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Mūsų sukaktis.
Ramiai snaudžia.
Vilniečiai laikosi!
Puola savanorius.

. Ir vėl reformos.
Teorija be praktikos.
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Mūsų savaitraštis veikiai 
sulauks penkerių metų su
kakties. Maža tai sukaktis, 
bet šios apylinkės lietuvių 
gyvenime labai reikšminga, 
todėl džiugu, kad New Yor- 
ko apylinkės susipratę lie
tuviai katalikai susidomėjo 
šią sukaktį tinkamai atžy
mėti. Grupė asmenų liko 
AMERIKOS leidėjų bendro
vės dalininkais. Lapkričio 
mėnuo skirtas didesniam 
dalininkų skaičiui gauti, kad 
AMERIKA turėtų pastoves
nį pagrindą ne tik gyvuoti, 
bet ir tobulėti. Kadangi lai
kraštis tarnauja ne tik New 
Yorko apylinkei, todėl būtų 
smagu, jei ir kitų apylinkių 
AMERIKOS Bičiuliai prisi
dėtų bent penkine, įsigyda
mi po vieną AMERIKOS Še
rą.
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Ryšium su lapkričio 8 d. 
rinkimais įvairios politinės 
grupės smarkiai dirba ir ti
kisi iš politikų įvairaus at
lyginimo. Iš atskirų tauty
bių New Yorko valstybėje 
veikliausi žydai, lenkai ir 
slovakai. Nieko neveikia ir 
net negalvoja veikti lietu- 

j viai.
Lenkų demokratų klubų 

sąjunga paleido skambų ble
fą — lenkai šioje valstybėje 
turį pusę milijono balsų! Ir 

I jiems pavyko iš demokratų 
daug išsiderėti. Su savo rei
kalavimais nesnaudė ir len- 
kų respublikonų klubai. Ii 
tie gavo įvairių užtikrinimų 
iš respublikonų. Lietuvių 
profesionalai New Yorke, 

i Rochestery,
I Binghamtone, Schenectady, 

Uticoje ir kitur miega ir į 
politinį gyvenimą visai ne
bando eiti. Šioje valstybėje 
lietuviai turi nors 20,000 
balsų. Tai jau apčiuopiama 
jėga, su kuria partijos rim
tai skaitytųsi. Bet turime 

Į būti organizuoti. Profesio
nalai, šioje šalyje gimę ir 
augę, turi puikią progą, bet 
ji vis lieka neišnaudota. 
Aišku, kad snausti ir pato
gu ir lengva.

Amsterdame,

TOJAS
FBžūa kambariai duodami
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Vilniaus lietuvių laikraš
tis AIDAS šiomis dienomis 
pranešė savo skaitytojams 
dažniau juos lankysiąs. Iki 
šiol AIDAS išeidavo du kar
tus savaitėje, bet nuo spalių 
pradžios išeina jau tris kar
tus. Jei vilniečiai lietuviai 
turės laisvas sąlygas rody
tis su lietuvišku žodžiu, ne
abejotina, kad šis 
laikraštis veikiai 
dienraščiu, ko mes 
širdies linkime.

įdomus 
taps ir 
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his been i^por
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Rugsėjo pradžioje Kaune 
sėkmingai praėjo Lietuvos 
savanorių kūrėjų kongresas, 
kurs entuziastingai priėmė 
savo vadovybės paruoštą vi
suomenei pareiškimą, pasi
sakant už plačią toleranciją 
ir darnų visų lietuvių sugy
venimą. Dėl to pareiškimo 
savanorių vadovybę užpuolė 
tautininkų svarbaus ideolo
go prof. Tamošaičio reda
guojamas žurnalas Vairas, 
kurs jai primetė net stoką 
tautinio susipratimo. Vairui 
drąsiai atsakė savanorių 
centro valdyba, nurodyda
ma, kad savanorių pirminin
ko kalba ir paruoštas viešas 
pareiškimas buvo įteiktas 
prieš kongresą ministeriui 
pirmininkui ir kariuomenės 
vadui, kurie viskam pritarė. 
Taigi, Vairas, perdaug klo-

Kaina 5c.

Popiežiaus Kalba Per, Stadiją
Pusė amerikiečių žuvo

Apskaičiuojama, kad Is
panijos „vyriausybininkų” 
kariuomenėje savanoriai ko
vojo apie 4000 amerikiečių, 
kurių daugiau kaip pusė žu
vo mūšiuose ar yra kur 
nors kalėjimuose. Dabar de
damos pastangos sužeistuo
sius ir sveikuosius perga
benti į namuš. Turtuolis 
Bernard Baruch neseniai 
aukojo 10,000 dolerių sužei
stiesiems pargabenti į jų 
namus. *
Kunigai Barcelonoje

Barcelonos gatvėse spalių 
17 d. laidotuvių eisenos prie
šakyje žygiavo du kunigai, 
bažnytiniais drabužiais ap
sirengę. Tai nustebino vi
sus, nes nuo pilietinio karo 
pradžios Barcelonoje ir ki
tuose Ispanijos „vyriausybi
ninkų” valdomuose miestuo
se kunigai negalėjo rodytis 
viešai. Kunigų viešas daly
vavimas laidotuvėse, mano
ma, esąs „vyriausybininkų” 
gestas katalikams.

Naciai suima kunigus
Austrijos nacių vadovy

bės agentai suėmė 6 katali
kų kunigus, kuriuos jie kal
tina išdalinus tikintiesiems 
spausdintus lapelius, ku
riuose tiksliai aprašytas na
cių įsiveržimas į kardinolo 
Innitzerio namus. Salzburgo 
vyskupui Waitz uždrausta 
lankytis mokyklose ir pri
žiūrėti vaikų tikybinį auklė
jimą.
Audros padariniai

Raudonasis Kryžius 
eitą savaitę paskelbė 
rinktus davinius apie

Naujoje Anglijoje

pra- 
su- 

siau-

net ir 
tauti-

pasto-

niodamasis, peržengė 
vyriausybės vedamą 
ninkiškumo kryptį.

Puolikai iš Vairo
gės nebuvo savanoriais, ne
priklausomybės kovose neri
zikavo savo krauju, tačiau 
turi drąsos pulti savano
rius, pareiškusius savo mei
lę visiems lietuviams, ištiki
miems savo valstybei.

Lietuvos švietimo minis
teris nepaprastai uolus įvai
riausių reformų kūrėjas. 
Kas gali priešintis refor
moms, jei jos kūrybinės? 
Bet ponas ministeris siekia 
ir tokių reformų, kurios 
kraštui nieko gera neduoda, 
tik erzina įvairias grupes. 
Štai, šiomis dienomis minis
teris įsakė universiteto va
dovybei panaikinti studentų 
organizacijų sąjungas. Jo 
nuomone, universitete gali 
veikti tik atskiros studentų 
draugovės (korporacijos), 
bet jos negali jungtis į są
jungas, turėti bendras va
dovybes ir pan. šis naujas 
„reformos” dekretas palies 
veik išimtinai tik studentų 
ateitininkų ir varpininkų są
jungas.

Komunistų moterys nori 
sušaukti visuotinį Amerikos 
lietuvių moterų suvažiavi
mą, kuriam jau siūloma ir 
programa. Iniciatorės turė
jusios kelis pasitarimus, ku
riuose norėjo įtraukti į ben
drą darbą katalikes ir tauti- 
ninkes moteris, tačiau jų 
planams nepavyko. Katali
kės ir tautininkės moterys 
nesutiko dalyvauti tokiame 
darbe, kuriam dirigavimas 
plaukia iš komunistų biurų.

Hong Kong. — Japonų 
kariuomenės dalys spalių 
19 d. buvo prie Kantono tik 
35 mylių atstumu iš rytų 
pusės. Jų orlaiviai mėto la
pelius, kuriuose ragina kinų 
kariuomenės vadus pasiduo
ti ir tuomi apsaugoti miestą 
nuo sunaikinimo.

Kinų kariuomenė gina 
Kantoną iš visų pusių, bet 
jos gynimo jėgos vis mažė
ja, japonams 
vis daugiau 
Kantono link, 
viai nuolat
svarbias vietas, susprogdin
dami tiltus, ginklų sandė
lius. Jų kariuomenė žygiuo
ja Kantono link trim kryp
timis. Manoma, kad sekan
čios 48 valandos parodys, 
kaip stipriai kinai pasiruošę 
savo dabartinei sostinei gin
ti.

VISOS PARTIJOS ATME
TĖ KOMUNISTŲ PARAMA

LIETUVOS PREZIDENTO
RINKIMAI LAPKRIČIO 11

pritraukiant 
kariuomenės 

Japonų orlai- 
bombarduoja

tusios 
audros padarytus nuosto
lius. Suskaičiuota, kad su
naikinta 57,034 namai; pa
jūryje laivų sunaikinta 326, 
sugadintų 933.
Ištraukia „savanorius”

Šią savaitę Italija ištrau
kė iš Ispanijos daugiau kaip 
10,000 savo karių, kurie ko
vojo gen. Franco pusėje. Iš
vykstantiems kariams ispa
nai sukėlė didžiausias ma
nifestacijas. Gen. Franco 
vardu su italais atsisveiki
no gen. Llano. Į Ispaniją y- 
ra atvykę tarptautinio nesi
kišimo komiteto atstovai, 
kurie prižiūrės, kad iš abie
jų kovojančių pusių būtų at
šaukti svetimšaliai kariai. 
Iš „vyriausybininkų” pusės 
taip pat atšaukiami įvairūs 
svetimšaliai. Tikimasi, kad, 
atšaukus svetimšalius kovo
tojus, Ispanijos pilietinis 
karas greičiau būsiąs už
baigtas.
Lojalūs Vokietijai

Pas Hitlerį lankėsi Čeko- suruošė moterų spaudos or- 
slovakijos užsienio reikalų ganizacija. Abiejose puotose

LENKAI APŠAUDĖ LIE
TUVOS POLICININKĄ

Kaunas. — Administraci
nės linijos pasienyje spalių 
13 d. lenkų žandarai apšau
dė Merkio upėje meškerio
jusį Lietuvos pasienio poli
cininką Žeimį. Policininkas 
pasišalino nesužeistas, o jo 
laivelis peršautas. Dėl šio į- 
vykio vedama kvota.

Roosevelto žmonos 
gimtadienis

Praeitą savaitę preziden
to Roosevelto ;ynona susi
laukė 54 metų. Gimtadienis 
paminėtas labai ramiai; 
prezidentas suruošė kuklią 
puotą; be to, atskirą puotą

New York. — Komunistų 
partijos vadovybė paskelbė 
ištraukianti savo kandida
tus į įvairias pareigūnų vie
tas ir kviečianti savo na
rius balsuoti už „Naujos 
Dalybos — darbo — progre
syvių” kandidatus. Po šio 
pareiškimo gubernatorius 
Lehman atsiuntė komunistų 
vadovybei telegramą, kurio
je griežtai pasisako nenorįs 
jokios komunistų paramos 
ir nenorįs komunistų balsų. 
Panašiai pareiškė ir kiti de
mokratų partijos 
tai.

Darbo partijos 
irgi išleido viešą
mą, kuriuo ji griežtai atsi
sako nuo komunistų para
mos, pasisakydama, kad ko
munistų partijos programa 
jai visai svetima, nes darbo 
partijai brangūs demokraty- 
bės principai ir amerikiečių 
įsigyvenę papročiai. Pana
šiai pasisakė ir socialistų 
partija, kuri oficialiai irgi 
kratosi nuo komunistų pa
ramos.

Kaunas. — Valstybės Pre
zidento rinkimai paskirti 
lapkričio 14 d. Prezidentą 
rinks 
kurie 
4 d.

128 Tautos Atstovai, 
bus išrinkti lapkričio

SVARSTOMI SVARBŪS 
ĮSTATYMAI

kandida-

vadovybė 
pareiški-

Kaunas. — Seimas svars
tė ir pripažino svarstytinais 
Tautai ir Valstybei saugoti 
įstatymo pakeitimo ir Nepa
prasto meto įstatymo pro
jektus, kurie perduoti ati
tinkamai komisijai.

Minėtus įstatymų projek
tus svarstant, vidaus reika
lų ministeris pulk. Leonas 
pareiškė, kad vyriausybė 
pasiryžusi tvarkyti kraštą 
normaliais įstatymais, bet 
Lietuvos geografinė padėtis 
dar reikalauja ypatingo bu
drumo valstybės saugumui 
užtikrinti.

Gandolfo Pilis. — Spalių 
18 d. Popiežius Pijus XI pa
sakė per radiją kalbą, kurią 
skyrė Amerikos katalikų 
Tautiniam Eucharistihiam 
Kongresui, vykstančiam 
New Orleans. Savo kalboje 
Popiežius liūdėjo dėl pasau
lyje vykstančių negerovių, 
apgailestavo, kad yra žmo
nių, kurie atmeta Evangeli
jos dieviškus nurodymus, 
tačiau reiškė džiaugsmo, 
kad amerikiečiai katalikai 
yra prisirišę prie Eucharis
tinio Kristaus. Jis pakarto
jo savo pasitikėjimą ameri
kiečiais.

POLICIJOS SKANDALAS

LIETUVOS KREPŠININ
KĖS ANTROJE VIETOJE

ministeris Chvalkovskis. Po 
pasitarimo oficialiai praneš
ta, kad Čekoslovakijos mini
steris užtikrinęs Hitlerį, kad 
jo valstybė Vokietijai bus 
lojaliai nusiteikusi. Po šio 
pareiškimo vokiečių spauda 
žymiai sušvelnino savo toną 
čekų atžvilgiu. Čekoslovaki
jos vyriausybė yra pareiš
kusi, kad susitarimas su 
Hitleriu nepaneigia valsty
bės suverenumo, bet tik nu
statęs kaimyninius santy
kius. Vokiečių įtaka Čeko
slovakijoje jaučiama žy
miai ; nacių nemėgiamos 
masonų ložos savo noru nu
traukė veiklą; kai kurie ko
munistiniai laikraščiai per
siorganizavo. Manoma, kad 
komunistų partijos veikla 
ateityje bus neįmanoma.
Serga Turkijos valdytojas

Turkijos vyriausybė ofi
cialiai pranešė, kad sunkiai 
kepenų liga serga Turkijos 
prezidentas — diktatorius 
Kemal Ataturk. Jis serga 
jau nuo liepos mėnesio galo, 
bet iki šiol žinios slėptos. 
Prezidentas Ataturk vado
vavo naujos Turkijos atsta
tymui iš Didžiojo karo griu
vėsių; dėl jo griežtumo jis 
pavadintas „pilkuoju vilku”.
Nacių propaganda

Vokietijos naciai savo 
propagandą yra gerokai iš
vystę Pietų Amerikoje. Pas-

prie pyrago uždegta po 21 
žvakę; mat, Roosevelto šei
moje niekas nepasieksiąs se
nesnio amžiaus, kaip 21 me
tai...

Vokietijos vyriausybė iš
leido naują įsakymą, kurs 
nustato, kad nuo gruodžio 1 
d. Berlyne galės būti tik 175 
žydai advokatai ir teismuo
se jie galės atstovauti tik 
žydams.

New York. — Policijos va
dovybė viešai pranešė, kad 
iš Brooklyn© policijos de
partamento dingo suimtų 
asmenų knygos, kur surink
ti tiksliausi daviniai apie 
7,200 kalinių. Šių knygų no
rėjo gauti New Yorko tar
dymų skyriaus viršininkas 
Herlands. Policijos viršinin
kas dabar veda smulkiausią 
tardymą.

Šiuo metu Brooklyne ve
damas platus tyrinėjimas 
ryšium su daugeliu kaltini
mų dėl korupcijos. Miesto 
tardymų vadovybei pareika
lavus, gubernatorius Leh
man paskyrė specialų pro
kurorą, kuriam pavesta per
imti korupcijos tyrinėjimą 
iš Brooklyn© prokuroro Geo- 
ghan, nors šis ir labai pro
testavo.

Roma. — Įvykusiose Eu
ropos moterų krepšinio ko
mandų rungtynėse Lietuvos 
moterų komanda spalių 14 
d. laimėjo prieš prancūzes 
20:14, o spalių 16 d. žaidė 
su Lenkijos moterų koman
da dėl Europos pirmenybių. 
Laimė nusišypsojo lenkėms 
ir šios laimėj3^neš lietu
ves taškų santykiu 24:21. 
Tuo būdu Lietuvos krepši
nio žaidėjos Europoje užėmė 
antrą vietą, o Lietuvos vy
rai, kaip žinoma, yra laimė
ję pirmą vietą.

LENKIJA SIEKIA RUMU
NIJOS PARAMOS

PALESTINOJ PASKELBTAS KARO STOVIS

Komunistų Vilnis bando 
kalbėti ir net įtikinėti, kad 
komunistams „žmogus kai
po asmuo daug reiškia”. Bet 
kaip praktikoje ši teorija 
vykdoma? Jei komunizmui 
būtų brangus žmogus, kaipo 
asmuo, tai Rusijoje jie savo'kutiniu metu jie labai susi- 
„paklydusių” narių nešau-' rūpinę savo propaganda 
dytų, bet siųstų į kalėjimus Meksikoje, kurios spaudoje 
ar į kitokias nelaisvės įstai- pradėjo dėti savo skelbimus 
gas, kur jie turėtų progos apie nacių pasiektus laimė- 
„atgailauti” ar šiaipjau sau- jimus. Skelbimuose nurodo- 
gioje priežiūroje užbaigti ma vokiečių prekybos pa
gyvenimą natūralia mirtimi. | žanga ir kiti dalykai.

Jeruzalė. — Visoje Pales
tinoje paskelbtas visuotinis 
karo stovis ir anglų karei
viai visur perima saugumo 
tvarkymą iš policijos rankų. 
Sukilėliai arabai nenusilei
džia ir visai nemažina savo 
teroristinių veiksmų. Jeru
zalės miestas iš visų pusių 
apsuptas kariuomene ir ka
riniais pabūklais. Kulko
svaidžių tarškėjimai dažnai 
perskrodžia nakties tylumą.

Sirijoje gyvenąs Palesti
nos arabų dvasinis vadas 
Husseini išleido viešą pa
reiškimą, kuriame yra šeši 
reikalavimai; jie turį būti 
išpildyti, jei norima Palesti
noje taikos. Jo reikalavimai 
šie:

1. sustabdyti žydų įvažia
vimą į Palestiną; 2. užtik
rinti arabams visišką tauti
nę nepriklausomybę Palesti
noje; 3. atšaukti Anglijos 
deklaraciją, kad Palestina 
yra žydų tautiniai namai; 
4. panaikinti anglų manda
tą; 5. uždrausti parduoti že
mę žydams; 6. sudaryti ara-

bų sutartį su Anglija, užtik
rinant arabams Palestinoje 
visišką suverenumą ir pri
pažįstant žydams tik tauti
nių mažumų teises.

Husseini yra Palestinos 
mahometonų vyriausios ta
rybos pirmininkas ir jo žo
dis todėl labai svarus; pra
eitų metų gale jam pavyko 
iš Palestinos pabėgti, nes 
kitaip jis būtų buvęs suim
tas, 
kad 
jei 
mai
pažymėjo, kad žydai į Pa
lestiną jokių teisių neturį, 
kad jos teisėtais šeiminin
kais esą tik arabai, todėl 
daugiau žydų negalima įsi
leisti.

Anglijoje Palestinos rei
kalais 
didelis, 
siunčia 
Anglija
paramos žydams. Bent šiuo 
metu atrodo, kad Anglija 
griežtai laikysis savo anks
tyvesnės politikos, kuri bu
vo palanki žydams,

Varšuva. — Lenkijos di
plomatai dėjo visas pastan
gas įtikinti Hitlerį, kad Len
kijai būtinai reikalinga ben
dra siena su Vengrija. Jei 
lenkų šie siekiai būtų paten
kinti, Čekoslovakija turėtų 
atiduoti lenkams ir veng
rams ukrainiečiais apgyven
tą teritoriją, kuri dabar 
naudojasi visiška autonomi
ja. Bet šiems lenkų siekiams 
griežtai pasipriešino Hitle
ris ir jis esąs užtikrinęs Če
koslovakijos vyriausybę, kad 
lenkų reikalavimų jis ne- 
remsiąs.

Spalių 19 d. pas Rumuni
jos karalių lankėsi Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
pulk. Beck ir bandė įtikinti 
karalių Karolių, kad Rumu
nija paremtų lenkų siekius.

Jis griežtai pareiškė, 
jokių nuolaidų nebus, 
jo paminėti 6 reikalavi- 
nebus išpildyti. Be to,

susirūpinimas labai 
Viso pasaulio žydai 
savo prašymus, kad 

neatsisakytų nuo

BENEŠĄS ATVYKS 
CHICAGON

Chicago. — Chicagos uni
versiteto’ vadovybė pranešė, 
kad dr. Eduardas Benešąs, 
buvęs Čekoslovakijos prezi
dentas, priėmė universiteto 
kvietimą užimti profeso
riaus vietą. Kada Benešąs 
atvyks ir pradės skaityti 
paskaitas, dar nežinoma. 
Manoma, kad jis atvyks 
prieš Naujus Metus. Jis tu
rėjo ir kitų universitehj 
kvietimų, bet pasirinko Chi
cago

1901 — 3 m. Chicagoje 
profesoriumi buvo ir Čeko
slovakijos pirmasis prezi
dentas Massarykas.

Tautinis Eucharistinis 
kongresas prasidėjo spalių 
17 d. iškilmingu Popiežiaus 
Legato kardinolo Mundelei- 
no sutikimu. Iškilmėse daly
vavo prezidentui Roosevelt 
atstovaujantis paštų virši
ninkas Farley, kurs perskai
tė kongreso dalyviams pre
zidento laišką, sveikinantį 
visus dalyvius ir reiškiantį 
tvirtą tikėjimą, , kad tik 
Kristus yra Gyvenimas, Ke
lias ir Tiesa.

Kongrese dalyvavo šimta
tūkstantinės minios tikin
čiųjų, atvykusių ne tik iš į- 
vairių šios šalies dalių, bet 
ir iš užsienio. Kongresas lai
komas puikiausiai pasiseku
siu.

AUTOMOBILIŲ DIRBTU
VĖS PRIIMS 35,000

. PARF1WMJ

Detroit. — General Mo- • 
tors automobilių gamintojų 
bendrovės vadovybė prane- \ 
še, kad sekančių dviejų sa
vaičių metu jų dirbtuvės 
priims 35,000 darbininkų; 
be to, bus panaikinti vasa
rio mėnesį numažinti atlygi
nimai tarnautojams ir dar
bininkams. Tada darbininkų 
ir tarnautojų algos buvo nu
mažintos nuo 10 iki 30 nuo- v • v* simcių.

Šis pranešimas visur su
teikė daug džiaugsmo. Šerų 
kainos tuojau pakilo, o Wa
shingtone vyriausybės sluok 
sniuose reiškiamas didžiau
sias pasitenkinimas. Finan
siniai sluoksniai apskaičiuo
ja, kad 35-kių tūkstančių 
darbininkų priėmimas į dar
bą ir panaikinimas suma- 
žihtų algų sudarys metinių 
pajamų apie 55 milijonus 
dolerių. Be to, nepilną laiką 
dirbę darbininkai gaus pro
gos dirbti visą laiką ir tuo 
būdu metinės jų pajamos 
padidės apie 60 mil. dol.

General Motors bendrovė 
savo dirbtuves turi 14-kos 
valstybių 38-niuose miestuo
se. Naujo modelio automo
biliai visur sutikti visišku 
pritarimu, todėl bendrovė 
pasiryžus padidinti gamybą.

VOKIETININKAI NESI
LIAUJA PROVOKACIJAS 

KELTI

Klaipėda. — Ryšium su 
beartėjančiais Klaipėdos sei
melio rinkimais, Klaipėdos 
vokietininkai savo sąraše 
pirmaisiais kandidatais iš
statė 3 asmenis, nubaustus 
neumanininkų byloje; jiems 
yra susiaurintos teisės.

Šis vokietininkų žygis y- 
ra aiškaus provokuojančio 
elgesio padarinys ir gali su
kelti įvairių nemalonumų.
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IŠ TĖVŲ ŽEMES Mažoji Gėlelė ir Dabartinis Pasaulis

RaStus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

surado
bet 
to

numerį, su-
žinios. Jis

naują 
labai 

paties

Spaudos Reikšmė Kovoje 
Del Nepriklausomybės

Vokiečių įsiveržimas 
r

Kai 1914 metų rugpiūčio 
mėnesį vokiečių kariai įsi
veržė į Belgiją, visi belgų 
Jaikraščiai turėjo užsidary
ti. Vokiečių generalinis gu-

redaktorius buvo žinomas 
tik Dorėnui. Paslaptis taip 
gerai išlaikyta, kad tik po 
karo artimi kaimynai suži
nojo, kad jie visi dirbo tam 
pačiam tikslui ir nežinojo

bernatorius tuojau pasirūpi-1 kad Juos junS® ta Pati Pa' 
no šelpti prancūzų kalba lei-,s aP ls' 
džiamą laikraštį Bruxellois,! 
skirtą grynai vokiškai pro-1 
pagandai, bet tiems pla
nams pakenkė užsidariusio 
Patriote laikraščio redakto
rius Victor Jourdain, 74 me
tų amžiaus senis.

Jourdain nutarė leisti 
slaptą laikraštį, kurs at
remtų vokiečių pinigais lei
džiamo laikraščio vokišką 
propagandą. Sau pagelbinin- 
ku jis pasirinko artimą gi
minaitį Eugenijų Doren, 38 
metų. Laikraščio steigimo 
sąlygos buvo labai sunkios. 
Briuselyje vykdytas žiaurus 
karo stovis. Visi asmenys 
turėjo nešiotis asmenybės 
liudijimus su paveikslais, o 
vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amžiaus kasdien registruo
tis komendantūroje. Gatves 
dieną naktį saugojo karo 
policija. Drausta fotogra
fuoti, paišyti paveįkslus, lai
kyti cenzoriaus neperžiūrė
tus spaudos leidinius, švilp
ti patriotines meliodijas ir

užsibaigė. Jis nebegalėjo 
veikti.

Gubernatorius džiaugėsi 
sunaikinęs belgų laisvą laik
raštį, bet neilgai — už 12 
dienų jis vėl gavo konvertą, 
kuriame įdėtas naujas laik
raščio numeris su 
siais redaktoriaus 
mais...

Jourdain
spaustuvininką, 
nustebo, gavęs 
vardo laikraščio 
redaguotą be jo
sužinojo, kad tuomi rūpino
si buvęs platintojų vadas 
Albert Le Roux. Jourdain 
tada užleido darbą jaunes
niam.

Vienuolio pasiaukojimas
1917 metų kovo mėnesį 

vokiečių policijai vėl pavy
ko susekti svarbiuosius as
menis. Roux buvo išduotas 
vieno skaitytojo, bet susku- 

’ I bo pabėgti į užsienį. Tada 
laikraštį leisti pradėjo jau
nas vienuolis, kun. van den 
Hout. Jis redagavo laikraš
tį sekančius dvejis metus,'

Bet 
baidė

Patriotų žygiai
tokios sąlygos neat- 
dviejų pasiryžėlių. Jie 

žinojo spaudos reikšmę ir
todėl drąsiai paruošė planus 
slaptam laikraščiui išleisti. 
Jie susirado spaustuvininką 
ir sudarė planą laikraščiui 
platinti. Pirmo numerio at
spausdinta 1000 egzemplio
rių. Jų penkis šimtus išpla
tino pats Doren.

1915 metų vasario 1 d. 
graži mergina įteikė uždarą 
laišką vokiečių gubernato
riui Bissing. Laiškas adre
suotas pačiam gubernato
riui ir pažymėtas, kaip labai 
svarbus. Gubernatorius pats 
atidarė laišką ir rado jame 
naujo laikraščio pirmą nu
merį. Laikraščio vardas bu
vo La Libre Belgique.

Slapta policija veikia
Kai laikraštis vis tvar

kingai pasirodydavo savaitė L^į paį Belgijos išsilaisvini- 
po savaitės, gubern. Bissing 
siuto pykčiu; jam pačiam 
laikraštis būdavo 
atsiunčiamas. Jis 
griežtai veikti. Slaptosios ir 
viešosios policijos agentai 
brovėsi į visus knygynus, 
spaustuvėles. Greitai Doren 
įsitikino, kad jo užmiesty gy I 
venąs spaustuvininkas gali 
susilaukti irgi įtarimo. Tada 
jis nutarė įsteigti spaustuvė
lę savo namuose, užleisda
mas vieną užkambarį. Nau
joje spaustuvėje Doren iš
leido specialią laidą, at
spausdindamas gubernato
riaus paveikslą, kuriame gu
bernatorius vaizduojamas 
skaitąs slapta leidžiamą lai
kraštį, ieškodamas teisingų 
žinių, nes, esą, vokiečių lei
džiamų laikraščių cenzūruo
tos žinios jam jau įkyrėju
sios. Ši žinia užbaigė guber
natoriaus kantrybę ir jis 
pradėjo griežčiau ieškoti 
laikraščio platintojų.

Grasinimas šaudymais
Vyriausias laikraščio pla

tintojas buvo suimtas ir 
tuojau sušaudytas, bet tai 
nesustabdė laikraščio. Plati
nimas perorganizuotas iš 
pamatų ir vykdytas dides
niu atsargumu. Doren nebe
susitikdavo su platintojais 
jų namuose, bet įvairiose 
vietose ir niekada toje pa
čioje vietoje du kartus iš ei
lės. 1915 metų gale laikraš
čio platinimas išvystytas vi
soje belgų teritorijoje. Nors 
slaptoji policija saugojo vi
sus kelius .ir buvo leista 
šauti į visus, kurie bėgtų 
nuo kratos, tačiau laikraštis Į 
platintas 
Savanorių 
merginos 
po savo

visu užsidegimu, 
netrūko. Jaunos 
nešiojo laikraštį

. . vv. tv ___ drabužiais, vyrai|“‘.<
Naujo laikraščio įžangi-! apsivyniodavo aplink kūnus, r 

niame straipsnyje pareikš- įurįe nešdavo krepšiuo-| 
ta: „Šio laikraščio tikslas O4-;

mo.
nuolat I 1918 me^ sausio mėnesį 

. . vokiečių policija vėl užklupo 
nutarė , w. , .laikraščio spaustuvę ir su

ėmė daugelį platintojų ir 
skaitytojų. Suimtas veik vi
sas laikraščio štabas. Ko- 

I mendantūroje suruošta di- 
J šventė, o Vokietijos 

laikraščiai pirmuose pusla
piuose skelbė, kad išnaikin
tas „konspiratorių” lizdas. 
Naujas gubernatorius Fal- 
kenhausen iškėlė bankietą 
slaptai policijai. Perskaity
ta sveikinimo telegrama nuo 
vyriausio kariuomenės vado 
ir gubernatorius pakėlė 
šampano taurę už belgų lai
kraščio mirtį. Kai balius 
veik baigėsi, visai netikėtai 
atėjo gubernatoriui siunti
nys su užrašu „labai sku
bu”. Siuntinyje pabalęs gu
bernatorius rado naują laik
raščio laidą; jis sutrynė 
laikraštį, numetė į šalį ir iš
bėgo iš baliaus kambario.

Balsai iš kalėjimo
Baliaus 

sudraskyto 
ir išskaitė 
„Per trejis 
tarta mus 
3 metus mes išsilaikėme... 
Kol nors vienas vokietis bus 
mūsų žemėje, mes tol būsi
me ir jam priešinsimės; kol 
jie mėgins slėpti Tiesą, vis 
keldami aukštyn sienas mū
sų kalėjime, mes būsime”...

Straipsniai buvo pasira
šyti tais pat slapyvardžiais 
ir panašiu stiliumi, kaip ir 
anksčiau, o policija manė, 
kad ji buvo suėmusi tuos 
redaktorius ir rašytojus. 

J Tikrai, kai kurie straipsniai 
buvo parašyti kalinių, bet iš 
kalėjimo iššmugeliuoti įvai
riomis priemonėmis.

Policija sužinojo

dalyviai surinko 
laikraščio dalis 
šiuos žodžius: 
metus buvo nu- 

sunaikinti ir per

— Spalių 7 d. lenkai užda
rė dvi dienas vykusią Vil
niaus krašto lietuvių jauni
mo sporto šventę, kurion 
dalyviai vyko net 90 mylių 
pėsti, dviračiais ir kitomis 
susisiekimo priemonėmis. 
Spalių 7 d. vakare lenkai iš
tardė šventės vadovą Praną 
žižmarą ir atėmė iš jo spor
to užrašus.

— Valstybės Tarybai su
kako 10 metų. Šiuo metu ji 
ruošia civilinį teisyną ir 
baudžiamojo kodekso pro
jektą.

— Seimas priėmė prezi
dento rinkimo ir monetų į- 
statymų pakeitimus ir taip 
pat svarstė Aukštosios Ka
ro mokyklos įstatymą. Mi
nistrų Taryba priėmė nepa
prastojo meto įstatymo tau
tai bei valstybei saugoti pa
keitimą. Šį įstatymą spalių 
15 d. svarstė seimas.

— Lietuvos krepšininkės 
(basketbolo žaidėjos) Ro
moje nugalėjo itales 23 — 21 
ir šveicarietes 28 — 10. Y- 
patingai pažymėtinas laimė
jimas prieš itales, nes tai y- 
ra viena tvirčiausių Euro
pos komandų.

— Kariuomenės šventės 
dieną, lapkričio 23, bus ati
dengiami Silv. Žukauskui ir 
Šaulių Sąjungos įkūrėjui, 
Vladui Putviui — Putvins- 
kiui paminklai. Taip pat bus 
šaukiamas Vyties Kryžiaus 
kavalierių suvažiavimas.

— Telšių vyskupas J. 
Staugaitis kelioms dienoms 
buvo išvykęs į Vilnių, kur 
jam teko susitikti su lietu
vių žymesniais veikėjais.

— Prie Ventos upės kran
tų, šalia Pavenčių cukraus 
fabriko, auga naujas mies
telis, kuriąme daugiausia 
apsigyvena^ cukraus fabriko 
darbininkai su savo šeimo
mis.

— Nuo sausio 1 d. iki šiol 
Kauno miesto ribose buvo 
367 susisiekimo nelaimės, 
kuriose užmušta 18 žmonių, 
daug sužeista.

— Dzūkų krašte viešėjo 
austrų menininkas Jahn Ša
pas, kuris nupiešė keliolika 
Alytaus ir Punios apylinkių 
vaizdų; savo kūrinių paro
das jis suruoš Lietuvoje ir 
Vakarų Europos miestuose.

— Praeitą vasarą nuo au
drų sunkiai nukentėjo apie 
600 ūkininkų, kurie prašo 
vyriausybės paramos. Aud
rų padaryti nuostoliai kas
met siekia apie 900 tūkst. 
litų.

— Kelios lietuvių bendro
vės, kurių dalininkais yra ir 
keli lietuviai amerikiečiai, 
Kaune atidarė didelę naują 
kavinę.

— Katalikų Veikimo Cen
tro metinis suvažiavimas 
bus gruodžio 13, 14 ir 15 d. 
Pirmosios dienos skiriamos 
studijoms, o paskutinę die
ną bus svarstomi daugiau 
techniški klausimai.

— Prie Jurbarko Nemune 
žvejai pagavo 175 svarų ša
mą, kurį į namus vos parne
šė du vyrai.

— Šiauliuose nemažą sen
saciją sukėlė viena katė, ku
ri pagavo ir papiovė lenkų 
krašto karvelį. Gaudė karve
lį ir žmonės, bet jiems kar
velis nesidavė ir todėl 
ko gyvybės.

— Salako 
ninkas K.

■------- M— ------------ ----------------- -------------------

yra stiprinti belgų patrio
tizmą iki valandos, dar neži
nomos, bet tikros, kai mūsų 
tėvynė bus išlaisvinta ir at
remti skleidžiamą cenzūruo
tos spaudos propagandą 
prieš Belgiją ir jos sąjungi
ninkes”.

Už mėnesio Briuselyje jau 
nebuvo nei vieno žmogaus, 
kurs nebūtų girdėjęs apie 
naują laikraštį. Už 6 savai
čių laikraštis išeidavo du 
kartus per savaitę po 5000 
egzempliorių. Laikraščio 
platinimo ėmėsi sudarytos 
grupės įvairiose miesto da
lyse. Visam darbui vadova
vo minėtas Doren. Jo asmuo 
niekam nebuvo žinomas, iš
skyrus kelis artimuosius 
laikraščio leidėjus. Tikrasis

apie 
se, skirtuose žuvims su ati-1 kyn- Hout *r Pave^sJas 
tinkamu užrašu.

Kasdien buvo areštų ir 
sušaudymų. 1915 m. balan
džio 13 d. Dorėno namus 
apsupo policija. Doren vos 
suskubo išbėgti į, daržą ir 
pasislėpė; policija suėmė jo 
žmoną. Padaryta daugybė 
suėmimų. Surasta ir spaus
tuvė. Suimti svarbieji laik
raščio leidėjai, bet liko ne
paliestas Jourdain. Dorėno 
žmona išlaikyta pustrečio 
mėnesio kalėjime kaip už
statas už vyrą ir vėliau pa
leista. 43 asmenys už „išda j 
vimą” nubausti įvairiems 
terminams kalėjimo, keli iš
tremti į vokiečių koncentra-

I visur skelbtas, bet jis nebė
go; užsiaugino barzdą, pasi
vadino ponu Courtade ir 
taip išgyveno iki pat karo 
užbaigos. Dažnai jis kentė 
badą, bet laikraštis vis dėl- 

I to ėjo. Laikraštis nuolat 
ėjo, tvarkingai ir nuolat 
šaukė: „Belgai, būkite 
mūs! Išlaikykite savo 
vas ir savo kilnumą iki 
lo”.

Kovos laimėjimas
Kai 1918 metais į Briuse

lį laimėjusios kariuomenės 
priešaky 
Albertas, 
daugelio 
Belgique

ra-

ga-

įžygiavo karalius 
gatvėse trūko 

veidų. La Libre 
laikraščio štabo

cijos stovyklas. Doren pasi- narių dalis amžinai miegojo 
slėpė vieno draugo namuo- sušaudymo vietose; dauge- 
se, bet jo darbas laikraščiui lis jų mirė vokiečių koncen-

tracijos stovyklose, dauge
lio platintojų tik griaučiai 
kabojo ant fronto vielų. Se
nasis Jourdan buvo jau mi
ręs. Bet La Libre Belgique 
laimėjimo dienoje išėjo ir šį 
kartą jo atspausdinta 200,- 
000 kopijų.

Belgų laikraščio leidėjai 
galų gale sulaukė laimėji
mo, kurs jiems brangiai 
kaštavo, bet Tėvynės laisvė 
brangesnė už atskirų asme
ny gyvybes. Panašiais ke
liais juk ėjo ir lietuvių tau
tos pasišventėliai knygne
šiai, tik jų kelias buvo dar 
sunkesnis, nes žymiai ilges
nis. Spauda buvo vienas 
svarbiausių įrankių tauti
nio atsparumo dvasiai tau
toje palaikyti ir žadinti tau
tiečių krūtinėse nuolatinį 
pasiryžimą siekti tautai lai
svės, kad ir labai brangia 
kaina.

(Tęsinys)
O kaip tik dėlto, kad Jo 

laikų žmonės nei meldėsi, 
nei atgailos darė, pats Kris
tus per ilgas nakties valan
das meldėsi ir save aukojo 
už kitus, kurie nenorėjo at
silyginti Dievui už savo pra
sikaltimus. „Tėve, atleisk 
jiems”, Jis meldėsi net pas
kutinėje valandoje, kada au
kojo savo gyvybę ant Kry
žiaus pasauliui išgelbėti. Jo 
malda buvo už tuos, kurie 
patys nesimeldė; Jo kančios 
už tuos, kurie patys nenorė
jo daryti atgailos.

Laikas nei kiek nėra per- 
Ragazinas mirė I main§s žmonių pažiūros į 

nuo dviejų bičių įgėlimo; ma^4 ir atgailą. Nusidėje- 
nelaimingasis miręs vieto- linksmai sau per gyveni
me mą eina šokdamas, linksmai

— šiais metais buvo nu- visus prakalbindamas, tik nė 
matyta išvežti į užsienį 80 vieno žodžio maldos Dievui, 
milijonų kiaušinių, bet šis | Kurį jis užgauna. . Netikėlis 
planas jau įvykdytas su 
taupu, nes iki šiol šiemet 
jau parduota veik 84 mil. 
kiaušinių.

— Šiais metais Lietuvoje 
registruota 1847 automobi
liai, 295 autobusai ir apie 
300 autovežimių (trokų); 
motociklų įregistruota 1344.

— Šiaulių apskr., Kurpių 
kaime įvyko šiurpi nelaimė: 
kuliamoji mašina ūkininkui 
Garniui nutraukė abi ko
jas. Nelaimė įvyko per neat-' 
sargumą.

— Galutinai priimtas pla
nas naujam viešbučiui Pa
langoje statyti; viešbutis 
bus 4 aukštų, turės 100 
kambarių su 160 lovų. Sta
tyba numatoma pradėti dar 
šį rudenį.

— Kauno apygardos teis
mas buvusį Indijos svetim
šalių legijono narį V. Dovi- 
dauską už nedorą pasielgi
mą nubaudė 3 metais sunkių 
darbų kalėjimo.

Čekoslovakijai sunkio
mis dienomis Lietuvos stu
dentų atstovybė nusiuntė 
Čekoslovakijos studentams 
telegramą, kurioje pareikš
ta lietuvių studentų simpa
tijos.

— Pradėjus visur reika- pradžios mokyklų yra 2,319. 
lauti plytų mūrinei staty- h\jaujų mokyklų statybai šie- 
bai, šiemet Lietuvoje įsteig- met paskirta beveik 2 milž
ta 72 naujos plytinės. jonai ntų.

— Vilkijoje dvi kaimynės — Užsienių reikalų minis- 
ūkininkės ilgai nesantaikoje tras Lozoraitis spaudos at
gyveno ir jų pyktis pasiekė stovams nušvietė dabartinę 
aukščiausio laipsnio, kai politinę padėtį ir ryšium su 
vieną dieną vienos kaimynės ja nurodė naujus spaudos 
višta dingo. Dėl vištos iški- uždavinius.
lo byla ir kaltinamoji ūki- _ Prieškarinėje Lietuvo- 
ninkė nubausta 2 sav. kalė- je veikė tik dvi žemės ūkio 
jimo ir 15 lt. nuostoliams mokyklos, o dabar tokių 
atlyginti. Apygardos teis- mokyklų yra 17 su 1513 mo- 
mas kaltinamąją išteisino ir kinių — ūkininkaičių. Val- 
dabar byla galinti pasiekti dinės ir privatinės žemės 
net Vyriausią Tribunolą. ūkio mokyklos pernai išlei-

— Spalių 11 d. Kirdeikių do 137 išmokslintus ūkinin-
par. (Vilniaus krašto pasie- kaičius ir 238 išmokslintas 
nyje) klebonas kun. J. Brei- šeimininkes. Mokykloms iš- 
va sulaukė kunigavimo 25 laikyti valstybės iždas yra 
metų sukakties; jis yra va- išleidęs apie 11 milijonų li- 
balninkietis, daug dirbęs tų. Kiekvieno ūkininkaičio 
Vilniaus krašto lietuviams; bei šeimininkės išmokslini- 
vėliau turėjo per prievartą mas valstybei kaštavo apie 
persikelti į Nepriklausomą 2,400 litų, žemės ūkio mo- 
Lietuvą. I

— Prekybos Institute Klai- būti daug daugiau, bet to ir 
pėdoje šiais metais yra 111 siekiama.
studentų, kurių 78 vyrai ir — Radijofono iniciatyva, 
33 moterys. Tikimasi, kad anglų firma pagamins di- 
kitais metais Institutas tu- dėsnį skaičių lietuviškos 
rėš savo patogias patalpas. | muzikos plokštelių.

— Dėl labai sausų orų 
šiemet Žuvinto ežeras labai 
išdžiuvo, todėl bijoma, kad 
ateinančią žiemą gali žuvys 
iššalti, jei ruduo pagailės 
vandens.

— Kainų tvarkytojo įsa
kymu, Lietuvoje išardomas 
tabako sindikatas.

— Lenkai pasiūlė Kaune 
tartis dėl miško medžiagos 
plukdymo.

valsčiuje

nete-

ūki-

įžiūri į maldą, kaipo į kokį 
gardų juoką. Dievas, jeigu 
yra Dievas, sako jis, nėra 
nieko padaręs, kad būtų ver
tas arba padėkos ar šlovės! 

iNet kartais katalikas besi
meldžią tiktai pusiau mąsty
damas, ką daro ir gal tik ka
da suspaudžia jį kokia ne
laimė tikra malda veržiasi 
iš jo širdies ir lūpų.

O atgaila! Nuodėmių kal
nai kyla aukštyn kasdien. 
Žmonės nusideda ir tyčioja
si iš Dievo, Kurį įžeidžia. 
Kristus iš naujo ir naujo ka
lamas prie Kryžiaus bude
lių, kurie atsigręžia nuo to 
Kryžiaus ir išlieja savo mei
lę kam kitam. Net ir tikin
tieji atjaučia, kad didelė 
spraga tarp skolos, užtrauk
tos per nesuskaitomų nuodė
mių skaičių ir tarp tos ma
žos, mažos atgailos, kada 
ne kada atliktos. Jie supran-

— Šiemet gimnazijas Lie
tuvoje baigė 1063 mokiniai, 
kurių 902 baigė lietuviškas 
gimnazijas. 4 skyrių pra
džios mokyklas (be Klaipė
dos krašto) šiemet baigė 
29,735 mokiniai ir 6 skyrių 
— 5,700 mokinių. Iš viso

ta, kad pastangos atlygiu# 
už savo kaltes maža atgaila, 
le, kad ir kelis sykius gyve
nime padaryta, prilygsta 
prie vaiko žaislo, bandant 
išsemti vandenyną.

Tokiu būdu pasaulis lieka 
Dievui didžiai skolingas, ir 
Dievo rykštė tik laukia žmo
niją priglemžti. Kas gali su
laikyti tą Dievo rykštę? 0 
tai tos nekaltos, pasislėpu
sios, uždarytos sielos, tos 
vienuolės, pasirinkusios sa
vo gyvenimo luomą melstis 
už kitus, už pasaulį, už žmo
niją. Toks tai pašaukimas 
Karmelietės Sesers.

Kokią vietą užima atgaila 
tokių vienuolių gyvenime? 
Tai jų kasdieninis užsiėmi
mas. Keldamos ir guldamos, 
jos daro atgailą, ne už savo 
nuodėmes, bet už pasaulio, 
už visos žmonijos. Jos per
traukia savo miegą, keliasi 
melstis vidurnaktyje, anksti 
rytą, prieš saulės aušrą; jų 
lova — kieta lenta; pasnin
kas jų beveik nepertraukia
mas per visą gyvenimą, su 
visišku susilaikymu nuo mė
sos ir visų gardumynų; savo 
kūno marinimai, kurie pri
mena joms, kaip Išganyto
jas buvo prie stulpo plaktas 
ir erškėčiais vainikuotas; 
visiškas pasitraukimas nuo 
pasaulio, nuo savųjų. Ir visa 
tai ne už savo nuodėmes, 
bet kad atlygintų Dievo tei
sybei už nuodėmes tų, kurie 
patys nedaro atgailos.

Malda ? Beveik nepersto
janti. Vidurnakty, kai pa
saulis saldžiai miega arba 
linksmai šoka, jos keliasi 
maldauti Dievo apsaugoti 
savo žmones. Išaušus, pirm 
žmonės pradeda savo dienos 
darbą, jos vėl meldžias, pra
šydamos palaimos tiems 
žmonėms. Per ištisą dieną 
iš karmeliečių koplyčių tų 
angelų maldos kyla prie Die
vo už pasaulį, kuris pats už
siėmęs kitais dalykais, ne
turįs laiko melstis. O sute
mus vienuolės priklaupia 
ant šaltų grindų, vėl mal
dauja Dievo dovanoti savo 
klystantiems vaikeliams už 
prasižengimus, per dieną pa
darytus ir gal užsitrauku
siems Jo bausmę bei rykštę.

Nuolat stengiasi tos drą
sios bei šventos vienuolės 
atlyginti Dievui už Jo vaikų 
užmiršimą. Jos myli Dievą 
už tuos milijonus, kurie Jo 
neapkenčia; jos savo širdis 
aukoja už tas nesuskaitomas 
širdis, taip lengvai piktajai 
dvasiai atiduotas.

Išklausydamas jų maldas, 
Dievas sulaiko savo rykštę, 
naujas palaimas siunčia 
žmonijai, teikia malones nu
sidėjėliams ir apvainikuoja 
savo kunigų darbuotę pasi
sekimu.

Kaip Kristus tarp savo 
Tėvo užrūstintos teisybės ir 
nuodėmingų žmonių ištiesė 
savo Kūną ir leido prie Kry
žiaus prikalti, taip kontem-

kyklų ir jose mokinių turėtų pi^y^ sesutė, visiškai sa-

ATSIPRAŠOME!

Šiuo metu mums tenka 
spausdinti daug skelbimų, 
todėl laikraščio turinys turi 
stambiai nukentėti. Skaity
tojai, tikime, supras mūsų 
padėtį, nes šiais laikais rei
kia visiems skaitytis su eko
nominėmis sąlygomis.

Administracija.

ve paaukojusi savo sveika
tą, savo kūną marina, savo 
gyvybę skiria, kad tik Die
vas pasigailėtų nuodėmingos 
žmonijos.

Kad būtų panaši į Mariia, 
Karmelietė šventa Teresėlė 
darė visuotiną, tobula auką 
visos savęs numylėtajam 
Kristui.

Mes tik privalome susigė
dinti pamąstę, kad tokia 
silpna mergaitė tas žaizdas, 
tuos sopulius kentėjo dėl 
mūsų, kad mes patys neno
rėjome melstis ir atgailauti 
už savo nusidėjimus.

(Bus daugiau)
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Eleonora Bartkevičiūtė

Keliaujant Po Lietuva

(Tęsinys)

Birutės kalne
Šiaurinėje kalno pusėje į- 

rengtas urvas su Liurdo Die
vo motinos stovyla. Tai įtai
sė grafas Tiškevičius. Biru
tės kalnas visų lankomas. 
Iš ten pro pušis matyti pui
kus jūros kranto ir plačios 
jūros vaizdas. Gražu iš ten 
stebėti žavėtinus saulėlei
džius — saulėtekius. Ir kur
santai Birutės kalne buvo 
suruošę dainų vakarą.

Toliau nuo parko, jau į ki
tą pusę, yra vadinamas Nag
lio kalnas. Aplinkui kalną 
didžiulis plotas, dabar apso
dintas jaunomis pušaitėmis, 
kuris vėliau išaugs į parką 
ir bus jau tikrai Nepriklau
somos Lietuvos Parkas. Dėl 
Naglio kalno pavadinimo y- 
ra toks padavimas: Būk 
narsus karys Naglys žuvęs 
kare ir jo pelenus tam kalne 
palaidojo. Jo žmona Brukš- 
va iš didelės širdgėlos pasi
skandino šalia esančiame 
ežere. Kitų šis kalnas dar 
Švedų kepure vadinamas. 
Kaip Birutės, taip ir šis kal
nas, aukštomis pušimis nu
augęs ir visais laikais buvo 
žvejams kelrodis.
Adomų ir Ievų kostiumai
Pats pajūris padalintas į 

keletą • maudymosi vietų. 
Ties Basanavičiaus alėja gi
lyn į jūrą yra pastatytas il
gokas tiltas pasivaikščioji
mui bei šokimams į jūrą. Se
niau tas tiltas buvo pasta
tytas laivų priplaukime pa
togumui. Į dešinę nuo tilto 
tęsiasi moterų maudyklės. 
Čia vyrams
vaikščioti maudymos metu, 
nes visos moterys maudosi 
ir kepinasi saulėje Jie vos 
kostiumuose. Už jų toliau į 
Naglio kalną yra bendras, 
šeimyninis paplūdimis, kur 
jau vartojami maudymosi 
kostiumai — plauktukai.

Į kairę nuo tilto tęsiasi 
bendros, o už bendrų vyrų 
maudyklės, kur jie maudosi 
Adomo kostiumuose. Už to, 
toliau, ties Birutės kalnu, 
vėl moterų maudyklės.

Čia maudymosi tvarka vi
sai ne tokia, kaip Ameriko
je. Paprastai, pusryčiai 8 
vai. ryto. Tad gausingiau
sias maudymasis prasideda 
nuo tos valandos ir tęsiasi 
iki 2 vai. Apie 2 vai. valgomi 
pietūs. Po pietų daugiausia 
eina pamiegoti ar šiaip po 
medžiais pailsėti. Maudytis 
tuo laiku jau niekas nebeina 
ir visi pasipuošę vaikštinėja. 
5 vai. duodami pavakariai, 

, po kurių paprastai arba ei-

narna į parką muzikos pa
klausyti ar lankomi vietos 
restoranai, kur galima prie 
kauniškių orkestrų pasišok
ti, išgerti arba ledus (ice
cream) valgyti, kurių čia, 
deja, dažnai pritrūksta. 8 
vai. vakarienė. Po vakarie
nės vasarotojų tradicinis da
lykas — pasivaikščiojimas 
ant tilto, čia sutinkama seni 
pažįstami, čia matoma, kas 
vasaroja Palangoje,
naujas atvažiavo, na, ir kas 
su kuo flirtuoja. Pasivaikš
čiojimai baigiasi 11 vai. va
kare. Skirstosi jau apie 10 
vai., nes tuo laiku esamuose 
restoranuose vėl prasideda 
šokiai ir, kas nenori ilsėtis, 
traukia savo kojas pamank
štinti. Saulei leidžiantis mė
giami labai pasivaikščioji
mai pajūriu, nuo tilto iki Bi
rutės kalno.

kas

draudžiama

Įvairios pramogos
Be pasišokimų, koncertų 

parke, atsiranda ir kitokių 
pramogų. Taip kad liepos 
mėnesį buvo pora koncertų; 
radijofono orkestro su ope
ros soliste Drangeliene; cho
ro Pirmyn koncertas, kuris 
sutraukė visus vasarotojus 
į didžiulę salę; Dariaus ir 
Girėno žuvimo paminėjimas, 
kurio programoje teko man 
dalyvauti ir kursantei iš 
San Paulo L. Majienei. Pro
gramoje taip pat dalyvavo 
operos solistai, policijos or
kestras, poetai ir kalbas sa
kė: insp. Kuzmickis, Palan
gos burmistras dr. Šliupas. 
Scenoje ant aukšto stalo ge
dulą padengtas stovėjo Da
riaus-Girėno paveikslas, pa
puoštas gėlėmis ir iš šalies 
šauliai su šautuvais stovėjo 
garbės sargyboje.

Buvo vienas meno ir lite
ratūros popietis, kurio pel
nas skirtas 
mokiniams.
koncertas ir pelnas skirtas 
padegėliams.
pramogų netrūksta.

Pragyvenimas
Pragyvenimas Palangoje 

nebrangus: nuo 5 — 15 lt. 
dienai. Maistas visur labai 
geras, užtektinai jo duoda, 
net keturius sykius į dieną. 
Iš Palangos veik kasdieną 
ruošiamos ekskursijos į vi
sas gražiąsias apylinkės vie
tas. Kas vakaras galima nu
sisamdyti motorinius laive
lius ir plaukioti po Baltiją.

Turiu pastebėti, kad va
sarotojos labai puikiai ir 
moderniai pasirengusios. Jo
kio skirtumo nėra nuo Ame
rikos, dar net pralenkia sa
vo apdarų skoningumu.

neturtingiems 
Parke surengta

Vasarotojams

Pagalvok Apie Tai! - Jus Galite

NUSIPIRKTI NAMUS
BŪTI PASIRUOŠĘ NEDARBUI 

SMAGIAI PRALEISTI ATOSTOGAS 
SUTIKTI ĮVAIRIAS STAIGMENAS 
PASINAUDOTI GERA PROGA

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vandentraukių dirbtuvė 
ties Atlantic Ave., East 
New Yorke, bus nugriauta 
ir jos vietoj įsteigta graži 
žaidimo vieta.

Rockaway Beach gyven
tojai reikalauja, kad mies
tas kitam vasaros sezonui 
pastatytų namą nusirengti 
ir pasidėti drabužius.

Spalių 27 d. Brooklyne 
bus lankymo diena jūrinin
kų darže (Navy Yard). Bus 
rodoma labai įdomių daly
kų. Spėjama, kad Navy 
Yard aplankys apie 27,000 
žmonių. Įspėjama, kad nė 
vienas lankytojas neatsineš- 
tų fotografijų aparato. Su
gautas bus be ceremonijų iš
vestas laukan ir 
nių nemalonumų 
tis.

dar dides- 
gali tikė-

New Yorko
stengiasi surasti netoli New 
Yorko vietą proto ligonių li
goninei. Jau turima tam rei
kalui 5 mil. dol.

gydytojai

Didžiojo New Yorko visi 
gyventojai turi teisės rei
kalauti autobusų patarnavi
mo, jei jų vaikams yra toli 
į savo 
nueiti.

parapijos mokyklą

Yorko gyventojai,New
kurie vartoja anglimis kūre
namus pečius, turėtų būti 
atsargūs uždarydami kami
nus, nes anglių dujos pavo
jingos ir panašios į šviesos 
gaso dujas, nuo kurių gali
ma užtrokšti.

Daugumas gal nežino, kad 
dabartinio Brooklyno vieto
je seniau gyveno net 14 at
skirų indi jonų grupių, kurių 
tarpe buvo: cherokee, mo
hawk,
narragansett, cajuga, 
qois. Dabar tų indi jonų gi
minių palikuonys Brooklyno 
gyventojų jų nepamiršti ir 
jiems padėti gyventi.

chocktaw, canarsie, 
iro-

Tilto tarp Queens ir Bronx 
statyba skubinama, kad bū
tų gatavas Pasaulinei paro
dai. Sakoma, kad jis kaš
tuos 28 mil. dol.

graži, 
sveikas, 
saulėtos

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4118—4120 Avenue H, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-4120 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

. trol Law at 426 South 5th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS
426 South 5th Street, Brooklyn, N. Y.

itų panaši į W* ! 
te šventa j
lotiną, tobula j 
vęs numylėtąjį j

JEIGU JŪS pradėsite taupyti ŠIANDIEN —
PINIGAI PRIKLAUSYS JUMS RYTOJ!

k privalome sušį 
imąstę, kad to® 
ergaite tas žaiz^ 
pulius kentėjo ® 
ad mes patys n®1 
nelstis ir atgaila* 
nusidėjimus. I

THE DIMES SAVINGS BANK

Havemeyer and South 
Brooklyn,

OF WILLIAMSBURGH

NOTICE is hereby given that 
RL 2686 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO 
7002 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 547 Morgan Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KONSTANTY SINKIEWTCZ
547 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAURICE H. PRICE
2081 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-889 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROSE ZEIDEL
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 34 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR INC.
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW37 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW694 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 563 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOSEPH
563 Seneca Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 130 Degraw St., Borough -of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK JOHN ROTONDI
130 Degraw Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW343 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL986 has been issued to the undersignd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4402-4 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. A. JOHNSON
4402-4 Avenue H, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW645 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6123 Ft. Hamilton P’kway Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

YE OLDE NEIGHBORHOOD INN, INC. 
6123 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1364 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1.32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snyder Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE SCHRAUDNER 
Court Tavern

11 Snyder Avenue, Brooklyn, N. Y.

License 
undersigned 
retail under

No.

wine at retail under 
z_______ ?_ i-

Seneca Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

ZWICKLBAUER 
Brooklyn, N. Y.

Kas mėgsta sportą, čia ir
gi gali naudotis tuo malonu
mu, nes yra kelios sporto 
aikštės.

Gamta žavėtinai 
tyras pušų oras, 
šviežias maistas,
dienos ir vieši vakarai vi
lioja ne vien vietinius vasa
rotojus, bet ir pritraukia iš 
užsienio. Čia vasarojo mo
kytojų ekskursijos iš Švedi
jos, Čekoslovakijos, Latvi
jos, Anglijos. Šią vasarą Pa
langos miške buvo tarptau
tinė skautų stovykla. Taip, 
kad sėdėdamas pajūryje, [
narlrp ar rpqtnranp ičerireji i N0TICE is hereby given that License No. 
paiKc, ar FcbLvI etile, ISglI&l^ RL2765 has been issued to the undersigned 

įvairiomis kalbomis kalban
čių. Kadangi vietos inteli
gentai, studentai laisvai 
vartoja vieną kitą, net kele
tą svetimų kalbų, tai sve
timšaliai vasarotojai jaučia
si kaip namie: turi progos 
pasidalinti įspūdžiais bei iš
mokti vieną kitą lietuvišką 
dainelę. Su kuriais teko su
eiti, visi džiaugėsi, kad link
smai ir pigiai atostogauja. 
Yra ir tokių, kurie jau ke
linta vasara Palangoje ar 
kitur vasaroja.

Apskritai, 
ekskursantų mažai. Atva
žiuoja vienai 
pasižiūrėti, o šiaip daugiau
sia vasaroja kaimuose bei 
lanko gimines.

(Bus daugiau)

amerikiečių

kitai dienai

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 828 St. John’s Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRYAN CARNEY
828 St. John's Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9708 Ft. Hamilton P’kway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 108 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 175 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS CHARLES
175 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 
Brooklyn, County 
on the premises.

LITHUANIAN

280 Union Ave.,

Union Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

AMERICAN CITIZENS
CLUB

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 472 McDonald Ave & 92-96 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM MEYER 
Beverly Tavern 

472 McDonald Ave.,
& 92-96 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1S2A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Prospect Park West, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK CUNNINGHAM and 
JAMES BRICK

269 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8406 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR ATWELL 
Tilden Gardens

3406 Tilden Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW325 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1543 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
d-b-a—Linden Inn

1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the ^Ucoholic Beverage Con
trol Law at 296 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. FALLON
296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY FITSCHEN 
Broadway Bar & Grill

1054 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW744 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY BAMONTE 
Withers Grill

32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2339—2343 Bath Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' DOMENICA ROMANO & JOSEPH 
MINGOIA

2339—2343 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
Prospect Bar & Grill

154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4419 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE
4419 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 826 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
HL339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1925 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BELLA NURBIN 
d-b-a Carmen Sylva Inn

1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Prospect Park West, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

THOMAS F. O’NEILL
282 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-70 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 179 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELIX CYDZIK
179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 111 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MULLIGAN
111 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3472 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1465 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1465 MYRTLE AVE. CORP.
1465 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2749 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS WYNNE 
(5th Ave. Bar and Grill)

217—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT S. DeLLA 
(Bob’s Tavern)

256—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
DANIEL MORIARTY and JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty and Reilly Tavern)
321—5th Avenue, ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO 
Charlie’s Rest. Bar and Grill 

Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3412 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 835 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TROYANO 
Half Moon Tavern

835 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

575

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN 
Buster Dunn’s Bar and Grill

183 Richards Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

2101 Mill Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDWIG LaROCHE
2081 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY YOUNG
158 Saratoga Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Sackett Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VALENTINE RED LING
2 Sackett Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 139—58th St., & 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be

Beverage Con- 
136—57th St., 

to
consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC.
139—58th Street and 136—57th Street

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4616—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN 
Kean Tavern

4616—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Restaurant

882 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is»4iereby given that License No. 
RL 718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1095 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
RIVOLI ROTISSERIE RESTAURANT, INC. 
1095 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2672 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMEONE ROSANELLI 
d-b-a Venetian Inn 

Avenue, Brooklyn, N. Y.871—3rd

NOTICE
HL 125 _________________ _______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3148-50 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

G. WILLY VOIGT 
d-b-a Koppy’s Restaurant

3148-50 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5094' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A* of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, INC. 
588 Gates Avenue, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5501 Second Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD R. CASEY 
d-b-a Casey’s Tavern

5501 Second Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1109 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 802 Caton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

802 Caton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 896 has been issued to the underisgned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3446 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 863 
Brooklyn, County 
on the premises.

K. M. and 
863 Grand Street,

Grand Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

S. TAVERN, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.
RL 1095 has been issued to the undersigned „„„ ~
to sell beer, wine and liquor at retail under , to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Avenue, Borough of trol Law at 453 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on ------

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1093 has been issued to the undersigned

40

the premises.
DOMINICK PAGNOTTA 

Don’s Bar and Grill
Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y. 453 Third Avenue,

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 6715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-91 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES QUARTARARO 
d-b-a Elk’s Log Cabin

1289-91 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3333 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN SCOCA and 
d-b-a J&J 

3333 Fulton Street,

Kings, to be consumed

JOSEPH DENICOLA 
Bar and Grill

Brooklyn, N. Y.

on the premises.
WALTER WILK 

d-b-a Walter’s Bar and Grill 
„_ ___ 2 ______ , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HAILEY, INC. 
688 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that »License No. 
RL 729 has been issued to the undersigned 

' to sell beer, wine and liquor at retail under 
■ Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216-216A-218 Crescent Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GEORGE OSSENFORT 
Fulton Hofbrau

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under . .. __ ____ , y__ ____ __ _______ _____
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey Street, Bordugh of trol Law at 324 Lincoln Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed . Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey Street, Brooklyn, N. Y. 324 Lincoln Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
.RL 891 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under

on the premises.
ANTHONY FUCCIO 

Autumn Inn
Brooklyn, N. Y.

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 AMERIKA and that the following (A 
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. The owners, owing or holding one or more per cent of Lithuanian 
Universal Bureau, Inc., owner of .Amerika”, are: Norbert Pakalnis, 259 
5th St., St., B’klyn, N. Y., John Balkunas, 64-25 Perry Av., Maspeth, N. 
Y., Silvester Remeika, Smithtown, L.I., Joseph AlekslunJas, 213 So. 4th 
St., B’klyn, N.Y.; Charles Vilniškis, 383 So.4th St., B’klyn, N. Y.; Joseph 
Zydanaviftlus, 260 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.; Joseph P. Maohulia 
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 Walnut Street, Newark, N. J.; Vytautas Zalnieraitle, 240 Irving Av. , 
Brooklyn, N. Y.; George Tumasonis, 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 thev appear upon 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 
anv 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 appear upon the books of the company as 
trustees hold stock and securities in a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this hfflant has no reason to believe 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 bv him,

D. J. AVERKA
Sworn to and subscribed before me this 29th day of September, 1938

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

j VIKas sakė, kad geras 
liuosuotojas turi

BLOGA SKONI?
Kas sakė, kad reikia susiraukti iš pasi- 
biaurėjimo, kiekvieną kartą imant ką 
nors nuo užkietėjimo? visai nėra reika
lo jums tai daryti!
Paimti liuosuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip įj valgant 
gardaus šokolado šmoteli — jeigu jūs 
imat Ex-Lax! Ex-Lax sutelkia jums 
pilną išvalymą — bet švelniai, lengvai, 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasibjau
rėjimo ar vidurių skaudėjimo.

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos viduriu 
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 vaikams, ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT JI 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-Lax.

bandis, Bačkūnas ir Matu
levičius. Jiems studentai ir 
Kolegija taria lietuvišką 
ačiū.

Antanas Dranginis, L. K.

Šv. Kazimiero parapija 
(kleb. kun. Bobino rūpes
čiu) ir Vilniui 
jungos skyrius 
ruošė Vilniaus 
bętojais buvo
redaktorius A. Kneižys ir 
Brocktono (Mass.) parapi
jos vikaras kun. J. Petraus
kas. Šiems amerikiečiams 
pirmą kartą teko Montreale 
būti, todėl buvo malonu pa
sidaryti naujų pažinčių. Sa
vo kalbose abu pabrėžė dva
sinių jėgų auklėjimo reika
lingumą tokiai mažai tau
tai, kaip lietuviai. Montrea- 
liečiams kalbos tiek patiko, 
kad galvojama pakviesti re
daktorių Kneižį pakalbėti ir 
kitais klausimais, kaip: dar
bininkų, komunizmo, 
čionių socialinių ir 
dienos klausimais.

Kalbų protarpiais
žižiūno vadovaujamas cho
ras sudainavo keletą liau
dies dainų. Verta pagirti 
choro merginas, kurios buvo 
tautiniais rūbais apsirengę. 
Vakarą atidarė, chorui him
ną sugiedojus, vietos kleb. 
kun. Bobinas tinkama kalba 
ir pasveikinimu ir padavė 
vesti Pr. Jasučiui, WS sky
riaus įgaliotiniui, kuris per
skaitė oficialų pakvitavimą 
$113 aukų Ginklų fondui, 
surinktas iš Montrealo lie
tuvių. Kleb. kun. Bobinas 
perskaitė gen. konsulo Bud
rio laišką, kuriame pakvi
tuota stambi kanadiečio lie
tuvio Vaidalos auka Lietu
vos reikalams — $150! Vai- 
dala aukojo ir $10 naujos 
klebonijos statybai. Susirin
kusieji šį vakarą sumetė $15 
aukų Vilniaus krašto reika
lams ir priėmė rezoliuciją, 
kurioje protestavo prieš ul
timatumą ir smurto politi
ką, Lenkijos vedamą Lietu
vos atžvilgiu. Vakaro pro
gramoje dar buvo patrioti
nių eilių deklamavimas, ku
rį atliko tautiniais rūbais 
pasipuošusios jaunos pane
lės Ivaškevičiūtės. Publikai 
labai patiko ir jaunų mer
gaičių choras, kurį varg. 
žižiūnas prieš kelias savai
tes suorganizavo. Jos taip 
gražiai pasirodė ir sudaina
vo, kad, tikimasi, Montrealo 
berniukai, taip pat, neapsi
leis ir vargonininko prašys 
berniukų chorą suorgani
zuoti.

Montreal© katalikų visuo
menė gali pasidžiaugti ir ki
tu įvykiu. Spalių 9 d. Kana
dos sostinėje Ottawa įvyko 
Kanados katalikų jaunimo 
kongresas, kuriame dalyva
vo 40,000 jaunimo, 
viams 
brolis,
WS skyriaus vicepirminin
kas stud. Edv. Andriukaitis. 
Jie kongrese išstatė Lietu
vos vėliavą ir ją nešė paro
doje. Be to, stud. Andriukai
tis pasakė trumpą kalbą lie
tuvių kalboje, kuri buvo 
perduodama per radiją vi
sai Kanadai.

Šiais metais ir mes minė
jome spalių 9 d. gausingiau. 
Mat, ta proga buvo atvykęs 
pas mus žurnalistas Vincus 
Uždavinys. Jis ilgai ir nuo
širdžiai mums kalbėjo. Mat, 
čia yra lyg jo gimtinė, nes 
V. Uždavinys yra gyvenęs 
Omahoje jaunystės dieno
mis.

Iš čia V. Uždavinys iške
liavo į Amerikos vakarus 
žurnalizmo tikslais ir norė
damas su lietuviais pasima
tyti net tolimiausiuose va
karuose. Linkime pasiseki
mo kelionėje.

Lietuvis nugalėjo plėšiką
Feliksas Petručionis, ku

ris turi užeigą Omahos 
mieste, buvo užpultas plėši
ko spalių 9 d. Jam pasisekė 
plėšiką nugalėti ir perduoti 
policijai. Slapti policininkai 
pagyrė p. Petručionio greitą 
ir šaltą plėšiko nugalėjimą 
be didesnio sužeidimo.

diena
Omahos 
būdu minės 
Labai daug

Lietuvių
Šiais metais 

tuviai ypatingu 
lietuvių dieną,
žmonių užkviesta iš Oma- 
hos. Lietuvos konsulas 
Daužvardis yra užkviestas 
būti garbės svečiu ir prabil
ti į lietuvius tolimuose va
karuose. Vietinis.

Spalių 11 d. studentai 
gražiai paminėjo Vilniaus 
užgrobimo sukaktuves. Mi
nėjimui vadovavo Petras 
Venslauskas. Kolegijos or
kestras ir choras parodė sa
vo talentus — gerai pagro
jo ir padainavo. Moksleiviai 
A. Kasparas ir B. Laučka 
savo kalbomis sužavėjo vi
sus. Kasparo prakalbos gar
sai ilgai aidėjo „Nepamirš
kime Vilniaus”, Laučkos 
kalba visiems priminė nu
skriausto Vilniaus vargus, 
kad mes turime jį išvaduoti. 
Visų mylimas svečias kun. 
Vaitekūnas iš Providence, 
R. I. išaiškino Vilniaus už
grobimo istoriją ir sąlygas. 
Studentas Jonas Dastikas 
gražiai pagriežė smuiku, o 
Vincas Zeglys paskambino 
fortepijonu. Solo dainavo B. 
Laučka ir Jonas Klebaus- 
kas.

— Spalių 15 d. įvyko ant
rasis plenumo posėdis. A. 
Skirius skaitė paskaitą apie 
organizacinį sąmoniningu- 
mą. Be to, išrinktas naujas 
sporto pirmininkas, Stasys 
Saplys, kuris yra didelis 
sporto mėgėjas ir tam dar
bui visai tinkamas.

— Spalių 16 d. atvyko 
vienas naujas studentas iš 
Londono. Jis puikiai moka 
lietuviškai kalbėti.

Tą pačią dieną Mariana- 
polio Kolegijos Blaivininkų 
sekcija dalyvavo Cambridge 
metiniame blaivininkų sei
me. Seimo prezidijumą su
darė vien kolegistai — pirm. 
A. Skirius, vicepirm. — J. 
Petrauskas, rašt. A. Šeputa 
ir rez. komisijon — P. Sa- 
bulis.

— Kolegijos alumnas Br. 
Voveris, išvykdamas į Lie
tuvą tęsti studijų Muzikos 
Konservatorijoj, buvo atvy
kęs atsisveikinti su Alma 
Mater ir draugais.

— Spaudos ir meno sekci
jos jau turėjo savo susirin
kimus. Meno sekcijos vice
pirm. išrinktas Jonas Dasti
kas, o rašt. A. Kasparas.

— Kasdien popiečiais stu
dentai dirba, valydami ura
gano išlaužytąjį parką. 
Jiems talkon atvyksta gera
širdžių talkininkų. Jau du 
kartu dalyvavo šie Worces- 
terio kolonijos lietuviai: Pa
rulis V., Šipas A., Štreimi
kis, Kantakevičius, Alavo- 
čius, Burdulis, Rimša VI., 
Aliukas, Nevulis A., Laukai
tis, Kondrota, Barisas Tri-

Koncertas
Spalių 9 d. šv. Kazimiero 

par. salėje suruoštas art. J. 
Žukauskaitės ir vietinio par. 
choro koncertas. Vakaro 
programą pradėjo choras, J. 
Mickūno vedamas, sugiedo
damas Lietuvos himną. Pa
dainavo kelias lietuviškas 
dainas, kurių tarpe Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim.

J. Žukauskaitei, tautiš
kais drabužiais apsirengu
siai, tik pasirodžius sceno
je, tuojau pasipylė plojimai. 
Artistė tikrai gražiai pasi
rodė su dainomis; ji puikiai 
valdo gražų balsą, kurs jau
dino visus dalyvius savo ža- 
vėtinumu. Mes sveikiname 
ją ir linkime geriausios sėk
mės.

Nors žmonės atsilankė 
negausingai, bet jie labai 
šiltai priėmė artistę. Buvo ir 
kalbų, kurias pasakė prof. 
A. Senn; jis pasisakė, kodėl 
pamilęs lietuvius ir kodėl 
dirbąs lietuvių tautai; pri
minė ir apie savo 
prof. Eretą, esantį 
je. Daugiausia jis 
apie lietuvių tautą 
čionybę. Jo kalba palydėta 
gausingu plojimu.

Koncerto dalyviai labai 
dėkingi p. Žukauskaitei, 
chorui ir prof. Sennui. Buvo 
pranešta, kad šis koncertas 
skirtas Vilniaus užgrobimo 
18 metų liūdnai sukakčiai 
paminėti.

Gatvių valytojai užbaigė 
streiką

Taip paskelbta apie mies
to gatvių valytojus, kurie 
apie tris savaites streikavo, 
reikalaudami geresnių dar
bo sąlygų. Miesto mayoro 
vadovybėje sekmadienį, ne
žiūrint kad ir šventė, pasi
skleidė visi darbininkai ir 
vežimai po visą miestą ir 
valymas gatvių ėjo ir eina 
pilnu tempu. Miestas vėl at
rodo švarus, kaip anksčiau.

Teko kalbėtis su vienu 
miesto valytojų; pasisakė 
esą viskuo patenkinti. Na, 
to darbininkai ir reikalauja, 
kad būtų pakenčiamos dar
bo sąlygos.

Dar apie Šefeltaitę
Teisingai sakoma: nors 

asmuo ir miręs, bet jo geri 
darbai nemiršta. Mirė Juze
fą Šefeltaitė, bet jos vardas 
tebėra gyvas. Ji buvo Lie
tuvos šv. Kazimiero dr-jos 
amžina narė, tad jos vardas 
tos dr-jos knygose paliks 
tol, kol dr-ja gyvuos. Lietu
vos nepriklausomybės pir
mose dienose ji buvo viena 
pirmų aukotojų. Visi apgai- 
lestaujam dėl jos mirties.

Laidotuvėse maloniai pa
tarnavo grab. A. Užumec- 
kis, padedamas savo sūnaus. 
Už jos vėlę užprašyta daug 
mišių: kun. A. Puloko — 30, 
įvairių 
— 50. 
lės.

Spalių 9 d. minėjime dalyva
vo kun. J. Balkūnas ir 

Jack Sharkey
Spalių 9 d. vakare didžiu

lėje ir gražioje S. B. High 
School auditorijoj vietos lie
tuviai 
Vilniaus 
metinę 
suruošė
skyrius. Dalyvavo arti tūks- 
tis žmonių. Programą pra-

■ dėjo šv. Petro par. choras, 
• muz. Juškos vadovaujamas, 
, himnais ir keliomis daino

mis. Choro radijo grupė ir
gi padainavo porą dainelių. 
Programą vedė adv. Kazys 
Kalinauskas. Kalbėjo kleb. 
kun. P. Virmauskis, kun. K. 
Urbonavičius, adv. J. Cunys. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo rašt. 
Kunigų Vienybės pirm. kun. rašt. 
Jonas Balkūnas iš Maspe- 
tho. Jis dviem atvejais jaut
riai faktais nušvietė, kaip 
vilniečiai kenčia, kokius 
žiaurius persekiojimus turi 
kęsti vien už tai, kad jie gi
mę lietuviais, nenori tapti 
išgamomis — virsti lenkais. 
Šio auksaburnio kalbėtojo 
kalba sujaudino visus. Kal
bėtojas kvietė aukoti Gink
lų fondui.

Netikėtas vakaro svečias 
ir kalbėtojas buvo Jack 
Sharkey — Juozas Žukaus
kas. Jis trumpą prakalbėlę 
pasakė lietuviškai. Jo atsi
lankymas sukėlė daug en
tuziazmo. Aukų surinkta 
per 72 dol. Estradą puošė 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos, kurias St. Dariaus pos
to legijonieriai su ginkluota 
sargyba atnešė ir išnešė.
Jack Sharkey įeina į lietu

višką veikimą
Mūsų tautietis, buvęs pa

saulinis bokso čempijonas, 
du sykius sumušęs garsųjį 
vokiečių kumštininką Maxą 
Schmelingą, nusprendė įeiti 
į lietuvišką veikimą. Kaip 
pirmiau lietuviams buvo 
sunku, veik negalima jo gau
ti į lietuviškus parengimus, 
taip dabar pasidarė lengva. 
Žinoma, tam yra priežastis. 
Jack Sharkey išėjo už M. 
Curley kandidatūrą į guber
natorius. Pastarasis, senas 
ir gudrus politikas, geras 
draugas mūsų tautiečio, ži
nodamas jo populiarumą, 
pakvietė jį būti’ lietuvių or
ganizatorium jo kandidatū
rai. Ir tas jam labai vyksta. 
Štai, spalių 9 d. St. Dariaus 
posto patalpose Šarkio pa
rašu sukviestame susirinki
me dalyvavo įvairiausių pa
kraipų ir net skirtingų tikė
jimų lietuviai ir visi iššauk
tieji bent viešai pareiškė 
remsią Curley kandidatūrą. 
Tokius pareiškimus padarė 
ne tik Kupstis, židžiūnas, 
Romanas, muz. Žemaitis ir 
daugelis kitų, bet ir nuo se
no įsiregistravę respubliko
nai, kaip adv. Bagočius ir 
pryčeris Kubilius. Pats Šar
kis buvo žymiausias svečias. 
Jis kalbėjo lietuviškai ir an
gliškai ir, matyt, smagiai 
jautėsi. Susirinkimą vedė 
adv. Bagočius. Raštininkavo 
p-lė Javarauskaitė iš D-koi 
administracijos ir židžiū
nas. Visą tvarką vedė p.p. 
Romanas ir Petrus. Iš tokio 
mišraus ir gausingo susirin
kimo nepasireiškė nė vienas 
priešingas balsas. Opiausi ir 
tragingiausi lietuvių tautos 
įvykiai nesuvienijo taip lie
tuvių, kaip „suvienijo” vie
nas senas airis politikas.

čiulienė; prot. rašt. Uršulė 
Gurklytė; finansų rašt. Tek
lė Kneižytė; ižd.
Plikūnienė; iždo
Kotrina Parzdienė,
Skupaitė, Antanina 
niūtė.

Dabartinę valdybą suda
ro:

gelb. 
kitos 
Deltuvaitė, Jieva Povilionie
nė ir Elijošienė.

Gruodžio 11 d. draugijos 
narės eis bendrai prie Ko
munijos ir turės 
pusryčius.

Dabar dr-ja turi 
narių. Priima nares
iki 45 metų amžiaus. Dabar 
yra daromas vajus 6 mėne
sių iki gruodžio 14 d. Iki 
šiol vajus pasisekė.

Sveikiname šv. Elzbietos 
draugiją ir jos nares. Būtų 
labai gera, jei daugiau jau
nesnių priklausytų.

— Spalių 13 d. šv. Vardo 
draugija turėjo susirinki
mą; gaila, kad nedaug na
rių susirinko. Draugija pa
skyrė 25 dol. gėlėms 40 vai. 
atlaidų iškilmėms, kurios 
šią savaitę įvyko. Nutarta 
dr-jos 10 metų gyvavimą 
minėti sausio mėnesį. Pa
skirta komisija suruoš mi
nėjimą salėje.

— Spalių 16 d. prasidėjo 
40 vai. atlaidai. 10 vai. ryte 
buvo vestuvių mišios, 11 vai. 
iškilminga suma. Gražiai 
prirengti mokyklos vaiku
čiai dalyvavo procesijoje. 
Pasijonistas kun. Gabrielius 
Jeskelevičius sakė pamoks
lus. Į pagalbą buvo atvykęs 
kun. J. Mendelis.

— Darbai dar vis. neišsi
judina. Pas J. česną buvo 
kiek pradėję dirbti, bet jis 
savo dirbtuvėlę pardavė; at
eina kontraktorius italas. 
Vėl lietuvių būrys pakriko 
be darbo, nes jų vietas už
ima italai. Kitose dirbtuvėse 
mažai dirba. Pas Draiginą 
buvo per žydų šventes su
mažėjęs darbas, bet vėl pra
deda geriau dirbti.

— Kun. dr. L. J. Mende- 
lio antradienių konferenci
jos kitatikiams salėje auga. 
Naudinga ir katalikams, 
kurie angliškai supranta.

— šeštadienių vakarais 
prie Hollins gatvės šv. Juo
zapo pasijonistų broliai aiš
kina Šv. Raštą, atsakinėja į 
paklausimus; kai kada ir 
kunigas užeina į platformu- 
kę aiškinti. Daug protestan
tų klausia ir jiems atsako
ma. Įdomu pasiklausyti.

— Spalių 17 d. 6 vai. ryte 
po Komunijos du vyrai, iš
ėję iš bažnyčios, laukė 
tramvajaus. Kun. A. Dubin- 
skas, automobiliu važiuoda
mas, pašaukė juos nuvešiąs, 
kur jiems reikia. Važiuoda
mi tiedu asmenys suprato, 
kad kunigas važiuoja pas li
gonį. Jie džiaugėsi, kad pir
mą sykį teko palydėti Jėzų 
Švč. Sakramente apie porą 
mylių kelio. J. K.

Šv. Cecilijos choro meti
niai šokiai įvyks trečiadie
nį, lapkričio 23 d., parapijos 
salėje. Jaunimas ir jaunimą 
mylintieji 
apylinkės 
kviečiami.

Operetę 
ras jau pradeda mokytis. Ji 
bus pirmą kartą suvaidinta 
mūsų kolonijoj. Tai viena 
gražiųjų lietuviškų operečių. 
Pelnas parapijai. Diena ir 
vieta bus pranešta vėliau.

L. Vyčių 29 kp. spalių 10 
d. turėjo susirinkimą, kuria
me išrinkti atstovai į ap
skrities 
mogų 
ruošiąs 
mėnesio

Sus-me nutarta įteikti do
vaną išvykstančiam kun. dr. 
J. Starkui. Dovaną įteikė
kp. pirm. J. Remeika sutik
tuvių — išleistuvių vakare. 
Kuopa labai dėkinga kun. 
dr. Starkui už visą paramą. 
Mes jo niekada neužmirši
me.

Sveikiname sugrįžusį kun.
lg. Kelmelį, pilną energijos. 
Laukiame jo įdomių pasako
jimų apie įvairias šalis, ku
rias jis aplankė.

Mūsų kuopos bowling ko
manda pralaimėjo elizabe- 
tiškiams. Spalių 23 d. mūsiš
kiai vyks į Kearney. Linki
me gero pasisekimo.

Spalių 16 d. mūsų kuopos 
vytė Jieva Biekšaitė susi
tuokė su Kearny vyčiu 
Ant. Savicku; juos sušliūba- 
vo kun. Ig. Kelmelis. Bažny
čia buvo pilna žmonių. Kuo
pa jaunavedžiams linki gra
žiausios ateities; jiems į- 
teikta ir vyčių dovana.

Kuopai priminta, kad šis 
mėnuo yra katalikų spaudos 
mėnuo, tad stipriau padirbė- 
kim katalikų spaudai.

J. Kviečiami visi lietuviai 
ne tik iš Jersey City, bet ir 
apylinkių kolonijų atsilan
kyti. Misijų laikas yra ge
riausiai apmąstyti apie am
žinąsias tiesas ir susitaiky
ti su Dievu. Tad, visi į misi
jas.

Spalių 
jaunimas, 
Aleksiui, 
vaidinimus. Visi trys veika-
liukai labai juokingi, publi
kai patiko. Koncertinėje da
lyje geriausiai užsirekomen
davo vyrų choras, sudainuo
damas 2 kareivių dainas. 
Dvi jaunos merginos sutar
tinai padainavo keletą tau
tiškų dainelių. Baigiant dvi 
mažytės dainininkės daina
vo atskirai, lyg debiutavo; 
katra iš jų gabesnė, 
pasakyti, dainavimas 
abiejų patiko.

Valio Waterburio 
mas ir jų vadas.

Majoras 
viešėjęs a] 
spalių 18 
Nieuw Ami 
Lietuvą d 

žmona. Pri 
majoras l 
mūsų laikra 
maloniai j 
įspūdžiais, i 
vežęs Karii 
paskirtą dov 
lietuvių darž 
co Kudirkos 
kilmingai įte 
do miestui sp 
majorui teko 
eagoje, Wash 
delphijoje ir 
jam tekę susi 
auti su gaus 
lietuvių.

Sidabrinis jubiliejus
Spalių 22 d. par. mokyk

los salėje vietinė šv. Elzbie
tos draugija minės 25 metų 
savo sėkmingą gyvavimą. 
Bus šokiai su įvairiais pa- 
marginimais. Komisija kvie
čia visus lietuvius atsilan
kyti.

Per 25 metus draugija y- 
ra daug nuveikusi. Ją įstei
gė kleb. kun. J. Ambotas. 
Jos gimimo data — 1913 m. 
gruodžio 14 d. Pirmoji val
dyba: pirm. Paulina Gele- 
žiūtė; vicepirm. Elena Ma-

Parvykus iš Lietuvos 
bonui kun. Ig. Kelmeliui, 
rengiamas parapijos metinis 
bazaras, kuris prasidės spa
lių 21 d. vakare ir bus penk
tadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais iki lapkričio 
2 d. Bazaro metu klebonas 
papasakos savo įspūdžius iš 
Nepriklausomos Lietuvos, 
Vilniaus krašto, Romos ir 
kitur. Visi galėsit tuomi pa
sinaudoti. Vakarais bus šo
kiai ir kiti pamarginimai.

— Vyčiai spalių 29 d. pa
rapijos salėje turės savo ba
lių — šokius. Laukiama at
silankant daug svečių.

— Spalių 10 d. mirė a. a. 
Ona Petronienė. Tesuteikia 
Dievas jai amžiną ramybę.

— Šiomis dienomis grįžo 
iš Lietuvos Marcinkienė su 
savo sūneliu. Praleido ten 5 
mėnesius. Lietuva labai 
žavėta.

Parapijos jubiliejus
Šiais metais šv. Onos 

rapijai sueina 25 metai,
ji gyvuoja. Tas jubiliejus 
bus minimas lapkričio 20 d. 
Ryte 10:30 vai. bus iškil
mingos mišios. Numatoma, 
kad jose dalyvaus Newarko 
arkivyskupas bei jo atsto
vas. Mišių metu giedos solo 
art. J. Žukauskaitė.

Vakare 7 vai. įvyks iškil
minga vakarienė ir po jos 
šokiai. Numatoma, kad daug 
atsilankys svečių kunigų ir 
šiaip publikos.

Misijos
Šv. Onos parapijos bažny

čioje, Grand St. ir Manning 
Ave., įvyksta dviejų svaičių 
jubiliejinės misijos, kurios 
prasidės spalių 23 d. 7:30 
vai. vak. Pamaldų tvarka: 
rytais mišios su pamokslu 
9 vai., vakarais pamokslas 
su palaiminimu 7:30 vai. Iš
pažinčių klausoma rytais 
prieš mišias ir vakarais po 
pamaldų. Misijos pirmą sa
vaitę skiriamos moterims ir 
merginoms, antroji savaitė 
— vyrams ir vaikinams. 
Misijas ves garsus pamoks
lininkas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos Tėvas Kidykas, S.

Praeitą savaitę 
tiek atšilo, kad 
dieną iki 84 laipsnių šilu
ma pakyla. Spalių 16 d. nu
sprendžiau nuvažiuoti į Ge
nesee Valley parką. Na, ir 
kaip nevažiuoti, gražus, šil
tas oras rudenėlio, tiesūs 
keliai vieškeliai. O kaip ste
bėtinai gražūs gamtužės ru
deniniai vaizdai. Medžiai 
vieni rausvi, kiti gelsvi, tre
ti žali, kaip gegužės mėne
sį. Iš pietų pusės saulutei 
spindulių bangas siunčiant 
ant įvairiaspalvių medžių 
lapų, matai žavejantį reginį. 
Po kojomis traška sausi me
džių lapai. Tarsi karaliui 
gyvomis gėlėmis nuklotu ta
ku eini ir galvoji: O kaip 
gera ta gamtužė, kaip didis 
jos Kūrėjas, kad tokiomis 
gausiomis dovanomis mus 
žmones vargdienėlius aprū
pino.

Tik šiurpą sukelia jau be
lapių medžių pilki stagarai, 
kyšodami, lyg skeletai, liu
dydami, kad jau netoli šal
toji žiema. Kaip daug žmo
nelių nedėkingų gerajai 
gamtužei ir nesinaudoja jos 
gražumėliu! Jie lenda į te
atrus žiūrėti, kaip vyrai su 
moterimis meilinasi, kaip 
eina ištvirkimas. Dar skau
džiau, kaip tie nelaimingieji 
į surūgusias smukles lenda. 
Vyrai, moterys, net su ma- i 
žais, dar ant rankų, vaiku
čiais prie barų stovi. Eiki
me į gamtą ko dažniausiai 
ir nereiks dejuoti dėl viso- j 
kių iškrypimų.

Ant. Žiemys. ’
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MAJORAS NARUŠIS 
IŠVYKO

Majoras Simas Narušis, 
viešėjęs apie porą mėnesių, 
spalių 18 d. olandų laivu 
Nieuw Amsterdam išvyko į 
Lietuvą drauge su savo 
žmona. Prieš išvykdamas, 
majoras buvo atsilankęs 
mūsų laikraščio įstaigoje ir 
maloniai pasidalino savo 
įspūdžiais. Majoras buvo at
vežęs Karininkų Ramovės 
paskirtą dovaną Cleveland© 
lietuvių darželiui — dr. Vin
co Kudirkos biustą, kurs iš
kilmingai įteiktas Clevelan- 
do miestui spalių 2 d. Be to, 
majorui teko lankytis Chi- 
cagoje, Washingtone, RĖila- 
delphijoje ir kitur. Visur 
jam tekę susitikti ir susipa
žinti su gausingais būriais 
lietuvių.

FEDERACIJOS NARIAMS

dienį, spalių 23 d., vietoj 
spalių 30 d.

— Tomas Protašius serga 
ir guli York ligoninėje New 
Yorke.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6432 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 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. 
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.

mil. dol., iš šių sumų 
pastatyta 198 mokyklos, 43 

vandentiekiai, 17 ligoninių, 
164 tiltai, 309 žaismavietės. 
52 parkai, 113 plaukiojimo 
vietų, nutiesta 1,100 mylių 
naujų kelių.

K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas 
kviečiamas penktadienį, 
spalių 28 d., 8 vai. vak. Ap- 
Teiškimo par. mokyklos pa
talpose. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. Svarstysime 
apylinkės katalikų visuome
nės aktualiuosius reikalus.

Apskr. Valdyba.

VALANTIEJUS 
LIGONINĖJE

2,437,270 BALSUOTOJŲ

New Yorko mieste praeitą 
savaitę įsiregistravo 2,437,- 
270 piliečiai, kurie turės tei
sę dalyvauti lapkričio 6 d. 
rinkimuose.

Ant. Valantiejus, maspe- 
thietis, nugabentas ligoni
nėn ir, rašant šiuos žodžius, 
jam buvo daroma galvos 
smegenų operacija. Yra at
vykęs jo brolis kunigas, 
Waterburio klebonas. Ligo
nio padėtis rimta.

LANKĖSI

Spalių 18 d. mūsų laikraš
čio įstaigoje lankėsi Dirvos 
red. K. Karpius iš Clevelan- 
do. Jis buvo atvykęs į laiva
korčių agentų suvažiavimą 
ir ta proga paviešėjo porą 
dienų New Yorke.

J. ŽUKAUSKAITĖS KON
CERTAS ŠĮ SEKMADIENĮ

Spalių 23 d., sekmadienį, 
7:30 vai. vak. Apreiškimo 
par. auditoriume įvyksta se
niai laukiamas koncertas.
Art. J. Žukauskaitė yra ga
bi dainininkė. Ji Italijoje 
ėjo dainavimo mokslus ir 
kartu Italijos svarbesniose 
vietose davinėjo koncertus 
ir savo maloniu bei švelniu 
balsu žavėjo publiką. Lietu
voje taip pat trumpame lai
ke gražiai pasirodė.

Be to, dalyvaus daininin
kas Al. Vasiliauskas. Prie 
piano pasirodys pianistas T. 
Šidlauskas.

Nepraleiskime geros pro
gos atsilankyti į koncertą. 
Bilietus iš anksto galima į 
sigyti pas muzikus Jankus, 
Dulkę, Visminą, Brundzą, 
laivakorčių agentą p. Am
braziejų, p-lę Ambrozaitytę, 
Amerikos administracijoje 
ir prie įėjimo. Vaidila.

trys bilijonai
PARAMOS

Nuo 1933 m. kovo 4 d. iki 
šių metų birželio 30 d. New 
Yorko valstybė iš federali
nės valdžios yra gavusi 3 
bil. 75 mil. dol. pašalpai ir 
atkutimui. Apie du trečda
liai šios sumos teko New 
Yorko miestui. Daugiausia 
duota per WPA įstaigas —

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Spalių 17 d. Brooklyne į- 
vyko lietuvių laivakorčių 
agentų sąjungos metinis su
važiavimas, kuriam vadova
vo pirm. J. Ambraziejus. 
Švedų linijos vadovybė 
agentams suruošė pietus, o 
olandų — vakarienę. Sve
čiais buvo pakviesti ir vie
tinių laikraščių atstovai.

Suvažiavimas išrinko są
jungos valdybą, pasitarė dėl 
sekančių metų veiklos, apta
rė būsimų ekskursijų ruoši
mą ir t.t.

MASPETHO ŽINIOS

Spalių 16 d. sąjungietės 
suruošė kepurių balių, kuris 
buvo nesėkmingas, publikos 
atsilankė visai mažai. Buvo 
pagaminta labai gražių ke
purių, už kurias laimėjo do
vanas M. Tamošauskienė, 
M. Kabašinckienė, P. Kuras, 
M. Budrikienė, M. Zabiel- 
skienė. Dovanas paaukojo 
F. Kurienė, O. Liziūnienė, F. 
Navickienė, A. Juočienė, M. 
Zabielskienė. Visoms aukto- 
joms — darbuotojoms nuo
širdus ačiū.

— Vyčių šokiai Grand 
Central salėje Brooklyne 
spalių 15 d. gražiai praėjo. 
Jaunimas bendram tikslui 
turėtų sutartinai dirbti.

— Transfiguration A. C. 
krepšinio komanda pradės 
rudens sezoną už poros sa
vaičių. Žaidimai bus vėl 
penktadieniais Klasčiaus sa
lėje.

— Choras ruošiasi statyti 
komediją lapkr. 13 d. para
pijos salėje.

— Altoriaus vaikų krep
šinio komanda pratybas tu
ri keletą kartų savaitėje. 
Žaidimus pradės kartu su 
T.A.C.

— Sodalicija irgi nesnau
džia. Įvyko gražus mėnesi
nis susirinkimas. Vadovau
jant kun. J. Kartavičiui, ti
kimės, sodalietės suorgani
zuos visas maspethietes.

— Šv. Judo Tadėjaus no
vena užsibaigs spalių 28 d. 
ryte iškilmingomis mišio- 
mis. Pamaldos laikomos tik 
vakarais.

— Kun. J. Balkūnas spa-
lių 23 — 25 dienomis sakys 
visus pamokslus keturiasde- 
šimts valandų atlaidams 
Pittston, Pa., pas kun. J. 
Kasakaitį.

— Maspetho Piliečių klu
bas prisideda prie Amerikos 
penkmečio sukakties minėji
mo. Į komitetą klubas pa
siųs J. Revuką ir J. J. Ber
natavičių. Bravo, vyrai!

— Parapijos mėnesinis 
biuletenis išeis šį sekma-

HAVEMEYER 8-O259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand;;Avenue 

MASPETH, N .Y. ’ * • • •

;! STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.;

MIRĖ

Antanas Gudzinskas, 66 
m., gyvenęs Rutledge St., 
Brooklylne, mirė spalių 15 
d. Palaidotas spalių 19 d. iš 
šv. Jurgio par. bažnyčios į 
šv. Jono kapines. Nuliūdime 
liko našlė Rozalija, dukte
rys ir sūnus.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

VAKARAS BŪSIMAI 
JAUNAVEDEI

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 182A 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.

Praeitą šeštadienį Stella 
Vensevičiūtė, gyv. 54 Have- 
meyer St., surengė gražią 
„shower party” p-lei Smeto- 
naitei (Lietuvos prezidento 
giminaitei), kuri lapkričio 6 
d. susituoks su Barausku. Į 
šią puotą susirinko gražus 
skaičius viešnių, o vėliau ir 
vaikinų. Atsilankė p.p. Sme
tonienė, Andrešiūnienė, Ba
rauskienė, Brundzienė, Pau- 
lionytė, Kajatauskienė ir 
daug kitų. Ši netikėta puo
ta buvo labai gražiai su
rengta ir atsilankę viešnios 
gausiai apdovanojo p-lę 
Smetonaitę, linkėdamos pa
sisekimo, įžengiant į naują 
gyvenimą.

LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

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 150 N. 4th St., & 240 Bedford 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
d-b-a Joe’s Bar & Grill 

150 N. 4th St.,
&240 Bedford Ave. 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. 
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 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of 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. 
I RL 6462 has been issued to the undersigned 
1 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

I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
i 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. 
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.

ANDREW J. GALLAGHER 
(The Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Ave., 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, Borough 
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

I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-

I trol Law at 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADOLPH H. STUKE 
Nassau Tavern

101 Nassau Avenue, 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. 
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. 
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.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 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. 
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.

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. Y

NOTICE is hereby given that License Nn. 
RL 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Grt- 
trol Law at 253 Nassau Avenue, Borough 
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. 
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. 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. 
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 at 685 Knickerbocker Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

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 

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

. STANLEY MASSULIS
1 & 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 the premises.

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

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

MICHAEL BUS 
d-b-a Linden Bar & Grill

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ARTHUR KELLER 
20th Century Tavern

52 Meserole St., 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. 
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 
CHARITON’S RESTAURANT

176 Seheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
i 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. 
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 2602 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. 
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 
(Hacmer’s Bar and Grill)

279 Wyckoff Ave., 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. 
RL1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TESSIE KULBER 
d-b-a Kay & Bee Rest & Bar

85 Hudson Avenue, 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-

I trol Law at 187—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

I on the premises.
1 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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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. Y.

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 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

(295 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 Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

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. Brooklyn, N. Y.

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. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 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, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

PATRICK FENTON 
(Lafayette Bar & Grill

957 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVĖ

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
mažose skardinėse, raugintus agurkus ir kepeninį 
paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

į Tel. E Vergreen 7-4335 ; Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS | 
(ARMAKAUSKAS)

: ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai
^Graborius - Balzamuoto jas > 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
402 Metropolitan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
; (Prieš pat Apreiškimo bažnyčia)

423 Metropolitan Avė., 
į Brooklyn, N. Y. i

[ Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems

■ pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

/

JOSEPH GARSZVA
JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas-Graborius ir

Graborius ir Balsamuotojas Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC •

231 Bedford Ąv. B’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa. 

tvarkymu pamainytas numeris bu-: | 

. — —— ■ — ............... - -

vuslo 107 Union Avenue.

NOTICE is hereby 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 Con
trol 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2737 has 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. 
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. 
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.

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.

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 License 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., & 1538 
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 undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 1578 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN

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. 
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. 
RL5139 has 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 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 
d-b-a Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

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

PARK SLOPE TAVERN, INC.
585—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 228 
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. 
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.

Celtric Bar & Grill *■
1578 Broadway, Brooklyn, N. Y. 1796 Flatbush Ave.,

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.
Brooklyn, N. Y.



Stiprėjimo ir Susipratimo Tvirtu Keliu
Ryšium su artėjančia A- 

MERIKOS penkmečio su- kad šiomis dienomis šėrai 
kaktimi pasiryžta ne tik ją 
paminėti oficialiai, bet ir 
sudaryti savo laikraščiui 
stipresnį pagrindą. Laikraš
čio leidėjų vadovybės posė
dyje tuo reikalu numatyti 
tokie dalykai: suruošti iškil
mingą ir sėkmingą jubilie
jinę vakarienę; praplatinti 
Lietuvių Universalinio Biu
ro šėrus; suruošti savos 
spaudos savaitę.

Šie nutarimai jau sėkmin
gai vykdomi gyvenime. Bu-]Galčius, 24 kp. viena sąjun- 
vo kreiptasi į apylinkės lie- T **’*’*i««> 
tuvių katalikiškas draugi
jas, prašant išrinkti atsto
vus į AMERIKOS penkme
čio minėjimo komitetą; šis 
prašymas visur palankiai 
išklausytas.

Spalių 12 d. Apreiškimo 
par. mokyklos kambaryje į- 
vyko pirmasis komiteto po
sėdis, kuriame susirinko 
gražus dalyvių skaičius. Da
lyvavo M. Brangaitienė, Ru
činskienė, Žvinienė, Laukai
tienė, Stagniūnienė, Skaru
lienė, Civinskienė, Kazakevi
čienė, Skrodenis, Daubaras, 
Pūkas, Baltrušaitis, Zau- 
kus, Grigienė, Šimkienė, Ro
kus, Matulionytė, Zajankau- 
skaitė, Milinavičiūtė, Janu- 
šonienė, Stučienė, Bernotas, 
Paulauskienė, Liziūnienė, 
Kubilius, Pažereckas, Gal- 
čius, Vaitekūnienė, Kazlaus
kaitė, Krušinskas, Vilniškis, 
Averka ir Laučka.

Posėdžio dalyviai nuošir
džiai pritarė AMERIKOS 
vadovybės patiektiems pla
nams ir dar pasiūlė įvairių 
papildymų, kad AMERIKOS 
sukakties minėjimas praeitų 
puikiausiu pasisekimu. Ju
biliejinę vakarienę nutarta 
ruošti gruodžio 4 d. Apreiš
kimo parapijos auditoriume. 
Bilieto kaina nustatyta 1 
dol. 25 et. Bilietų platinimo 
reikalu nutarta kreiptis ir į 
draugijas, prašant nupirkti 
iš savo kasos.

Vakarienės šeimininkėmis 
i išrinktos Grigienė, Stučienė, 

Civinskienė, Kazakevičienė, 
Brangaitienė, Ručinskienė, 
Šimkienė ir Paulauskienė. 
Vakarienės svečių aptarna
vimu rūpinsis Kazlauskaitė, 
Matulionytė, Zajankauskai- 
tė ir Milinavičiūtė.

Komiteto sekantis posė
dis bus lapkričio 7 d., 8 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje.

Posėdyje nutarta kreiptis 
į visas apylinkės draugijas, 
prašant jas lapkričio mėne
sio susirinkimuose įsigyti 
AMERIKOS leidėjų — Lie
tuvių Universalinio Biuro — 
Šerų, nes tai geriausia prie
monė sudaryti AMERIKOS 
tolimesniai ateičiai tvirtą 
pamatą. >

Čia pat tenka pažymėti,

vykusiai platinami. Praeitą 
savaitę ir šios savaitės pra
džioje Šerus pirko: Petras ir 
Teresė Barzilauskai — 5 Še
rus ; kun. P. Lekešis — 3 Še
rus; po du šėrus įsigijo K. 
Krušinskas, Angelų Karalie
nės par. Rožančiaus dr-ja, 
O. ir K. Belevičiai, Alfonsas 
Stankevičius; po vieną šėrą 
— K. Dumblis, P. Lukoševi
čius, U. Mikulskienė, S. Su- 
batienė, J. Mykolaitis, K.

gietė, J. Žemaitis ir dar vie
nas asmuo; be to, po 5 Še
rus įsigijo AMERIKOS ad
ministratorius ir redakto
rius.

Jau padaryta labai graži 
pradžia, kuri turės būti pa
traukiančiu pavyzdžiu visai 
apylinkės lietuvių katalikų I 
visuomenei. Sulaukę AME
RIKOS penkmečio, turime 
sudaryti savo laikraščiui to
kias sąlygas, kad AMERI
KA žygiuotų užtikrintos at
eities kryptimi.

SĄJUNGIEČIŲ DOVANA

Mot. Sąj-gos 35 kuopa sa
vo pramogoje, spalių 16 d., 
pirm. M. Brangaitienės pa
siūlymu, surengė greitą lai
mėjimą, kurs davė 10 dol. 
pelno, ši visa suma (10 dol.) 
įteikta AMERIKAI, kaip 
dovana už laikraščio nuola
tinį bendradarbiavimą ir 
paramą kuopos reikalams.

Už šią dovaną ir tokį 
brangų įvertinimą AMERI
KOS administracija nuošir
džiai dėkoja 35 kuopos są- 
jungietėms ir jų darbščiajai 
pirmininkei.

Administratorius.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Šį šeštadienį, spalių 22 d., 
par. choras rengia ūkininkų 
šokius — Barn dance. Bus 
įvairių laimėjimų. Gros J. 
Navicko Nakties Pelėdų or
kestras. Bus duodamos do- -» 
vanos už gražiausius ir įvai
riausius kostiumus. Choris
tai žada gražiai salę išpuoš
ti.

Choras rengiasi prie 40 
vai. atlaidų, kurie prasidės 
spalių 30 d. Žmonės laukia 
garsaus pamokslininko kun. 
B. Pauliuko, kuris po 40 vai. 
atlaidų ves visos savaitės 
rekolekcijas.

Sunkiai serga choristas 
B. Zaborskis; dabar jis 
Brooklyn© ligoninėje. Jo 
motina irgi serga, bet gydo
ma namie. Linkėtina, kaip 
motinai, taip ir sūnui greito 
pasveikimo.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
TURI KIEKVIENĄ SAVAITĘ PAPIGINIMŲ 

SKIRTINGOMS DEGTINĖMS

ŠIĄ SAVAITĘ YRA SEKANČIOS: 
Old Quaker, 3 metų, rye kvorta 
Gray’s Rock & Rye, kvorta..........
Two Naturals, 15 mėn. 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 Keap St. (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-2089

Didysis Art. J. Žukauskaitės

Spaliu-Oct. 23 d., 1938
Apreiškimo Parapijos Salėje

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vak.

tuvių dainas, dainuos ir žymiųjų 
pasaulio kompozitorių kūrinius.

Visų programos dalyvių pasiro
dymas bus visiems įdomus, vertin
gas, patrauklus.

Po koncerto programos bus šo
kiai. Visi kviečiami ir laukiami. 
BILIETAI: 50c., 75c. ir 1 dol. 
Tik į šokius — 

Kviečia
Rengimo Komitetas.

KONCERTO PROGRAMĄ IŠPIL
DYS ART. J. ŽUKAUSKAITĖ, 
dain. AL. VASILIAUSKAS IR 

PIANISTAS T. ŠIDLAUSKAS

Art. Žukauskaitė yra neseniai 
atvykusi iš Lietuvos; dainavimo 
mokslus baigusi Italijoje, kur dai
navo įvairiose vietose didžiausiu 
pasisekimu. Jos balsas ir pats dai
navimas pasižymi ypatingu žavin
gumu. Ji dainuos meliodingas lie-

Palubinskų jaunoji pora 
(buvusi choristė Bušmytė), 
kurie gyveno Ozone Park, 
L. I., susilaukė sūnaus. Pra
eitą sekmadienį kun. Paulo- 
nis pakrikštijo jaunagimį 
Jono ir Jurgio vardais. 
Džiaugiasi Bušmų ir Palu
binskų tėveliai, kad juos jau 
tuoj pradės vadint „grand- 
papom”.

Motina ir sūnus sveiki, o 
jaunasis tėvas džiaugiasi 
sulaukęs pirmo sūnaus, tad 
ir krikštynas puikias iškėlė.

Mot. Sąjungos 35 kp. reng
tas vakaras spalių 16 d. gra
žiai praėjo. Alfonsas Jekup- 
čionis ir J. Navickas puikiai 
atliko Raulo ir Baltraus ro
les. A. Jekupčionytė ir P. 
Aleksiejūtė drauge įdomiai 
padeklamavo. Visus malo
niai nustebino M. Brangai
tienė, pasakydama ilgą Jak
što eilėraštį; ji buvo apsi
rengusi kaimietės rūbais. G. 
Stanšaitytė dainavo ir pia
nu sau akomponavo. Pro
gramos pradžioje ir gale 
dainavo mažųjų mergaičių 
grupė. Kuopa labai dėkinga 
visiems programos daly
viams ir varg. Brundzai už 
pamokymą sąjungiečių. Są- 
jungietės dėkingos ir vi
siems atsilankiusiems.

Šį kartą daugiausia bilie
tų išplatino A. Kazlauskie
nė, M. česnulevičienė, A. 
Vasiliauskienė ir 'kitos. Iš 
jaunuolių tą vakarą 
bėjo Al. Jekupčionis 
Vasiliauskas, už ką 
nuoširdūs ačiū.

35 kp. sąjungietes.

pagel- 
ir M. 
jiems

VYČIŲ PRAMOGA

. Šį šeštadienį, spalių 22 d., 
L. Vyčių 41 kuopa ruošia 
pirmus rudens šokius, kurie 
įvyks Apreiškimo par. audi- 
toriume. Šokiai bus paįvai
rinti margumynais. Jauni
mas kviečia savo bičiulius 
ko gausingiausiai atsilanky
ti. Visi bus maloniai priimti.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

LRKSA. 134 kuopa spalių 
16 d. buvo surengus prakal
bas. Žmonių susirinko ma
žai. Kalbėtojais buvo K. Vil
niškis, K. Krušinskas, J. 
Mačiulis ir kun. J. Laury- 
naitis. Kalbėtojai gražiai 
aiškino Susivienymo reikš
mę liet, gyvenime ir ragino 
prie jo priklausyti.

Praeitą šeštadienį mūsų 
parapijos darbščios Rožan- 

i čiaus dr-jos narės su pirm.

35c.

Pažereckiene priešaky su- ėmė Komuniją per mišias, 
rengė parapijos kunigams jų intencija atnašautas. So- 

dalietės visada lankysis per 
10 vai. mišias. Apie bendrus 
pusryčius bus pranešta po 
lapkričio 21 d. susirinkimo. 
Lapkričio 20 d. vėl bus so- 
daliečių bendra Komunija.

Į sodalietes įstojo 2 nau
jos narės — J. Seroskaitė ir 
M. Viesulaitė. Sveikiname.

Sodalietė EI. Sabaliau
skaitė lapkričio 20 d. ištekės 
už V. Paulausko.

dovanų vakarą. Kunigai 
Aleksiūnas ir Laurynaitis 
visų susirinkusių pagerbti ir 
kalbomis ir dovanomis. Bu
vo atsilankęs ir kun. Karta- 
vičius. Gražu ir malonu tarp 
parapijiečių toks gražus su
siklausymas ir atjautimas 
parapijos reikalų. Visos do
vanos ^paskirtos klebonijos 
reikalams.

Šis vakaras buvo lyg įžan
ga į prasidedančias parapi
jos 50 metų jubiliejaus iškil
mes.

Svarbiausias įvykis — pa
rapijos Jubiliejinė Vakarie
nė, kuri įvyks lapkričio 13 
d. Grand Paradise salėje. 
Čia turėsime geros progos 
susipažinti su viso Brookly- 
no senaisiais ir jaunaisiais 
gyventojais, žinoma, lietu
viais' ir pasidžiaugti, kad 
sulaukėme taip brangios 
dienos.

Toje vakarienėje turėtų 
viso Booklyno lietuviai da
lyvauti, o ypatingai senes
nioji lietuvių karta ir atsi
minti savo pragyventus 
šioje kolonijoje laikus: var
gus ir džiaugsmus. Sakau, 
visi dalyviai galės tuo įvy
kiu pasidžiaugti ir gauti 
gražią dovaną — Parapijos 
Istoriją, knygą.

Nepamirškite, kad spalių 
28 d. šv. Vardo draugija 
rengia nepaprastą vakarą. 
Ši draugija atsilankiusius 
vinsuomet patenkina.

Jubiliejinės komisijos su
sirinkime spalių 17 d. svars
tyta daug klausimų. Iš jų 
svarbiausi: ženkleliai, vaka
rienės bilietų platinimas ir 
žurnalo leidimas. Skelbimų 
rinkėjai visus gautus skelbi
mus, kaip galima greičiau, 
turi įteikti skelbimų komisi
jai. Be to, visiems komiteto 
nariams nutarta nusifoto
grafuoti. Tuo reikalu visi 
vyks į Maspethą pas p. Kru
čą sekmadienį, spalių 23 d., 
5 vai. popiet punktualiai.

Be to, pranešta, kad va
karienėje dalyvaus žymių 
miesto valdininkų.

Bilietų pardavimas eina 
sklandžiai ir tikimasi svečių1 
turėti pilną Grand Paradise 
salę.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks spalių 24 d. tuoj po pa
maldų, vakare.

SODALIEČIŲ VEIKLA

Apreiškimo par. sodalie- 
tės spalių 16 d. bendrai pri-

SVEČIAMS VAKARIENĖ

Spalių 16 d. Cornish Arms 
viešbuty New Yorke 136 
New Yorko ir New Jersey 
lietuviai dalyvavo vakarie
nėje iš Lietuvos svečiams: 
majorui Narušiui ir žurna
listui K. Obolevičiui priimti 
ir grįžusiam Valaičiui su
tikti. „A. Lietuvių Sąjun
gos” New Yorko skyriaus ir 
Brooklyn© tautininkų klubo 
vardu programą pradėjo 
Juozas Sagys. Vadovauti 
pakvietė dr. B. K. Vencių, 
kurio pakviesti kalbėjo apie 
19 asmenų. Tarpais padai
navo Lietuvos Dainos cho
ras, vedamas V. Tamkiūtės

Rep.

PARDUODAMAS
3-jų šeimų mūrinis namas, 
17 kambarių, 3 maudynės ir 
apšildymo sistema geram 
stovyje. Kaina $9,000. Mort- 
gičiaus $4,500 ir įmokėti 
reikia $4,500. Kreiptis į:

Kroder, 499 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas: APlegate 7-8127.

IŠNUOMOJAMAS
6 kambarių su šilima butas. 
Geroje sekcijoje. Patogus 
susisiekimas. Visai arti Wil
son Ave. tramvajaus. Kreip
tis:

267 Sumpter St., 
Brooklyn, N. Y.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 5415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2863 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

I on the premises.
SIMON RASCHER

2863 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK '
_. Glenmore Cafeteria

112 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

Spalių 21 d., 1938 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. P.
R—8 vak. 1
Ir pagal sutarti ,

Tel.: MAnsfield 6-8787 j!

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS- 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-9108

—-——
i Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Į 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
! (Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlBKą 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir Į kitu* miestus.

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

I
Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIESLengvi užkandėjai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:g J. GINKUS
U95 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama

84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir ' 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend a?
Minėtuose reikaluos" visuomet gausite gerą patarnavimą

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 855—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI
855—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 98 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LEWICKI
98 Berry Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 52'i-529 East New York Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCES GIORDANO
527-529 East New Y»rk Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST THEISS
358 Classon Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. j

SIDNEY RAVITZ
196 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH and PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
704—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES COLLINS
704—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
76 Miller Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 

. premises.
SAM SCHLESINGER

76 Miller Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
189—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN 
189—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10999 has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
5822—4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET FOOD CENTER 
Estelle Goldstein

5822—1th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N> 
GB 10886 has been issued to the undersignw | 
to sell beer at retail under Section 7[ I 
of the Alcoholic Beverage Control Uw * 
307 Tompkins Avenue, Borough of Brookbn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS ASBATE
307 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. ’ : 

------------- ' I L
NOTICE is hereoy given that License J* 
GB 11024 has been issued to the undent® 
to sell beer at retail under Section i> 
of the Alcoholic Beverage Control •* 
332 Foster Avenue, Borough of Bro®'' 
County of Kings, to be consumed off “ 
premises.

RUBY MAIDANICK 
332 Foster Avenue, Brookb* **•

NOTICE is hereby given that 
CTR 19 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic Bevertoj 
trol Law at 15-25 Arion Place, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be cons®" 
on the premises.

ARION TEMPLE, INC. „ - 
15-25 Arion Place, Brooklyn, N. »■

NOTICE is hereby given that License 
CTR 21 has been issued to the undersign® 
to sell beer, wine and liquor at retail nW* 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage C®; 
trol Law at 918 Halsey Street, Borough • 
Brooklyn, County of Kings, to be cons®* 
on the premises.
ARCADIA BALL ROOM COMPANY, D» 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. ’■

NOTICE is hereby given that License NJ 
W 22 has been issued to the underslgSJ 
to sell wine at retail under Section 132A » 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51- 
Court Street, Borough of Brooklyn, Count! 
of Kings, t be cnsumed off the premises.

DOMENICO SCOTTO .
318 Court Street, Brooklyn, N. I-
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