksiančiai sai 
į kurios pelnas ski 
Sėtuvių kalbos stipe: 
lams Columbia univei 
Pramogą ruošia Prof 
į draugija, Studer 
Urnų klubas ir Re 
klubas; ji įvyks G 
riesbuty, Brooklyne.

AMERIKOS ATSTO
MS LAPKRIČIO

Pinnasis Jungtinių 1 
bs Valstybių atstovą 
Lietuvai, p. Norem, 
H su šeima atvyks; 
[orką, o lapkričio 3 d. 
Manhattan išvyks į Li<

RAKAUSKAITĖS KI
GERTAS GRUODŽ!

12 DIENĄ’

158 Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7189 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 1449 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 467 Hopkinson Avenue, Borough 
of BrooKlyn, Cotinty of Kings, to be consumed 
on the premises.
BERTHA BLATT and MORRIS WEINER 
467 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1012 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 774—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SUSANNA WAITELS
Adm. Estate of Konstantin Waitels 

774—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 has been issued to the undersigned 
to tell beer, wine and liquor at retail under 

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

Section 132A of the 
trol Law at 110 
of Brooklyn, County 
on the premises.

COURT 
110 Court Street,

CAFE INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
RL 6495 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 156—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
Avenue, Brooklyn, N. Y.156—7th

NOTICE
RL 4399 _ ______ .... _______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson Avenue, Borough 
of “ ‘
on

85

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

TESSIE KULBER
(d-b-a Kay and Bee Rest, and Bar)

Hudson Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 22 Clinton Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GONDOLIER MANAGEMENT CORP. 
22 Clinton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6546 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 87 Henry Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIES INC
87 Henry Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1282 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 101 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereny given that License. No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN VALEN Jr.
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N' 
RL 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
3rd Street, Brooklyn, N. Y

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

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

387 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos operos art 
Marijonos Rakauskaitės 
irtas įvyks gruodžio 1 
to Lyceum salėje. 1 
rtui ruošti komitetas i 
®nasi, kad šis konce 
neitų geriausiu pasis

31 South

NOTICE
RL 1335 .....  V11O OIR11CU

' to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License Nr 
RL 1149 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 177 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

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

NOTICE is hereby given that Lice"*'' 
RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
(r-ol Law at 7 Woodhull Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. KATHRYN MARIN 
(Clover Tavern)

7 Woodhull Street, Brooklyn, N. Y.

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

ADOLPH H. STUKE 
(Nassau Tavern)

101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

Komiteto antras posed, 
spalių 12 d. pas dr 

Striką; aptarti visi s’ 
*)'i ruošos darbai. Bill 
s po 1 dot, 75 ir 50 c. 
^posėdis įvyks spalių 
Susivienijimo salėje.
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the premises,
STANLEY SYPNIEWSKI 

(Stanley’s Rest. Bar and Grill) 
Grand Street, Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1957 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 805—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

FRANK DANELCHUK 
(Colonial Rest. & Bar)

Ave., Brooklyn, N. Y.

GAVO LIETUVOS 
STIPENDIJĄ

805—3rd

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

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

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

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y

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

Stagg Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given thnt License No 
RL 3829 has been issued to the undersigned 
to s?U beer, wine and liquor nt retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
• n the premises.

VINCENT PERCELI 
(Mansion Bar and Grill)

193 Frost Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 

i Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 281 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

. on the premises.
CLIFTON BAR AND GRILL INC. 

281 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

LENA GANZ
52 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 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 427 Wilson Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

NOTICE
RL 1198
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be lonsumed 
on the premises.

PASQUALA MORRONGIELLO 
AND

MARY SPINELLI ' 
(Pat’s Bar & Grill)

Bergen Street. Brooklyn, N. Y.1522

NOTICE is hereby given that License No 
RL2512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 629 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

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

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

NOTICE 
RL 3822 
to sell leer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
'.rol Law at 575 Johnson Avenue, Borough*, 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin Street. Borough , 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed J 
on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA
225 Franklin Street, Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 13-15 Grand St. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
(Lucky Bar & Grill)

13-15 Grand Street Ext. Brooklyn, N. Y.
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Romuvos klubas nutarė 
atitinkamai paminėti Kris
taus Karaliaus šventę, kuri 
šiemet yra spalių 31 d., pa
skutinį šio mėnesio sekma
dienį. Minėjimas įvyks šv. 
Jurgio par. salėje 4 vai. po
piet. Į minėjimą maloniai 
kviečiama visa katalikų vi
suomenė.

Romuviečiai savo paskuti
niame susirinkime, įvykusia
me spalių 8 d. pas romuvie
tį kun. J. Balkūną, paminėjo 
Vilniaus gedulo dieną ir pa
sitarė dėl ateities veiklos. 
Susirinkime labai pritarta 
ruošiamai bendrai pramo
gai, įvyksiančiai sausio 29 
d., kurios pelnas skiriamas 
lietuvių kalbos stipendinin
kams Columbia universitete. 
Pramogą ruošia Profesiona
lų draugija, Studentų ir 
Alumnų klubas ir Romuvos 
klubas; ji įvyks Granada 
viešbuty, Brooklyne.

Rudeninis parengimas
Nutarta turėti rudeninius 

šokius („orchard dance”) 
trečiadienį, lapkričio 10 d. 
mokyklos salėj. Parengimui 
gauta geras orkestras ir į- 
žanga bus 35 centai.

Sportas
Taipgi nutarta organizuoti 

kuopos krepšinio, „bowling”, 
plaukimo ir stalo teniso ra
telius ir įstoti į apskrities 
lygą. Krepšinio rateliui va
dovauti pavesta K. Marmai 
ir K. Kazlauskiui.

B.M.T. vadovybė susitarė 
su darbininkų CIO unija dėl 
atlyginimo padidinimo. Uni
ja laimėjo darbininkams al
gų padidinimą 10 procentų; 
kiekvienam darbininkui už
tikrinta savaitei mažiausiai 
25 dolerių atlyginimo. Sutar
tis pasirašyta miesto mayo- 
ro įstaigoje.

SPALIŲ 17-TOS PRAMOGA

Šį sekmadienį, spalių 17 d., 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne, įvyks
ta Liet, radio draugijos me- 

Jtinė pramoga, kuri prasidės
Į kuopą įstojo nauja narė 4:15 vai. popiet, punktualiai.

M. Reseškaitė. Kuopos susi
rinkimai įvyks kas ketvirta
dienis, mokyklos salėje.

Vyčių parengimai
L. Vyčių 124 kuopos, 

sey City, N. J. metiniai ru- 
deniai šokiai įvyks šeštadie
nį, spalių 30 d. parapijos sa
lėje.

67 Bayonne, N. J. vyčių 
kuopos pirmas didelis paren
gimas įvyks lapkričio 6 d. 
parapijos salėje.

i 41 kuopos rudeninis paren
gimas įvyks lapkričio 10 d., 
gi Kearney, N. J. 90 kuopos 

Pirmasis Jungtinių Ameri- sukaktuvių vakarienė ir šo
kos Valstybių atstovas tik kįaį lapkričio 20 d. 
Lietuvai, p. Norem, spalių 
31 d. su šeima atvyks pNew 
Yorką, o lapkričio 3 d. laivu 
Manhattan išvyks į Lietuvą.

AMERIKOS ATSTOVAS I 
IŠVYKS LAPKRIČIO 3 D.

RAKAUSKAITĖS KON
CERTAS GRUODŽIO 

12 DIENĄ

Lietuvos operos artistės 
Marijonos Rakauskaitės kon
certas įvyks gruodžio 12 d. 
Labor Lyceum salėje. Kon
certui ruošti komitetas daug 
rūpinasi, kad šis 
praeitų geriausiu 
mu.

Komiteto antras
vyko spalių 12 d. pas dr. A. 
Petriką; aptarti visi svar
bieji ruošos darbai. Bilietai 
bus po 1 dol., 75 ir 50 c. Ki
tas posėdis įvyks spalių 
d. Susivienijimo salėje.

koncertas 
pasiseki

posėdis i

GAVO LIETUVOS 
STIPENDIJĄ

19

Eleonora Bartkevičiūtė, 
mūsų laikraščio nuolatinė 
bendradarbė, gavo praneši
mą, kad Lietuvos švietimo 
ministerija paskyrė jai sti
pendiją Vytauto Didžiojo 
universitete studijuoti.

P. Bartkevičiūtė priėmė 
I stipendiją su dėkingumu ir 
I šį trečiadienį, spalių 20 d., 
Į išvyksta į Lietuvą laivu 
I Queen Mary.
I Stipendija paskirta ir 

woodhavenieciui stud. Sty- 
| rai. Kam paskirtos kitos

Bgį | stipendijos, dar nežinia.
3

Jer-

ir Albany, N. Y., 
Olšausku priešaky 
svarbiąją progra- 
Bus suvaidinta 2 
komedija „Nesusi-

f
1
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IŠ VYČIŲ VEIKLOS

L. Vyčių 41 kuopa turėjo 
savo susirinkimą spa’iu 7 d 
Į Padaryta galutini planai 
bendrai pamatyti visai kuo
lai veikalą „Virginia” lap 
kričio 5 d.

Išnuomojamas Kambarys

’yrui arba merginai su vi
sais patogumais ir apšildy-

Gražioje apylinkėj, pa-
• togus patarnavimas.

Dėl informacijų kreipkitės:

Amerika
Grand St., Brooklyn

ku-

Vaidintojų grupė iš Am
sterdamo 
su Juozu 
išpildys 
mos dalį, 
veiksmų
pratimas”. Po vaidinimo bus 
koncertas, kuriame dalyvaus 
viešnia solistė p. Em. Sopra- 
navičiūte. Bus ir daugiau 
dainininkų iš kitur. Iš vieti
nių menininkų dalyvaus V. 
Tamkiūtė, K. Hoffmanas, 
komp. R. Kurdinaitis.

Po meniškos programos 
dalies 
riems 
kestras.
toms vietoms 1 dol. ir 75 c., 
nerezervuotoms — 50 c.

Rengėjai maloniai kviečia 
visuomenę į šią įdomią pra
mogą ir užtikrina, kad visi 
bus nepaprastai patenkinti.

GRĮŽO P. RAZVADAUSKAS

Spalių 12 d. laivu Aquita- 
nia iš Lietuvos grįžo Pranas 
Razvadauskas, buvęs Vyčių 
centro vicepirm., mūsų ben
dradarbis. Prie laivo jį pasi
tiko vyčių pirm. A. Mažeika.

Pr. Razvadauskas viešėjo 
Lietuvoje nuo gegužės mė
nesio pabaigos. Savo kelione 
labai patenkintas, sveikai 
Lietuvos padangių saulės 
spinduliais įdegęs ir energin
gai nusiteikęs.

Spalių 13 d. Pr. Razva
dauskas išvyko į savo nuola
tinę gyvenamą vietą, į So. 
Bostoną.

NAUJAS GRABORIUS

Dviejų veiksmų kome
dija su dainomis ir 
KONCERTAS, į v y k s 
sekmadienį, spalių 17-tą 
dieną, Grand Paradise 
Ball Rooms, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Programą išpildys ar
tistai - dainininkai iš 
Amsterdam, N. Y
riems vadovauja art. J. 
Olšauskas, pasižymėjęs 
dainininkas, kuris jau 
ne kartą žavėjo susirin
kusius dalyvius skam
bioms liaudies daine’e- 
mis. Visi dalyvaukite 
šiam parengime, nes i- 
gvti Įspūdžiai ilgai neiš
dils iš jūsų atmintie ;. 
Vaidinimas prasidės 
4:15 p. p, šokiai 7:15 
vai. vakare.

bus šokiai, ku- 
gros J. Avižonio or- 

Bilietai rezervuo-

Šermukšninės Pabiros
DEMOKRATIJOS GYNĖJAI

Graboriaus Juozo Levan
dos sūnus Edvardas, užbai
gęs atitinkamą mokslą, šio
mis dienomis gavo leidimą; 
būti graboriumi ir dirbs | 
drauge su savo tėvu, 3371 
Union Ave., Brooklyn. Da
bar LeVandos patarnavimas 
bus dar geresnis.

PERSIKĖLĖ GYVENTI

DĖL VAIRAVIMO

Bene sunkiausis kiekvie
nam vairuotojui dalykas — 
žinoti savo sugebėjimą vai
ruoti. Turėti įvairūs bandy
mai parodė, kad daug vai
ruotojų visai nesiorientuoja 
daugely dalykų.

Kiekvienas vairuotojas tu
rėtų žinoti, ar jis gali būti 
pasiruošęs atsakyti į tokius 
klausimus: ar aš gerai mo
ku vairuoti; ar žinau, kaip 
valdyti automobilį esant blo- 
gesniam orui; ar žinau, ko
kiame nuotoly galiu sustab
dyti savo automobilį; ar pri
silaikau visų trafiko taisyk
lių, ar tik tų, kurios man 
patogios; ar labai pasitikiu 

Į savo vairavimu ir t.t. žodžiu, 
kiekvienas vairuotojas turė
tų žinoti, ar jis prisilaiko rū
pestingumo, tvarkingumo ir 
bendros nuovokos.

Prct.

Amerikos administrato
riaus D. J. Averkos šeima 
jau persikėlė gyventi į 
Brooklyną. Pereitą savaitę 
atvyko jo žmona su dukrele.

RINKIMŲ KAMPANIJA

’ Lietuvių siuvėjų skyrius 
^markiai dirba darbo parti 
jos rinkimų kampanijoje. 
Spalių 8 d. ir 12 d. įvyko 
specialūs susirinkimai, ku
riuose dalyvavo ir kontrak- 

I torių atstovai. Į rinkimų 
kampanijos komisijos vado
vybę išrinkti A. Matulis, Pr. 
Sanaitis ir C. Kundrotas. 
Kampanijos vedėjui Pr. Kuz- 
miskui pagelbininku išrink
tas V. Zaleskas. Spalių 17 d. 
tikimasi turėti didžiulį para
dą automobiliais, o spalių 29 
d. piliečių klubo salėje įvyks 
masinis susirinkimas, kuria
me kalbės Brooklyno „boro”, 
pirm. R. W. Ingersoll, kandi
datas Hollander (unijos ge- 
ner. vedėjas) ir Patovskinėr. vedėjas) ir ratovs 

I (siuvėjų unijos vicepirm.).

92.

KOŠERNŲ KRAUTUVIŲ 
STREIKAS BAIGĖSI

Penki tūkstančiai košer- 
nos mėsos krautuvių savinin
kai buvo paskelbę streiką, 
protestuodami prieš aukštą 
mėsos kainą. Dabar krautu
vės jau atidarytos, o mėsa 
pardavinėjama pigiau nuo 2 
iki 5 centų svarui.

Šiuo metu vyksta įvairios 
derybos ir tikimasi, kad mė
sa turės būti pigesnė.

Juokdarys
Mažas berniukas pardavi

nėja laikraščius geležinkelių 
stoty. Tarp keleivių buvo ar
tistas, kuris sumanė iškrėsti 
išdaigą. Pasišaukęs berniuką 
jis tarė: — Klausyk, vai
kiūkšti, ar nenorėtumei gau
ti gerą tarnybą?

— Mielai, — džiugiai atsa
kė vaikas.

— Mat mano šefas ieško
scenai juokdario, ir tu labai ka... Taigi, atrodo, kad lietu- 
tiktum.

— Tikrai?
niukas“ — nejaugi jis tams- tiek, kiek jie gali gauti pini- S 
tą nori atleisti?

Massachusetts bendrafron- 1 
tininkai iš didelės meilės 1 
’’demokratijai”, suruošė pra
eitą mėnesį pikniką, į kurį 
žmones viliojo žadėdami 1 
brangių moteriškų kailių ir : 
kitokių apčiuopiamų gerybių. 
Kad plakatai turėtų dides
nės reikšmės, tai buvo juose 
įrašyta pastaba būtinai juos 
atsivežti į pikniką, nes ki
taip nebūsią galima gauti 
moteriškų kailių. Bet kai 
bendrafrontininkų žuvys ne
plaukė, tai plakatai pasirodė 
niekam nereikalingi. Komu
nistų opozicionieriai iš ”Nau 
josios Gadynės” štabo pra
neša, kad tą .nereikalingą 
štofą spausdino ir kitus 
spaudos darbus atliko ne kas 
kitas, bet ’’demokratiškoji 
Laisvė.” Tame piknike sklei
sta ir literatūros, bet joje 
’’demokratijos taip daug, 
kiek daug Maynarde dar esa
ma pernykščio sniego.” 
Smarkiai agituota už komu
nistų anglišką laikraštį...

Tokie ’’cūdai” dėjosi bend
rafrontininkų suruoštame 
piknike ’’Lietuvos demokra
tijai ginti.” Tuos ’cūdus’ 
įvairino ir tautiško Susivie
nijimo prezidentas, kurs 
’’lietuvybės ir demokratijos 
vardan” susidėjo su komu
nistais, kurie ten bruko lie
tuviams komunistų anglišką' 
literatūrą...

tautiško laikraščio redakto
rius. Redaguodamas laikraš
tį, jis atakuodavo bolševikų 
dienraštį, kaip didžiausią 
lietuvybės priešą. O dabar 
tas pats vyrukas skelbia lie
tuvybės priešų vajų. Ne ką 
geresnis už jį ir kitas, kuris, 
prunkšdamas, skelbia Mask
vos diktatūros garbintojų 
bizni.

„Gaila tų radio vedėjų, 
kurie savo dūšią taip pigiai 
parduoda. F. V.”

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5220—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANSEL DOBIN
(d-b-a The Frolics)

Brooklyn, N. Y. 5220—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
i --------------------------------
I NOTICE is hereby given that License No. 

NOTICE is hereby given that License No. .RL5000 has been issued to the undersigned
RL1167 has been issued to the undersigned | to sell beer, wine and liquor at retail under
to sell beer, wine and liquor at retail under -Section 132A of the Alcoholic Beveragt
Section 132A of the Alcoholic Beveragt Control Law .at 406 South 3rd St., Borough 
Control Law at 256—4th Ave., Borough of of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Burned on the premises, 
on the premises.

ROBERT S. DE LIA 
d-b-a Bob’s Tavern 

256—4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 41 Henry St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. •,

EDWARD AYLWARD
(Al's Tavern) 

Henry St..44

TAUTININKAI APIE
SAVUOSIUS

Tautininkų vardą dažnai 
mininti Vienybė spaliu 8 d. 
paskelbė vieną žinutę apie 
du tautininkus. Kadangi i do
mu žinoti, ką vienminčiai

i JOHN MASLAUSKAS
1406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.
I — ---------------------------

Y- NOTICE is hereby given that License No. 
'RL4991 has been issued to^ the undersigned 
1 to sell beer, wine and liquor at retail under 

NOTICE is hereby given that License No. Section 132A of the Alcoholic Beverage 
RL3803 has been issued to the undersigned , Control Law at 43 Rockaway Ave., Borough 
to sell beer, wine and liquor at retail under ,of Brooklyn. County of Kings, to be con- 
Section 132A of the Alcoholic Beverage sumed on the premises.
Control Law at 767 Fulton St, Borough of ! CHARLES GARRETT
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 143 Rockaway Ave., Brooklyn, N, Y.
on the premises. —-----------------------------

t- i. THOMAS KENNY NOTICE is hereby given that License No.
6< rulton St., Brooklyn. N. Y. RI.5016 has been issued to the undersigned

to sell beer, wine and liquor at retail under 
kTomrcp • T Z '■ I Section 132A of the Alcoholic Beverage
NOTICE 1S ,herebY g‘ven t11"4 License No. | Control Law at 855—3rd Ave., Borough of 

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

FRANK KLONOWSKI
855—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 871—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the premises.

SIMEONE ROSANELLI 
(d-b-a Venetian Inn)

871—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1202 has been issued to the undersigned 

i to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 214—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
214—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GENESKE
67 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 373-375 Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
' EDWARD SUSSKIND

373-375 Franklin Ave., BROOKLYN, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
(d-b-a Driggs Tavern)

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 217—5th Ave., Borough^of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE
(5th Ave. Bar & Grill)

217—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

RL976 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Control Law at Clark Henry Bldg., a-k-a 
101 Henry St. and 85 Clark St, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Daktaro meilė
— Bet, brangiausioji, Emi

lija, kodėl jūs neatsakėt į 
pirmąjį mano meilės laišką?

— Ar tai buvo meilės laiš
kas? Aš jį palaikiau receptu.

--  Ar nebijai gatvėje SUSi-'C°n£°' Law at 1I65 Myrtle^Ave Borough
J ° J ; of Biooklyn, County of Kings, to be con-

qlrnlivifnin 9 sumed on the premises.
Li*. 11 OKU-lllLUJ U . I MVDTTV A T.’TT'XTTTT? mi>T>

— Nė kiek, nes jie pėsti 
vaikšto, o aš automobiliu va- 
žinėjuosi.

the premises.
SOL WHITE 

d-b-a Plymouth Cafeteria 
Clark Henry Building 

(a-k-a 101 Henry St. & 85 Clark St.) 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

NOTICE is hereby given that License No 
RL1244 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail under , 
Section 132A of the Alcoholic Beverage | 

of Brooklyn, County of Kings, to be con. |

1465 MYRTLE AVENUE CORP.
1465 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 156 Alabama Ave, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on thc premises.

I MOE FRANKEL
156 Alabama Ave, Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No 
• D T 1 1 C 4 1____ 1______ 1 .1 1 • avienam asmeniui su visais,“1-1“ 31,,t « "SŽ

patogumais ir patarnavimu.
Gražioj sekcijoj, patogus pri- consumed on the premises^ ” K 

važiavimas.
Dėl sąlygų kreipkitės į

Amerika
423 Grand St.,

Tel. Stagg 2-2133

rough of Brooklyn, County of Kings, to be 

ANTON' J. WENZLER
3608 Clarendon Rd.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage

Rrnolrlvn Control Law ftt 1823 Ocean Ave:. Borough oi 
J • Brooklyn, County of Kings, to be consumed

on the premises.
HARRY A. HASSELMANN 

(Hayes’ Road House)
1823 Ocean Ave., Brooklyn. N.

Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

CH KJ 
kalba apie savuosius, ta ,.ži- 52oi-2nd a ve.

NOTICE is hereby given that License __
R L 5779 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 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, ’to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5201—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRIST THORLAND
, Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3808 has been issued to tire undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3622 Quentin Rd. & 1710 “ 
37 St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to consumed on the premises.

PATRICK DOYLE 
d-b-a Quentin Bar & Grill 

Quention Rd. & 1710 E. 37th 
Brooklyn, N. Y.

3622

EVergreen 8-9770

E. 
oi

St.,

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

nutė” čia ir paduodama išti- NOTICE is hereby given that License No 
I? T .URSI hnK koan iccnATl 4-zx ikn ainzlnvcicmrvl

sai taip, kaip Vienybėje pa
skelbta : į

„Jau kuris laikas, kai du|
mūsų radio programų vedė-i

RL3831 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 

, Control Law at 964 Coney Island Ave., Bo- 
I rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
' consumed on the premises.

PATRICK J. MC GRATH
161 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y

lai cjlrnlliia iripfna 'hnlacnriVn N0T1CE is hereby given that License No.jai SKeiDia Views DOl^eV >'1 RL1147 has been issued to the undersigned 
wl1 becr- wine nn(1 liquor at retail under QienraSClO parenf^imus, ±5ec Section 132A of the Alcoholic Beverage

Control Law at 462 Šo. 5th St, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

462

vėliausiu laiku šie du vyrai 
pradėjo skelbti ir to laikraš
čio vajų. Kai žmonės jiems 
prikiša, kad tai nepadoru 
tautininkams skelbti tautos'
išgamų biznį, tai jie atsako, I^SnXnl7of'lnŽ'tF

-Uarnc, °n thc Premises.kad bolševikai jiems užmo-

MATEUSAS SIMON AVICIUS
So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

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.

NOTICE is hereby given that License No 
RL5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 

,, Borough of 
Kings, to be consumed

PETERSON
Brooklyn, N. Y

THOMAS 
700 Henry St,

NOTICE is hereby given that License No

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

viškuju radio programų ve-i RL6542 has been issued to the undersigned 

— nustebo ber- dejų tautiškumas vertas tik Section 132A of the ^Alcoholic Beverage
• • •• 1 , t /••• Section 132A of the Alcoholic Beverage

to sell beer, wine and liquor at retail undei

/n, County of Kings, to be consumed
- — — on the premises.

gų. Vienas iš jų dargi buvęs 1)s ubissenbu™^ * y

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
|219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
3(Williamsburgh Bridge Plaza't



Spalių 15 d., 1937 m.

’’...Ten, kur lietuviai gyvena, 
Džiaugias darbus baigdami, 
Gal jie mano vardą mena, 
Pabaigtuvių gerdami...”

Šie poeto žodžiai mums primena Lietuvą, kada vasaros 
plaukų darbams užsibaigus, žmonės rengia ’’Pabaigtuves”. 
*

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS ŠV. VARDO DRAUGIJA 
Rengia

Vasaros Pabaigtuves - Linksmą Baliu 
Spalių - October 15 d.z 8 vai. v. 

šokiai prie visų mėgiamo orkestro

Šis Balius, bus tikrai lietuviškos ’’Pabaigtuvės”. Čia bus 
skanių užkandžių ir kitų įvairumų.

Visus kviečiame atsilankyti į
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĘ

So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

Įžanga tik 25 centai.

faeity savaitę amerikie-

Ispanijos pilietinio 
Rasimu laiškas, ku- 
atsakyta į 150 protes-

ftip 17£» 
jemia” japonus. 
įi tai demokratija? 
^'laimingieji.

Spalių 9-sios Minėjimas
K. Federacijos New Yorko 

apskrities suruoštas Vil
niaus užgrobimo 17 metų su
kakties minėjimas praėjo ge
dausiu pasisekimu įvairiais 

atžvilgiais — ir publikos 
gausingu atsilankymu, ir 
programos įvairumu, ir pub
likos nepaprastai rimtu užsi
laikymu.

Apreiškimo parapijos au-
ditoriumas spalių 9 d. 8 vai. liai ir Vilniun trauk. Jų dai- 
vakarą buvo perpildytas _ nos palydėtos didžiausiais 
atsilankiusių žmonių galėjo plojimais. 
1—2.1 • Z2AA 1 J 1 

ri nutarta pasiųsti Kongreso 
Rūmams Washingtone, Len
kijos ambasadoriui, senato
riams Wagner ir Copeland, 
Tautų Sąjungai ir spaudai.

Rezoliucijas priėmus, sce
noje vėl pasirodė p. Dulkės 
vyrų choras, kurs su pergy
venimu sudainavo viltį žadi
nančias dainas: Sportininkų 
maršas, O, Lietuvos kareivė-

piamės į Jungtinių Valstybių | niais. Moko seselės pranciš- 
Kongresą ir Tautų Sąjungą, 
kad pasirūpintų užtarti per
sekiojamus gyventojus ir 
imtųsi reikalingų žygių, kad 
būtų sulaikyti Lenkijos vy
riausybės nežmoniški, nepa
kenčiami ir persekioją žygiai 
ir

Tebūnie dar nutarta, kad 
ši rezoliucija būtų nusiųsta 
Jungtinių Valstybių Senatui, 
Atstovų Rūmams, Senato
riams R. F. Wagner ir R. S. 
Copeland, Lenkijos ambasa
doriui Washingtone, 
Sąjungai ir spaudai.

Tautų

būti arti 600, o gal ir dau
giau. Programą pradėjo ap
skrities pirm. kun. N. Pakal
nis, pasakydamas jautrų ir 
padrąsinantį žodį ir paves- sirinkimuose,

REZOLIUCIJA
AUKAS PASIUNTĖ

NIAUS NAŠLAIČIAMS
VIL-

Dviejuose masiniuose su- 
įvykusiuose

K. Federacijos apskrities 
valdyba spalių 11 d. išsiuntė

damas programos tvarkymą' 1937 m. spalių 9 d. Apreiški- I centrą 40 dolerių, paskirtų 
Amerikos redaktoriui j mo auditoriume, No. 5th and Vilniaus lietuvių našlai- 

Apreiškimo par. choras, Havemeyer Streets, Brook-j Sams. Tokia aukų suma liko 
r Tankaus wrtama„ lyn, N. Y. ir Lietuvių Susi-, iš nuruosto spalių 9 d. minė- 

sudainavo. Lietuvos vienijimo salėje, 193 - 7. jimo, kurio dalyviai suauko- 
himną, Jaunimo giesmę, Ulo- Grand St., Brooklyn, N. Y., Į JO 50 dol. 40 et. Išlaidų ry- 

ir Ei, pasauli, mes be suruoštuose lietuvių katali-'sium su minėjimo ruošimu

Amerikos redaktoriui.
Apreiškimo par. i 

muz. <

jmo auditoriume, No. 5th and Vilniaus lietuvių našiai-

nūs ] 
Vilniaus nenurimsim. Pasku-^ų savaitraščio Amerikos 
tinė daina paliko nepaprastą 
įspūdį.

Minėjimo programos vie
ninteliu kalbėtoju buvo kun. 
Bonaventūra Pauliukas,- Lie
tuvos domininkonų provinci
jolas, spalių 8 d. atvykęs iš 
Lietuvos. Jis pasakė trumpą 
kalbą, bet pasiekusią klau
sytojų širdis ir protus.

Apreiškimo parapijos ber
niukų benas smagiai atžy
giavo į sceną ir sugrojo du 
maršus. Gražiai uniformuoti 
berniukai atkreipė visų dė
mesį ir susilaukė gausingų 
jojimų.

Vyrų choras, muz. Pr. Dul
kės vedamas, sudainavo 
jautrią dainą „Neverkit pas 
kapą”, kurios dainavimo me
tu visi minėjimo dalyviai su- 
stoio, tuomi pagerbdami žu
vusius kovose dėl Vilniaus į 
laisvės. Po to vyrai sudaina- krašto lietuviai gyventojai imamas vyrų choras, kurio

Liet. R. Kat. Federacijos 
New Yorko apskrities, jun
giančios 63 draugijas; lietu
vių tautinio dienraščio Vie
nybės, liet, tautininkų klubo, 
Moterų Vienybės, Geležinio,

buvo susidarę 10 dol. 40 et.

KALBĖJO MINĖJIMUOSE

Spalių 10 d. į Vilniaus ge
dulo minėjimus pasakyti 
kalbų buvo išvykę: dr. B. K.

Vilko draugovės, Long Is-1 Vencius į Amsterdamą, o ge- 
. , —. ....... i___ i______ _land Birutės mergaičių klubo 
ir Dariaus-Girėno Lituanicos 
klubo, dalyvaujant tūkstan
tinei lietuvių amerikiečių mi
niai, nutarta priimti sekan
čią rezoliuciją:

Kadangi Lietuvos sostinė 
Vilnius ir jo teritorija tebė
ra Lenkijos valdyme nuo 
1920 m. spalių 9 d., kai len
kų kariuomenė užgrobė jį 2 
dienoms praėjus po pasira
šymo Suvalkų sutarties, ku
rioje lenkai pripažino Lietu
vos teises į Vilnių ir užtikri
no taiką ir

Kadangi Vilniaus ir jo Į

neralinio konsulato sekreto
rius p. A. Simutis į Kearney,

ATVYKO VILNIETĖ

Šiomis dienomis pas savo 
dukteris gyventi atvyko vil
nietė Dvareckienė, gyvenusi 
Varėnoje. Drauge atvyko jos 
duktė Marcelė Šėdienė.

PATIKO VYRŲ CHORAS

Spalių 9-tosios minėjimo 
programoje labai gero pasi
sekimo turėjo p. Dulkės ve-

Lietuvoj rugių pabaigtuvėse. 
Įžanga 25 c., užkandžiai dy
kai. (Žiūrėkit skelbimą).

— Pereitą sekmadienį Jer
sey City įvyko šv. Vardo 
draugijos paradas. Mūsų pa
rapijos berniukų benas ir da
lyvavo parade su šv. Onos 
lietuvių parapija. Benas vi
siems labai patiko. Šv. Onos 
parapijiečiai nustebo, kai po 

sugrįžę salėn, vie-

konės.
— Madon įėjo minėti su

kaktis. Maspethe tikra epi
demija. Minėjo Lizūnai, Lau- 
rynaičiai; minės dar Jočiai ir 
k. Sveikinam visus.

— Choras rimtai ruošiasi: 
kostiumų baliui. Bus parapij 
jos salėje spalių 23 d. Pelnas 
salės pagerinimams.

— Spalių 20 d. vakarą eisenos, 
prasidės novena prie šv. Ju- nam iš berniukų skambinant 
do, kurio šventė yra spalių, pianu, kiti ėmė dainuoti lie-

jtuviškai Noriu miego ir Išė
jo tėvelis į mišką. J. M.

— Šį sekmadienį per 9 vai. 
mišias sodalietės bendrai pri 

j ims Komuniją. Visos narės 
turi dalyvauti. Sodalietės 
daug dirba riešutų baliui 
lapkričio 5 d. Bilietai 25 c. 
parduodami iš anksto pas 
nares.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

161 NO 6th STREET Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnstleld 6-8787

VALAND OS: 
1—2 P. P.DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

pečius katalikus nępa- 
demokratijai Tą

28 d.

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
B—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

ir pasauliečiai, už- 
į garbingas vietas amen
ta gyvenime. Tame sura
ndame vardus profeso- 
jrairių mokslininkų, vi- 

bseniiiinkų ir tt Lietu
ką įdomiausia, kad tame 
j®e figūruoja ir vienas 

- Leonardas Šimu- 
iL K Federacijos sekre-

[ko 
Ja 
P( 
rii 
sv 
ui;

Spalių 20 d. prasideda 
sporto sezonas. Klasčiaus sa
lėje 8 vai. vak. įvyks krepšį- ■ J 
nio (basketball) žaidimas 
tarp lietuvių ir kitataučių. 
Vietiniai sportininkai, kurie 
jau seniai pasižymėjo, susi
tinka su Brooklyno žymiau
sia komanda — Brooklyn 
Jewells, šie yra profesijona- 
lai sportininkai, žinomi spor
to mėgėjams, jau kartą žai
dę su mūsiškiais. Todėl spa
lių 20 d. bus įdomios rung
tynės. Lietuviai tikisi laimė
ti. Sueikime juos paremti, 
padrąsinti. Bus kartu Brook
lyn Liths ir Blissville Jor
dans pirmas pasirodymas šį 
sezoną. Bus šokiai. Laukia
me jaunų ir senų.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
1 iki 8 ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. rytr
FLATBU8H OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Bėtas reikšmingas Jais 
L parodo, kaip amerikie
te katalikai aukštai verti 
: zūsų organizacijų viršų 
į Federaciją. Toks kitatau- 
hkataikų pripažinimas tu- 
■pįsij visuomenę dar la
ši išjudinti į stipresnę cen- 
rimotą veiklą.

nei iš šio, nei iš to praei- 
l savaitę amerikiečių spau- 
1 paskelbė, kad Popiežius re 
p Japonijos veiksmus Ki- 
oe, kad misijonieriams į- 
bta talkininkauti japo
nas kovoje prieš komunū- 
L Kai kurie laikraščiai tą 
p" labai „išpūtė" ir di- 
to antraštėmis savo

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Kaip jau buvo minėta, šį 
šeštadienį, spalių 16 d., para
pijos choras rengia gražią 
pramogą. Visą programą iš
pildys atvykę svečiai newar- 
kiečiai, šv. Cecilijos choro 
vaidintojai, kuriems vado
vauja muz. A. Stanšauskas. 
Bus ir koncertinė dalis. Su
vaidins gražų veikalą „Ste- 

MASPETIEČIŲ SUKAKTIS Pamj°s vestuves”. Po to bus 
 I šokiai prie J. Navicko veda- 

Spalių 6 d. Ona ir Kazys mo orkestro. Laukiama atsi- 
Liziūnai minėjo savo 30 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Netikėta puota įvyko jų pa
čių namuose. Susirinko daug 
svečių ir viešnių. Buvo daug 
kalbų ir sveikinimų, įteikta 
dovana nuo rengėjų ir sve
čių.

Liziūnai yra darbštūs pa
rapijiečiai veikėjai, Ameri
kos skaitytojai. P. Liziūnie- 
nė sąjungiečių kp. pirminin
kė. Turi išauklėję gražią lie
tuvišką šeimą.
, Puotai surengti daugiau
sia pasidarbavo M. Zabels- 
kienė, M. Januškaitienė, F. 
Kurienė. O. P.

i lankant gausingos publikos. 
Pradžia 7:30 vai. vak., para
pijos salėje, 207 York St.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

aiiywjams peraave. weal- n£g 
ako komunistų Laisvė ir

lojau pradėjo įvairiai links- ggjj 
noti Popiežiaus vardą.

liiknįįiu RudžiaiĮfaft 

iriko, Ta žinia buvo visiš- 
j pramanyta. E Vatikano 
h griežtai užginčyta, Ai 
| tokiai žiniai nebuvo ir Ha j 
Įioet mažiausio pagrindo, pabė; 
| — i°įes 

plisti/ Naujienoms už- įusioi 
pinūsŲ laikraščio pasi- teron 
»dėl Ispanijos vys-tiang 

; laiško, kuriame nuro-jkad si 
r Ispanijos patrijo- vojing 
p priversti imtis pas-būtų b 
p priemonės savo kra-L . 
Ribėti is’ suirutės ir a811 
p žudynių, kurias pa- Tarpi 
f bendro fronto” siauri-jkomitet

(pareiškė 
^Naujienos vis dar ištraukt 

kad sukilėliai išėjo
peš demokratiją, no- duomenį 
3 jy paklausti: Ar A „savi 
^tum'giį tik todėl,tos valst

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)

Jonas ir Ona Karaliai su
laukė 25 m. vedybinio gyve
nimo sukakties. Ta proga jų 
artimieji surengė jiems pa
rapijos salėje netikėtą puotą, 
į kurią buvo atsilankę daug 
pažįstamų. Karaliai „atnaur 
jino” savo šliūbą spalių 12 
d. Kun. Paulionis juos laimi
no ir jų intencijai atlaikė 
mišias. P. Karaliai yra pa
vyzdingi parapijiečiai, ne
žiūrint, kad gana toli gyve
na nuo savo parapijos, bet 
kas sekmadienį ją lanko.

Linkėtina jiems sulaukti 
auksinio šliūbo.

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

sudainuotos dainos visiems 
dalyviams nepaprastai pati
ko. Ar nebūtų galima palin
kėti, kad susidarytų dar di
desnis vyrų choras, kurs į- 
vairiose iškilmingose pramo
gose įdomiai praturtintų 
programas ?

vo dainas: Kur lygūs laukai, yra žiauriai persekiojami tik 
Kožnas vienas ir Nebijom todėl, kad jie nori likti lietu- 
nieko. Vyrai tikrai vyriškai 
sudainavo.

Po dainų suvaidintas 2 pa
veikslų su prologu ir epilo
gu scenos vaizdas „Suvalkų 
Sutartis”, šiame vaidinime 
dalyvavo: EI. Bartkevičiūtė lenkintomis pavardėmis ir p Labai nuoširdžiai linkiu p. 
(pasakė prologą ir epilogą), net našlaitynai ardomi ir 
D. J. Averka, inž. A. Mažei- Kadangi lenkai be jokios 
ka, V. Žalnieraitis, Vičius. 
K. Marma, K. Kazlauskis, P. 
Ivanauskas, Zubka, Ed. Bru
žinskas, Samalionis, Adomai
tis ir Masalskis. Vaidinimui 
režisavo inž. Mažeika. Vaidi
nimą dviem momentais dai
nomis lydėjo muz. Dulkės 
vyru choras ir trimitininkai 
(Ant. Vaitekūnas ir Br. Pet- 
kūnas). EI Bartkevičiūtė bu
vo pasipuošusi tautiniais rū
bais. Visą laiką vaidinimas 
sektas didžiu susidomėjimu.

Vilniaus krašto našlaity- 
nams paremti padaryta rink
liava, kurios metu surinkta 
50 dol. 40 et. Aukas rinko E. 
Butkiūtė, M. Reseckaitė, A. 
Malaitė, O. Kainauskaitė, 
Ed. Paulionis.

Pardavinėti Vilniaus pa
pai ir ženkleliai. Tai tvarkė 
n K Rrušinskas.

Minėūmą bebaigiant pri
imta protesto rezoliucija, ku-

viais; dauguma lietuvių or
ganizacijų ir laikraščių yra 
uždaryta; beveik visos lietu
vių mokyklos uždarytos; ku
nigai baudžiami kalėjimu, 
jei išrašo metrikus ne su su-

i Dulkei ir jo vyrų chorui iš
tvermės ir nuolatinio darbo. 
Turėkim šioje apylinkėje 
nors vieną vyrų chorą.

Dainos Mėgėjas.

MASPETHO ŽINIOS

— Vilniaus gedulo šventę 
maspethiečiai minėjo su Fe
deracijos apskritimi šešta-

teisėtos priežasties likvida
vo Lietuvių Centralinį Ko
mitetą, kurio tikslas buvo 
rūpintis labdarybės ir švieti
mo teikimu vilniečiams lie
tuviams ir

Kadangi lenkai šiomis die
nomis perkėlė administraci
jos ga^es i Lietuvos pusę ir
pagrobė pasienio sargybinį, j dienį ir atskirai pamaldomis

Todėl tebūnie nutarta, kad, sekmadienį ir rinkliava. Su- 
mes, lietuviai Amerikos pi- rinkta aukų 20 dolerių, kurie 
Jiečiai, primename visam pa- pasiųsti WS Kaunan per 
šauliui, kad Lietuvai netei- Federacijos centrą.
singai ir neteisėtai pagrobta
jos sostinė Vilnius, kurs tu-1 klierikas stud. Juozas Var- 
ri būti sugrąžintas Lietuvai naitis priėmė diakono šven- 
ir itimus Denvery, šv. Tomo se-

Tcbūnie nutarta, kad mes'minarijoje.
keliame protesto balsą prieš
Lenkijos vyriausybės nežmo- Jonas Kundreckas, Luzerne, 
niškus, nepakenčiamus ir 
ne^sekiojančius žvgius, nu
kreiptus prieš Vilniaus kraš
to lietuvius ir vardan teisin
gumo ir žmoniškumo krei

— Spalių 17 d. vietinis

— Maspethe lankėsi kun.

Pa. klebonas; gėrėjosi nauja 
bažnyčia.

— Lietuvių kalbos moky
kla jau atsidarė. Pamokos 
trečiadieniais ir šeštadie-

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

— Šio penktadienio vaka
rą parapijos salėj įvyks šv. 
Vardo draugijos linksmas 
balius. Kas nori gražiai, link 
smai ir naudingai laiką pra
leisti, prašomas atsilankyti, 
o atsilankę jausitės kaip

Parapijos mokykloj pamo
kos jau prasidėjo. Jos būna 
kiekvieną šeštadienį 10 vai. 
rytą. Mokyklą veda seselės 
pranciškonės. Tėvai, leiskite 
savo vaikučius šion mokyk
lon!

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRU-EMBER COM COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

Iraborius - Balzamuotojas 
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.

ALLIANCE HALL
(SUSIVIENIJIMO SVETAINĖ)

193-197 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Brooklyno visuomenė senai laukė tinkamos 

pasilinksminimams, susirinkimams, baliams, bankie-l' 
tams, vestuvėms, lošimams ir abelnai parengimams su jį,1 
užkandžiais, gėrimais, šakiais.

Dabar ALLIANCE HALL, moderniškai įrengta, tin
ka visokiems reikalavimams. Svetainės savininkai vi
suomet kooperuos su rengėjais. Kreipkitės žemiau nu
rodytu adresu.
RUIMINGA RESTAURACIJA, GERIAUSI VALGIAI,

GERIAUSI GĖRIMAI, RAMI VIETA, 
ŽINOMI ŽMONĖS, pp.

Wm. Shedlow ir Bruno Minėt 
ALLIANCE HALL

193-197 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 7-7840

vietos

7? Ar deginimas  p08 pan 
ft todėį kad josponriteto 

^yrademokrati-l88 artėjai 
'riešas išniekinimasparP Eure 
1 rienuolių tik todėl, W

Ar žudymas sa-
Priešų tik todėl, JaP°ny 1 

T^P mano, yra de-l®^16^ už 
leidimas kra-stovus Šaui 

di’džiaiisiai anar- mė 
■^didesnę gyvento- Qaudi

^obatija? bas prieš ji 
delis skaič 

Ms penkikeDt^ B 
' Hviai jau-pusės P*™ 

fr 3 vai- s 
L i laimingųjų^4 
P* švietimo JW
[M juos sti-H

2 metusi- - - - - - - - - - -~
A'e, lankys lūs, norime ] 
vyftiis lietu- Mėti visiems 
^l^esu-lgiesdemslabai 

^aži^ias dijų Lietuvoje

pradeda imtis 
.visistu- žygių lietuvį 
to tiks-i palaikyti.


