
tOJAi

sitarui
1-8229

°-8787

iždaryt*
» 7-oioa

dy»,»Y. I

1TA
titrą Uetuvittą 

noną, taikau 
ama

■ooklyn, N, Y. į
‘i1iilinnnnnriAn,vJ

late
las pasirinkimu 
US Iš geriausių 
IpKltes:

ooklyn, N. T.

'AKY PUBLIC

ER
IANCE

aspeth, N. Y.

lS j
sambarial duodama 
os labai prieinamos 

•ooklyn, N. Y.

ibeth 2-8537
I S
»lio

iru avimas
raudos ir
reikaluose
t patarnavimą
jvvuvmw-. '" •»"***

given that License Na 
issued to the unde™** 
md liquor at retail 
e Alcoholic Beverage to- 
Newkirk Avenue. Bon^> 
ty of KtoW to te ta
isės.
LN GUTMAN N y ' 
ne, Brooklyn, «• *• 

issued to the 
and liquor at re 
>e AlcoholiCs?rB^ 
forth 7th Street 
,ty of Kings, to w

LACHTARA y 
t Brooklyn, »•
r^thZucen^ 
?issued Žitf 
and liquor at retail ie Alcoholic Beverageg 
Wythe Avenue, Bo«W 

ty of Kings, to he 
dses.
IE CARUN j, į 

Brooklyn, «•
y’ given^toaULicen^ 

issued to the undej 
and hquor at retai 

he Alcoholic
1 Grandy Street’ 
„ty of King*, 
misea.
< VALEN,B^klyniN.r’ 

by gi!jto'toe 
n issued to the w, 
“and
the Alcoholic Bep^rooy11 
148 J* > 
unty of KinP.

» '■

eby «irt\lh{he

243 *^ty of B“*

RLCO W^nxitlyn,1,1 

ret, ____ —— Ke

'

-t» ■__ It* I

eby ^“fo’the
■en at ^’1 0*1 ?ethT AlS>Ue Be<U 

the oe, p-
16 WW-* J 

enue,

ŠTAI KAIP

Svarbus kongresas.
Barbarai siaučia.
Ir jie vienodi.
Ieško drąsuolių. 
Vilniaus fronte. 
Nėra nuoširdumu.

Ateinančios savaitės pra
džioje New Orleans, jaukiuo
se Pietuose, įvyks šios ša
lies Tautinis Eucharistinis 
Kongresas atkreipsiąs viso 
pasaulio katalikų nuoširdų 
dėmesį ir visų tikinčiųjų su
sidomėjimą. Tai bus vieša 
demonstracija už Kristų 
Valdovą, tai bus viešas pa
reiškimas ir pasisakymas 
už žmogaus asmens vertę ir 
tikrąją jo paskirtį.

Kai pasaulyje didėja vi
suotinių neramumų kunku- 
liavimas, kai iš visur gresia 
esamos civilizacijos visiškas 
sunaikinimas, nesugedusio 
žmogaus mintys ir širdis ne
gali niekur kitur krypti, 
kaip tik savo Sutvėrėjo link. 
Tik iš tos linkmės bus susi
laukta tikrojo išganymo.

Kiekvienas kultūringas 
asmuo susijaudinusiai turė
jo skaityti pranešimus, kaip 
naciai užpuolė Vienos arki
vyskupo kardinolo Innitze- 
rio namus, grobė ir naikino 
bažnytinį turtą, degino kry
žių, daužė langus, mėtė ak
menis į koplyčią, kurioje 
meldėsi kardinolas. Nacių į- 
siutusi minia ieškojo na
muose paties kardinolo, jo 
artimų pagelbininkų, kurių 
vieną išmetė pro langą iš 
antro aukšto. Pats kardino
las irgi sužeistas.

Šio įvykio negalima kitaip 
pavadinti, kaip barbarų dar
bu. Jų įsiutimas buvo su
keltas tik todėl, kad kardi
nolas kvietė tikinčiąją vi
suomenę budėti savo jau
nuomenės krikščioniško au
klėjimo sargyboje.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAATIS 
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SAVAITES ĮVYKIAI
Benešąs pasitraukė

Spalių 5 d. Čekoslovakijos 
prezidentas dr. Eduardas 
Beneš atsistatydino ir išvy
ko į savo namus, kur apsi
gyveno visiškame ramume. 
Savo atsisveikinime tautai 
jis pareiškė norįs palengvin
ti naujos Čekoslovakijos vy
riausybei pradėti naują val
stybės gyvenimą. Nuo pat 
Čekoslovakijos nepriklauso
mybės pradžios Benešąs iki 
1935 metų buvo jos užsienių 
reikalų ministeris, o nuo 
1935 metų iki šiol — respub
likos prezidentas. Jis drauge 
su mirusiu prezidentu Mas- 
saryku buvo tikrieji Čeko
slovakijos kūrėjai. Dabar 
prezidento pareigas eina 
premjeras Syrovy. Benešąs 
yra gavęs dviejų amerikie
čių universitetų kvietimus 
užimti profesoriaus vietą.

Dalinimas užbaigtas
Čekoslovakijos teritorijos 

atkirtimas Vokietijos nau
dai užbaigtas spalių 10 d. 
Vokietija gavo žymiai dau
giau nei buvo numatyta 
Miunchene. Vokiečių kariuo
menei vis gilyn ir gilyn ei
nant į Sudetų kraštą, tarp
tautinė komisija pridėjo vo
kiečiams kelias apylinkes, 
kuriose 
žymios
Vokietija iš čekų gavo dau
giau kaip 10 tūkstančių kva
dratinių mylių žemės su 
apie 3,500,000 gyventojų. 
Lenkija iš čekų gavo apie 
310 kv. mylių ploto su apie 
240,000 gyventojų. Vengrai 
tikisi gauti apie 4,650 kva
dratinių mylių ploto su apie 
800,000 gyventojų.

vokiečiai nesudaro 
gyventojų dalies.

Dėl paminėto barbarų žy
gio reiškia savo pastabas 
ir lietuvių komunistų spau
da, kuri, naudodamasi pro
ga, vėl kviečia katalikus 
bendromis jėgomis kovoti 
prieš fašizmą ir nacizmą. 
Bet jie pamiršta apie savo 
idėjos žmonių darbus Ispa
nijoje prieš pustrečių metų, 
kai marksizmo teorijos auk
lėtiniai degino bažnyčias, 
žudė kunigus, viešai nieki
no vienuoles ir tuomi įtrau
kė šalį į pražūtingą vidaus 
karą, kurs ir dabar tebe- 
siaučia žiauriausiomis kovo
mis. Lietuvių komunistų 
spaudos vedėjai užmiršta, 
kad ir fašizmas ir komuniz
mas tos pačios kilmės. Abi 
šios ideologijos remiasi 
smurtu ir jėga; žmogaus Į ią> tad ar gali būt? kalba

jimui išvystyti, žinoma, 
pirm to gaunant tikslių ži
nių iš Vilniaus vadavimo 
darbo pionierių Lietuvoje.

Lietuvių komunistinė spau
da neva džiaugiasi, kad 
Pittsburghe vienas katalikų 
kunigas ėjo debatuoti su 
komunistų angliško laikraš
čio redaktorium. Girdi, ar 
atsirastų iš lietuvių kunigų 
nors vienas drąsuolis, kurs 
sutiktų debatuoti su mūsiš
kiais komunistais? Toks pa
reiškimas daugiau nei keis
tas; mūsų komunistai neturi 
nei vieno redaktoriaus, kurs 
būtų baigęs aukštąjį moks-
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NAUJA KUNIGŲ PROVIN
CIJOS VALDYBA

Slovakams autonomija
Naujosios Čekoslovakijos 

vyriausybė, siekdama dides
nio vieningumo viduje, nu
tarė suteikti slovakams pil-j 
ną autonomiją jų gyvena
moje teritorijoje. Autonomi
nės Slovakijos pirmuoju 
premjeru paskirtas kun. dr. 
Tiso, kurs sudarė ir pirmą 
slovakų vyriausybę. Slovakų 
vyriausybė tuojau uždarė'! 
komunistų partiją Slovaki
jos ribose ir pasisakė glau-i^un- Kazimieras Paulonis 
džiai bendradarbiausianti su! sekretorius, kun. Jonas Kar- 
centro vyriausybe valstybės Savičius —- iždininkas. Per

Spalių 11 d. Švč. Trejybės 
par. klebonijoje, Newarke, 
įvyko Kunigų Vienybės Ry
tų provincijos metinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
17 kunigų. Susirinkime 
svarstyti apylinkės lietuvių 
katalikų svarbūs reikalai, 
kuriems patenkinti numaty
tos atitinkamos priemonės.

Į naują Provincijos valdy
bą išrinkti: kun. Norbertas 
Pakalnis — pirmininkas,

saugumo reikaluose. Slova- paskutinius 2 metus pirmi
kijos premjerui centro vy
riausybė tuojau pave-

ninkavo kun. J. Aleksiūnas.
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LIETUVIS LAIMĖJO 

STIPENDIJĄ
LINDBERGH NEATSAKO 

Į KALTINIMUS

asmuo joms nieko nereiš
kia; žmoguje sielos jos ne
pripažįsta.

Katalikams, aišku, nepa
keliui nei su fašizmu, nei su 
komunizmu. Abi šios ideolo
gijos neša žmonijai žiaurią 
vergiją.

apie debatus, kur tarp deba- 
torių nebūtų vienodo moks
linio lygio?

% Ir dar viena pastaba dėl 
komunistų. Jie paskutiniu 
laiku garsiai šūkauja apie 
savo ištikimybę Lietuvai, 
net savo chorus pradėjo mo
kyti Lietuvos himno. Bet ką 
rodo jų elgesys Vilniaus ge
dulo dienos minėjimo reika
lu? Kai kur jie neva minėjo 
drauge su. socialistais, bet 
niekur nerinko aukų Vil
niaus vadavimo reikalams. 
Jie renka Ispanijai, renka

Vilniaus gedulo dienos mi
nėjimas jau praėjo daugu
moje kolonijų. Kiek teko su
žinoti, daugelyje vietų stip
riai prisiminta, kad Vilniaus 
vadavimo sąjungos veikla 
Lietuvoje, dėl suprantamų 
priežasčių, turės įgauti nau
jas gaires ir todėl jos visa1 įvairių šalių savo idėjos ka- 
centrinė ašis bene turės būti, liniams, renka demokratijai 
perkelta į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur gausin
gai lietuvių išeivijai Lenkija 
negali diktuoti jokių sąlygų 
ar nurodymų. Esantieji VVS 
skyriai (čia turime dėmesy
je ir K. Federacijos veiklą) 
jau turėtų ruošti atitinka
mus planus gyvesniam judė-

neva ginti, bet visai užmiršo 
vilniečių lietuvių reikalus. 
Tad šių dienų jų žodžiai, 
kaip matome, visai neatitin
ka jų darbams, nors jau ne
mažas skaičius lietuvių tik
rai buvo pradėjęs galvoti,
kad komunistai sulietuvėjo. je. Jis keliaus po įvairius 
Et, vilkas vis į mišką žiūri, miestus su paskaitomis.

dė tartis su Vengrijos vy- Italų žygiai prieš žydus 
riausybe dėl Vengrijos rei
kalavimų duoti jai vengrų 
apgyventą teritoriją. Dery
bos jau prasidėjo ir vengrai 
yra gavę du miestus su apy
linkėmis, kaip Čekoslovaki
jos geros valios ženklą. Len
kai kursto vengrus reikalau
ti tokios teritorijos dalies, 
kuri leistų lenkams sudaryti 
su vengrais bendrą pasienį. 
Šiems lenkų norams Čeko
slovakija labai priešinasi; 
jiems nepritaria ir vokiečiai.

I< 
Hitleris nerimsta

Hitleris aplankęs gautą 
Sudetų kraštą, pasakė kelias 
kalbas, kurių paskutinėje jis 
pareiškė savo didelį pasi
tenkinimą, kad pavykę pri
jungti prie Vokietijos Aus
triją ir Sudėti ją be kraujo 
praliejimo. Jis nurodė, kad 
tai pasiekta tik vokiečių 
tvirtumu. Nors ir minėjo 
Anglijos ir 
premjerų nuopelnus, bet vie
šai pareiškė, kad vienintelis 
Vokietijos tikras draugas y- 
ra Italijos diktatorius Mus
solini. Hitleris nurodė, kad 
Vokietijos „apsisaugojimas” 
bus vykdomas ir toliau, kad 
Prancūzijos pasienyje bus ir 
toliau statomos tvirtovės,1 
nes, girdi, vokiečių priešai 
neišnyko.

Lankysis karališka pora
Viešai paskelbta, kad ki

tais metais Anglijos kara
lius Jurgis drauge su kara
liene Elzbieta lankysis Ka
nadoje. Manoma, kad ta pa
čia proga karališkoji pora 
būsianti pakviesta atsilan
kyti ir šioje šalyje.
Daug dirbančių moterų

Iš Washingtono pranešta, 
kad pernai lapkričio mėnesį 
šioje šalyje įvairius apmo
kamus darbus turėjo 14,- 
496,000 moterų ir 39,978,000 
vyrų. Surinkti daviniai rodo, 
kad, esant normalioms sąly
goms, apmokamus darbus 
turinčių moterų skaičius tu
rėtų būti beveik trim milijo
nais mažesnis. Dirbančių ir 
bedarbių visuotinis surašy
mas valdžiai kaštavo 1,896,- 
595 dol.
Nužudė kariuomenės vadą

Vienas makedonietis spa
lių 10 d. nušovė Bulgarijos 
kariuomenės štabo viršinin
ką generolą Peyevą. Nužu
dymas įvyko prie krašto ap
saugos ministerijos rūmų.
Atvyko Kerenskis

Šios savaitės pradžioje 
atvyko Aleksandras Kerens
kis, buvęs Rusijos premje
ras, dabar gyvenąs Paryžiu-

Prancūzijos

Italijos fašistų didžioji 
taryba priėmė naujus įstaty- 

. i mus prieš žydus. Naujausi 
įstatymai yra šie: draudžia
ma italams vestis su žydiš
kos ir kitos 
kilmės asmenimis; tarnybo
je esantiems italams drau
džiama vestis su užsienie
čiais ; žydams draudžiama 
būti mokytojais ir 1.1. Žydai 
negalės priklausyti partijai; 
jie negalės būti savininkais 
įmonių, kur dirbs daugiau, 
kaip 100 asmenų; žydai ne
galės valdyti ūkių didesnių 
kaip 50 hektarų; be to, žy
dai negalės būti Italijos ka
reiviai nei taikos, nei karo 
metu.

Grąžino belaisvius
Ispanijos sukilėlių kariuo

menė turėjo suėmusi 14 
amerikiečių karių, kurie ko
vojo Ispanijos „bendrafren
tininkų” pusėje. Amerikiečių 
įvairiems atsakingiems as
menims tarpininkaujant, šie 
14 belaisvių paleisti į laisvę 
ir perduoti Raudonajam 
Kryžiui.

Reikalauja pašalinti Lewis
Darbo Federacija savo 

1 metiniame susivažiavime 
svarstė CIO ir Darbo Fede
racijos taikos klausimą. Tai
kos reikalu gautas ir prezi
dento Roosevelto laiškas, 
kuriame prezidentas ragino 
darbininkų vadus rasti ben
drą kalbą, nes to reikalauja 
pačių darbininkų gerovė. 
Darbo Federacijos suvažia
vimas priėmė rezoliuciją, 
kuri nurodo, kad tik tada į- 
vyks susitaikinimas su CIO, 
kai iš vadovybės bus paša
lintas John L. Lewis ir kai 
iš CIO unijų bus pašalinti 
komunistai vadai.

Columbijos universiteto 
alumnų klubas buvo paskel
bęs varžybas kelioms sti
pendijoms laimėti. Stipendi
jas gauti norėjo studentai iš 
11 valstybių. Laimėjusių 
skaičiuje yra ir vienas lietu
vis — Antanas P. Balčiūnas, 
kurio tėvai gyvena Abing
ton, Mass.

UKRAINA APJUOSIAMA 
TVIRTOVĖMIS

Washington. — Čia gauta 
žinių, kad Sovietų Rusijos 
vyriausybė rimtai susirūpi
nusi Ukrainos tvirtesne ap
sauga ir tuo tikslu visas 
Ukrainos pasienis bus ap
juostas atitinkamomis tvir- 

, i tovėmis.
neariškos” Nuo priešo apsiginti So

vietai turi paruošę progra
mą, kurioje numatyti tokie 
dalykai: išskinti mišką palei 
Lenkijos, Rumunijos ir net 
Estijos pasienius; iš pasie
nio iškraustyti ūkininkus ir 
šiaip gyventojus ir jų vieto
je apgyvendinti Raudonosios 
armijos prityrusius karius; 
pasienyje sunaikinti tiltus 
ir kitokius perėjimo punk
tus; paskubinti kelių ir gele
žinkelių tiesimą, kurs tar
nautų greitesniam transpor
tui į pasienį; netoli pasienio 
įruošti geras orlaivių stotis.

VILNIAUS GEDULĄ DIE
NA PAMINĖTA LIETUVOJ

Kaunas. — Nors Lietuva 
stengiasi palaikyti geriau
sius santykius su visais sa
vo kaimynais, tačiau jos gy
ventojai ir jų įvairios gau
singos organizacijos savo 
iniciatyva suruošė Vilniaus 
užgrobimo 18 mt. sukakties 
įvairius minėjimus. Visame 
krašte spalių 19 d. buvo iš
keltos vėliavos, perjuostos 
gedulo ženklais, o 12 vai. vi
durdienį visoje Lietuvoje su
stojo bet koks judėjimas 
vienai minutei giliam susi
kaupimui.

Praeitą savaitę miškų de
partamentas paskelbė, kad 
pernai šios šalies miškai de
gė kas trys minutės; buvę 
gaisrai sunaikino 22 milijo
nus akrų miško, padarydami 
apie 21 milijoną dolerių nuo
stolių.

LENKAI SAVINAS! LIETUVIU TURTĄ
Vilnius. — Lenkai uždary

tos Švenčionių Ryto draugi
jos mokyklų turtą atidavė 
savo mokykloms. Iki šiol 
lietuvių minėtą turtą valdė 
lenkų likvidatoriai, bet pas
kutinėmis dienomis jie nuta
rė atiduoti jį lenkiškoms 
mokykloms, tuomi žiauriai 
nuskriausdami vilniečius lie
tuvius, kurių sunkiu darbu 
tai buvo įgyta.

LIETUVIŲ REIKALAMS 
REFERENTŪRA

Vilnius. — Prie Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos į- 
steigta lietuvių katalikiškos 
akcijos reikalams referentū- 
ra, kurios referentu paskir
tas lietuvis kun. Pukėnas,

VILNIEČIŲ JAUNIMO 
ŠVENTĖ

Vilnius. — Praeitą savaitę 
lietuvių gimnazijos sporto 
aikštėje įvyko Vilniaus kra
što lietuvių jaunuomenės 
sporto šventė, kuriai vado
vavo Pranas žižmaras.

Berlynas. — čia atvykęs 
amerikietis lakūnas Lind
bergh atsisakė bet ką pa
reikšti dėl Sovietų Rusijos 
lakūnų kaltinimų, kuriuose 
Lindberghas apšaukiamas 
melagiu, mažos vertės lakū
nu, vokiečių agentu ir t.t. 
Sovietų Rusijos kaltinimus 
griežtai paneigia ir Lady 
Astor, kurios namuose, So
vietų lakūnų tvirtinimu, 
Lindbergh pareiškęs savo 
nuomonę apie Sovietų Rusi
jos aviaciją. Lady Astor pa
reiškė, kad jos namuose 
pulk. Lindbergh, grįžęs iš 
Rusijos, visai nekalbėjo apie 
Sov. Rusijos aviaciją.

Apie tariamą Lindbergho 
„išsiplepėjimą” pirmiausia 
parašė Anglijos komunistų 
dienraštis, o po to pasirodė 
įvairūs pranešimai ir Sovie
tų spaudoje.

DARBININKŲ JUDĖJIME 
TAIKOS NEMATYTI

Ame-Houston, Texas.
rikos Darbo federacijos va
dovybė griežtai reikalauja, 
kad atsistatydintų CIO va
das John L. Lewis, jei būtų 
siekiama taikos su darbo fe
deracija. Priėmus tokią re
zoliuciją, tuojau atsiliepė 
pats Lewis, kuru išleido vie
šą pareiškimą. Lewis pasa
kė sutinkąs atsistatydinti, 
jei panašiai pasielgs ir Dar
bo federacijos pirm. William 
Green.

W. Green tokio pareiški
mo nepriėmė, pasisakyda
mas netikįs Lewis nuoširdu
mu. Be to, jis pareiškė, kad 
j o vadovau j amos organizaci- 
jos suvažiavimas duosiąs at
sakymą į Lewis pareiškimą 
savo rinkimuose į federaci
jos vadovybę. Mat, spalių 14 
d. darbo federacija rinks 
naują valdybą.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė spau
dai, kad sekančiais metais 
šalies laivynui bus paskirta 
apie 150 milijonų dolerių 
daugiau, nei šiais metais. 
Išlaidų padidinimo, prezi
dento pareiškimu, reikalau
janti pasaulinė nerami padė
tis. Kitiems metams valsty
bės biudžete laivyno reika
lams numatyta per 700 mi
lijonų dolerių. Tokios sumos 
dar nebuvo skirta nei vie
nais taikos metais.

Naujam Kongresui bus 
pranešta ir pasiūlyta apie 
lėšų skyrimo padidinimą lai
vyno reikalams. Metų gale 
bus pradėta 6 naujų karo 
laivų statyba; kiekvieno 
naujo laivo tonažas sieks 35 
tūkstančius. Be to, numato
ma statyti naujus 6 naikin
tuvus ir apie tiek pat povan
deninių laivų.

Numatoma, kad daugiau 
lėšų bus paskirta ir karo 
orlaivių statybai, nes nori
ma turėti mažiausia 3,000 
orlaivių karo tarnyboje. Ka
riuomenės vadovybė taip pat 
nori daugiau priešlėktuvinių 
patrankų, kurios apsaugo 
nuo priešų puolimų iš oro.

NEĮLEIDŽIA RADIKA
LAUS RAŠYTOJO

New York. — Imigracijos 
taryba atsisekė- Įleisti, į šią 
šalį anglų rašytoją John 
Strachey, kurs, prieš išvyk
damas iš Anglijos, turėjo A- 
merikos konsulo .vizą, bet ši 
viza buvo atšaukta, kai jis 
buvo jau išvykęs. Konsulas 
atšaukė vizą, remdamasis 
gautomis
Strachey yra komunistas. 
Imdamas vizą, Strachey bu
vo pareiškęs ir prisiekęs, 
kad jis ne komunistas.

žiniomis, kad

SPORTO BIZNIS

JAPONAI PRADEDA
NAUJUS PUOLIMUS

Hong Kong. — Japonų ka
riuomenės vadovybė prane
šė apie naujus jos pasiseki
mus, iškeliant kariuomenę 
pietinėje Kinijoje iš laivų. 
Japonų naujai užimtos vie
tos tiesiogiai paliečia ir An
glijos interesus, nes ten pat 
yra Anglijos turtinga kolo
nija. Japonai pažadėjo ne
liesti Anglijos tvarkomų 
apylinkių, jei anglai nekliu
dysią japonų reikalams.

Praeitą savaitę New Yor
ke užbaigtas baseball žaidi
mo sezonas. Dėl pasaulinio 
čempionato rungėsi New 
Yorko komanda Yankees su 
Chicagos Cubs. ■ Rungtynes 
laimėjo Yankees komanda; 
pirmi du žaidimai buvo Chi- 
cagoje, o paskutiniai du 
New Yorke. Žaidimų pažiū
rėti atsilankė 200,833 asme
nys, kurie sumokėjo 851,166 
dolerius.

VOKIEČIAI TARSIS DĖL 
PREKYBOS

FORDAS KALBĖJOSI
UNIJOS VADU

Detroit. — Automobilių 
gamintojas Henry Ford tu
rėjo pasikalbėjimą su auto
mobilių darbininkų unijos

Jeruzalė. — Arabų terori- vadu Homer Martin. Kadan- 
stai mėgino nužudyti šios gi Fordas visada priešinosi 
apylinkės anglų gubernato- prieš jo darbininkų suorga- 
rių Edward Keith-Roach, nizavimą į unijas už jo dirb- 
Gubernatoriui vykstant au
tomobiliu drauge su palydo
vais, mestos 4 bombos, ta
čiau jų sprogimas nepadarė 
jokios žalos.

Šis arabų pasikėsinimas 
privertė anglus imtis griež
tesnių priemonių prieš tero
rą.

tuvių ribų, todėl šiam pasi
matymui teikiama daug 
reikšmės, bet neskelbiama, 
kas kalbėta bei nutarta. Au
tomobilių gamyboje norima 
įvesti darbo savaitę iš 32 va
landų, tad manoma, kad pa
sikalbėjime buvęs paliestas 
šis klausimas.

Istanbul. — Turkijos sos
tinėje viešįs Vokietijos eko- 

SU' nomikos ministeris Funck 
spaudos atstovams pranešė, 
kad artimoje ateityje Vokie
tija pradėsianti prekybos 
derybas su Jungt. Amerikos 
Valstybėmis. Dabar vokie
čiai ką tik užbaigė derybas 
su Turkijos vyriausybe; Vo
kiečiai duos Turkijai 60 mi
lijonų dolerių paskolos. Ma
noma, kad per šią paskolą 
vokiečių įtaka Turkijoje la
bai padidėsianti.

— Ministras Lozoraitis 
pranešime tautininkams pa
reiškė, kad Lietuvos vyriau
sybė nusistačiusi išlaikyti 
neutralumą tarptautinio 
konflikto atveju.
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Kaip Palaidota Austrija
Nors jau septintas mėnuo, 

kai nebėra nepriklausomos 
Austrijos, bet jos žlugimo 
priežastimis ir jos gyvavi
mo' paskutinėmis dienomis 
dar vis domimasi. Paskuti
nis Austrijos kancleris Kurt 
von Schuschnigg laikomas 
nacių kalėjime ir laukia tei
smo, kuriame naciai pasiry
žę jį teisti už „nusižengimus 
valstybei”. Apie kanclerio 
šušnigo asmenį sukosi Aus
trijos paskutinių dienų liki
mas, todėl čia ir paduosime 
žinių, kaip šušnigas pasku
tiniu momentu kovojo prieš 
nacių paruoštą Austrijai 
pražudyti planą. Žinias imsi
me iš užsienio koresponden- 
.to Frederiko Sondern straip
snio, paskelbto Saturday 
Evening Post savaitraštyje.

Naęių sąmokslas
Šių metų sausio mėrfesį 

Prancūzijos atstovas Berly
ne sužinojo, kad vokiečių 
naciai yra pasiruošę padary
ti Austrijoje sukilimą. Tada 
jis apsilankė pas vokiečių 
užsienio reikalų ministerį. 
kurs pareiškė, kad Vokietija 
pasiryžusi laikytis neseniai 
sudarytos su Austrija drau
gingumo sutarties, kuriai 
pasirašyti daug įtakos turė
jo Mussolini. Prancūzų at
stovas iškeliavo ramus ir už 
kelių dienų sužinojo, kad 
Hitleris savo artimų asmenų 
susirinkime buvo pareiškęs 
turįs būtinai gauti šušnigo 
galvą — ir tuojau. Prancūzų 
atstovas taip pat sužinojo, 
kad Mussolini tuo metu per
daug buvo užsiėmęs su Ang
lija, todėl negalėtų pasiprie
šinti Austrijos užėmimui.

Vokietijos atstovui Aus
trijoje Papenui įsakyta pa
skubinti sąmokslo ruošimo 
darbus. Papenas visoje Eu
ropoje žinomas, kaip nepa
prastai gabus intrigantas, 
kuriam lygaus nesą. Pape
nas kviesdavo į atstovybę 
visus įžymiuosius Austrijos 
asmenis, gerai juos vaišin
davo ir stengdavosi sužinoti 
apie jų ištikimybę Austrijos 
valdytojui šušnigui. Aiškiai 
ruoštasi sukilimui, tačiau 
tam pasipriešino Vokietijos 
kariuomenės konservatyvus 
štabas, bet vasario 4 d. Hit
leris atleido senąją kariuo
menės vadovybę, pasirinkda
mas sau ištikimesnius gene
rolus. Dabar Hitleris buvo 
pasiruošęs žygiui, bet jam 
reikėjo surasti atitinkamą 
priežastį, kad galėtų pasi
aiškinti prieš Mussolinį ir 
visą pasaulį.

Pastangos prieš šušnigą
Papenui įsakyta pranešti 

šušnigui, kad Hitleris nori 
su juo pasimatyti savo va
sarnamyje, Berchtesgadene. 
Tas susitikimas būsiąs pasi
kalbėjimas kaip brolio su 
broliu, šušnigas kvietimo 
nepriėmė. Jo agentai jau bu
vo suradę nacių planus suki
limui įvykdyti. Tada Pape
nas ieškojo asmens, kurs 
galėtų įtikinti šušnigą, kad 
reikia pasimatyti su Hitle
riu. Tuo asmeniu jis pasirin-

— Tarptautinėse futbolo 
rungtynėse Lietuvos koman
da pralaimėjo Suomijai 3:1 
taškų santykiu. Rungtynės 
įvyko Suomijoje; jų žiūrėjo 
dešimttūkstantinė minia.

— Taupomosios valstybės 
kasos statys savo rūmus 
Kaune prieš miesto sodą; 
rūmai bus 6 aukštų, su rū
siais ir pusrūsiais. Tai bus 
aukščiausi rūmai Laisvės 
alėjoje; jų statyba kaštuo
sianti pusantro milijono litų. 
Netoli Karo muziejaus pra
dėjo kelių aukštų mūrinius 
rūmus statyti jaunalietuvių 
vadas B. Grebliauskas; jo 
namai kaštuosią apie 200,- 
000 litų.

— Kauno gumos fabrikai 
susidomėjo dujokaukių ga
myba ir netrukus mano pra
dėti jas gaminti prieinama 
kaina platesniems sluoks
niams.

— Kaune Žmogaus globos 
draugija atidarė nebylių mo
kyklą, į kurią priimta 25 ne
byliai; prie mokyklos yra ir 
bendrabutis.

— Klaipėdoje prie Vytau
to Didžiojo gimnazijos sta
tomas bendrabutis, kuriame 
tilps tos gimnazijos 80 mo
kinių mergaičių. Bendrabu
tis bus įrengtas tik kitų me
tų rudenį.

— Lietuvos Banko aukso 
fondas rugsėjo 1 d. siekė 
77.71 mil. lt.; užsienių valiu
tų — 1.55 mil. lt.; banknotų 
apyvarta — 123.75 mil. lt. 
Banknotų padengimas auksu 
siekė 62.8%, o auksu ir už
sienių valiutomis — 64.1%.

— Apdraustųjų darbinin
kų ir tarnautojų nuo nelai
mingų atsitikimų Draudimo 
kasoje skaičius visą laiką 
sparčiai didėja. Kasai pradė
jus veikti apdraustųjų skai
čius buvo apie 50,000, šiuo 
metu jų jau yra arti 100,000. 
Šis skaičius turės dar pa
dvigubėti ar gal net ir 
trigubėti.

— Rytprūsių spauda 
mis dienomis pranešė, 
po vietovardžių suvokietini- 
mo dabar padarytas ir upių 
bei ežerų vardų pakeitimas. 
Pvz., Šešupė dabar- vadina
ma Ostfluss! Tilžės upė ga
vo vardą Tilse, o Krutina — 
Krutinner Fluss.. Naujus 
vardus gavo ir kai kurios 
mažesnės upės bei ežerai.

— V. D. universiteto hu
manitarinių mokslų fakulte
to dekanas prof. M. Biržiška 
išvyko į Prancūziją gydytis 
vienam mėnesiui. Fakulteto 
dekaną pavaduoja fakulteto 
sekretorius Pr. Augustaitis.

— Garliavos valse., Pape- 
šio km. gyventojo Jono Ke
turakio lauke rastas to kai
mo gyventojo Antano Kize- 
vičiaus lavonas. Mirties prie
žastis tiriama.

— Vilkijos valse., Zibiškių 
km. gyventojas Jokimas 
Dautartas dalgiu nukirto sa
vo svainiui Aleksandrui Šmi
tai galvą. Jie kurį ląiką by
linėjosi dėl turto, žmogžud- 
dys suimtas.

— Šiais metais Kaune bu
vo atsilankiusios net kelios 
ekskursijos iš Klaipėdos 
krašto. Be anksčiau suruoš
tos darbininkų ekskursijos, 
šiomis dienomis, trimis au
tobusais atvyko 115 Klaipė
dos kr. ūkininkų ir apie 60 
žvejų. Ekskursiją suorgani
zavo Klaipėdos kr. ūkininkų 
ir žvejų draugijos.

— Rugsėjo 6 d. Nimerza- 
tės žvejai toli jūroje rado 
žuvusio lakūno Sruogio la
voną. Žvejai žvejodami jūro
je pastebėjo plūduriuojantį 
daiktą, kurį ištraukus paaiš-, 
kėjo, kad tai nelaimingai žu
vusio lakūno Sruogio palai
kai.

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS KAS SVARBIAUSIA 
PARAPIJOJE?

Schmitz, kuris priėmė dar
bininkų delegaciją, pareišku
sią, kad darbininkai pasiruo
šę ginti savo tėvynę, šušni
gas turėjo Mussolinio žodį, 
kad Italija gins prieš vokie
čių nacių įsiveržimą.

Vasario 24 d. šušnigas su
šaukė tautos atstovų susi
rinkimą, kuriame jis pasakė 
savo istorinę kalbą, nuaidė
jusią visame pasaulyje, šuš
nigas kalbėjo žvilgančiomis 
akimis, pakeltu balsu. Savo 
kalboje nepašykštėjo ir pa
juokos Hitleriui. Jis buvo 
tikras, kad pergalė jo ran
kose ir todėl drąsiai paskel
bė tautos visuotinį atsiklau- 
simą — plebiscitą, kurs tu
rėjo įvykti kovo 9 d. Austri
ja tą dieną turėjo pasisaky
ti, ar ji nori išlikti nepri
klausoma. Gatvėse minios 
iškilmingai tada, po kancle
rio kalbos, šaukė: „Lai gy
vuoja šušnigas! Lai gyvuoja 
Austrija!”

Hitlerio pyktis
Bet šušnigas padarė vieną 

stambią klaidą. Savo kalbo
je jis įžeidė Hitlerio asmenį. 
Hitleris girdėjo tą kalbą ir 
nepaprastai supyko. Tuojau 
jis pareiškė turįs sunaikinti 
Šušnigą, kad ir visa Austri
ja liktų nuteriota iš pama
tų. Jis sušaukė tą naktį sa
vo generolus, bet iš Romos 
atėjo pranešimas nuo Mus
solinio, prašant nedaryti jo
kių staigių žygių. Ir taip 
veiksmai buvo sulaikyti, 
beht laikinai.

Šušnigo pranešimas apie 
plebiscitą buvo paskutinė 
korta. Mussolini buvo priža
dėjęs nesikišti, jei Hitleris 
nemėgins prijungti Austri
jos prie Vokietijos, tad Hit
leriui dabar buvo svarbu su
organizuoti Austrijoje gry
nai nacišką vyriausybę.

Kovo 11 d. atvyko į Vie
ną specialus pasiuntinys ir 
Hitlerio vardu pareikalavo 
atšaukti plebiscitą; be to, 
jis reikalavo, kad šušnigas 
atsistatydintų ir kad jo vie
tą užimtų Vokietijai ištiki
mas nacių vadas Seyss-In- 
quart. šušnigas atsisakė su
tikti su tokiu reikalavimu, o 
prezidentas Miklas Hitlerio 
pasiuntiniui taip pasakęs: 
„Jūs, barbarai, pirma pama
tysite mus kapuose”.

Tos dienos vakarą Vokie
tijos karo atstovas įteikė ul
timatumą, kad paminėtos 
trys sąlygos būtų įvykdytos 
iki 7:30 vai. vak. Tuo metu 
prie austrų pasienio buvo 
sutraukta 200,000 vokiečių 
kareivių.

šušnigo pasitraukimas
6 vai. vak. pranešta, kad 

plebiscitas neįvyks, o 7 vai. 
vak. šušnigas jau buvo pasi
traukęs. 8 vai. vak. per radi
ją jis pasakė atsisveikinimo 
kalbą, kurią užbaigė žo
džiais: „Aš pareiškiu pasau
liui, kad mes nusilenkiame 
jėgai... Savo armijai įsakė
me pasitraukti... Dieve, gel
bėk Austriją...”

Prezidentas Miklas neno
rėjo priimti ultimatumo. Ka
riuomenės štabas buvo pasi
ruošęs laikytis, bet šušni
gas nenusileido. Jis nenorėjo 
kraujo praliejimo. Kai šuš
nigas pasakė atsisveikinimo 
kalbą per radiją, šalia jo bu
vo visas ministerių kabine
tas. Nė vieno iš jų veidas 
nebuvo sausas, net ir nacių. 
Kai jis įlipo į savo automo
bilių, palydovai karininkai 
šoferiui liepė važiuoti į or
laivių stotį, kur buvo paruo
štas orlaivis skridimui į už
sienį. Bet šušnigas pasiprie
šino. Jis pasakė: „Ne. Aš

ko šušnigo užsienio reikalų 
ministerį dr. Guido Schmid- 
tą, artimą šušnigo draugą iš 
mokyklos dienų. Papenas ža
dėjo įvairiausių gėrybių 
šiam šušnigo „geram drau
gui”. Apie Schmidto veid
mainiškumą daugelis įspėjo 
šušnigą, bet šis tuo netikė
jo. .Net ir Mussolini buvo 
pasakęs šušnigui, kad į jo 
nugarą įsmeigs peilį jo deši
nė ranka. Bet ir tam įspėji
mui šušnigas netikėjo.

Dr. Schmidt savo darbą 
dirbo. Jis nuolat kuždėjo 
Šušnigui, kad reikia važiuo
ti pas Hitlerį. Pagaliau, 
Šušnigas telefonavo Musso- 
liniui, klausdamas patarimo. 
Mussolini taip atsakęs: „Ma
no brangus drauge, aš visiš
kai pasitikiu tavo sprendi
mui ; elkis, kaip tau patin
ka”. Toks atsakymas reiškė, 
kad Mussolini visai nepaiso. 
Vokiečių spaudimas nuolat 
didėjo. Vokiečių kariuome
nės būriai vis gausėjo austrų 
pasienyje. Vasario 11 d. va
kare visai slaptai, šušnigas 
drauge su Papenu ir „ištiki
mu draugu” Schmidtu išvy
ko pas Hitlerį.
Pasimatymas su Hitleriu
Vasario 12 d. rytą šušni

gas buvo priimtas pas Hitle
rį. Be jokio pasisveikinimo 
žodžio Hitleris pradėjo šauk
ti: „Tu jėzuite, Planetos nu
žudyto jau... Tu loši jau pas
kutinę kortą ir t.t. (Čia atsi- 
mintina, kad Planetta buvo 
Austrijos kanclerio Dollfus- 
so žudikas, kurį austrų teis
mas pasmerkė pakarti). 
Šušnigas visą laiką žiūrėjo Į 
lubas ir neturėjo progos kal
bėti. Kai jis mėgino išsiimti 
papirosą, Hitleris sušukęs: 
„Rūkyti čia draudžiama”. 
Vėliau Hitleris pakvietė sa
vo generolus, kurie pranešė 
Šušnigui, kad Austrijai pul
ti paruošta 200,000 kariuo
menės ir 800 orlaivių.

Hitleris pateikė reikalavi
mą iš 11 punktų ir liepė tuo
jau pasirašyti, šušnigas su
tiko tik su trimis punktais: 
įsileisti į vyriausybę nacių 
vadą Seyss-Inquart, paskelb
ti amnestiją ir leisti naciams 
priklausyti tautiniam fron
tui. Po pertraukos Hitleris 
pareiškė, kad šušnigo nusi- : 
leidimą priima tik laikinai • 
ir vėl grasino savo kariuo
mene.

Šušnigas grįžo į Vieną la
bai perblokštas. Žinios apie 
jo nuolaidas greit pasklido 
po visą Austriją. Preziden
tas Miklas ragino kanclerį 
paskelbti viešai apie pasi
kalbėjimą su Hitleriu, kad 
visi austrai ir visas pasaulis 
sužinotų apie Hitlerio bruta- 
liškumą. Bet šušnigas užsi
darė vienumon.

Ultimatumas
Vėliau atėjo Hitlerio 

matumas. Visoje šalyje kilo 
tautinio pasipriešinimo ir 
entuziazmo banga, šušnigas 
nutarė, kad atėjo valanda esu austras ir čia pasiliksiu, 
stipriau veikti. Jį drąsino Vežkite mane į namus”. Ta- 
Vienos miesto burmistras da buvo 8:15 vai. vak.

ulti-

— Seimas priėmė prelato 
Laukaičio referuotą, 17 at
stovų pasirašytą įstatymo 
projektą pavadinti Lituanis
tikos Institutą Prezidento 
Antano Smetonos vardu.

— Spalių dieną įvykdytas 
1936 metų vidaus paskolos 
lakštų pirmasis tiražas. Iž
das lakštų išpirko 1,666,700 
litų sumoje.

— Klaipėdos seimelis vėl 
priėmė tris gubernatoriaus 
anksčiau nepaskelbtus įsta
tymo projektus.

— Spalių 7 d. vyriausybė 
priėmė Valstybės Preziden
tui rinkti įstatymo pakeiti
mą, pagal kurį vietoje ypa
tingųjų tautos atstovų Pre
zidentą rinks seimas.

— Vyriausybė paskyrė 
pirmojo žuvusio karininko 
Juozapavičiaus ir kareivio 
Lukšio giminėms po 1000 li
tų pašalpos.

— Rugsėjo gale Kaune ir 
apylinkėse lankėsi Tilžės lie
tuvių ekskursija, kurioje bu
vo apie 30 asmenų. Ekskur
santai domėjosi įvairiomis, 
įstaigomis ir Lietuvos pa
žanga.

— Brazilijoje veikiančios 
Baltijos bičiulių dr-jos vice
pirmininkas Lietuvos uni
versitetui padovanojo gyvų 
gyvačių rinkinį, kurį sudaro 
13 rūšių gyvatės.

— Birštone baigiama sta
tyti Kauno apygardos ligo
nių kasos sanatorija, kurios 
statyba kaštuosianti apie 
300,000 litų.

Austrų naciai šėlo gatvė
se. Per dvi valandas visi 
Šušnigo režimo vadai jau 
buvo kalėjimuose. Susisieki
mas su užsieniu nutrauktas. 
Visur iškelta nacių svastika. 
Kovo 12 d. anksti ryytą virš 
Vienos jau skraidė vokiečių 
orlaiviai. Pradėjo įvažiuoti 
sunkioji artilerija. Vakare 
visas miestas buvo tikra ka
ro stovykla. Atvyko Vokie
tijos nacių slaptosios polici
jos vadas su keliais tūkstan
čiais savo agentų. Iš pasie
nio maršavo tūkstančiai 
rudmarškinių nacių. Prasi
dėjo nacių teroras ir austrų 
masės, bijodamos žiaurių 
persekiojimų, ėjo į gatves ir 
pradėjo šaukti: „Heil Hit
ler!”

Austrijos likvidavimas
Nors nacių vėliavos plevė

savo visoje Austrijoje, bet 
ji dar buvo nepriklausoma 
valstybė, bent formaliai. 
Miklas dar buvo prezidentu, 
nors nacis Inquart jau buvo 
kancleriu. Hitleris norėjo iš
laikyti savo pažadą Mussoli- 
niui, kad jis nesieks visiško 
Austrijos nepriklausomybės 
panaikinimo. Bet jis pakeitė 
savo nusistatymą ir išnau
dojo progą Austrijos nepri
klausomybę visai sulikvi- 
duoti. Kas gi suteikė jam tą 
progą?

Kai Hitlerio armija žygia
vo Austrijos link, jis gavo 
pranešimus iš Londono, Ro
mos ir Paryžiaus. Iš Londo
no pranešta, kad padėtis lai
koma aliarmuojančia, bet 
Anglija nieko neveiks be 
Prancūzijos iniciatyvos. Iš 
Paryžiaus gautas toks pra
nešimas: vyriausybė atsista
tydinus; naujo kabineto dar 
nematyti; prancūzų reikš 
mingas pasipriešinimas ne 
įmanomas. Iš Romos praneš
ta, kad Mussolini nieko ne
darys.

Tokiu būdu Hitlerio kelio
nėje visos šviesos buvo ža
lios, todėl jis drąsiai ėjo pir
myn ir Austrija sulaukė ga- 
10;

— Šiuo metu' Lietuvoje 
veikia 36 spirito varyklos, 
kurios per metus pagamino 
apie 6 milijonus litrų gryno 
spirito, šiai gamybai varyk
los suvartoja apie 98 milijo
nus svarų bulvių.

— Žydai Kaune iki šiol 
leido keturis dienraščius, bet 
šiomis dienomis pradėjo lei
sti ir penktą.

— Vokietija pradėjo pirk
ti Lietuvoje veislines kar
ves; praeitą mėnesį vokie
čiai išsigabeno 57 veislines 
karves, kurios Vokietijoje 
bus paskirstytos po ūkius.

— Vytauto muziejaus rū
mai jau per ankšti, todėl no
rima aplink muziejų įgyti 
naujų sklypų ir ten pastaty
ti naujas patalpas Kultūros 
muziejui.

— Priekulėje, Klaipėdos 
krašte, M. Meilus, niekinęs 
Lietuvos įstatymus, sakyda
mas, kad jie išleisti žydų, 
totorių ir čigonų, nubaustas 
6 mėn. kalėjimo.

— Kaune mirė apygardos 
teismo teisėjas M. 
čius, palikdamas 
000 litų kapitalo, 
tamentu velionis 
skirstė taip: 30 
neturtingiems 
šelpti; 10 nuošimčių šv. Vin
cento Pauliečio draugijai, 10 
nuoš. Vaikelio Jėzaus dr-jai, 
o kitą turtą giminaičiams. 
Velionis buvo ir gabus daili
ninkas.

— Akcinė Maisto bendro
vė dar šiemet pradės statyti 
savo darbininkams namus; 
pradžiai manoma pastatyti 
8 namus, turinčius po 4 bu
tus.

— Per visą universiteto 
veikimą aukštojo mokslo di
plomų išduota 3144 asme
nims.

— Ernestas Galvanauskas 
ir kiti asmens steigia akci
nę bendrovę Namas, kuri 
statys Kaune ir kitur mūri
nius namus; mūriniai namai 
daugiausia bus skiriami val
dininkams, kurie nori įsigy
ti namus nuosavybėn.

— Rugsėjo gale Kaune įsi
steigė akcinė bendrovė Val
gis, kuri laikys užkandines, 
kavines ir pan. Pagrindinis 
bendrovės kapitalas 300,000 
litų. Ši bendrovė perims sa
vo žinion visas Pienocentro 
užkandines.

— Šiemet per pirmus 7 
mėnesius buvo 12,921 jung
tuvės, gimė 35,325 kūdikiai, 
mirė 18,419 asmenų ir pri
augo 16,906 asmenys.

.— Rugsėjo 23 d. Kaune 
pradėjo veikti ką tik atida
ryta Veterinarijos Akademi
ja, į kurią naujų studentų 
priimta 25.

— Nuo šių metų pradžios 
iki rugsėjo mėnesio galo į 
užsienį iš Lietuvos išvežta 
daugiau kaip 82 milijonai 
kiaušinių; pernai per tą lai
ką išvežta nepilni 69 milijo
nai.

— Latviai išleido savo 
kalboje lietuvių rašytojos 
Jievos Simonaitytės romaną 
„Aukštųjų Šimonių likimas”. 
Ši Simonaitytės knyga yra 
laimėjusi Lietuvos valstybi
nę premiją. Simonaitytė yra 
klaipėdietė.

— Lietuvių Tautosakos 
Archyvas fonografu jau yra 
sudaręs tūkstantį plokštelių, 
kuriose užrašyta tautosakos 
6,895 dalykai, kurių skaičiu
je 6000 dainų. Didžioji daini
ninkų dalis mokėjo iki 100 
dainų. Į plokšteles iš viso į- 
dainavo 240 asmenų, dau
giausia iš Alytaus apskr. — 
55 asm., toliau eina Biržų 
apskr. — 30 asm., Marijam
polės apskr. — 20 asmenų.
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i Bažnyčioje yra trejopos 
rūšies žmonių: gyvų, mie
gančių ir mirusiųjų. Koki 
yra parapijiečiai, tokios yra 
ir parapijos. Vadinasi, para
pijų yra taip pat trejopos 
rūšies: gyvų, miegančių ir 
mirusių. Gyva parapija yra 
toji, kuri turi pasauliečių 
apaštalų. Kartą Pijus X, be
sikalbėdamas su kardinolais, 
juos paklausė, kas šiais lai
kais yra reikalingiausia. 
Vienas atsakė, kad reikia 
daugiau katalikiškų mokyk
lų, kitas, kad daugiau baž
nyčių, trečias, kad daugiau 
kunigų. Tada popiežius pa
sakė: „Daugiausia šiais lai
kais trūksta parapijoms ke
lių dorų, išlavintų ir drąsių 
pasauliečių, tikrų apaštalų”.

Ne visi greitai vaikščioja. 
Daugumas vaikšto lėtai. 
Daug jų užmigo. Bet tie 
žmonės dar tiki. Jie tebenori 
vadinti save katalikais. Te
bemoka bažnytinius mokes
čius. Bet nebeturi drąsos pa
sirodyti katalikai esą nei 
penktadienį, nei per Vely
kas, nei šeimoj, nei draugi
joj, nei valstybėj.

Turi atsirasti tokių, kurie 
eitų į priekį, kurie duotų ge
rą pavyzdį, kurie būtų vado
vai ir trauktų paskui save 
kitus. Reikia kelių Šv. Dva
sios įkvėptų vyrų, kelių jau
nikaičių, kelių moterų, kelių 
mergaičių. Reikia nedidelio 
skaičiaus, bet visiškai pasi
aukojusių. Tie keli nulems 
parapijos ateitį. Jie yra ka
talikų Akcijos motorai. Jų 
reikia prašyti Dievo.
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NAUJOS „SAKALO”
KNYGOS

Atsiųsta paminėti nauji 
Sakalo leidiniai:

6. Gonzague de Reynold, 
„Tragiškoji Europa”. Nau
jųjų laikų revoliucija. Tai 
visam pasauly pagarsėjusio 
veikalo I dalis, kurioje su 
didele erudicija ir objekty
vumu autorius peržvelgia 
Europos gyvenimą nuo 
Prancūzų iki Rusų revoliuci
jos. Gyvas stilius ir origina
lus minčių reiškimas veika
lą daro įdomų ir patrauklų. 
230 psl. 2 lt. 50 et. Jau iš
spausdinta ir II dalis.

7. Giovani Papini, „Tra
gizmai ir vyriškumas”. Ver
tė Vetusius. Su autoriaus 
portretu. Tai žymaus šių 
dienų italų rašytojo beletris- 
tiškai parašyti himnai hu
manizmui, inteligencijai, 
maršai drąsai ir tempui, fi
losofinės pasakos ir lyrinės 
fantazijos. 166 psl. 2 lt.

8. „Lietuvių kalbos rašy
bos vadovėlis” su kirčiuotu 
žodynu. Sudarė A. Kalnius, 
Z. Kuzmickis, J. Talmantas. 
Skiriama mokyklai ir visuo
menei. Jame yra trumpai ir 
aiškiai išdėstyta visa mūsų 
rašyba: balsių rašymas, žo
džių rašymas skyrium ir 
kartu, didžiųjų raidžių, sve
timybių, aukštų pareigūnų, 
vietų rašymas ir k. Žodyne 
yra apie 8,000 sukirčiuotų 
žodžių. 224 psl. 2 lt. 50 et.

9. ’’Teta iš Amerikos”. 3 
veiksmų komedija. Sulietu
vino J. Audronis. Liaudies 
Teatro Nr. 8. Advokato, ar
tisto vaidinančio moteriškas 
roles, amerikone ir jos duk
ters nuotykiai kupini juoko 
ir lengvai pastatomi kiekvie
noje scenoje. 96 psl. 1 lt.

Knygas galima užsisakyti 
šiuo adresu:

„Sakalo b-vė”, Kaunas, . 
Kęstučio g. 36. (Lithuania)*
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Eleonora Bartkevičiūte
Keliaujant Po Lietuva

(Tęsinys)
Palangoje

Tik dėka Užsienio Lietu
viams Remti Dr-jos, mums/ 
amerikiečių „penketukui”, 
teko atkeliauti į gražia gam
ta pasipuošusį mūsų pajūrį. 
Čia kartu su poilsiu buvo 
sujungti naudingi užsienie
čiams lietuvių kalbos kur
sai. Liepos 1 d. kursus ati
darė kanauninkas Steponai
tis. Kursų vedėjas Kuzmic- 
kis kartu dėstė ir lietuvių 
literatūrą. Bendrais bruožais 
supažindino su visu liet, li
teratūros nueitu keliu iki 
šių dienų. Lietuvos istoriją 
skaitė Avižonis; per mėnesį 
laiko išėjome visą Lietuvos 
istoriją, pabrėždami svar
biausius ir charakteringiau
sius mūsų tautos išgyveni
mus, perversmus ir jų prie
žastis. Klausant tų įdomių 
paskaitų, kai prieš akis slin
ko vaizduose visos mūsų 
tautos praeitis, jos pergalės 
ir pralaimėjimai, jos galybė 
ir sunykimas, šių dienų pa
žanga, teko vien gailėtis, 
kad mažytis būrelis gali tuo 
pasinaudoti. Taip norėjosi, 
kad tuo laiku mūsų tarpe 
būtų visas Amerikos lietu
viu jaunimas!

Lietuvių kalbą dėstė prof. 
Salys; politiką — p. Sidzi
kauskas ; liaudies dainelių 
dainuoti mokė dainininkas 
S. Sodeika.

Šią vasarą kursantų buvo 
15 asmenų iš šiaurės Ameri
kos, Pietų Amerikos, Škoti
jos, Latvijos, Vokietijos. 
Daugumoj buvo mokytojai, 
studentai.

Kviečiama kitai vasarai :į 
šiuos kursus daugiau užsie
nio lietuvių. Pageidaujama 
mokytojai. Kelionės išlaidas 
į Lietuvą turi padengti pats 
asmuo, bet už tai visą mėne
sio pragyvenimą Palangoje 
ir kursų lankymą bei eks
kursijas po Lietuvą gauna 
nemokamai. Visi norintieji 
ateinančią vasarą minėtuose 
kursuose dalyvauti turi pa- 
rašvti prašymą į Užsienio 
Lietuviams Remti Dr-ją, 
Nekriklausomybės aikštė, 
Kaunas, ne vėliau sausio 1 
dienos.

Susidraugavimas kursan
tų buvo nuoširdus, Daug į- 
domių žinių apie Pietų Ame
riką teko išgirsti iš San 
Paulo mokytojos -- veikėjos 
L. Majienės.

Viso jaunuoliško, nuošir
daus entuziazmo kibirkštys 
buvo jaunuoliai, studijavę 
Marianapolio Kolegijoj, kaip 
pav., B. Ivanauskas, A. Ka- 
cevičius ir kiti.

Kursantų įspūdžiai
Romeo ir Julijos viloj gy

veno ne vien kursantai, bet 
kelios dešimtys vietinių lie
tuvių mokytojų, valdininkų, 
profesorių. Visi bendrai 
rinkdavos pusryčių, pietų ir 
vakarienės. Kursantų dai
nos, laisvas, atviras juokavi
mas labai greit persimetė į 
visoj viloj vasaroj ančius. 
Kiekvieną vakarą skambė
davo dainos iki vėlumos. Po 
pietų vykdavo sporto rung
tynės vietinių su užsienie
čiais. Visi gyvenome viena 
didele šeima. Tad nestebėti-
na, kad vilos vedėjos pa
stangomis ir visų parėmimu
surengta liepos 30 d. užsie
niečiams išleistuvių vakaras. 
Po vakarienės smagus pasi
linksminimas vietoje. Nuo 
dainų aidėjo Palanga. Užsie
niečiai kursantai dainavo
savo iš eilės; vietiniai savo. 
Užsieniečiai atsisveikinimui 
parašė specialią dainelę, vie-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ateinančiais metais pra-
Mažoji Gėlelė ir Dabartinis Pasaulis LICENSES

tiniai taip pat. Prie to dar 
deklamacijos, smuikavimas, 
duetai, baletas. Visiems bu
vo jauku, linksma, o kartu 
ir liūdna, kad reikia skirtis, 
kad baigiasi taip linksmai 
praleistos dienelės, puoštos 
ir darbu ir jaunatvės links
mais šposais.

Palangos įdomumai
Tai puikus miestelis. Pats 

centras, deja, smarkiai nu
degęs, bet jau pradedama 
atsistatyti. Kita dalis — tai 
vienos vilos; jos didelės, pa
skendusios pušų, eglių ir ki
tų medžių glėbiuose. Gatvės 
pravestos tiesios, šaligat
viai platūs, nors dar vieni ir 
antri negrįsti, bet nekenkia
— sudaro natūralesnį vaiz
dą. Visos gatvės nuaugintos 
kaštanais. Pačiame centre 
išdidžiai stovi šv. Onos baž
nyčia. Gimnazijos būta dvie
jų aukštų, bet šiuo laiku nu
degusi. Gyventojų skaičius 
sudaro 3,000. Su Palanga su
sisiekimas pasirinktinas: 
traukiniais, autobusais, gar
laiviu, arba ir orlaiviu.

Gilioje senovėje Palanga 
buvo uostas. Čia žemaičiai 
kartą smarkiai sumušė kry
žiuočius. Laikui bėgant Pa
langa liko grafo Tiškevi
čiaus nuosavybe, vėliau lat
vių rankose. 1921 m. atiteko 
Lietuvai. Palanga kaip uos
tas nebetinka — smarkiai 
užneštas smėliu, dabar tik
tai puikus kurortas, kur su
plaukia kas vasarą tūkstan
čiai vasarotojų. Kurorto pa
sididžiavimu gali būti di
džiulis parkas — pušynas, 
vienas gražiausių visoj Lie
tuvoj. Parke kasdien nuo 3 
vai. iki 7:30 vakaro griežia 
Kauno policijos orkestras. 
Ką bekalbėti apie ramią, 
kartais vilnimis siaučiančią 
Baltijos jūrą, apie puikias 
smėlio kopas, kur vėjuotą 
dieną yra kur pasislėpti, pa- 
nlūdymį (beach), nutiestą 
baltu ir švariu, it cukrus 
smėliu. O kas nori, gali nau
dotis ir šiltomis sūraus van
dens voniomis.

Be nuomojamų bei priva
tinių vilų, vasarnamių, yra 
puikios sanatorijos vasaro
tojams. Būtent: gailestingų
jų seserų, mokytojų, kari
ninkų, policijos, Liet. Karo 
mvalidų. Visos patogiai į- 
■engtos, erdvios. Didesniam 
oatogumui bei sveikatos at
žvilgiu reikia Palangai van
dentiekio, bet su laiku ir tas 
bus įrengta.

Birutės kalnas
Negaliu nepaminėti gar

saus Birutės kalno, kuris 
yra parko šone ties jūra. 
Aukščio turi 21 metrą. Vi
sas nuaugęs aukštomis puši
mis. Į kalną veda kelios gat
velės, alėjos. Jų svarbiausia
— gražiausia ir ilgiausia 
Dariaus Girėno alėja. Neofi
cialiai ji vasarotojų pava
dinta Meilės alėja, nes pore
lės mėgsta čia „pavandravo- 
ti”.

Pačioj kalno viršūnėj pa
statyta mūrinė koplytėlė su 
puikiai papuoštu altoriumi 
viduje, ši mūrinė yra jau 
trečioji po to, kai Kęstučio 
laikais buvo pastatyta medi-
nė ir pavadinta šv. Jurgio.
Mat, Kęstutis, beviešėdamas
Palangoje sutiko Birutę, ku
rią karštai pamilo ir prašė 
jos rankos. Birutė nesutiko, 
nes tuo laiku jau buvo vai
dilutė deivės Praurimos. 
Tada Kęstutis Birutę pagro-
bė ir 1343 m. ją vedė Trakų 
Pilyje.

(Bus daugiau)

sidės gražinimas Fire Island 
jūrų pakraščio. Bus padary
ta 3 atskiros maudymuisi 
vietos. Visas darbas kaštuo
siąs apie 15,500,000 dol.

New Yorko teisėjas Coti- 
llo žada važiuoti į Italiją ir 
užtarti Amerikos žydus pas 
Mussolini. Sako, kad Ameri
kos žydai žada boikotuoti 
Italijos importą. Jeigu tas į- 
vyktų, tai kiltų didelis „ka
ras” tarp žydų ir italų, ypač 
New Yorke.

New Yorko ir Brooklyno 
vyskupai ragina tikinčiuo
sius spalių 16 d. eiti prie 
Komunijos. Tą dieną New 
Orleans, La. prasideda Tau
tinis Eucharistinis Kongre
sas.

Praeito šeštadienio vaka
rą kumštininkas Sirutis mu
šėsi su Otis Thomas, juodu
ku. Kumštynės buvo 15 
raundų.

Long Island City piliečiai 
reikalauja, kad Long Island 
geležinkelis būtų elektrifi
kuotas. Girdi, lokomotyvų 
dūmai teršia ne tik orą, bet 
ir namus ir namų vidų.

Netoli Baltimorės vienas 
ūkininkas, ardamas lauką, 
išarė skrynutę, kurioje ras
ta 100 tūkst. dol. senais pi
nigais.

Amerikos geležinkelių dr- 
ja praneša, kad netrukus 
bus įvesti nauji keleivinių 
traukinių motorai, kurie va
rys traukinius 100 mylių į 
valandą greičiu.

New Yorko parkų sky
riaus vedėjai kitais metais 
vasaros laikui sudės visuose 
miesto parkuose, ypač pajū
ry, perkūnsargius, nes pra
eitą vasarą perkūnėlis daug 
nuostolių miestui yra pada
ręs.

VIEŠĖJO GENEROLAS M. 
PEČIULIONIS

Šioje šalyje apie 3 savai
tes viešėjo atsargos genero
las M. Pečiulionis. Jis yra 
Kaune esančios Amerikos 
Lietuvių Akcinės Bendrovės, 
Lietuvoje atstovaujančios 
Fordo ir kitas firmas, vyr. 
direktorius. Dėl žymiai pa
didėjusio automobilių skai
čiaus Lietuvoje, jo vadovau
jama bendrovė ruošiasi pra
plėsti savo automobilių dirb
tuves ir gaminti kai kurias 
atsargines automobilių da
lis. Tuo tikslu jis atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir vedė derybas Detroi
te, Akrone, Providence, New 
Yorke ir kitur.

Kad sutaupytų laiko, ats. 
gen. Pečiulionis naudojosi 
oro linijomis. Svečias buvo 
maloniai nustebintas, suti
kęs, grįždamas iš Detroito, 
orlaivyje patarnautoją lietu
vaitę Antaniną Andriulytę, 
kuri puikiai kalba lietuviš
kai ir pareiškė, kad be jos, 
tarp New Yorko ir Čikagos 
Amer. Airlines orlaiviais 
skraido ir kita lietuvaitė, 
p-lė Gudaitytė.

Gen. Pečiulionis išvyko
Lietuvon spalių 12 d. pran
cūzų linijos laivu Norman-
die.

CHORŲ VEDĖJŲ ŽINIAI

Siuntinėjant užkvietimus 
dalyvauti Pasaulinės Paro-
dos Lietuvių Dienos Dainos 
programoje buvo pažymėta, 
kad užsiregistravusiems

(Tęsinys) Gėlelės. Vyrai ir moters, vi-
Mūsų laikų šventoji atsi- sų tautų, visų luomų, aukš- 

žadėjo, be murmėjimo, tai, 
kas šiandien žmonių labiau
siai branginama. Ji žinojo, 
kad mūsų atlikti darbai, ne
žiūrint kaip mūsų pačių aky
se atrodytų milžiniški, Die
vui vis pasirodo menkučiai. 
Mes visu išsitempimu bėga
me per gyvenimą, užmiršda
mi, kad Išganytojas tyliai 
vaikštinėjo, o būtų galėjęs 
važinėti karališkai. Jis pa
mokslus žmonėms sakė kal
neliuose, o būtų galėjęs pri
pildyti didžiausias sales ar 
aikštes; pasauliui, kuris mo
kėjo vien tik užkariaujan
čius generolus sveikinti ir 
kelti ovacijas, Kristus sakė: 
„Jei nepasidarysite kaip ma
ži vaikeliai, neįeisite į Dan
gaus karalystę”.

Šventoji Teresė tai žinojo 
ir ji šiandien grąžina pasau
lį prie tų užmirštų dalykų. 
Dangoraižiai nėra svarbūs; 
universitetai išnyks; mies
tai pavirs į dulkes; vien tik 
sielos gyvens amžinai. Nors

i meilė artimui yra svarbi, ta- 
Ičiau Kristus tą meilę antro
je vietoje statė. Pirma ir 
svarbiausia yra mylėti Die
vą, mūsų Viešpatį, visomis 
savo galiomis. Svarbus yra 
moters išvadavimas iš ver
gystės, tačiau pastebime, 
kad labiausia Kristaus nu
mylėta mūsų laikuose yra 
toji, kuri artimiausiai pri
lygsta prie Jo paties Moti
nos skaistumo, nusižemini
mo ir pamaldumo.

Mūsų šventoji pasauliui 
nežinoma,^ jos šventumas 
nepastebėtas net artimiau
sių savo draugių, Dievo bu
vo rengiama per kelis trum
pus metelius mūsų laikų rei
kalams. Kai žmonės statė 
vis didesnes ir didesnes 
dirbtuves, Dievas pasodino 
savo darželyje tą mažąją gė
lelę ir ją prižiūrėjo. Pasau
lio didi pramonininkai plėtė 
savo pramonę, kad net Afri
kos dykumose radosi jų 
dirbtuvių produktai; Dievas 
gi augino savo numylėtos 
gėlelės dorybes, kad ji būtų 
įkvėpimas Jo misijonie- 
riams. Generolai ir valdyto
jai rengėsi vis prie didesnių 
ir didesnių karų, o Dievas, 
Dangiškas Kūrėjas, augino 
vis gilyn ir gilyn Sesutės 
Teresės širdelėje nusižemini
mą, skaistumą, savęs atsiža
dėjimą ir meilę.

O kada pasaulis nustebęs 
pasižiūrėjo į savo darbų vai- 

•sius, matė, kiek nekaltų gy- 
I vybių paaukota ant karo au
kuro; kada žmonės susipra
to, kad alkis negali būti 
aukso ar tuščių žodžių paso
tintas, — tada Kristus iškė
lė pasauliui gražų ir dorin
gą gyvenimą savo Mažosios

tieji ir galingieji, taip pat 
žemės prastieji, kareiviai, 
karo šmėklose sugauti, — 
visi priklaupė prie naujosios 
šventosios ir jos šventumo 
kvapo stengiasi pagauti. Ji 
išmokė pasaulį tikrosios 
meilės, ne supuvusios, kuri 
tik širdis sudrasko.

Tokia tat mūsų laikų 
šventoji, kuri grąžina pasau
lį ir mus atgal prie tų dory
bių, užmirštų, prie skaisty
bės, prie Dievo meilės, prie 
atgailos, prie savęs išsižadė
jimo. Mes, katalikai, esame 
pamylėję Mažąją Gėlelę, 
šventą Teresėlę, glaudžiame 
ją prie savo širdies, o jos 
paveikslą kabiname prie sa
vo sienos, mūsų šventyklose 
ir net savo orlaiviuose.

Mažoji Gėlelė ir vidujinis 
gyvenimas

Dvi moterys buvo taip 
brangios širdžiai mūsų Vieš
paties, kad jis, nuvargęs nuo 
pariziejų nepaisymo ir ne
apykantos, nueidavo pas jas 
Betanijon pailsėti ir atsigai
vinti. Viena iš jų, Morta, la
bai rūpestingai Jam tarnau
davo; antroji, Marija, kuri 
pasirinko geresnę dalį, sė
dėdavo prie Jo kojų, kalbė
davo su Juo, klausydavo Jo 
ir Jį mylėjo visa savo skais
čia širdimi.

Nesuprantantis pasaulis 
vis su nusistebėjimu žiūrėjo 
į Mariją. Dėlko Kristus sa
ko ją pasirinkus geresnę da
lį, kai Motta buvo toji, kuri 
net pavargdavo Jam tarnau
dama, gamindama Jam val
gį, lopydama Jo drabužius ir 
dailindama namus, kad tik 
Jam smagiau būtų?

Tokiu pat nusistebėjimu 
pasaulis žiūri į vienuolę, ku
rios užsidaręs gyvenimas y- 
ra pagal Marijos pavyzdį. 
Net netikintis gali suprasti, 
kad sesuo, kuri mokytojauja 
ir ligonius prižiūri, dirba i 
naudingą pasauliui darbą. 
Jis gal net gerbia gailestin
gąją sesutę, kuri pavaduoja 
motiną mažiems vaikams ar 
seneliams. Bet jis šnairiai 
žiūri į kontempliatyvę, užsi
dariusią vienuolę, karmelietę 
ar klarietę ir, ranka pamo
jus, išsireiškia, jog toks gy
venimas tikrai niekam ne
vertas. Bet pasigailėkime to
kio, jis vargiai gali suprasti 
pareigą Marijos, sėdinčios 
prie Kristaus kojų, klausan
čios Jo ir mylinčios Jį visa 
savo širdimi.

Tačiau ir mes, katalikai, 
negalime tikrai džiaugtis 
šventąja Teresėle, o nesu
prasti reikšmės to gyveni
mo, kurio ji taip troško, 
kad, būdama tiktai penkioli
kos metų amžiaus, paties 
Švento Tėvo verkdama pra
šė leisti ją priimti į vienuo
lyną.

Jeigu užsidariusios vie
nuolės gyvenimas nėra gir
tinas, tai pati Katalikų Baž
nyčia nėra girtina ir net da
lis Kristaus mokslo pasilie
ka be reikšmės. Užsidaręs 
gyvenimas, tikrenybėje, yra 
paties Kristaus nurodytas 
žodžiu ir pavyzdžiu, lygiai 
kaip Jo yra nurodytas rei
kalingumas maldos ir atgai
los. Be maldos negalime su- 

į silaukti Dievo pagelbos ar 
studijuoti dainas. Pavasaris ' ^<1™°. Atgaila yra reika- 
nebetoliausia, reikės pradėti j 
chorų vizitaciją, kad būtų i 
galimybės nors kiek su cho-

chorams tuojaus bus išsiun
tinėtos gaidos, šiuomi pra
nešame, kad ne dėl dainų 
programos komiteto kaltės 
iki šiol nepagamintos ir ank
sčiau gruodžio mėnesio jo
kiu būdu nebus galima gaidų 
siuntimui prirengti.

Užsiregistravusių chorų 
dalyvauti programoje chorų 
vedėjų šiuomi prašome, kad, 
statant savo darbų planus 
tolimesnei veiklai, malonėtu
mėte taip sutvarkyti, kad 
kaip tik bus gautos gaidos 
tuojaus būtų galima pradėti

rais iki to laiko pasirengti.
J. Brundza, 
LDDRK. sekr.

I „Jei nedarysite atgailos”, 
sako Kristus, „visi žūsite”.

(Bus daugiau)
(Versta iš

kun. Lord, S. J. raštų).

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
RL935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A off the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
(Arcadia Inn)

2136 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave., 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. 
RL6434 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 160 N. 4th St.. & 240 Bedford 
Aye., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
d-b-a Joe’s Bar & Grill 

150 N. 4th St., 
&240 Bedford Ave.

ANDREW J. GALLAGHER 
(The Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6055 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 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

9 Willoughby St., Brooklyn, N.

432 Nostrand Avė.,

Y.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 
147 Thames Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6019 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

503 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 255 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed | 
on the premises.

JERRY ZABB 
Hampton Bar & Grill

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3395 h'as been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton St., 
& 20 Somers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2816 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed I 
on the premises.

MICHAEL BUS 
d-b-a Linden. Bar & Grill

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1038 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 116 Bushwick Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM KESTLER
116 Bush wick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1150 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. V

NOTICE is hereby given that License N<b 
RL 6462 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 13-15 Grand St., Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar and Grill

13-15 Grand Street, Ext., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1016 has been issued to the undersigns I 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Nassau Avenue, Boroufh 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AUGUST GERKE
! 253 Nassau Avenue, Brooklyn, N. Y 
' NOTICE is hereby given that License No 
RL 2659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Avenue, Borongh 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN SAUERWALD and 
LEONARD STROBEL

220 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2619 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 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole St., Borough of | ADOLPH H. STUKE
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Nassau Tavern
on the premises. I 101 Nassau Avenue, Brooklyn, N. Y.

ARTHUR KELLER 
20th Century Tavern

52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5866 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 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI 
Pat’s Bar and Grill

1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 176 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM 
CHARITON’S

176 Seheffield Ave.,

CHARITON 
RESTAURANT 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine hnd liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
VITO DI NAPOLI & CARMINE TELESE 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RINKEWICH, JR.
67 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5511 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 553-555 Fulton St., a-k-a 6-8-10 
DeKalb Ave, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MEYERS CANDIES. Inc.
553-555 Fulton St., a-k-a 6-8-10 DeKalb Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 787 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 815 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAPPAS BAR and CHOP HOUSE, Inc. 
815 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License No. 
RL1012 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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513-15—69th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar and Grill) 

1513-15—69th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6419 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 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICOLO CHIMIENTI 
Paradise Bar & Grill

276 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL915 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 
(Haemer’s Bar and Grill)

279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5497 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 35 DeKalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP, Inc.
35 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5130 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 43 Rockaway Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES GARRETT
43 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION 
ETC.. REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912.

Of ’Amerika’ published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 1, 1938
State of New York County of Kings SS.

Before me, a Notary Public in and for the State and County afore
said, personally appeared D. J. Averka, who having been duly 
sworn according to law, deposes and says that he he is the Manager 
of the Lithuanian weekly AMERICA and that the following 1A 
to the best of his knowlege and belief, a true statement of the owner
ship, management (and if dally paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown In the above caption, required 
by the Act of August 24 1912, embodied in section 411, Postal Laws and 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing 
editor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bu
reau, Inc., 423 Grand St., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laucka, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor none, Business Manager 
D. J. Averka, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owners are: Lithuanian Universal Bureau. Inc., 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., Its stockholders, holding not less then one per cent 
of total amount of Issued stock are: Norbert Pakalnis, 259 No. 5th St., • 
B’klyn. N. Y, John Balkunas, 64-25 Perry Ave., Maspeth. N. Y, Silvester 
Remeika, Smithtown, L. I., Joseph Alekslunas, 213 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y; Charles Vilniškis, 383 So 4th St., Brooklyn, N. Y.; Joseph 
Zydanavičius, 260 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.; Joseph P. Machulls 
86-56 85th St., Woodhaven, N. Y.: Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark. N. J.: Joseph Simonaitis. 211 Riplev Pl. Elizabeth N. J.; Stan
ley Lukoševičius, 316 So. 4th St., Brooklyn, N Y.; Anthony Stansauskas, 
370 Wialnut Street, Newark, N. J.; Vytautas Zalnleraltls, 240 Irving Av. , 
Brooklyn, N. Y.; George Tumasonls, 222 So 9th St.; Brooklyn. N. Y.; 
LRKSA 134 kuopa, 213 So. 4th St., Brooklyn. N. Y, Apreiškimo parapijos 
Ražančlaus draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y, Apreiškimo Para
pijos šv. Vardo draugija' 259 No. 5th St., Brooklyn, N, Y.; Plus Lekesls 
64.25 Perry Ave, Maspeth, N. Y.: Peter Vanagas, 337 Woodward St. Jeresy 
City, N. J.: Joseph Shestokas, 32 Dominic St., New York. N. Y,: Juozas 
Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J.; Anthony Kazlas, 25 Taylor 
St., Newark, N. J.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next above giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders. If any, contain not only 
the list of stockholders and security holders as they appear nrmn the 
books of the company but also, in cases where the stockholder or 
security holder appears upon the books of the company as trustee or In
snv other fiduciary relation, the name of the person or corporation for " 
whom trustee Is acting, Is giving; also that the said two paragraphs 
contain statements embracing affiant’s full knowledge and belief as 
to the circumstances and conditions under which stockholders and se
curity holders who do not annear unon the books of tb° conr-’n” as 
trustees hold stock and securities In a canacitv other than that of a 
bona fide owner: and this affiant has no reason to boll eve that any 
other person, association, or corporation has anv-Interest direct or indi
rect In the said stock, bonds, or other securities than as so stated hv him.

D. J. AVERKA
Sworn to and subscribed before me this 29th dav of fteW-^nber. 1930 

(SEAL) Constantine R. Jurgčla
(My commission expires March 30, 1939)



Spalių 14 d., 1938 m.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
HARTFORD, CONN.

NEW HAVEN, CONN.

Ant. žiemys.

NEWARK, N. J.

GREAT NECK, L. I.

LINDEN, N. J.

BALTIMORE, MD.

NEW BRITAIN, CONN.

puotos dalyviai vienbalsiai j žydinčiuos soduos raiboji

patarnavo

PRANEŠIMAS

PHILADELPHIA, PA.

JERSEY CITY, N. J.
ROCHESTER, N. Y.

ir Petronėlė Ma- 
užsiprenumeravo

Reikia p 
nimas gale

ma padaryt 
Už viso v;

VAR
IŠi

Šv. Van 
riai prašoi 
liu 15 d., I 
ti i Augę’ 
salę. Bus 
lai jubil 
Prašomi 
po Rožan 
eiti į salę.

Užrašyk AMERIKĄ savo 
giminėms į Lietuvą; ji ten 
bus mielai laukiamas sve
čias.

ie salėje, g 
ie bus štai 
turės pro; 
Ateikite ir

nadovanojo 
lin puokštei 
tė ponai E 
mininkė M 

Šiuo neti 
Kruzas bin 
tas ir sujai 
kad svkiu 
tik ką su?

Šv. Vardo 
bus spalių I 
ny. Reikia 
Vardo dr-j< 
būna nep; 
nebus men1

Spalių t 
vai savo 1 
sūnui, ki 
dienio pu< 
kurie gimi

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

Vaškas su 
pagamino i

KEARNY IR HARRISON, 
NEW JERSEY

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

Svarbiausia priežastis, ko
dėl vedybos esti nesėkmin
gos, yra tai, kad vedami 
apsvaigimo metu.

— Collins. '

Laimingas yra tas, kun! 
mažu pasitenkina.

— M. P.

h ir prai 
sunkios ligi

Ta proj 
brol 

W’oia i Ai 
’’’siams ato 
"W i»linkė 

pa? 
h 

atsil 
liniukai 
donomis 
> ir Ji

1

Hritia 

?e' h nw 
J* Pitalpi] 
foninėje, 
^eji p

Po ilgų nuo rašymo vaka- 
cijų vėl jūsų koresponden
tas ima plunksną ir stengsis 
vėl laiks nuo laiko pranešti 
šios lietuvių kolonijos įvai
rias naujienas.

Krikščioniško mokslo 
kongresas

Spalių 1, 2, 3 ir 4 dieno
mis Hartforde įvyko Tauti
nis Krikščioniško Mokslo 
Brolijos kongresas. Dalyva
vo tūkstančiai delegatų iš 
Amerikos, Kanados, Afrikos, 
Anglijos ir Australijos. Bu
vo daug arkivyskupų, vys
kupų, kunigų, misijonierių 
vienuolių, sesučių ir šiaip 

'pasaulionių. Vietiniai laik
raščiai gražiai atsiliepė savo 
aprašymais ir įvairiais pa
veikslais. Paskaitos buvo la
bai įdomios ir jeigu jos bus 
vykdomos, tai kongresas bus 
atlikęs labai našų ir išganin
gą darbą.

Paskutinėje dienoje, kai 
vyskupas davė palaiminimą 
šv. Juozapo katedroje, o 
Katkauskaitė, mūsų lietuvai
tė, operos pažiba, giedojo 
dviem atvejais. Jai ir pasi
sekė. Katedra buvo kimšte 
prikimšta. Pats neradau kur 
sėstis, reikėjo stovėti. Bet 
dabar džiaugiuosi. Kai Ona 
Katkauskaitė rengėsi giedo
ti, vienas aįrys, manęs nepa
žįstąs, sako man: „Tėveli, 
ar žinai kodėl visi žmonės 
dabar žiūri aukštai į vargo
nus” Išsižiojęs klausiu ko
dėl. Jis atsako, kad giedos 
Ona Katkauskaitė. Sakau: 
„O taip, ji mūsų parapijos 
buvusi choristė ir parapijie
tė”. Jis nustebo. Visi di
džiuojasi Onutės balsu.

— Vilimas Monkewicz 
New Britaine, kurio tėvas 
buvo lenkas, o motina lietu
vė, dabar „runina” respubli
konų sąraše. Jis ir adv. Al
girdas' Povilaitis yra New 
Britain teismo „prosecuting 
attorneys”. Jiedu gyvena 
kaimynystėje gražiai ir abu 
turi kaimyniškus darbus tei
sme.

— Hartforde neseniai įvy
ko baisios nelaimės, audra ir 
potvynis, žmonės dabar atsi
gauna, bet daug nuostolių 
padaryta. Lietuviai ūkinin
kai gal daugiausiai nukentė
jo. Daug tabokinių trobų 
audra nuvertė, parbloškė, 
sunaikindama pačias darži
nes ir sugadindama visos 
vasaros darbą. Mes jiems la
bai užjaučiame. Miestiečiai 
nukentėjo daugiausia nuo 
krintančių medžių, sudaužy
tų langų ir užtvinusių rūsių. , vai. Šiais metais skyriui va

dovauja veikli valdyba: 
pirm. P. Poškus, vicepirm. J. 
Maksimavičius, sekr. Julė 
Janušonytė, ižd. J. Petkevi
čius ir valdybos narys M. 
Nevulis. N. B.

vęs Kristaus mokslo, drauge 
taptų geresniu šios šalies 
gyventoju piliečiu ir geres
niu kataliku. Taigi, mūsų 
mokykla, gabiai vadovau
jant sesutėms lietuvaitėms 
pranciškonėms, pildo tuos 
visus kongreso troškimus iš
auklėti mūsų jaunimą geres
niais piliečiais ir katalikais^ 
Sveikinam.

Ateinantį sekmadienį lie
tuvių šv. Andriejaus parapi
joje, New Britaine, kur kle
bonauja kun. Vaškelis ir vi- 
kariauja kun. Karlonas, į- 
vyksta metiniai 40 vai. at
laidai. Klebonas nuoširdžiai 
kviečia New Britain© ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir naudotis ypatingomis 
Dievo malonėmis. Bus daug 
svečių kunigų, kurie sakys 
pamokslus ir klausys išpa
žinčių. Tai bus spalių 16, 17 
ir 18 dienomis.

J. Žukauskaitės koncertas
Spalių 30 d. gražiausioje 

ir erdviausioje Linrose Club 
salėje įvyksta artistės J. Žu
kauskaitės koncertas. Tai 
pirmas šios rūšies čia paren
gimas. Yra pakviestas mies
to mayoras McManus, kuris 
pasižadėjo atvykti su visu 
savo štabu. Yra kviečiami ir 
kiti žymūs kitataučiai. Tuo- 
mi norima iškelti. lietuvių 
vardas ko aukščiausiai. Tai 
nuopelnas organizacinio ko
miteto, kurio priešaky p. 
Liudvinaitis. Be to, dalyvaus 
ir choras, p. A. Stanišausko 
vedamas. P. Stanišausko 
prisidėjimas su savo choru 
žymiai koncerto pasisekimą 
padidins. Sveikiname linde- 
niečių darbuotę.

Vaidila.

Spalių 9-tos minėjimas
Vietos Vilniaus vadavimo 

sąjungos skyrius spalių 9 d. 
lietuvių salėje suruošė Vil
niaus gedulo minėjimą. Pa
rapijos choras, varg. K. Žal- 
nieraičio vedamas, sudaina
vo keletą dainų; atskirai 
pasirodė vyrų choro grupė, 
kuri sudainavo smagių tau
tiškų dainų. Atitinkamas 
kalbas pasakė Hartfordo 
klebonas kun. J. Ambotas ir 
AMERIKOS redaktorius. 
Programai vadovavo pats 
WS skyriaus pirm. Pijus 
Poškus. Padaryta rinkliava 
Vilniaus lietuvių reikalams.

VVS skyrių sudaro vieti
nių lietuvių draugijų atsto-

Lietuviai Hartforde mažai 
nukentėjo, nes gyvena tolo
kai nuo upės. Koresponden
tas patyrė tiktai vieną nelai
mę... jo smuiko viena styga 
sutruko per tą vėtrą. Rašo
moji mašinėlė gerai veikia, o 
popierius nesušlapęs, tad jis 
vėl iš dėkingumo ima rašyti 
kolonijos korespondencijas.

Mūsų mokykla dabar turi 
jau high school du skyrius. 
Mes džiaugiamės, nes tai y- 
ra pirmyn ėjimas. Gerai da
ro tie lietuviai tėvai, kurie 
siunčia savo vaikučius j tuos 
du skyrius. Per katalikų 
kongresą visur teko girdėti, 
kaip rūpinasi mūsų katali
kiški vadai vyskupai, kuni
gai, sesutės ir šiaip pasau- 
lionys patiekti mūsų jauni
mui, ypatingai high school 
metu atitinkamą Kristaus 
mokslą, kad jaunimas, įga-

Sporto klubas
Čia gerai gyvuoja lietuvių 

jauniiųo atletų sporto klu
bas, kurs nuomojo namą vi
sai užkampy, kad dolerį kitą 
kasoje sutaupytų. Dabar jau 
trečias mėnuo, kai persikėlė 
į puikų namą, gražioje vie
toje, kur jau visiems malonu 
atsilankyti. Prie klubo pri
klausą jaunuoliai lietuviai 
(yra keli nariai kitataučiai) 
zisu šimtu procentų katali
kai, taip pat namo savinin
kas praktikuojąs katalikas 
a. Kažemėkas.

Klubo patalpos 1351 So. 2

• gatvė, Philadelphijoje. Klu
bo valdyboje: pirm. Antanas 
Mačiulis, vicepirm. (buvęs 
liet, pusvalandžio radijo ve
dėjas) Kazys Kisielius, ižd. 
Juozas Sandarga, nutarimų 
rašt. Edvardas Norkus, fin. 
rast. Petras Pupa.

Klubą puošia puikūs bal
dai, geras radijas, žaidimų 
stalas. Jau paduotas pareiš
kimas ir rankpinigiai įsigy
ti čarterį. Kada bus gautas 
čarteris, tada visi galės lan
kyti jaunuolių lietuvių atle
tų sporto ratelio klubą. Da
bar tik nariai su savo drau
gais gali lankytis. Nariais 
priimami tik susipratę kata
likai, gero vardo lietuviai. 
Be to, lietuviai pageidauja, 
kad vienas kitas lietuviškas 
katalikiškas laikraštis lan
kytų jų klubą. Tegu jaunieji 
domisi mūsų spauda.

K. Dryža.

Dievo Motinos Sopulingos 
parapijos metinė vakarienė 
ir šokiai bus spalių 30 d. Vi
sas pelnas skiriamas naujos 
bažnyčios fondui. Nėra abe
jonės, kad visi parapijiečiai 
stengsis dalyvauti toje va
karienėje. Tuomet pasirody
sime, kad mes dirbame nau
jai bažnyčiai. Tiesa, reikia 
pagirti kaimyninių kolonijų 
svečius, kurie lankosi mūsų 
parengimuose. Tikime, kad 
ir dabar atsilankys į minėtą 
vakarienę, kuri įvyks sek
madienį, spalių 30 d. L. P. 
Klubo salėje, 134 Schuyler 
Ave., Kearny. Pradžia 6 vai. 
Bilietai po 75 c. Meldžiame 
nusipirkti iš anksto. Visus 
kviečia Komitetas.

— Spalių 9 d. ryte per mi
šias buvo šv. Vardo vyrų 
draugijos mėnesinė Komuni
ja. Kas atsiminė pavergtą 
Vilnių, tas siuntė savo mal
dą prie Aušros Vartų Pane
lės Švč. už kenčiančius lietu
vius. Draugijos lietuvių sa
lėje minėjo gedulo dieną su 
paskaitom vakare; įžanga 
buvo dykai.

— Praeitą savaitę buvo 
laidotuvės K. Šideikienės ir 
senelio P. Žiliaus, kuris bu
vo Susivienymo 13 kuopos 
narys.

— Iš Lietuvos sugrįžo Ve
ronika Frankienė, nepapras
tai džiaugiasi Lietuvos pa
žanga ir kitais įspūdžiais; 
ypatingai gėrėjosi Lietuvos 
gražiomis bažnyčiomis. Ka
dangi iš Rokiškio apskr. ly
gių laukų atvažiavo į Prienų 
kalnelius, tad daug įdomumo 
turėjo. Kur tik pasisuksi, 
Lietuva duonos turi, viskas 
gerai uždera. Cukrus bran
gesnis, kaip Amerikoj. Ūki
ninkai augina daug runkelių 
gyvuliams, tad ir žiemą pie
no yra. Smagu Lietuvoj, kad 
tik tų karų nebūtų.

— Spalių 16 d. įvyksta 40 
valandų atlaidai šv. Alfon
so bažnyčioje. J. K.

— Šv. Vardo metinis pa
radas įvyko spalių 9 d. Pa
rade dalyvavo ir šv. Onos 
lietuvių parapija. Vyrų eise
noje dalyvavo apie du šim
tai. Griežė American Legion 
benas. Uniformoj be kleb. 
kun. S. Stonio dar ėjo A. 
Marcinka, J. Lipinskas, S. 
Andruškevičius, J. Andriuš
kevičius, Kelsey ir Delionis. 
Maršalka buvo šv. Vardo 
pirm. S. Andriuškevičius. 
Tvarka buvo labai gera, už-

labai gražų įspūdį. Garbė 
tat lietuviams už gražų pasi
rodymą.

— Sodaliečių šokiai ir ba
lius įvyksta spalių 22 d.

— Sunkiai serga M. Če-j 
paitienė. Aprūpinta Sakra
mentais. Linkime pasveikti.

— Spalių 24 — lapkričio 
6 d. bus misijos, kurias 
skelbs kun. Kidykas, jėzui
tas. Pirma savaitė moterims 
ir merginoms, antra — vy
rams ir vaikinams. Prašom 
gausingai lankytis.

Vedybinio gyvenimo 
jubiliejus

Spalių 9 d. šv. Kazimiero 
liet. par. salėje suruošta 
šauni staigmena pagerbti 
Antaną ir Petronėlę Mačiu- 
laičius jų vedybinio gyveni
mo 25 metų sukakties pro
ga. Puotoje dalyvavo Mačiu- 
laičių giminės ir artimesni 
draugai, kurių tarpe buvo 
brolis J. P. Mačiulis su šei
ma iš Woodhaven, N. Y., K. 
Džiaugiu ir Sinkevičių šei
mos iš Worcester, Mass., J, 
Kramanauskų, J. Bazevičių, 
J. Antanaičių šeimos, p. Ma- 
stauskienė, p. Žilaitis ir Mi- 
nalgų šeima iš Bridgeport, 
Conn., P. Bakaičių šeima, A. 
Kidula, M. Durnas ir p. Gri- 
bas iš Waterbury, Conn. Vi
so svečių ir viešnių buvo per 
100.

Puotą suruošė veiklios šei
mininkės : Petronėlė Žilins
kienė, Navickienė, EI. ir E. 
Medelienės ir Domicėlė Ba- 
kaitienė. Joms pagelbėjo J. 
Žilinskas, M. Bakaitytė, Nor- 
kūnaitė, Križinauskaitė, Ta- 
mulevičienė, Steponkienė, 
Tautvidienė, J. Navickas, F. 
Bakaitis, J. Mačinskas, E. 
Džikiūtė, p. Trojus ir kt.

Buvo ir kalbų programa, 
kurią vedė uolus veikėjas 
M. Kvaratiejus. Buvo prisi
minta ir Spalių Devintos 
Dienos reikšmė — Vilnijos 
reikalai. J. P. Mačiulis per
skaitė adv. Endziulaičio 
pagamintą rezoliuciją, kurią

žia į visokias „pares , ku
rios joms kaštuoja nuo 1 iki 
5 dol. Dabar jos Šnekėjo, 
kad, girdi, gal rinks aukas, 

[tad kaip ten gali eiti. Tai ir 
suskamba sielos stygos: Oi 

(Varge, varge, kada gi mes 
itave išbrisim.

Aukojo po $1 P. Svetikas, 
A. Žiemys, J. Braknys, K. 
Šilinis, J. Levickas; po 50 c. 
Morkūnas, Pečkus, Mir. Ba
ranauskienė, S. Valiukas; 
kiti smulkiau aukojo. Giliau
sio nuoširdumo ačiū aukoju
siems ir majorui už atsilan- [ 
kymą. Drauge su majoru ir 
žmona lankėsi p.p. Trečio
kienė, Lelešienė ir dar vie
na, kurios pavardę pamir
šau.Vytautas Tamulis

Sėkmingai laimėjęs pirmą 
vietą Brooklyn© Dodgers 
metikų tarpe. Nors šioje ko
mandoje pradėjo žaisti ne iš 
pat pradžių sezono, bet sa
vo žaidimais pasiekė šią vie
tą. Vytautas tikisi, kad ki
tais metais, turėdamas ge
resnes sąlygas, galės dar ge
riau pasižymėti. Grįžęs į 
So. Bostoną, Vytautas vėl 
draugauja su lietuviais ir 
beveik kiekvieną vakarą jį 
galima sutikti L. Vyčių 
„bowling alleys” kamba
riuose. Lietuviams malonu 
jį turėti savo tarpe; visi 
jam linki iškilti į viršūnes 
jo pamėgto sporto srityje.

nės kūrimąsi ir dabartinę 
jos eigą. Žmonės įdomiai jo 
kalbos klausėsi.

Kadangi majoras pusva
landžiu pavėlavo į Rocheste- 
rį, tai ir prakalbos pavėluo
tos. Negalėta visų ceremoni
jų atlikti, liko nepasakyta 
štai koks pasveikinimas:

Sveiki, aukšti, malonūs 
sveteliai, atvykę iš mūsų Tė
vynės. Iš tos rytų šalelės, 
kur rytmetėlį saulutei te
kant gausi miglelė apiberia 
augmeniją brili j antiškai
blizgančia rasa. Kur pilkieji 
vieversėliai savo švelnute 
giesmės meliodija budina 
piemenėlius, į lauką jojan
čius palydi artojėlius. Kur

priėmė. Rezoliucijos parėmi
mui atsirado savanorių, ku
rie paaukojo Lietuvos Gink
lų Fondui: M. Kvaratiejus 
su žmona — $1.25, Ant. Ma- 
čiulaitis, A. Kupstas — po 
$1.00, J. Dičkienė, K. Rama
nauskas, K. Dosinas, VI. 
Norkūnas — po 50 c., smul
kesnėmis aukomis $2.25, vi
so $7.50.

Sidabrinio jubiliejaus ce
lebrantai A. ir P. Mačiulai- 
čiai gavo ir brangių dovanų, 
už kurias jie nuoširdžiai pa- mis kapus jų gaubia. Gi ša- 
dėkojo. Beje, Ant. Mačiulai-[ lia jųjų jaunųjų kareivėlių 
čiui buvo ypatingai malonu 
matyti savo sidabrinėse ves
tuvėse savo jaunųjų dienų 
draugus iš to paties Raudo- 
nėnų kaimo: Praną čičirką, 
D. Bakaitienę, K. Stigą, Oną 
Kasiulytę - Kazlauskienę, K.
Dosiną, Ig. Mastauską.

Antanas 
čiulaičiai 
savaitraštį AMERIKĄ. Il
giausių metų!

Raudoniškis.

Spalių 8 d. įvyko prakal
bos, kurias atidarė P. Sveti
kas. Rochesterio lietuvių 
vardu majorą Narušį sveiki
no kleb. kun. J. Bakšys. Ma
joras pradėdamas kalbėti 
pasisakė nesąs oratorius, 
bet, jam tik pradėjus kalbą, 
jau pasireiškė žymus jo kal
bos nuoseklumas. Kalba 
energingai, lanksčiu taisyk
lingumu, kiekvieną sakinį 

, lydi skaidrus nuoširdumas,
silaikymas rimtas, Sudarė Kalbėjo vien apie kariuome-

gegutė kukuodama linksmi
na jauną sesutę, kad ji sėk
mingai gėleles pasėtų, iš jų 
nupintus vainikėlius dėvėtų. 
Kur ypatingu gražumu žydi 
pievos, girios ir laukai. Kur 
kvapsniuos maloniuos sken
dėja žaliosios giružės. Bet 
kur yra ir tokių vietelių, kur 
daug pakrypusių kryželių 
stovi amžinasties garbės 
sargyboje. Kur beržai svy- 
rūnai liūdnumu šlami, gėle
lės viršūnėlėmis nusvirusio-

kapų žaliam Dziemedzio 
krūmelyje lakštutė grau
džiai raudoja, kad Lietuvos 
daug jaunų bernelių dobilė
lių žuvo Tėvynės gynimo ko
voje.

Buvo renkamos aukos 
Lietuvos gynimo fondui. Su
rinkta 14 dol. 60 c. Tai pir
mą sykį Rochesterio lietuvių 
veikloje tiek mažai Tėvynės 
paramai surinkta. Žmonių į 

I prakalbas prisirinko apie 
I150 asmenų. Tai irgi labai 
mažai. Bendrafrontininkų 
Gedimino draug. salėje bu
vo tuo laiku vakarienė; sa
koma, kad ten buvo perpil
dyta žmonėmis. Taigi, gal ir 
ištikimų parapijiečių būta 
pas bendrafrontininkus. Ne
simatė ir garsiojo Robertė- 
lio, kuris Stalino tėvynei 
tūkstančius duoda. Neatėjo 
ir tie ponai, kurie statinėms 
tuštinti, garsiai šaukdami 
„savas pas savą”, taip no
riai po $20 mėto. Nepasiro
dė ir tos moterėlės, kurios 
beveik kas šeštadienis šliau-

Išleistuvės ir priimtuvės
Spalių 10 d. iš Lietuvos ir 

kelionės po Europą sugrįžo 
vietos klebonas kun. Ig. Kel
melis, kuriam pasitikti spa
lių 11 d. parapijiečiai suruo
šė priimtuvių vakarienę, ku
ri drauge buvo ir išleistuvės 
kun. dr. J. Starkui, per va
sarą pavadavusiam išvykusį 
kleboną. Parapijos salė buvo 
pilna vietinių parapijiečių ir 
svečių iš apylinkės. Vakarie
nės programai vadovavo 
kun. J. Balkūnas.

Parapijos vaikučiai, sese
lių pranciškonių išmokyti, 
pasirodė su deklamacijomis, 
vaidinimėliais, šokiais ir ki
tais įvairumais. Sveikinimo 
kalbas pasakė draugijų at
stovai, įteikdami kun. dr. 
Starkui ir kun. Kelmeliui sa
vo dovanas. Par. choras, A. 
Stanišausko vedamas, pa
dainavo kelias dainas, jų 
tarpe Ilgiausių metų. Solo 
porą dainų padainavo p. Mi- 
trulytė iš Chester, Pa. Buvo 
ir vietinių solisčių. Atskirai 

1 su dainomis pasirodė mote
rų s-gos dainininkės.

Apylinkės kunigų vardu 
sveikinimo kalbą pasakė 
naujasis Kunigų Vienybės 
Rytų provincijos pirm. kun. 
N. Pakalnis. Su newarkie- 
čiais atsisveikindamas, kun. 
dr. Starkus palinkėjo jiems 
sėkmingai dirbti ir gyventi. 
Jo kalba palydėta dideliu 
entuziazmu.

Kun. Kelmelis džiaugėsi 
sulaukęs tokio gražaus pri
ėmimo, dėkojo jį pavadavu
siam kun. Starkui, sveikino 
visus parapijiečius ir papa
sakojo apie savo kelionę, ku
ri praėjusi didžiausiu pasi
sekimu. Ateityje žadėjo dau
giau ir išsamiau papasakoti.

Visiems vakarienės daly
viams klebonas įteikė dova
nėlių, atvežtų iš Romos, kur 
jam teko atsilankyti ir pas 
Popiežių. Visa vakarienė 
praėjo gražiu pasisekimu.

Spalių 9 d. newarkieciai 
vieningai paminėjo Vilniaus 
užgrobimo sukaktį. Minėji
mo inicijatyva yra Newarko 
VVS. skyriaus, kuriam da
bar pimininkauja (ir sus- 
mui vadovavo) Simonas Gu
das.

Vilniaus klausimais kal
bėjo kun. dr. Jonas Starkus, 
majoras Narušis, V. Bukš- 
naitis, A. Alekna.

Programą paįvairino pa
rapijos choras, vadovauja
mas A. Stanišausko ir New 
Jersey lietuvių radijo vyrų 
choras, kuriam akompanavo 
p. Žukas.

Po minėjimo suruošta sve
čiams vakarienė.

Ar jūsų liuosuotojas 
apsargdina vidurius?
Užkietėjus Jūsų viduriams pirmiausia 

reikalingas visiškas Jų išvalymas, štai 
kodėl jūs ir perkate vidurių nuomoto
ją. Bet kas gi sakė, kad jūs turite pa
imti aštriai karčią dožą, kuri apsargdi
na vidurius.
Vidurių liuosuotojo paėmimas gali būti 
tokls pat malonumas, kaip ir suvalgy
mas gardaus šokolado šmotelio — Jeigu 
paimsit Ex-Lax. Ex-Lax duoda pilnas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, nesu- 
krečia Jūsų vidurių, be pasfblaurėjlmo 
ar nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar Jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ. VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- . 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lsx.

Spalių!^

IŠ angelų
MK/

Praeitą ketvirtadienį įvy
ko vyčių susirinkimas. Ka
dangi smarkus lietus lijo, 
tad tik pusė narių atsilankė.

Žiame susirinkime, daly
vavo kun. Kartavičius, kuris 
keliems mūsų vyčiams buvo Į 
pažįstamas. Mums labai pa- Į 
tiko kun. Kartavičius ir jo i 
kalba. Lauksime jo dažnai 
atsilankant mūsų susirinki
muose ir veikti su mumis.

Kadangi Maspetho vyčiai i 
pasiryžo turėti šokius tą pa
tį vakarą kaip ir mes, tai 
mes atsisakėm nuo savo ir 
dabar žadam ruošti šokius 
lapkričio 12 d. Munsey Park 
salėje. Žinoma, tarp vyčių 
turėtų būti daugiau draugiš
kumo. Maspetho vyčiai dėl 
savo elgesio net neatsiprašė.

Norėta atgaivinti chorą, 
kuris jau keturi metai ne
veikia. Daugumas vyčių bu
vo priešingi ir todėl šis su
manymas nepraėjo.

Buvo pasiūlyta ir vienbal
siai nutarta, kad malda 
prieš ir po susirinkimo būtų 
kalbama lietuviškai. Taigi, 
valdyba turės rūpintis visus 
narius išmokyt lietuviškai 
„Sveika Marija”. Prašom ir 
tėvų pagalbos!

Kuopos „roller skating” 
bus spalių 19 d.

Vietinis.

Angelų Ka 
jos 50 metų 
jimo nepap 
jau artinasi. 
Paradise sal 
d, sekmadiei 
lietas bus S2 
menini. Bet 
kiekvienas m 
nėra regėjęs 
vans lietuv. I 
lyne susiorg; 
liejaus minėj 
ga eina plaei 
misijos, kuri 
dirba išsiju 
gražiai dirbi 
jos jaunimai 
pirmininku j 
žy

* Moterų S-gos New York ir 
New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks lap
kričio 27 d. Linden, N. J.

Visos kuopos prašomos 
ruoštis šiame suvažiavime 
dalyvauti. Posėdžiam užsi
baigus, Lindeno 53 kuopa rvnos ligi
minės savo gyvavimo 20 me- motinėlė; 
tų sukaktį. Prašau atsiųsti cijos ji j 
ko daugiausia atstovių ir tris savaite 
viešnių.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė

Turiu garbės pranešti, kad 
Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Amerikoje, Ine. [ 
11 metinis susivažiavimas 
bus spalių 17 d. Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje salė
je, 195 Grand St., Brooklyne. 
Pradžia 10 vai. ryte. Kvie
čiame visus dalyvauti.

J. Ambraziejus 
Pirmininką8'



I4 1938 m. Spalių 14 d., 1938 m. 
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VIETOS ŽINIOS t

kėdami daugiau, negu sa
viems. Kraunami turtai ki
tataučiams, o savos organi
zacijos ignoruojamos. Reikia

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

VISI RAGINAMI
ĮSIREGISTRUOTI

jau pabusti ir jungtis visais 
galimais būdais į vieną or- 
ganizazciją, į vieną lietuvių

už gražią dovaną, kuri bus 
mums atminimas per visą 
gyvenimą.

Ant ir J. Terebeizai 
su šeima.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

M"bet; Švelni^

L kada ne*

IVO.
k *dtams, ir suauga,,

M8 PAMĖGDŽIOJAI 
^rr JI pakeicianciųi 
‘ tik Jlenas tikras ft- 
^‘ teisingą ant d6- 

K-X-L-A-X. Kad 
£5*“ Pasekmes, wl- 
“K>Jo Ex-Lav.

Angelų Karalienės parapi
jos 50 metų sukakties minė
jimo nepaprasta vakarienė 
jau artinasi. Ji įvyks Grand 
Paradise salėje lapkričio 13 
d., sekmadienį. Įžangos bi
lietas bus $2.50 vienam as
meniui. Bet už šį bilietą 
kiekvienas matys tą, ko dar

LA**

* *

ketvirtadieni įvy- 
susirinkimas. Ka- ' 

markus lietus lijo, 
)usė narių atsilankė.

susirinkime, daly.; 
Q. Kartavičius, kuris | 
mūsų vyčiams buvo į 
įas. Mums labai pa- į 
m. Kartavičius ir jo 
Lauksime jo dažui 
ant mūsų susirinki- 
r veikti su mumis, 
įgi Maspetho vyčiau 
• turėti šokius tą pa
rą kaip ir mes, tai 
sisakėm nuo savo ii 
adam ruošti šokius 
) 12 d. Munsey Part 
Žinoma, tarp vyčix 
ūti daugiau draugi* 
Maspetho vyčiai d8 
esio net neatsiprašė 
a atgaivinti chorą 
u keturi metai ne 
Daugumas vyčių U 
singi ir todėl šis su 
įas nepraėjo.
) pasiūlyta ir vienbat 
nutarta, kad malda 
r po susirinkimo būtį 
la lietuviškai. Taigi 
ta turės rūpintis vii 

išmokyt lietuvišbi 
:a Marija”. Prašomi:

nėra regėjęs ir kartu daly
vaus lietuv. katalikų Brook- 
lyne susiorganizavimo jubi
liejaus minėjime. Ši pramo
ga eina plačiu mastu ir ko
misijos, kurių yra keletas, 
dirba išsijuosę. Ypatingai 
gražiai dirba mūsų parapi
jos jaunimas su komitetų 
pirmininku p. Vašku prieša
ky.

Balius ,
Šv. Vardo dr-jos balius 

bus spalių 28 d., penktadie
nį. Reikia žinoti, kad šv. 
Vardo dr-jos baliai visuomet 
būna nepaprasti, tai ir šis 
nebus menkesnis už praei
tus. Šiame baliuje planuoja
ma padaryti ką naujesnio. 
Už viso vakaro smagumus 
bus tik 25 centai.

Reikia priminti, kad jau
nimas galės gerai pasilinks
minti — pasišokti viršutinė
je salėje, gi žemutinėje salė
je bus stalai, kur vyresnieji 
turės progos pasinaudoti. 
Ateikite ir pamatysite!

Šv. Vardo draugijos na
riai prašomi šeštadienį, spa
liu 15 d., 8 vai. vak., atvyk
ti i Angelų Karalienės par. 
salę. Bus traukiami paveiks
lai jubiliejiniam leidiniui. 
Prašomi nesivėluoti, tuojau 
po Rožančiaus pamaldų at
eiti į salę. Kvieslys.

Šią savaitę visi piliečiai 
privalo įsiregistruoti savo 
apylinkėse, jei norima daly
vauti lapkričio 8 d. rinki
muose.

Registravimas vedamas 
net iki 10 vai. vak. Paskuti
nė įsiregištravimo diena — 
šeštadienis, spalių 15 d.

katalikų šeimą — Susivieny- 
mą. Taigi, spalių 16 d. 4:30 
vai. popiet Angelų Karalie
nės par. salėje lauksime vi
sų ir tikime, kad prisidėsite 
prie mūsų gražios draugijos.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

SIUVĖJŲ BALIUS

VARDADIENIS IR
IŠLEISTUVĖS

FILMININKAI BROLIAI
MOTUZAI GRĮŽTA

Broliai Motuzai olandų 
Nieuw Amsterdam laivu 
spalių 14 d. atplaukia į New 
Yorką su dideliu kiekiu gra
žių ir spalvotų filmų iš Lie
tuvos gyvenimo..

Asmenys ar dr-jos suinte- 
suoti pasikviesti juos, .gali 
kreiptis šiuo adresu: M. K. 
Motuzas, 972 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y.

SĄJUNGIETĖMS

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, spalių 19 d. 
8 vai. vak., tuoj po pamaldų, 
Apreiškimo par. salėje. 
Kviečiam visas atsilankyti. 
Labai svarbus susirinkimas.

. Rast.

Plačiau apie namų savi
ninkų svarbesniuosius reika
lus ir artėjančius valdininkų 
rinkimus padiskusuosime se
kančiame Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijos su
sirinkime, kuris įvyks penk
tadienį, spalių 14 d., 8 vai. 
vakare, grab. B. Šalinsko- 
Shalins įstaigoj, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N.

Namų savininke, būk gal
vojantis ir veikiantis — at
silankyk į minėtą susirinki
mą.

J. P. Mačiulis, pirm.

Lietuvių siuvėjų 54 sky
riaus ir lietuvių siuvėjų ne
priklausomo klubo balius į- 
vyks spalių 15 d. Grand Pa
radise salėje. Visi nariai, 
manoma, dalyvaus savo tre
čiame metiniame baliuje. 
Gros Navicko Nakties Pelė
dų orkestras; bilietas 25 c.

Siuvėjai visada draugiški 
ir galima su jais pasikalbėti 
draugiškai. Tad visi į balių!

Rengimo Komisija.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborn Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL SHEEGER-ROUND TOWN 
Beer, Grill & Restaurant

261 Osborn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1449 East New York Ave., 
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. 
RL7016 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 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COVE RESTAURANT, INC.
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

I LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
į IR EKSPORTO BENDROVĖ
j Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
į Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
1 mažose skardinėse, raugintus agurkus ir kepeninį 

paštetą (Liver Paste).
Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 

I kaip 5 dėžės.
I

1 LITHUANIAN-AMERICAN
j IMPORT & EXPORT CORPORATION
Į 157 Chambers Street, New York.
i Tel. REctor 2-2786

ĮDOMUS KONCERTAS

PADĖKOS ŽODIS

RAŠYKITĖS PRIE 
SUSIVIENYMO

pagalbos!
ipos „roller skating 
palių 19 d.

Vietinis

OTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

iterų S-gos New Yortr 
Jersey apskrities meti 

suvažiavimas įvyks 
o 27 d. Linden, N. J. 
sos kuopos prašomos 
tis šiame simhav® 
vauti. Posėdžiam riš. 
jus, Lindeno 53 W 
ės savo gyvavimo 20# 
sukaktį. Prašau aW 
daugiausia atstovių1 
snių.

S. Subatieni.
Apskr. pirmini^

PRANEŠIMAS

Puriu garbės pranešti, 
jtuvių Laivakorčių $ 
Sąjungos Amerikoje, M 

metinis susivažiavi^ 
s spalių 17 d. Susi^' 
) Lietuvių Ameriką**' 
195 Grand St,®^' 

■adžia 10 vai. ryte- 
įme visus dalyvi

J. Ambn# 
Pn^

1 k Svarbiausia priešė. 
1 vedybos esti ne$n 
>s, yra tai, kad ved^ 
jsvaigimo metu.

Laimingas yra tas, * 

ažu pasitenkina.

Spalių 5 d. kun. Kruzo tė
vai savo bute surengė savo 
sūnui, kun. Brunui, varda
dienio puotą. Dalyvavo kai 
kurie giminės ir artimi Kru
zu draugai, dalyvavo ir kun. 
Vaškas su motina. Valgius 
pagamino žinoma valgių ga
mintoja Marijona. Svečiams 
patarnavo ponia Šiugždienė. 
Kun. Kruzo sesutė Albina 
padovanojo didelį tortą. Ge
liu puokštes kunigui prisiun
tė ponai Eidukaičiai ir šei
mininkė Marijona.

Šiuo netikėtu pokyliu kun. 
Krūmas buvo labai patenkin
tas ir sujaudintas, ypatingai 
kad svkiu galėjo dalyvauti 
tik ką sugrįžusi iš šv. Kat- 
rvnos ligoninės jo brangi 
motinėlė; po didelės opera
cijos ji išgulėjo ligoninėje 
tris savaites. Ligonė sveiks
ta ir pradeda stiprėti po 
sunkios ligos.

Ta proga sužinota, kad 
Inmiero brolis Antanas išva- 
žinoia i Arizoną trims mė- 
npfliams atostogų. Visi daly- 
”i?i nnlinVėio laimingos ke- 
lionės Pažvmėtina, kad iš 
iqhiornq kur p. A. Kruzas 
db’H atsilankė jo kai kurie 
rirširvnkai ir apdovanojo 
dovanomis ir palinkėjo link
inę, ir laimingos kelionės 
’’ "^ai pailsėti.

A. Mučinskienė.

SERGA

Ona Vaicekauskienė (J. 
Gustavičienės sesuo), gyv 
505 Ridgewood St., Brookly- 
ne, šiuo metu sunkiai serga 
ir patalpinta šv. Kotrynos 
ligoninėje. Jos giminės ir ar
timieji prašomi ligonę at
lankyti.

Kat. Susivienymo Centro 
skirta vajaus savaitė prasi
dės spalių 17 dieną. Spalių 
16 d. LRKSA. 134 kuopa 
rengia prakalbas. Bus Ange
lų Karalienės parapijos sa
lėje. Prasidės 4:30 vai. po
piet.

Į prakalbas kviečiami visi 
vietos ir apylinkės lietuviai. 
Ypatingai kreipiama dėme
sys į jaunimą, kuris turi ge
ros progos prisirašyti prie 
Susivienymo, lietuvių katali
kų didžiausios pasauly tos 
rūšies organizacijos. Kiek
vienas jaunuolis ar jaunuo
lė turi progos organe Garse 
savo mintis pareikšti. Be to, 
gali prisirašyti prie įvairių 
skyrių apdraudos: viso gy
venimo, 20 metų, 60 metų 
nuo 150 dol. iki 2,000 dol. 
Mokesčiai, palyginus su ap
draudos kompanijų, daug 
žemesni, nes Susiv. nelaiko1 
agentų ir dėlto nariai nemo
ka tokiems agentams algų.

Lietuviai ir lietuvės! Pa-I 
sitikėkite saviesiems, sa-1 
voms organizacijoms. Nebū-1 
kite svetimųjų vergais! Ra- 
šykitės prie savųjų — savo 
tautos organizacijų.

Labai nesmagu darosi, 
kad lietuviai vis dar svajo
ja apie vergiją, tarnavimą 
svetimiems, kitiems pasiti-'

Norime išreikšti padėkos 
žodį už surengimą mums ne
tikėtos puotos 15 metų ve
dybinio gyvenimo proga. 
Nuoširdų ačiū tariam savo 
mylimai sesutei K. Damašie- 
nei, dėdinai M. Jankevičie
nei, sesutei O. žindžienei ir 
visai šeimai.

Už sveikinimus ir linkėji
mus ačiū sesutei Sluoksnai- 
tienei ir šeimai iš Waterbu
ry, Conn, ir V. Svilainienei 
iš Brooklyno. Ačiū visiems

Spalių 23 d. 7:30 vai. vak. 
Apreiškimo par. auditoriu- 
me įvyksta art. J. Žukaus
kaitės seniai laukiamas kon
certas, kurio programon įei
na lietuvių liaudies dainelės, 
o lygiai ir operų arijos. Dai
na yra labai gražus ir kil
nus dalykas. Kiek ji žmogu
je sukelia gražių minčių, 
kiek sužadina žavėjančių 
jausmų! Žmogus, besiklau
sydamas ją, pamiršti visus 
savo vargus bei sielvartus ir 
lyg pasikeli į aukštesnį ir 
kilnesnį pasaulį.

Be art. J. Žukauskaitės 
dainuos dainininkas p. Al. 
Vasiliauskas. Akompaniato
rių bus žinomas pianistas p. 
T. Šidlauskas. Tai ir svei
kintinos naujos meno pajė-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6397 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 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN BANALETT 
d-b-a Herman’s Engine Tavern

1416 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No 
RL5095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave., & 1533 
Gates Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GUILBERTO RICC
d-b-a The New Home Restaurant 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6427 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 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

1660 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4440 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 1081-83 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA 
Evergreen Grill

1081-83 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
RL865 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under , 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 1678 Broadway, Borough of 1 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN 
Celtric Bar & Grill

1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

5 423 Metropolitan Avė., ;
į Brooklyn, N. Y. ?

E

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

! (Prieš pat Apreiškimo bažnyčia) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams..

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

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.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vienam arba dviem asme
nim. Gražioje Maspetho sek
cijoje. Patogus susisieki
mas. Kreipkitės į

Amerikos Administracija 
423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

gos.
Malonu patirti, kad kon

certu labai yra susidomėję 
Brooklyno muzikai pp. Jan
kai, Dulkė, Visminas, Brun- 
dza. Pas juos galima gauti 
ir bilietų koncertui. Be to, 
bilietus platinti maloniai su
tiko Amerikos administraci
ja, laivakorčių agentas p. 
Ambraziejus ir p-lė Ambro- 
zaityt, 560 Grand St. Girdė
ti, kad bilietų pardavinėji
mas eina pasekmingai. Tai 
ir gerai, kad publika įverti
na ir iš anksto įsigyja bilie
tus. Dainos mylėtojas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5082 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 Ave., 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. 
RL6060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN,INC.
1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 262 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROCKOWER
Wil—Greene Tavern, Bar & Grill 

262 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1082 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen Street, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1000 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 59 Johnson Avenue, Borough 

| of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY STRIHARSKY and 
WILLIAM WARANITSKY

59 Johnson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1144 has been issued to the undersigned 
trol Law at 917 DeKalb Avenue, and 168 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Avenue, and 980 
Carroll Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

CHARLES G. ANAGNOS 
d-b-a College Rest. Bar and Grill

899 Franklin Avenue, and 980 Carroll Street, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings- to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER
409 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5106 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 A venue,. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANKLIN TAVERN, Ine.
923 Franklin Avenue. Brooklyn, N. T.

■ į HAVEM EYE R 0-O259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y. -r>,

RUOŠIA VAKARIENĘ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL733 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 546 State St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLI 
d-b-a Margie’s Tavern

546 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 941 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Avenue. Brooklyn, N. Y.

2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Atvykusioms iš Lietuvos 
svečiams, Mūsų Krašto re
daktoriui K. Obolevičiui ir 
majorui S. Narušiui, Ame
rikos Lietuvių Sąjungos 
skyrius ir Tautininkų klubas 
rengia pagerbimo i bankietą 
spalių 16 d. 7 vai. vak. Cor
nish Arms Hotel, 311 West 
23rd St., New Yorke.

Bankieto programai pa
puošti dalyvaus New Yorko 
chorų konteste laimėjusi 
pirmą dovaną choro grupė 

' Lietuvos Daina, vedama 
Violetos Tamkiūtės.

Tas bankietas bus kartu 
ir p. J. Valaičio iš Lietuvos 
dabar sugrįžusio sutiktuvės.

S.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5139 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LINCOLN TERRACE INN, INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1166 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 346 East Avenue (Wallabout 
mkt.) Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD MILLER
346 East Ave., 
(Wallabout mkt.) Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49-55 Wallabout market, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

J. T. RESTAURANT, INC. 
49-55 Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5099 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 48 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
t d-b-a Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6441 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 4425—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARIE DRESSLER 
(Green Tavern Bar and Grill)

4425—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 2830 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, a-k-a 600-2 
East 16 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. Co., Inc.
4-5 Newkirk Plaza, a-k-a 600-2 East 16 St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 789 has been .issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS KAPSALIS
Louis Little Campus and Restaurant 

749-51 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 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 190-2 Rogers Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATILDA HENNESSY 
190-2 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6439 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 1128 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

1128 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1049 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 210 Lewis Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

Patrick McCaffrey
210 Lewis Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6415 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 589 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

I sumed on the premises.
GARDINER FOSTER 

Triangle Bar and Grill
589 . Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nc. 
RL 5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and imuor at retail under 
Section 132-A of the AlcSiolic Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BITTERMAN 
(Grand Tavern)

257 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3449 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 363 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4475 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 con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERSELD 
Armory Tavern

344 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

I

M

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.

Į Iš Washingtono praneša
ma, kad šiuo metu WPA 
darbininkų yra 3,120,036.

T. J C F N S F S
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is herebv given that License No. 
RL6609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Oc
troi Law at 3622 Quentin Road, and 1710 
E. 37 St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the premises.

PATRICK DOYLE 
d-b-a Quentin Bar and Grill

3622 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.
and 1710 E. 37 St.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6722 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 535—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1022 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 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE’S INC.
87 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 223 
Sand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

EUGENE CASTIGLIONE 
Popular Market

223 Sand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RLz737 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 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of .Kings, to be consumed 
on the premises,

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5523-3rd 
Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY MENKE
5523-3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEX MALEND
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THE BETTER DAIRY, INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 832 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 49 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING ROCKAWER 
d-b-a Sam’s Bar and Grill

49 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A, of the Alcoholic Beverage Con- 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
Murry’s Bar and Grill 

917 DeKalb Avenue, and 163 Sumner Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6214 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 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
* ANTHONY VERRUTO, JAMES CURCIO 

and EDWARD CURCIO 
(d-b-a Miami Restaurant)

595 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 910 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 1194 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN 
(d-b-a Elderta Lane Bar, Grill and Rest.) 
1194 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2778 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 1200-2 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn.- County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan's Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty, Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1168 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 368 Rochester Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MESCHONAT
368 Rochester Avenue. Brooklyn, N. Y.
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No.
Y.

Kings, to be con-

Y. con-

459—5th Avenue

—

Furman St., Borough of 
of Kings, to be consumed

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Parkway, 
Kings, to

at 201 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Broadway, 
Kings, to be consumed

ROTONDI
Brooklyn, N. Y.

GRILL, Inc.
Brooklyn, N. Y.

KAMRATES, Ine.
Brooklyn, N. Y.

LAUKUS
& Grill)

Brooklyn, N. Y.

ESPOSITO
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH CARR
Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

PATRICK FENTON
(Lafayette Bai- & Grill

Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

at 685 Knickerbocker Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOSEPH KOENIG
685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS
(Wyckoff Center Bar and Grill)

Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

the premises. ,
STEPHEN J. SALAYKA

Berry St., Brooklyn, N. Y.

Vilniaus Gedulo Dienos Minėjimas
Vilniaus 18 metų užgrobi

mo liūdnos sukakties minėji
mą spalių 8 d. Apreiškimo 
par. salėje surengė K. Fede
racijos New Yorko apskri
tis. Minėjimo programa pra
dėta 8:30 vai. vak., Apreiš
kimo par. choro grupei, su
giedojus Lietuvos himną. Ta 
pati choro grupė, muz. J. 
Jankui vadovaujant, sudai
navo Ulonus ir Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurim-Į riausybėms. 
sim! | Vilniečių lietuvių reika-

Momentui pritaikintas tu- lams aukų surinkta $50.06. 
riningas kalbas pasakė inž. ■ Aukas rinko Mažeikienė, Pū- 

’ ” ’ kenytė, Matulionytė, Kaz
lauskaitė ir Šimkiūtė. Minė
jimo programą įdomiai pa
įvairino choristės Maslaus- 
kaitė ir Dragūnaitė, jaus
mingai sudainuodamos due
tą. Programai vadovavo Fe
deracijos apskr. pirm. J. B. 
Laučka.

kusiems pateikė savo paruo
štą rezoliuciją, protestuojan
čią dėl Vilniaus užgrobimo, 
pasmerkiančią lenkų vykdo
mus žiaurumus prieš vilnie
čius lietuvius. Rezoliucija 
priimta susirinkusių nuošir
džiu pritarimu. Ji nutarta 
pasiųsti Jungtinių Amerikos 
Valstybių sekretoriui, Lietu
vos, Lenkijos, Latvijos, Es
tijos ir kitų valstybių vy-

licijų, altoriaus vaikų, Krik
ščioniško Mokslo Brolijos, 
Maspetho ir Great Necko 
vyčių kuopomis. Draugijos 
savo reikalais privalo kreip
tis prie skirtų kunigų.

— Draugijų atstovai nu
tarė prisidėti prie Amerikos 
penkmečio vakarienės prisi
ruošimo. Maspethiečiai už
tikrino visą šimtą tikietų 
išplatinti.

— Spalių 20 d. bažnyčioje 
prasidės novena prie šv. Ju
do Tade j aus. Novena bus 
laikoma vakarais su rožan
čiaus pamaldomis.

— Sunkiai serga p. Žu- 
ramskienė. Guli Wyckoff 
Heights ligoninėje.

Apreiškimo par. šv. Var
do dr-jos bendri pusryčiai į- 
vyko spalių 9 d. po 8 vai. 
mišių. Nariai labai gausin
gai dalyvavo; būtų gera, kad 
visada taip pasirodytumėm. 
Visiems malonu, kai taip ge
rai atliekam savo pareigas.

Pusryčiuose dalyvavo ir 
kleb. kun. Pakalnis drauge 
su kun. Kruzu. Gavom 4 
naujus narius, tad daugiau 
tokių susirinkimų.

Labai ačiū Juozui Skaru
liui ir sodalietėms už patar
navimą per pusryčius. Lauk
sime tokių pusryčių daž
niau. V. Kivyta.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3447 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 295 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RAVELLI 
Park Avenue Restaurant

Park Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL854 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 724-726-728—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO., Inc. 
724-726-728—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2720 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 1048—1064 Ocean 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

Spalių 14 d., 1938 m

A. Mažeika, kun. Jonas Bal- 
kūnas ir Kazys Vilniškis. 
Visi trys kalbėtojai praeitą 
vasarą lankėsi Vilniaus kra
šte, todėl papasakojo nau
jausių žinių apie vilniečių 
lietuvių gyvenimą, apie jų 
kovas dėl lietuvybės, apie 
lenkų teroristinius persekio
jimus, nukreiptus prieš lie
tuvius. Visi trys kalbėtojai 
stebėjosi vilniečių lietuvių 
ištvermingumu ir nepajudi
namu pasiryžimu iškęsti vi
sus persekiojimus, bet likti 
ištikimais lietuvių tautai. 
Jie kvietė visus lietuvius 
amerikiečius nuolatos budėti 
ir visais galimais būdais pa
gelbėti vilniečiams.

Karštą pasiryžimo žodį 
pasakė adv. Jonas Endziu- 
laitis (Anseli), kurs susirin-

Nuoširdžiu dėkingumu čia 
tenka paminėti kun.. N. Pa
kalnis, kurs leido dykai pa
sinaudoti erdvia ir patogia 
Apreiškimo par. sale; tenka 
dėkoti visiems kalbėtojams, 
rezoliucijos autoriui advoka
tui Endziulaičiui, Apreiški
mo par. chorui ir jo vadui J. 
Jankui ir radijo programos 
vedėjui J. Valaičiui ir AME
RIKOS savaitraščiui už pra
nešimus apie šį minėjimą.

P. D.

AUKOS VILNIAUS 
REIKALAMS

Miklasevičienė, Unguraitie- 
nė, 
nė.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2736 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 399 Nostrand Ave. & 295 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE 
d-b-a Buckhorn Grill 

399 Nostrand Ave.
& 295 Putnam Ave.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9220

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-878’
z

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS 
8—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-0108 |

I Tel. STagg 2-7177

IfAl KAIP
^sukaktis.

snaudi

Mis, ’ 
** |8? «i

Spalių 8 d. surengtame 
Vilniaus gedulo dienos minė
jime surinkta Vilniaus lie
tuvių reikalams $50.06. 
Stambesniais aukotojais bu
vo: L. Grigonis — 3 dol.; 
po 1 dol. — K. Krušinskas, 
kun. J. Balkūnas, kun. K. 
Paulohis, A. Miličiauskienė, 
A. Markauskienė, adv. J. 
Endziulaitis, O. Valaitienė, 
Al. Stankevičius, A. Baraus
kienė, A. Urbonienė, A. 
Liutvienė, M. Pocius, M. Su
bačius, Kalinauskaitė, A. 
Bulauskaitė, J. Baniulis, V. 
Daubaras, P. Lukoševičius, 
J. Tumasonis, Karčius, Bal- 
tauskas, J. Mykolaitis, V. 
Žemantauskas, Savičienė, P. 
Jankienė, J. Avižienis, 
Mačiulis, J. Brundza; po 
centų — Karantinas, Anta
navičienė, Palubinskiene, Ši- 
mulienė, Gustavičienė, Buge- 
deckas, Vaitekūnas, Beliaus- 
kienė, Karpus, Cirkelienė, 
Šimkienė, Pr. Dulkė, Rimkū- 
nienė, N. N.; po 25 et. — 
Tvaskienė, Laukaitienė, Ta
mašauskienė, . Tamošiūnas, 
Buzevičius, A. Zupka, Žvi- 
nis, Jaugus, Lavanavičius, 
Mikalajūnas, Petrauskienė, 
Eidukaitis, Spaičys, Miežys, 
Lukas, Lenienė, Jakaitis,

Federacijos Apskr.
Valdyba.

— Spalių 10 d. mirė Ane
lė Dapkevičienė ir palaidota 
spalių 13 d. Taipgi mirė Juo
zas Čiupas ir iškilmingai 
palaidotas spalių 13 d. J. 
Čiupas žinomas Blissvillės 
biznierius ir geras Maspetho 
parapijos ir daugelio draugi
jų narys.

— Maspethe lankėsi pran
ciškonių seselių vyriausia 
motina M. Aloyza peržiūrėti 
naują vienuolyną ir mokyk
lą. Mokykla jau turi 80 mo
kinių. Tikimasi per 100 tu
rėti.

— Kun. J. Balkūnas Vil
niaus Dienos proga kalbėjo 
spalių 9 d. ne tik So. Bosto
ne, bet ir Cambridge, Mass.

— Draugijų veikla gyvėja 
šį rudenį. Kunigai rūpinsis 
šiomis draugijomis: kun. J. 
Balkūnas — Rožančiaus, šv. 
Vardo, Tretininkių, Apašta
lystės Maldos, Sporto klubo; 
kun. P. Lekešis — Altoriaus, 
Moterų Sąjungos, choro ir 
Great Necke Kat, Federaci
jos draugijomis; kun. J. 
Kartavičius — abiejų Soda-

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
TURI KIEKVIENĄ SAVAITĘ PAPIGINIMŲ 

SKIRTINGOMS DEGTINĖMS

ŠIĄ SAVAITĘ YRA SEGANČIOS: 
Old Quaker, 3 metų, rye kvorta 
Gray’s Rock & Rye, kvorta..........
Two Naturals, 15 men. bourbon, kv. 
Mints Springs, 18 mėnesių, kvorta 
Old Farm, 2y2 metų, rye, kvorta 
National Eagle, blend, kvorta......
Lietuvos Valstybinė, 4-5 kvort......

pt. 97c
pt. 97c

pt. 78c

$1.89
$1.89
$1.45
$1.55
$2.14 pt. $1.12
$2.03 pt. 1.05
$2.91

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DEGTINIŲ, 
KONIAKŲ, SCOTCH IR VYNO

Republic Liquor Store
415-417 Reap St. (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y. 

Tel. E Vergreen 7-2089

Spalių 5 d. s-gietės savo 
mėnesiniame susirinkime 
pageidavo, kad kuopa nusi
fotografuotų; paveikslas bū
tų įdėtas į 25 metų istorinę 
knygą.

Į AMERIKOS penkmečio 
minėjimo komitetą išrinkta 
kp. pirm. O. Liziūnienė. 
Esant reikalui, su džiaugs
mu padėsime ir kitos.

Sąjungietės ruošia kepu
rių balių šį sekmadienį, spa
lių 16 d. 7 vai. vakare, par. 
salėje. Jau pagaminome la
bai gražių kepurių, kurias 
galėsite įsigyti ir laimėti 
dovanas. Maloniai kviečiame 
atsilankyti visus, o laiausiai 
mūsų lietuvišką jaunimą. 
Kilnusis jaunime, nepalai
dok savęs su numirėliais, bet 
būk gyvas ir norėk gyventi. 
Ateik į savo parapijos salę, 
kur tavęs laukia mylimi tė
veliai ir parapijos kunigai.

Mūsų bažnyčioje praeitą 
sekmadienį 11 vai. suma at
laikyta už Tėvynę; atnašavo 
kun. P. Lekešis. Visiems gie
dant suplikacijas, ne vienam 
lietuviui graudžios ašaros 
nuvargusius skruostus vilgė, 
prisiminus praeities laikus 
ir dabartį, kaip mūsų broliai 
kenčia pavergtame Vilniuje.

O. P.

67 
St., 

spa-

Anelė Linkevičienė, 
metų, gyv. 5314 — 43 
Laurel Hill, L. L, mirė 
lių 10 d. Palaidota spalių 13
d. iš Maspetho lietuvių par. 
bažnyčios Kalvarijos kapinė
se.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Spalių 5 d. 8 vai.
Maspetho par. salėje įvyko 
Brooklyn© — Maspetho pro
vincijos chorų atstovų ir va
dų susirinkimas. Susirinki
mą atidarė pirm. Petras Ka- 
libatas, pranešdamas susi
rinkimo tikslą: priimti pro
vincijos statutą. Vargoninin
kų patiektasis statutas per
skaitytas, išnagrinėtas ir 
dauguma balsų pripažintas 
tinkamu.

Nutarta surengti susipaži
nimo šokius, kurie įvyks 
lapkričio 23 d., trečiadienį, 
prieš „Thanksgiving” šv. 
Jurgio par. salėje. Bilietai 
choristams ir pašaliniams 
tik 25 centai. Prašome visų 
katalikiškų organizacijų ne
rengti tą vakarą jokių pra
mogų, bet atsilankyti į mū
sų šokius; kur jus linksmins 
Jono Navicko Nakties Pelė
dų orkestras. V. Rokus.

iš Buf- 
iš New 
plaukti

Lenkas Biegalskis 
falo, N. Y. planuoja 
Yorko į Londoną 
bačkoje. Jis būk mėginęs 
Erie ežere ir nors jam nepa
sisekė, bet dabar pagerinęs 
savo statinę ir leisis per 
okeaną. Well

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License __
RL1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, jvine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5077 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. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

PATRICK J. DURKIN 
d-b-a Durkin’s Emerald Bar & Grill 

1289-A Fulton Street, 
& 534 Nostrand Ave,

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

į 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y
1 (Williamsburgh Bridge Plaza)

the premises.
TESSIE KULBER

d-b-a Kay & Bee Rest & Bar
Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL954 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 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKAS ALEKSEJUS
33 Hudson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5120 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 109 Nassau St., 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. 
RL4482 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 60-64 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUTH STEINBERG
60-64 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
67 Furman St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1141 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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2294 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

henry s. McAuliffe
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL719 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 1157 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6969 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 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS 
& FRANK ZONIS

518 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine. and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL1011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 107 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2607 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 187—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE’ is hereby given that License No. 
RL878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2671 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL871 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 524 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
RL 1158 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 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN, Inc. 
38 Bogart Street Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMMONS BAR & GRILL, Inc. 
459—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW657 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Ave., Borough of Brook
lyn, 
the

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 653 has been issued to the undersigned 

I to sell beer and wine at retail under Section 
| 132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

1201

NOTICE is hereby given that License No. i 
RW 1054 has been issued to the undersigned I 
to sell beer and wine at retail under Section i 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 130 Degraw Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

DOMINICK 
130 Degraw Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 227 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3712-14—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Restaurant)

3712-14—13 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 119 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 215—60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GOTHENBURG 
215—60th Street.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcaholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MATHIAS
(Oasis Bar 

914 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6719 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 Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY GRAFF 
d-b-a Kingsly Bar and Grill

12 Harrison Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4433 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 1408-A Newkirk Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1408-A Newkirk Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER PALKER 
(Cozy Tavern)

1012 Ralph Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2676 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 387 Oakland Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
d-b-a The Old Oakland Tavern

387 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2774 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 123 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2677 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 73 North 6th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th Street, Brooklyn, N. Y.

Savininkas — A.SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA \

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

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

68 So. 2nd Street,

1 Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

| Lengvi nžkandJlal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

> AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS 18 geriausių
| bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
1 ’ J. GINKUS

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkaimioja, parduoda 
nejudomas nuosavybes
Sukolektuoja renda?
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 659 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic 
at 112 Jackson Street, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
112 Jackson Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY MI SUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4494 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 411 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

of the Alcoholic Beverage Con- 
708 Third Avenue, Borough 

County of Kings, to be con- 
premises.
JOHN BULOT

708 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 995 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 1501 Newkirk Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3429 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 85 North 7th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY LACHTARA
7th Street, Brooklyn’, N. Y.

is hereby given that License Na 
has been issued to the undersigned

NOTICE
RL 1026 _________________  __ ______ _
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6422 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 con
sumed on the premises.

JOHN VALEN, Jr.
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4456 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 148 Hoyt Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL „ „ 
148 Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2727 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 328 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY ROGERS 
j 328 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that nicense^^No.
_  I RL 5132 has been issued to the undersigned 

NOTICE is hereby given that License No. 1 to sell beer, wine and liquor ajt retail under 
RL 2700 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 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be < 
sumed on the premises.

VINCENT PERCELI
(Mansian Bar and Grill) 

193 Frost Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 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 451 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises. 

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar and Grill 

451 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ląw at 15 Throop Avenue, and 574 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on' the premises.
SAMUEL ALLEN and EMIL WALDMAN 

Tri Comer Bar and Grill
15 Throop Ave., & 574 B'way, B’klyn, N. Y.

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

RL 5335 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 Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARLCO CORP. . „ 
1243 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 943 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 281 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of 
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & 
281 Nostrand Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectionvl32-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 4450 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 177 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to he con
sumed on the premises.

STANLEY SYPNIEWSKI
177 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2811 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 145 Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
HARRY JURAN & NICHOLAS DZURYN 

145 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.


