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Komunistų spauda nenu
stoja rašiusi, kad Lietuva 
būsianti išduota Vokietijai, 
kad reikią glaustis prie So
vietų Rusijos ir pan. Bet šie 
piršliai turėtų nors prieš 
savo sąžinę ir protą būti 
švarūs. Ar kam nors pasku
tiniu laiku įtakingai pagel
bėjo Sovietai? Čekoslovaki
ja ir Kinija yra aiškiausi 
pavyzdžiai. Pagaliau, kiek 
pagelbėjo Sovietai Lietuvai 
lenkų ultimatumo metu ? 
Juk Sov. Rusija aiškiausiai 
patarė Lietuvai priimti len
kų reikalavimus. Tiesa, Sov. 
Rusija 1927 m. rudenį stip
riai įspėjo Lenkiją, kad pa
sikėsinimas prieš Lietuvą 
turėtų skaudžių pasekmių, 
bet tada Rusijos įtaka buvo 
visai kitokia. Dėl savo vi
daus negalavimų Rusija 
taip susilpnėjo, kad ir norė
dama ji negalėtų ginti už
pultų savo sąjungininkų.

Dabartinė tarptautinė pa
dėtis aiškiai reikalauja iš 
Lietuvos politikos vairuoto
jų ypatingo apsukrumo ir 
ateitį pramatančios veiklos. 
Santykiai su kaimynais ne
gali būti bloginami, nors ir 
pamatuotas sentimentalu
mas kitaip diktuotų. Politi
ka reikalauja tikrovės paži
nimo ir tinkamo įvertinimo.

SAVAITES ĮVYKIAI
Vengrai nenusileidžia

Vengrijos vyriausybė tvir
tai laikosi savo reikalavimų 
Čekoslovakijai dėl vengrais 
apgyventų teritorijų. Čeko
slovakijos vyriausybė įteikė 
kelis pasiūlymus, bet juos 
visus vengrai atmetė, laiky- 
damies savo pirmų reikala
vimų. Čekoslovakijos vy
riausybė artimai tariasi su 
Vokietijos vyriausybe, tikė
dama šios paramos; ją re- 
ria ir Rumunija, šią savaitę 
Romoje susitiks su Italijos 
užsienio reikalų ministeriu 
Vokietijos užs. reik, minis- 
teris; manoma, kad jų pasi
tarimuose pagrindiniu klau
simu būsiąs galutinis Čeko
slovakijos Vengrijos sienų 
nustatymas.
Airiai nerimsta

Airijos vyriausybė vėl pa
kartojo anglams savo reika
lavimą prijungti šiaurinę 
Airijos dalį, kurios 6 apy
gardas kontroliuoja Angli
ja. Šiaurinė Airijos dalis 
vadinama Ulsteriu. Airijos 
premjeras pareiškė Angli
jos vyriausybei, kad karo 
atsitikime Airija negalėtų 
remti Anglijos, jei jai nebus 
grąžintas Ulsteris.
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Vienas Washington© laik
raštis turėjo karikatūrinį 
paveikslą, kuriame pavaiz
duotos dvi išsižiojusios gy
vatės, slenkančios į kampe 
pasitraukusį ir ausis ištie- 
susį kiškelį. Paveiksle įrašy
ta, kad gyvačių vardai Len
kija ir Vokietija, o kiškelio 
— Lietuva.

Tas paveikslas, tur būt, 
jokių aiškinimų nereikalin
gas. Aišku, kad kiškeliui 
sunku pasprukti nuo dviejų 
gyvačių, bet jam, pavarto
jus savisaugos instinkto ir 
budrumo visas pajėgas, ga
lima bent kiek sprukti į ša
lį ir pabėgioti, kol gyvatės 
dėl užuodžiamo gardaus 
kąsnio gali tarp savęs susi
varžyti.

pareiškimu visai nėra ko; 
tai lietuvių visuomenės ati
tinkamos dalies gėda, tačiau 
keistos ir sandariečių pa
stangos suruošti ordino įtei
kimą „netikėtai” tokioje 
puotoje, kur ’ dalyvauja 
„baubiantieji” žmonės. San- 
dariečiai, matyt, kaip tas 
mažas vaikas, ir norėjo de
gančios žvakutės ir bijojo, 
kad pirštai nenusviltų. Na, 
ir rezultate — nekultūringi 
elgesiai, davę puikios me
džiagos „bendrafrontininkų” 
spaudai.
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’’Lietuva Kryžkelėje” - Sako Vokiečiai
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Vilniaus krašto Gervėčių 
parapijos lietuviai ėmėsi ap
čiuopiamų priemonių kovai 
dėl lietuvių kalbos teisių 
savo bažnyčioje. Klebonui 
lenkui atsisakius skelbti 
Dievo žodį lietuviškai, lietu
viai parapijiečiai atsisakė 
mokėti parapijos mokes
čius, kol jų teisės bus pa
tenkintos. Šis lietuvių žygis 
aiškiausiai liudija, kaip toli 
lenkų persekiojimų banga 
nuėjo. Lauksime, ar Vilniaus 
bažnytinė vadovybė pakeis 
savo pataikavimą valdžios 
žiauriai politikai; įsteigtoji 
prie arkivyskupijos lietuvių 
katalikiškos akcijos referen- 
tūra lyg ir liudytų apie įvy
kusį, nors ir mažą, persi
laužimą tiesos kryptimi. Gal 
veikiai pamatysim, ar 
tik paprastas viršutinis 
gesys, ar siekiąs giliau.

Dažnai sakoma: gyven
kim vienybėje, kaip žydai, 
bet gyvenimo tikrovė ir apie 
žydus kitką sako. Latvijos 
žydai laikraštininkai, paju
tę Lietuvos žydų spaudos 
konkurenciją, kreipėsi į Lat
vijos vyriausybę, prašydami 
uždrausti Lietuvos žydų 
laikraščius įvežti į Latviją. 
Žinoma, Latvijos vyriausy
bė maloniai patenkino savo 
piliečių žydų prašymą. Duo
nos kąsnis piudo ir vienin
giausius izraelitus. Taigi, 
nėra namų be dūmų.
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Socialistų ir komunistų 
spauda smarkiai aprašė apie 
Bostono sandariečių su
rengtą puotą, kurioje san
dariečių vadui S. Mockui 
„netikėtai” įteiktas ordinas. 
Minėta spauda lyg ir pasi
tenkinančiai rašo, kad san
dariečių kairesnieji baubė ir 
šaukė protesto ženklan, kam 
priimamas ordinas.

Džiaugtis nekultūringumo

Brooklyn© vadinamų tau
tininkų fronte vis nėra ra
mumo ir taikos. Visi varžo
si dėl tautiškumo ir tauti- 
ninkiškumo pirmenybės. 
Vienybei priešingi tautinin
kai drauge su vietiniu, Vie
nybei ištikimu, klubu ruošė 
banketą ir už garbės stalo 
pasodino ir kviesto komu
nistų laikraščio atstovę. 
Vienybei „ištikimi” tautinin
kai dabar jau kratosi buvu
sio bendro darbo ir viešai 
šaukia niekada nesėdėję ir 
nesėdėsią su komunistais 
prie vieno stalo.

Šiuos žodžius rašančiam 
gerai žinoma, kad kartą prie | 
vieno vaišių stalo sėdėjo 
dabartinis Vienybės redak
torius ir ta pati komunistų 
laikraščio atstovė, kuri da
lyvavo praėjusiame tauti
ninkų bankete. Ar tai dide
lis skandalas, kad žmogus 
susitiko su žmogumi?

Lenkų šokinėjimai
Lenkai paskutiniu 

bando vaidinti didelės vals
tybės vaidmenį. Ji oficialiai 
flirtuoja su Vokietija, bet 
tuo pat laiku jaučia, kad gal 
veikiai jai teks rimtai skai
tytis su būsimais vokiečių 
reikalavimais dėl Dancigo ir 
viso koridoriaus. Lenkų 
veiklusis diplomatas pulk. 
Beck skubiai vyko į Rumu
niją, mėgindamas įtraukti 
rumunus į naują planą at
kirsti ukrainiečius nuo Če
koslovakijos ir atiduoti juos 
Vengrijai ir Rumunijai. 
Lenkai rodosi „idealistai” 
— jie į Čekoslovakijos 
ukrainiečius nereiškia jokių, 
pretenzijų, kad tik turėtų 
bendrą sieną su Vengrija. 
Lenkai žino, kad autonomi
nė Čekoslovakijos ukrainie
čių sritis bus veikiai tvirtas 
kylis prieš Lenkiją ir Rusi
ją. Iš autonominės ukrainie
čių srities sklis vokiečių lai
minama ir net raginama 
propaganda už išlaisvinimą 
Lenkijos ir Rusijos slegia
mų ukrainiečių.

Lenkai, artimai susidėję 
su Vokietija, jau dabar des
peratiškai visur šokinėja, 
ieškodami tvirtesnės atra
mos; tuę tikslu jie sieks ti
kresnio kojos įkėlimo ir į 
Baltijos valstybių gyveni
mą, bet tos pastangos ar tik 
nesibaigs dideliu dantų at- 
kandimu.
Neleido išvežti

Japonų kariška vyriausy
bė privertė amerikiečių lai
vą President Coolidge grą
žinti paimtą pervežimui ki
nų suaukotą sidabrą, skirtą 
Kinijos centralinei vyriau
sybei, kaip dovaną kovai 
prieš Japoniją. Sidabro ir 
kito brangaus metalo 
siekė 4 mil. dol.
Čekai prieš žydus

Čekų tautinė sporto są
junga Sakalai, labai įtakin
ga organizacija su milijonu 
narių, paskelbė savo rezoliu
cijas, kuriose prašoma vy
riausybės ištremti iš valsty
bės visus žydus, kurie apsi
gyveno dabartinėje Čekoslo
vakijoje nuo 1914 metų ir 
tuos, kurie 1930 metais už
sirašė žydais. Be to, Sakalai 
reikalauja suvaržyti žydų 
dalyvavimą socialiniame gy
venime.
Nepatinka ginklavimasis

Prezidentui Roosevelt pra
nešus, kad turės būti padi
dintos išlaidos ginklavimui
si, vokiečių spauda labai ne
palankiai rašė apie ameri
kiečių ir anglų pastangas 
didinti ginklavimąsi. Jų 
spauda puola Bernardą Ba- 
ruchą dėl jo patarimo pre
zidentui Roosevelt stiprinti 
šalies ginkluotas pajėgas; 
Baruchas yra pareiškęs sa-į įžygiavo veik laisvai; vie- • • J 1 • • • V • • W
vo nuomonę, kad Amerika 
nėra pasiruošus apsigynimo 
karui. Vokiečiai kaltina Ba- 
ruchą, kad šis keliąs karo 
pavojų visai be pamato.
Fašistai pralaimėjo 
Belgijoje

Belgijos savivaldybių rin
kimuose fašistinė Reksistų 
partija mėgino tvirtai pasi
rodyti, bet visur jai silpnai 
sekėsi. Daugiausia vietų lai
mėjo pastovios katalikų, li
beralų ir socialistų partijos.

laiku

vertė

Velionio Antano J. Valan- 
tiejaus šeimos ir savo vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
mūsų Bičiuliams, kurie dėl 
mums brangaus asmens 
mirties pareiškė užuojautos 
ir suraminimo žodžius, daly
vavo laidotuvėse, aukojo 
dvasines ir gėlių puokštes 
ir t.t. Ypatingas ačiū Gerb. 
Kunigams, taip giliai atjau- 
tusiems mano skausmą ir 
palydėjusiems mano myli
mą brolį paskutinėje žemės 
kelionėje. Visiems, o visiems 
mano Brolio šeimos ir mano 
Bičiuliams nuoširdus ačiū. 
Visus Jus prisiminsiu savo 
maldose.

Kun. Juozas Valantiejus.

VIRŠILA PASIEKĖ PA
SAULINIO REKORDO

Kaunas. — Dragūnų Gele
žinio Vilko pulko viršila 
Balčiūnas pasiekė naują 
šaudymo pasaulinį rekordą. 
Šaudydamas devynių mili
metrų pištalietu jis išmušė 
taikinio visus 120 taškų.

KEIČIA PROJEKTĄ

Kaunas. — Tautai ir Val
stybei saugoti įstatymo pro
jektą seimo komisija žymiai 
pakeitė. Projektas dar svar
stomas seime.

ŽYDŲ KARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Atšaukė atstovus
Brazilijos vyriausybė at

sisakė priimti Vokietijos at
stovą, kurs buvo išvykęs į 
Berlyną. Vokiečiai, atkeršy
dami, pranešė Brazilijai, 
kad jos dabartinis atstovas 
Berlyne yra nepageidauja
mas asmuo ir paprašė jį 
tuojau atšaukti. Tarp Brazi
lijos ir Vokietijos santykiai 
pasidarė įtempti po šiais 
metais Brazilijoje bandyto 
nacių perversmo, kurs bai
gėsi didžiausiu nepasiseki
mu. Šiuo metu tarp Brazili
jos ir Vokietijos santykiai 
oficialiai šalti. Vokiečiai 
mano, kad jie tuo „pamoky
sią” brazilus. Tokios pat 
nuomonės ap’jj vokiečius ir 
brazilai.
Slovakai džiaugiasi

Čekoslovakijos slovakai 
nepaprastai džiaugiasi lai
mėta autonomija. Šią savai
tę važinėjąs po Slovakiją 
premjeras kun. dr. Tiso vi
sur sutinkamas džiaugsmin
gai. Atvykęs į Ruzombero- 
ką, Tiso tuojau aplankė slo
vakų tautinio judėjimo vado 
kun. Andriaus Hlinkos ka
pą, prie kurio jis jausmin
gai pareiškė: „Andriau 
Hlinka, pirmoji Slovakijos 
vyriausybė pasiruošus ginti 
tavo Slovakiją”. Visos slo
vakų partijos remia vyriau
sybės pastangas derybose 
su vengrais, kurie nori per
daug slovakų teritorijos 
gauti.

d.23 
nepri- 
daly- 

sąjun-

Kaunas. — Spalių 
čia įvyko Lietuvos 
klausomybės karuose 
vavusių žydų karių
gos penkerių metų sukak
ties suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo kariuomenės štabo 
viršininkas gen. Černius, 
Kauno burmistras Merkys 
ir apie 1000 buvusių karių 
žydų. Suvažiavimas pasvei
kino Respublikos. Prezidentą 
ir pagerbė Nežinomo Kario 
kapą karo muziejuje.

7000 KARO ORLAIVIŲ

šalies karo 
Norima tu- 
orlaivių ir 

šalies karo

Washington. — Vyriausy
bė ruošiasi dideliems pla
nams padidinti 
aviacijos jėgas, 
rėti 7000 karo 
tuomi sulyginti
aviacijos galingumą su bet 
kurios kitos valstybės ori
nio apsiginklavimo pajėgu
mu. Prezidentas spaudos at
stovams pareiškė, kad nau
jas aviacijai pakelti planas 
jau seniai studijuojamas ir 
rimtai ruošiamasi jį įvykdy
ti. •

Ryšium su padidėsiančio 
orinio ginklavimosi pajėgu
mu turės būti statomos 
naujos orlaivių stotys že
myne ir pakraščių salose.

Šv. Juozapo parapija, Gar
den City, L. I., deda pastan
gų surinkti 200,000 dol. nau
jai parapijos mokyklai pa
statyti.

JAPONAI LAIMI BE KOVU
Šanchajus. — Japonų ka

riuomenė, lengvai, be jokio 
pasipriešinimo, užėmusi 
Kantoną, šios savaitės pra
džioje užėmė ir Hankow 
miestą, vieną svarbiausių 
Kinijos prekybos ir gamy
bos miestų, jungusį Kinijos 
pietines ir šiaurines dalis. 
Mieste labai daug dirbtuvių. 
Hankow dažnai vadintas Ki
nijos Chicaga.

Į Kankow miestą japonai

sis prieš pastangas kenkti 
japonų - kinų „draugingu
mui”, kad Kinija turės pri
sidėti prie Japonijos - Itali
jos - Vokietijos bendrų pa
stangų kovai prieš komuniz
mą. Dabar japonai jau val
do apie 270 milijonus kinų 
ir apie 3000 kv. mylių jų te
ritorijos.

nintelis pasipriešinimas, ku
rį jie ten sutiko, buvo gais
rai. Pasitraukdama kinų ka
riuomenė sudegino tiltus ir 
padegė didžiuosius valdžios 
namus. Kinų kariuomenė pa
sitraukė į tolimesnes apy
linkes ir šiuo metu nežino
ma, kaip ilgai kinai priešin
sis japonų įsiveržimui.

Rašant šiuo žodžius, tarp 
Kinijos ir Japonijos oficia
liai paskelbto karo vis dar 
nebuvo. Japonai visur skel
bia, kad jie griežtai priešin-

ANGLIJOS KARALIAUS
BROLIS PASKIRTAS 
GUBERNATORIUM

Londonas. — Australijos 
gubernatorium paskirtas 
Anglijos karaliaus jaunes
nysis brolis, Kento kuni
gaikštis. Šias pareigas jis 
pradės eiti tik nuo kitų me
tų lapkričio mėn. Karaliaus 
brolio paskyrimas Australi
jos gubernatoriumi aiškiau
siai rodo anglų gyvas pa
stangas palaikyti tampriau
sius ryšius su savo domini
jomis.

link, tačiau, gir- 
orientacija bus 
su sąlyga, kad 

oficiali politika 
atžvilgiu būtų

Berlynas. — Vokiečių lai
kraštis Koelnische Zeitung 
paskelbė straipsnį, kuriam 
parinkta antraštė „Lietuva 
kryžkelėje”. Straipsnis lie
čia grynai Klaipėdos vokie
tininkų reikalus; jame nuro
doma, kad Lietuva turi grą
žinti pilietybės teises Klai
pėdos vokietininkams, kurie 
1934 m. buvo nuteisti vals
tybės išdavimo byloje; be 
to, minėtas nacių laikraštis 
reikalauja, kad Lietuva su
stabdytų „pripildymą Klai
pėdos lietuviais ir išstūmi
mą vokiečių iš pozicijų”.

Laikraštis su pasitenkini
mu pažymi, kad Lietuva 
pradeda daugiau orientuotis 
Vokietijos 
di, „tokia 
galima tik 
Lietuvos 
Klaipėdos
peržiūrėta”.

Nors Hitleris rugsėjo 26 
d. pareiškė, kad Vokietija 
Europoje daugiau, teritori
nių siekių neturi, bet nacių 
spauda tuojau „išaiškino”, 
kad tas pareiškimas nedrau
džia jiems rūpintis užsieny
je gyvenančių vokiečių rei
kalais.

Pranešimai iš Varšuvos 
apie Klaipėdos vokietininkų 
darbus duoda platesnių ži
nių, nors jų tikslumo ir ne
galima patikrinti. Iš ten 
pranešama, kad Karaliau
čiuje įvykęs Klaipėdos vo
kietininkų’ * vadų pasitari
mas, kuriame esą nutarta į- 
teikti Lietuvos vyriausybei 
toks reikalavimas iš ketu
rių punktų:

1. Klaipėdos direktorijos 
pirmininku turi būti paskir
tas vokietis;

2. Klaipėdos krašte turi 
būti įvesta vokiečių teisė 
drauge su Nurembergo 
priešžydiškais įstatymais;

3. Garantuoti visišką lai
svę vokiečių politinių orga
nizacijų veiklai;

4. Vokiečiai turi gauti au
tonominį valdymąsi, kuriam 
pavyzdžiu turi būti Dancigo 
naciška tvarka.

Tame pasitarime dalyva
vę Vokietijos ir Dancigo na
cių partijos atstovai. Klai
pėdos vokietininkai ten ga
vę pažadėjimą, kad jie bū
sią išlaisvinti ne vėliau, 
kaip sekančią vasarą. Minė
tus reikalavimus Lietuvos 
vyriausybei įteiksiąs dr. 
Ernst Neumann, kurs buvo 
nuteistas dvylikai metų ka
lėjimo, bet neseniai iš kalė
jimo paleistas Prezidento 
malonės aktu.

Lenkų oficialiniuose sluok
sniuose 
kietijos 
prieš 
Kauną
Lenkijos atžvilgiu ir todėl, krepšininkių antrą vietą. 
Lietuvos vyriausybė priža-! Romoje principe sutikta sė
dėjusi sustabdyti priešlen- 
kišką propagandą Lietuvo
je. Lietuvos atstovas užtik
rinęs Varšuvą, kad lenkų 
tautinė mažuma Lietuvoje 
galėsianti turėti savo mo
kyklas ir kultūrines organi
zacijas...

Šie amerikiečių spaudojei šnigo tėvas, buvęs Austrijos 
paskelbti iš Berlyno ir Var-' kariuomenės maršalas. Lai- 
šuvos pranešimai kvepia dotuvės pravestos labai ty- 
grynai vokiška ir lenkiška lomis, dalyvaujant tik apie 
propaganda, bet jie aiškiai 100 asmenų. Naciai neleido 
liudija, kad Lenkija ir Vo- buvusiam kancleriui daly- 

i kietija stengiasi išnaudoti, vauti savo tėvo laidotuvėse.

dabartinę tarptautinę padė
tį savo naudai, žinoma, Lie
tuvos sąskaiton. Jeigu Klai
pėdos vokietininkai tikrai 
Karaliaučiuje priėmė minė
tus reikalavimus, tenka pa
stebėti, kad juose yra daug 
netiesos. Vokietininkai rei
kalauja savo žmogaus kra
što direktorijos priešakyje, 
bet jie jau turi net daugiau, 
nei reikalauja: ne tik direk
torijos pirmininkas vokieti
ninkas, bet ir visi direktori
jos nariai vokietininkai; 
vokietininkai turi ir laisvę 
veikti savo politinėse orga
nizacijose, žinoma, jei tik 
jos nesiekia kraštui išdavi
kiškų tikslų.

Nemažiau netiesos ir Var
šuvos pranešimuose, kuriuo
se sakoma, kad lenkai Lie
tuvoje gaus teises turėti 
mokyklas ir organizacijas. 
Lenkai turi Lietuvoje dvi 
gimnazijas (Kaune ir Pane
vėžyje), turi pradžios mo
kyklas, turi įvairias organi
zacijas, turi savo laikraš
čius, savo bankus, savo eko
nomines organizacijas. Ko 
daugiau jie gali norėti?

Visai kitokis vaizdas Vil
niaus krašte, kur lietuviams 
palikta tik viena gimnazija 
ir dvi pradžios mokyklos, 
kurių viena jau apribota iki 
keturių skyrių. Veik visos 
lietuvių kultūrinės organiza
cijos Vilniuje uždarytos, bet 
apie tai didžioji spauda nie
ko nerašo, tik.praneša tai, 
ką lenkai Lenkijoje savo 
laikraščiuose rašo.

Apie Lietuvą šiomis die
nomis vėl daug rašoma, nes 
manoma, kad Vokietijos 
žvilgsnis veikiai bus sustip
rintas Lietuvos pusėn, kad 
iš ten galėtų gauti palan
kiausias sąlygas naujai ku
riamai Vokietijos hegemo
nijai visoje Europoje.

LIETUVOS PASIUNTINIŲ 
PASITARIMAI

Kaunas. — Spalių 22 d. 
pasibaigė Lietuvos pasiunti
nių Europos valstybėse pa
sitarimas, kuriame patvir
tinta, kad gandai dėl taria
mų Lietuvai pavojų yra ne
pagrįsti ir kad Lietuvos 
tarptautinė padėtis pastovi, 
kaip ir iki šiol. Neutralumo 
politika drauge su Latvija 
ir Estija bus stiprinama ir 
toliau. Lietuva palaikys ir 
gerins santykius su visomis 
valstybėmis, ypač su netar- 
piškais kaimynais.

GRĮŽO KREPŠINIO 
ŽAIDĖJOS

kalbama, kad Vo- 
nauja propaganda 

Lietuvą pakreipusi 
būti draugiškesnių

Kaunas. — Spalių 23 d. iš 
Romos sugrįžo Lietuvos mo
terų krepšinio komanda, lai
mėjusi Europos moterų

kančias Europos moterų 
krepšinio pirmenybes su
ruošti Lietuvoje 1940 m.

MIRĖ ŠUŠNIGO TĖVAS

Viena. — čia mirė buvu
sio Austrijos kanclerio Šu-

I



2 Spalių 28 d., 1938 m.
=====^=^

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Inc. 

KAS PENKTADIENIS

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ..........
Jungt. Valst. pusmečiui ....
Užsienyje metama ..................
Užsienyje pusmečiui ..............

Skelbimų kainos pagal susitarimą

$2.00
$1.10

$$2.75
$1.50

Subscription Rates: 
m U. S. A. one year ............

In U. S. A. six months ... 
Other Countries one year . 
Other Countries six months

Advertising rates on application

$2.00
$1.10
$2.75
$1.50

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra, Nesunaudotl raštai ko- 
- respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Kristaus Karaliaus Šventė
Šį sekmadienį minime Kristaus Karaliaus šventę, kurią 

šv. Tėvas Pijus 1925 m. gruodžio 11 d. įsakė švęsti, žino
ma, tai nereiškia, kad Kristų Bažnyčia pripažino karalium 
tik 1925 m. gruodžio 11 d. Kristus buvo pripažintas kara
lium nuo pat Jo užgimimo, bet nebuvo paskirtos vienos 
dienos, kuri būtų nurodyta tiktai vien Kristui-Karaliui pa
gerbti. Oficijaliai Kristaus Karaliaus šventė pirmą kar
tą paminėta 1911 m. Madride, taigi, toje šalyje, kur dabar 
tūkstančiai žmonių žūna ugnies liepsnose ir kraujo kla
nuose, ne vienas šaukdamas paskutinio gyvenimo momen
to akimirksnyje: „Tegyvuoja Kristus Valdovas!” 1914 m. 
Liurde pakartotas Madrido prašymas, bet užėjo baisusis 
Pasaulinis karas, ir šis klausimas liko atidėtas. Jis vėl 
iškilo 1922 m. Romoje, eucharistinio kongreso metu ir, pa
galiau, prisiartino 1925 m. gruodžio 11 d., kada Popiežius 
Pijus XI išleido atitinkamą encikliką, įsteigdamas Kris-j 
taus Karaliaus šventę, kurią štai ir minime.

Ar turėjo Popiežius pagrindo paskelbti Kristaus Kara
liaus šventę? Mums, tikintiesiems Bažnyčios nariams 
toks klausimas ir kilti negali. Jeigu Regimoji Bažnyčios 
Galva taip paskelbė, tai mums klausimas išspręstas. Ta
čiau mes galime pagilinti savo tikybines žinias ir praplėsti 
savo akiratį, tinkamai minėdami šią šventę.

— Katalikų laikraščiams; — Varėnos ir Žilinų apy- 
leisti spaudos bendrovė, linkėse labai daug šernų; 
„Žaibas” šį mėnesį įsigyja gyventojai kai kuriose vie- 
naują rotacinę mašiną, kuri tose sutinka kaimenes iš 70 
kaštuoja apie 200,000 litų.

| Ši nauja mašina galės spau
sdinti iš karto 24 puslapius 
laikraščio įvairiomis spalvo
mis. Per valandą ji galės 
atspausti 15,000 kopijų. 
„Žaibo” spaustuvėje dabar 
spausdinami šie laikraščiai: 
XX Amžius, Mūsų Laikraš
tis, Naujoji Romuva, Vers
las, Darbininkas, Amatinin
kas, žvaigždutė, Laikas ir 
kitoki leidiniai.

— Marijampolės kapuose 
palaidoto rašytojo Petro Ar
mino apleistą kapą pažadėjo 
tvarkyti skautai ir savo pa
žadą jie išpildė — kapą ir 
darželį išvalė nuo piktžolių, 
takus išbarstė smėliu, ant 
poeto kapo nuolat keičiama 
gyvų gėlių puokštė.

— Kauno gimnazijų mok
sleiviai labai mėgsta skrai
dyti orlaiviais, todėl dažnai 
lanko orlaivių stotį, kur jie 
mielai paskraidinami.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Sekmadienio Nuotaikai 
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KELIAI Į KRISTAUS VAL
DOVO KARALYSTĘ

KAS YRA HONG KONG

šaukiamas katalikiškų laik
raščių korespondentų ir pla
tintojų suvažiavimas, kuria
me svarbiais laikraščių rei
kalais kalbės kun. Prunskis, 
prof. Eretas, rašytojas Gru
šas ir kiti.

— Svetimšaliai, kurie at
vyksta Lietuvon nelegaliai 

Labai giliai įstringa mintin šios šventės Evangelijos žo- arba paĮieka gyventi be ati- 
„Ar tu esi Karalius?” - klausė Pilotas Kristaus, tinkamų 'leidimų, bus bau-

šernų.
— Lietuvos žydiški laik

raščiai uždrausti įvežti į 
Latviją; mat, Latvijos žydai 
pareiškė savo nepasitenki
nimą, kad Lietuvos žydų 
laikraščiai sudarą jų laik
raščiams didelę konkurenci
ją.

— Šiuo metu Lietuvos 
miškuose briedžių priskaito- 
ma apie 180, neįskaitant 
Klaipėdos krašto miškų, ku
riuose briedžių esą toks pat 
skaičius. Briedžiai veisiasi 
Baisogalos, Biržų, Joniškio, 
Jurbarko, Kaišiadorių, Kau
no, Kuršėnų, Pakruojo ir 
Žalgirio miškuose; Klaipė
dos krašte briedžių daugiau
sia Kuršių Neringoje.

— Lietuvos pilietybė su
teikta kunigaikščiui Myko
lui Trubeckojui, kuris ilgą 
laiką gyveno užsieniuose; 
jis įrodęs, kad kilęs iš Vy-

lelai paskraidinami. tauto Didžiojo gimines ir 
— Lapkričio 10 d. Kaune turįs ryšio su lietuvių tauta.

džiai.
Kurs neužsigynė ir atsakė: „Taip, tu pasakei, aš esu ka-|įžiami ligi lOOO litų arba 2 
ralius”, tačiau ir pridėjo reikšmingus žodžius: „bet Mano menesių arešto
Karalystė ne iš šio pasaulio . — Latvijos universitetas

Ne vien Naujame Testamente Kristus vadinamas Kara- Pr°f- Krėvę - Mickevičių iš- 
liumi. Pranašai laukiamąjį Mesiją vadino Karaliumi. Do- rinko filologijos garbės dak- 
vydas savo įvairiose psalmėse skelbė Jį Ramybės Karalių- tarų.
mi, Tėvo dešinėje viešpataujančiu, išmintingu, narsiu Ka- — Šiauliuose bažnyčioje 
raliumi. Pagaliau, Dievo apvaizda taip sutvarkė, kad ir po įvesta įdomi tikybinė valan- 
Kristaus mirties prie kryžiaus būtų parašas,- kad Kristus dėlė; sekmadieniais 4 vai. 
yra karalius. popiet bažnyčioje būna tiky

binės paskaitos, kuriose at- 
Kristus yra tautų karalius, nes jas kančia ir savo krau- sakinėjama į įvairius

iu atpirko. Jis yra protų karalius, nes Jame yra pilna k]a si liepiančius tikv- 
tiesa, ir iš Jo mes privalome nuolankiai semtis tiesos. Jis biniug dal’ykus Klausimams 
mūsų valios karalius, nes Jam pasidavusią mūsų valią Jis paduoti įtaisyta dėžutė 
uždega ir žadina joje geriausius norus ir pasiryžimus. Jis _ Skapiškio valse Biliū- 

. širdžių karalius, nes savo gerumu, malonumu, švelnumu kaim0 Iauke rasįas pa.
visų širdis patraukia. Apie visa tai kalba ši šventė. trankos šovinys, kurs išar-

Žinoma, pasaulis kitaip karaliaus sąvoką supranta. Pa- tas iš pievos. Neatsargiai su 
saulis karalių supranta kaip asmenį, galintį ir norintį jė- juo elgiantis, šovinys spro- 
ga priversti vykdyti jo užgaidas, troškimus. Kristus ki-|go ir mirtinai sudraskė ūki- 
toks karalius. Kristus yra meilės karalius, kiekvienam ninką, 57 metų amžiaus, 
lengvai prieinamas. Bet Jis neverčia nė vieno pripažinti — Dailininkų draugija 
Jį karaliumi. Jis palieka laisvą valią, laisvą, savarankiš- pirmoje eilėje numato su
ką apsisprendimą. Štai kodėl Jis mums brangus Kara- rengti parodas Vengrijoje, 
liūs ypač šiais laikais, kai milijonai žmonių vėl daromi Į Italijoje ir kitur. \ Numato- 
vergais, priverčiamais nulenkti protą ir širdį garbės iš- 
troškusiems diktatoriams ir jų autoritetiniai tvarkomoms 
valstybėms.

Žmonės bėga nuo tikrojo karaliaus, ieškodami sau ver
gijos, užmiršdami, kad jų tikrasis karalius yra jų patiki
miausias draugas, jų Išganytojas, jų visų gražiausių sap
nų ir svajonių įsikūnijimas. Jie užmiršta, kad tikroji ka
rališka vėliava yra kryžius, kai tuo tarpu kitos vėliavos 
yra laikinas dalykas, išnyks ir veikiai bus užmirštos pra
eities likučių atminimas.

Ne kartą tenka girdėti priekaištų: jei Kristus yra Ka
ralius, jei jis valdo visą pasaulį, tai kodėl Jis leidžia tiek 
daug blogybių egzistuoti pasauly? Kristaus Karaliaus 
šventė turi geriausį atsakymą j tuos priekaištus. Ši šven
tė dar kartą pasako žmogui, kad Kristus Valdovas yra nu
rodęs žmogui tikrąjį kelią, tačiau ir davęs žmogui laisvą 
valią. Jis nesuvaržo žmogaus, neatima žmogui apsispren
dimo teisės ir laisvės, ko žmogus daugiausia trokšta, dėl 
ko ištisus amžius Jis kovojo prieš įvairiausius žmogaus 
teisiu mindžiotojus.

Dėl esamų pasaulyje nelaimių kaltas tik žmogus ir jo 
neriboti siekiai. Drauge su visais pasaulio žmonėmis kal
ti ir katalikai, kad Kristaus Karaliaus meilingoji širdis i 
nepasiekia visų. Juk ar mažai katalikų užmiršta, kad 
katalikybė yra tikroji tikyba, mums paties Kristaus pa
likta? Ir ar neužmirštamas nepakeičiamasis Kristaus pa
žadas: Aš esu su jumiš, iki pasaulio pabaigos?. Ar neuž
mirštame, kad Tabernakulyje vra Tas, kurs gali viską pa
daryti? Ar neužmirštame, kad Jis mirė už visus žmones 
ir nori visų išgelbėjimo? Ar neužmirštama, kad Jo Švč. 
Širdis laukia meilės visų žmonių, o labiausiai tų, kurie, 
kaip ir Jis žemėje, yra vargšai ir dirba ir neturi kur gal
vą priglausti? Jei ši šventė sustiprins mūsų atmintį, ji 
neveltui bus praėjusi.

(Iš AMERIKOS redaktoriaus straipsnio, 
atspausdinto STUDENTŲ ŽODYJE)

ma pasirodyti su savo kūri
niais ir Paryžiuje.

— Čekų Tešeno prijungi
mą prie Lenkijos atšventė 
ir Lietuvos lenkų ponai, ku
rie smarkiai baliavoję resto
ranuose ir turėję atskirus 
balius pas dvarininkus.

— 1937 — 38 metų me
džioklės sezone Lietuvos 
miškuose nušauta žvėrių ir 
paukščių: briedžių — 1, stir
nų — 603, šernų — 43, vil
kų — 44, lapių — 1799, pil
kųjų kiškių — 22,840, bal
tųjų kiškių — 158, barsukų 
— 26, voverių — 283, kiau
nių — 18, tetervinų — 202, 
jerubių — 333, ančių — 337, 
slankių — 186.

— Didžiųjų atlaidų metu 
Šiluvos šventovę aplankė 
123,000 maldininkų, kurių 
skaičiuje apie 17,000 atvyko 
organizuotai.

— Po Čekoslovakijos iš- 
draskymo kai kurie Kauno 
inteligentai, kurie mokėsi 
prancūzų ir anglų kalbų, at
sisakė nuo jų ir manoma, 
kad nuo dabar vėl daugiau 
bus mokomasi vokiečių kal
bos.

— Vyčio kryžiaus kava
lierių Lietuvoje yra 1,577. 
kurių didelė dalis lapkričio 
23 d. suvažiuos į Kauną.

— Vytauto D. universite- 
■ te nuo šio rudens įvestas vi

siems studentams privalo
mas karinio apmokymo kur
sas.

—: Petro Cvirkos romanas 
„Frank Krukas” verčiamas 
į lenkų kalbą; neseniai išėjo 
lenkiškai Putino romano 
„Altorių 1 šešėliai” pirmas 
tomas.

— Spalių 8 — 9 d. Kaune 
įvyko Krikščionių darbinin
kų sąjungos metinis suva- 

ižiavimas su įvairia progra
ma. Sąjungai iki šiol vado
vavo vysk. Matulionis, prof. 
Dovydaitis, dr. Pr. Dielinin- 
kaitis ir kiti darbininkų bi
čiuliai. ■

— Vilniuje buvo leidžia
mas lenkų kalba laikraštis 
Przegląd Wilenski,' kurs 
dažnai gindavo visų tauty
bių Vilniuje teises, bet šio
mis dienomis šis laikraštis 
jau nustojo ėjęs.

— Šiauliuose bendrovė 
Šiaulių Audiniai savo fabri
ke pastatė naujausios rūšies 
audimo mašinas ir pradėjo 
gaminti vilnones medžiagas; 
dabar fabrike darbininkų ir 
tarnautojų 60.

— Inž. Step. Kairys savo 
tėviškės, Užunvežio, pra
džios mokyklai (Ukmergės 
apskr.) paaukojo 8,000 lt.

— Šį pavasarį mirusio 
jauno istoriko Pauliaus Šle
žo motinai paskirta pensija 
ligi gyvos galvos po 11 lt. 
mėnesiui.

— Tabako fabrikantai bu
vo sudarę sindikatą ir ne
paisė vartotojų pageidavi
mų. Už nevykdymą kainų 
tvarkytojo išleistų taisyklių 
sindikatas išardytas ir fab
rikantai nubausti 75,000 lt. 
pabaudos. Nuo laipkričio 1 
d. tabako gamyba ir preky
ba pasireikš laisvos konku 
rencijos dėsniais.

— Jurbarko girininkijoj 
vieną eigulį (miško sargą) 
buvo užpuolusi barsukų šei
ma (du seniai ir keturi vai
kai) ; eiguliui smarkiai teko 
gintis, bet jam pavyko vieną 
jauniklį permušti ir tada ki
ti barsukai išbėgiojo; eigu- 
lis dabar sugautąjį barsuką 
augina savo namuose.

— Pirmininkaujant užsie
nių reikalų ministrui Lozo
raičiui, Kaune įvyko Lietu
vos pasiuntinių Europoje 
konferencija paskutiniųjų 
tarptautinių įvykių įtakai 
ir tolimesnei tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo raidai iš
aiškinti.

„Tuomet karalius tars 
tiems, kurie bus jo dešinėje: 
Ateikite, mano Tėvo palai
mintieji, paveldėkite jums 
nuo pasaulio įkūrimo pri
rengtą karalystę. Nes aš bu
vau išalkęs, ir jūs mane pa
valgydinote; buvau ištroš
kęs, ir jūs mane pagirdėte; 
buvau svečias, ir jūs mane 
priėmėte; buvau plikas, ir 
jūs mane apdengėte; ligo
nis, ir jūs mane aplankėte; 
buvau kalėjime, ir jūs atė
jote pas mane. Tuomet tei
sieji jam atsakys ir tars: 
Viešpatie, kuomet mes tave 
matėme ligonį ar kalėjime, 
ir atėjome pas tave. Ir atsa
kydamas karalius jiems 
tars: Iš tikrųjų sakau jums, 
kiek kartų jūs tai padarėte 
vienam šitų mažiausių bro
lių, man padarėte”.

Kokia viltis. Taigi, visi 
tie, kurie pamatys, kad jų 
artimas buvo pats Jėzus, 
įeina į skaičių tųjų, kurie 
nežino Kristaus ir kurie pa
miršo jo vardą. Ir vis dėlto 
jie bus mylimiausi. Ne nuo 
žmogaus valios priklauso 
netarnauti Kristui, jeigu tik 
tas žmogus širdyje jaučia 
artimo meilę. Tasai, kuris 
mano Jėzaus nekenčiąs, sa
vo gyvenimą jam paaukoja, 
nes Jėzus yra persivilkęs ir 
pasislėpęs žmonių tarpe, pa
sislėpęs vargšuose, ligoniuo
se, kaliniuose, svetimšaliuo
se. Daugelis tų, kur jam 
viešai tarnauja, niekados 
nesužinojo, kas jis yra; bet 
daugelis net jo vardo neži
nančių paskutinėj dienoj iš
girs žodžius, kurie jiems at
vers džiaugsmo vartus: „Tie 
kūdikiai — tai aš buvau; tie 
darbininkai — tai aš buvau; 
aš verkiau ligoninėj ant lo
vos; aš buvau kalėjime tas 
žmogžudys, kai tu jį guo
dei1’.
'(Iš Francois Mauriac kny
gos „Jėzaus Gyvenimas”).

Japonų kariuomenei arti
nantis ir jau užėmus kinų 
Kantono miestą, dažnai mi
nėtas ir minimas spaudoje 
Hong Kong vardas. Tenka 
pasakyti, kad Hong Kong 
nėra koks miestas Kinijoje, 
kaip daugelis mano, bet tai 
sala, esanti Kantono upės 
žiotyse, apie 75 mylios į 
pietus nuo Kantono, ši sala 

'drauge su keliomis kitomis 
saliukėmis sudaro Anglijos 
koloniją, susidedančią iš 391 
kv. mylios, kurią valdo ang
lų gubernatorius. Hong 
Kong kolonijos sostinė yra 
Viktorija, tirščiausiai šioje 
kolonijoje apgyventas mies
tas. ši sala kontroliuoja i- 
ėjimą į Kantono upę, tad ji 
labai svarbi ne tik Anglijos 
laivynui, bet ir svarbus pre
kybos centras Tolimuose 
Rytuose.

Seniau Hong Kong pri
klausė Kinijai, kuri anglams 
atiduoti šią salą buvo pri
versta 1841 metais; anks
čiau ši sala buvo veik vienos 
dykumos, apgyventos jūrų 
plėšikais ir žvejais.

5 asmenys, o kitus kandida
tus premijoms parenka Šve
dijos aukštojo mokslo įstai
gos.

Pirmoji Nobelio premija 
įteikta 1901 m. gruodžio 10 
d. Premijos vertė siekia 
tarp 30 ir 46 tūkstančių do
lerių. Vienintelis asmuo, 
kurs gavo dvi premijas, bu
vo Marie Curie, pagarsėjusi 
mokslininkė; jai duota pre
mijos už atradimus fizikos 

chemijos moksluose.ir

GAUSINGIAUSIAS
RAŠYTOJAS

Daugiausia veikalų para-, 
siusiu rašytoju laikomas 
prancūzų rašytojas Alek
sandras Durnas, tėvas. Jis 
yra parašęs 1,200 tomų per 
40 metų. Apskaičiuojama, 
kad jis parašydavo naują 
knygą kas 12 dienų. Durnas 
gyveno nito 1802 iki 1870 
metų. Žinomiausi jo veika
lai: Trys Mušketyriai, Gra
fas Montekristo ir t.t.

ŠAKUČIŲ VARTOJIMAS
SENIAU NEŽINOTAS

Paryžių 
vyriausyl 
jai savoi 
bai daug 
nyje. Ats

atstovas

— Alaus daryklos vesda
vo didelę konkurenciją tarp 
savęs, bet kainų tvarkytojas 
įsikišo į ginčus ir nustatė, 
kiek kuri darykla galės pa
daryti alaus.

— Dalyvaujant Preziden
tui Smetonai, švietimo mi- 
nisteriui Tonkūnui ir ki
tiems vyriausybės nariams, 
atidaryta Ukmergėje nauja 
pastatyta didžiulė moderni
nė gimnazija, pavadinta An
tano Smetonos vardu.

— Vieną dviejų Vilniaus 
krašte telikusių lietuviškų 
pradžios mokyklų lenkai su
siaurino iki 4 skyrių. Lietu
vių gimnazija nebeturės 
kandidatų.

— Tautininkų apskričių 
pirmininkų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ministras 
pirm, 
seimo 
tuvos 
belis,
mą Valstybės Prezidentui, 
dėkojant už 14 metų vado
vavimą valstybei ir prašant 
ir toliau laikyti valstybės 
vairą savo rankose.

— Krašto apsaugos mi
nistras gen. Raštikis savo 
kalboje per radiją pabrėžė, 
kad kariuomenė buvo ir bus 
vienu svarbiausiu Lietuvos 
nepriklausomybės ir jos 
saugumo faktorium, tačiau 
greta kariuomenės tautai 
reikia kultūros, patrijotiš- 
kumo, drausmingumo ir rea
lios apdairios politikos.

kun. Vladas Mironas, 
pirm. Šakenis ir Lie- 
Banko valdytojas Tū- 
pasiunte pasveikini-

Valgymui vartojamos ša
kutės senovės amžiais nebu
vo žinomos. Jos pradėtos 
vartoti Italijoje tik viduri
niais amžiais. Vienuolikta
me amžiuje viena Venecijos 
turtuolė buvo paskelbta la
bai prabanginga, nes ji val
gydama vartojo mažą auksi
nę šakutę. Dar iki 17-to am
žiaus šakučių vartojimas 
prie valgio Italijoje nebuvo 
įprastas.

Šekpspyras, anglų įžy
miausias rašytojas, 
raštuose niękur neužsimena 
apie šakutes. Karalienė Elz
bieta valgė, vartodama tik 
savo pirštus, nesinaudoda- 
dama nei peiliu nei šakutė
mis, nors ir sakoma, kad se
natvėje ji bandė įvesti nau
jas elgsenos taisykles, už ką 
susilaukė smarkios kritikos. 
Elzbietos laikų vienas dva
sininkas pamoksluose smer
kė vartojimą valgymui ša
kučių, kaip įžeidimą Dievo, 
Kurs valgymui esąs parūpi
nęs pirštus. 16-to amžiaus 
keliautojas ir rašytojas 
Thomas Caryate, anglas, ke
liavęs Italijoje ir Prancūzi
joje, parašė net knygą apie 
šakučių vartojimą. Taigi, 
šakučių vartojimas visai ne
senas dalykas, kai tuo tarpu 
peilis ir šaukštas žinomi 
nuo priešistorinių laikų.

savo

NOBELIO PREMIJOS

Kasmet keli mokslininkai 
ar šiaip žymūs valstybinin
kai gauna Nobelio premiją 
už pasižymėjimą moksli
niuose tyrinėjimuose, litera
tūroje ar pasidarbavime pa
saulio taikai. Šias premijas 
įsteigė švedas chemikas ir 
inžinierius Alfredas Bernar
das. Nobel, gyvenęs 1833 — 
1896 m. Nobelis yra išradęs 
dinamitą ir didelius turtus 
sukrovęs iš sprogstamų me
džiagų gaminimo. Be to, jis 
yra vadovavęs Baku turtin
gų aliejaus versmių tvarky
mui.

Savo testamente Nobelis 
paliko 9 milijonus dolerių, 
kuriuos pavedė sunaudoti 
premijoms, kasmet išmo
kant už geriausią pasižymė
jimą fizikoje, chemijoje, me
dicinoje, grožinėje literatū
roje ir už nuopelnus pasau
linei taikai. Taikos premi
jos laimėtoją išrenka Nor
vegijos parlamento paskirti

KAI DRAUDĖ V ANOSE 
MAUDYTIS

Manoma, kad vana (bath
tub) pirmą kartą į šią šalį 
įkėlė savo kojas apie 1820 
m. iš Anglijos. Kaip ta pir
moji vana atrodė, dabar ne
žinoma. Tai buvo didelė 
naujiena. Kai savininkas jos 
nevartodavo, laikydavo ją 
lauke, prie savo namo New 
Yorke, kad visi praeiviai 
galėtų pamatyti.

Pirma amerikietiškos ga
mybos vana išstatyta Cinci
nnati mieste 1842 m. Jos sa
vininkas pakvietė grupę 
svečių pietų, prieš kuriuos 
visi pakviesti išsimaudyti 
vanoję. Sekančią dieną vie
tos laikraščiai labai puolė 
vanos savininką ir tuojau jį 
pašaukė tardyti gydytojai, 
politikai ir šiaip visuomenė. 
Gydytojai protestavo prieš 
vanos naudojimą, nurodyda
mi, kad ji esanti nesveika
tos šaltinis. Gydytojai va
nos vartotojams pranašavo 
reumatizmą, plaučių ir kito
kias ligas.

1843 m. Philadelphijos 
miesto taryba uždraudė 
maudytis vanose nuo lapkri
čio 1 iki 15 d. 1845 m. Bos
tone visai uždrausta varto
ti vanas; išimtis padaryta 
tik tiems, kurie tam reika
lui gaus gydytojo leidimą. 
Daugelis miestų stengėsi 
neįsileisti vanų vartojimo, 
pakeldami mokesčius tiems 
gyventojams, kurie turi va
nas. Virginijos valstybėje 
už vaną reikėjo mokėti 30 
dol. mokesčio.

Baltuose Rūmuose vana 
pirmą kartą įrengta 1851 m. 

‘ ?rezidento Fillmore žmona 
3uvo nepaprasta švaros mė
gėja ir ji įvedė vanos varto
jimą, kaip geriausią ginklą 
prieš tada siautusią malia
riją. Po to vana įgijo „pi
lietybės” teises ir praplito 
visame krašte, nors dar yra 
daug namų, kuriuose vis nė
ra vanų.
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NEGRIŠKI ŽYDAI
Pasaulyje yra daug tūks

tančių negriškų žydų. Vien 
tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse tokių žydų yra 
keliolika tūkstančių; New 
Yorke jie turi 4 sinagogas. 
Negriški žydai yra arba ne
grai, priėmę žydų tikybą ar
ba, kaip ir yra daugumoje 
asmenys, kilę iš maišytų 
šeimų; mat, daug žydų prieš 
kelis šimtmečius buvo vedę 
Etiopijos ar kitų Afrikos 
dalių negrus.
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kitų Afril

konai, 5 darbo-ūkininkų par
tijos nariai, 7 progresyviai 
ir 7 laisvos vietos. Atstovų 
Rūmų visi nariai bus renka
mi.

Demokratai deda 
pastangas išrinkti 
žmones, kad Kongreso 
tis visai nepasikeistų, 
publikonai rūpinasi
žmonių skaičių kiek galima 
padidinti. Neabejojama, kad 
respublikonams šiuose rin
kimuose pavyks padidinti 
savo atstovų skaičių, bet jis 
vis dėlto negalės pakeisti 
demokratų daugumos.

Hitleris dar nėra nurodęs 
savo reikalavimų turinio, 
tačiau iš anksto ruošiamasi, 
kad su reikalavimais nebū
tų užklupta nelauktai ir ne
tikėtai.

VOKIEČIŲ ŠNIPŲ BYLA

atsisa-

Paryžius. — Prancūzijos 328 demokratai, 88 respubli- 
vyriausybė, paskyrusi Itali
jai savo atstovą, pakeitė la
bai daug savo atstovų užsie
nyje. Atstovas Rusijoje pa
skirtas atstovu Vokietijoje, 
atstovas Kinijoje perkeltas 
į Rusiją, užsienio reikalų 
ministerijos Europos sky
riaus vedėjas paskirtas į 
Turkiją ir t.t.

P<A vyriausybės svarbaus 
pasitarimo išleistas viešas 
pareiškimas, kuriame griež
tai pasisakoma prieš tuos 
darbininkus, kurie
kys dirbti šalies gynimo 
pabūklų įmonėse ilgesnį lai
ką, negu unijos nurodo. Dar
bininkų unijos laikosi pra
vesto įstatymo, nustačiusio 
40 valandų darbo savaitę, 
bet šalies gerovė reikalau
janti, kad darbininkai gink
lų dirbtuvėse dirbtų nors 45 
valandas. Dėl šio vyriausy
bės žygio darbininkų orga
nizacijų vadovybės pareiš
kė protestą, bet manoma, 
kad vyriausybė laikysis sa
vo nutarimo ir griežtai rei
kalaus, kad jos pageidavi
mai būtų vykdomi.

ALGŲ IR VALANDŲ ĮSTA
TYMAS PRADĖJO VEIKTI

visas 
savo 

sudė- 
o res- 

savo

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed on the 
premises

MARIE GENTILE
483 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 324 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 15 Carroll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK MINNO
15 Carroll Street, Brooklyn, N. Y.

kad darbinin- 
būti mokama 
25 centai va- 
darbo savaite

Washington. — Spalių 24 
d. pradėjo veikti algų ir va
landų įstatymas, kuris nu
stato darbininkų atlyginimo 
dydį ir valandų skaičių tose 
dirbtuvėse, kurios palaiko 
santykiavimą tarp įvairių 
šios šalies valstybių.' šis 
įstatymas palies apie 11 mi
lijonų darbininkų. Įstaty
mas nurodo, 
kams negali 
mažiau kaip 
landai ir kad
negali būti ilgesnė kaip 44 
valandų; jei darbininkai tu
rėtų dirbti ilgiau, už viršlai
kį jiems turės būti mokama 
pusantro karto daugiau.

Šio įstatymo vykdymą 
prižiūrės administratorius 
Elmer F. Andrews; jis išlei
do taisykles, kurių bus pri
silaikoma vykdant naująjį 
įstatymą, kuris turėtų už
tikrinti milijonams darbi
ninkų ir jų šeimoms švieses
nes gyvenimo sąlygas. Ap
skaičiuojama, kad apie 750 
tūkstančių darbininkų tuo
jau gaus didesnes algas ir 
apie pusantro milijono dar
bininkų dirbs trumpesnį lai
ką už tą patį atlyginimą.

BENEŠĄS ANGLIJOJE

Londonas. — Spalių 22 d. 
čia atvyko dr. Benešąs, bu
vęs Čekoslovakijos preziden
tas. Jis atkeliavo orlaiviu 
drauge su savo žmona ir se
kretorium. Anglijoje Bene
šąs būsiąs apie 3 savaites 
ir po to keliausiąs į Chica- 
gą, kur jis pakviestas uni
versiteto profesorium. Į An
gliją Benešąs atvykęs gry
nai poilsio reikalu, nes ilges
nis jo pasilikimas Čekoslo
vakijoje galėjo kenkti vals
tybės reikalams ryšium su 
pradėtais labai palankiais 
santykiais su Vokietija.

AR PASIKEIS KONGRESO 
SĄSTATAS?

Lapkričio 8 d. šios šalies 
piliečiai rinks naują tautos 

į atstovybę — Kongresą, ku- 
į rį sudaro dveji rūmai — Se- 
I natas ir Atstovų Rūmai. Se

nate yra 96 asmenys, bet tik 
I 37 šiuose rinkimuose bus 

renkami Dabartinio senato 
sudėtis tokia: 76 demokra
tai, 15 respublikonų ir 5 ki
tokį; Atstovų Rūmuose —

NAUJAS STUDENTŲ 
ŽODIS

laidos turi-
Nekask Tau-

STUDENTŲ ŽODŽIO spa
lių mėnesio 
nys yra toks:
tai Kapo; A. a. Aleksan
dras Būblys, M.I.C. — J. N.; 
Pušynas gaudžia (eilėr.) — 
Julius Baniulis; Poetas vysk. 
Antanas Baranauskas — 
Petras Venslauskas; Jūri
ninko Likimas — Antanas 
Dranginis; Kristaus Valdo
vo Šventė — Juozas Laučka; 
Iš Krašto Didžiųjų Rūpesčių 
— kan. dr. F. Kemėšis; čia 
taip tylu (eilėr.) — Ant. Ta
mulis; Studentijos Bendra
darbiavimo Reikalu — An
tanas Skirius; Amerikos 
Lietuviškojo Jaunimo Užda
viniai — Petras Bernotas; 
Lietuva Privalo Atgauti Kas 
Priklauso — Kazimieras P. 
Vilniškis; Apžvalga: Iš mū
sų gyvenimo; Koresponden
cijos; Iš Vilniaus krašto lie
tuvių vargų; Įvairumai; As
menys ir nuotykiai; Gaudea- 
mus (juokų skyrius); Žinios 
iš Lietuvos; Recenzijos.

Turinys įvairus, gyvas, 
įdomus. Šis žurnalas prašyte 
prašosi didesnio susidomėji
mo juomi. Jo kaina visiems 
prieinama — tik 2 dol. Ad
resas — Marianapolis Col
lege, Thompson, Conn.

DEGE VOKIEČIŲ LAIVAS

Spalių 25 d. vakare iš vo
kiečių laivo Deutschland at
ėjo pagalbos šauksmai. Apie 
6 vai. vak., laivui artinan
tis New Yorko link, jame 
kilo gaisras ir laivo kapito
nas tuojau paleido SOS. Į 
pagalbą tuojau išsiskubino 
keturi laivai, bet už dviejų 
valandų pranešta, kad gais
ras sulaikytas ir pavojaus 
nėra. Laivu keliauja 
menys; New Yorko 
laivas turi pasiekti 
28 d.

983 as- 
uostą 
spalių

ANGLAI STUDIJUOJA 
VOKIEČIŲ NAUJUS 

REIKALAVIMUS

New York. — šnipinėji
mo byla, kurioje grupė vo
kiečių kaltinama vogus šios 
šalies kariuomenės paslaptis 
ir pardavinėjus Vokietijai, 
dar tęsiama, šios savaitės 
pradžioje baigė savo liudiji
mą vokietis Rumrich, ka
riuomenės 
prisipažino 
prieš savo 
darbius.

dezertyras. Jis 
kaltu ir liudijo 

buvusius bendra-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 751 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 534 Grant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY LANDMANN
534 Grant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 581 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 222 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL2G25 has 
to sell beer, . __
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THIRD AVE. BAR & GRILL. INC.
5601—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5311—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
Savoy Tavern

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BRESSI
d-b-a Avenue U Wine and Liquor Store 

154 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 127 has 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol Law at .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION, INC.

Grand Street, Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
101 Grand Street, Borough of

101

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 212 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2188-2190 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
d-b-a Tony’s Bar and Rest. 
Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1058 Bedford Ave., Borough of

has

2188-2190

NOTICE 
RL 5091
to sell beer. 
Section 132A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE
1058 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1125 has ‘ - - -
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
226 Schenectady Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

MARTIN DURKIN
• Martin’s Bar and Grill

226 Schenectady Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has 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 Ten ~ ~
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH 
49 Ten Eyck Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6816—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

6816—4 th

NOTICE 
RL 4897

Eyck St., Borough of
Kings, to be consumed

MOKOLA
Brooklyn; N. Y.

JOHN P. GALLAGHER
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2924-26 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HENRY 
2924-26 Avenue S,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2759 has 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 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Avenue S, Borough of 
Kings, to be consumed

WILTON
Brooklyn, N. Y.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė jau svarstanti Vo-r 
Vipfiiną rpilrnlatrimna afcan ' RL 2,l3? has been issued t0 the undersigned 
KlcLlJUb I clKdlctVliHUS atįjdU j to sell beer, wine and licjuor at retail under 

- — . - C? a 4 .1 on A — A. 1. -. A 1 -1. „ 1 I „ t >   -- -  Z’’’ -  ti prarastas kolonijas Afri
koje. Vokiečiai norį atgauti 
visas po Didžiojo karo atim
tas kolonijas, kurių terito
rinis dydis siekiąs 1,031,839 
kv. mylias; jei buvusių ko
lonijų nebus norima grąžin
ti, tai vokiečiai reikalaują 
duoti jiems naujas Afriko
je.

Į Londoną atvyksta Pietų 
Afrikos Sąjungos apsaugos 
ministeris, kurs sustojo Por
tugalijoje pasitarti ir suži
noti Portugalijos vyriausy
bės nuomonę kolonijų klau
simu. Prie Pietų Afrikos 
Sąjungos esanti Angola yra 
Portugalijos kolonija, ku
rioje gyvena daug vokiečių, 
tad Portugalijos nuomonė 
labai svarbi. Nors oficialiai

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF
434 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 660 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 N. Portland Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERO SERANI
76 N. Portland Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 339 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Liw 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY E. LYNER
269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 646 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 5416—16th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ROCCO 
d-b-a Alps Bar and Grill 

5416—16th Avenue,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SCALI. _ ..j
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 BARANAUSKAS
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. 
RW 279 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210—42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE 
210—42nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3356 has been issued to the undersigned 
tc, sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGOSTINO CASALE 
La Casa Restaurant Pizzeria

1070 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739 Sixth Avenue, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PERROTTA 
d-b-a Greenwood Grove

739 Sixth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 559 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given that License No. 
RW 716 has been issued to the underisgned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 866 has been issued to the undersigned 

, to sell beer and wine at retail under Section 
i 132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 

‘ County of Kings, to be consumed on the 
i premises.

GIUSEPPE PURRAZELLA 
d-b-a Central Bar and Grill and Rest.

219 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR and GRILL, INC
I 254 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
1 RL 2576 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1546 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITTLE ORIENTAL, INC.
I 1546 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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 SINKIEWICZ
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 Seneca Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZWICKLBAUER
563. Seneca Ave., Brooklyn, N. Y.

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. 
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 132A 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.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL2765 has been issued to the undersigned 
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 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB

280 Union Ave., 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 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey Street, 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. 
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 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. DeLIA 
(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 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 Beverage Con
trol Law at 139—58th St.. & 136—57th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC.
139—58th 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 132Ą 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 hereby given that License No. 
RL 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar and Grill

40 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

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 Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA and JOSEPH DENICOLA 
d-b-a J&J Bar and Grill

3333 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. 
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 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. 
RW325 has been issued to the undersigned 
7b 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 Alcoholic 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. 
RL3401 has 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. 
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 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 3406 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. 
RL 3412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A 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.

NOTICE is hereby 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

871—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 125 has been issued to the undersigned 
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.

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 Avenui, 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

802 Caton 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MACON BAR 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

K. M. and S. TAVERN, INC.
863 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd 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 1093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

453 Third Avenue, 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 HALSEY. 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 891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 824 Lincoln Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY FUCCIO 
Autumn Inn

324 Lincoln Avenue, 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.

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 27.76 has 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

575 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

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 piemises.

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.

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

o
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 

SEIMAS

Kristaus Valdovo šventė
je, spalių m. 30 d., paskuti
nį šio mėnesio sekmadienį, 
2 vai. po pietų Marianapolio 
Kolegijos rūmuose įvyksta 
Kolegijos rėmėjų seimas.

Nuoširdžiai kviečiami vi
si Amerikos lietuviai, ku
riems rūpi lietuviško katali
kiško jaunimo švietimo rei
kalai, ko gausingiau daly
vauti šiame seime ir tuomi 
suteikti jei ne finansinės, 
tai bent moralinės paramos 
mūsų jaunimo švietimo rei
kalams ir tai mokslo įstai
gai, kuri mūsų jaunimo mo
kslinimu ir auklėjimu rūpi
nasi.

Centro Valdyba.

DĖKINGUMO 
PAREIŠKIMAS

ne- 
te- 
ir

daug lankėsi į pamaldas. 
Prie Komunijos ėjo gausin
gos minios, daug gavo Die
vo malonių, visų veiduose 
švietė ramybės ženklai, bet 
apsileidusių sielos skaudžiai 
kentėjo neramumą.

— Šią savaitę sunkiai su
sirgo kelios lietuvės mote
rys ir pateko ligoninėn: 
Stankūnienė, Mikalajūnienė. 
Žebrauskienė ir kitos. Nuo 
seniai lietuvių įprasta sa
kyti, kad Baltimorėje „silp
nas” oras, tad reikia daug 
mėsos valgyti, o iš tikrųjų 
kitaip: visiems reikia prisi
laikyti nuo mėsos ir svaiga
lų-

— Spalių 24 d. Maryland 
valstybėje įėjo galion 44 va
landų darbo savaitė; kas 
daugiau dirbs, turės gauti 
už viršlaikį atitinkamą at
lyginimą. Krautuvių darbi
ninkai džiaugiasi, nes jie la
bai ilgas valandas dirbo, o 
siuvėjams vis tas pats: dir
bo 40 — 44 vai. savaitėje, 
tik skurdžių dirbtuvėse dir
bo be ribų, kas kiek norėjo.

J. K.

bus pagerbtas ir Dist. At- Jas veda gabus misijonie- 
torney Wm. J. Folly. Po ban
keto bus šokiai.

Parengimai supuolė iš ne
tyčių tą pačią dieną. Bet lie
tuvių yra daug; užteks jų 
abiem banketams. A.

WATERBURY, CONN.

V. Jakštaitė per radiją
Angliškuose laikraščiuose 

teko skaityti, kad Valerija 
Jakštaitė, neseniai grįžusi iš 
Lietuvos, lapkričio 2 d. iš 
WBRY radijo stoties pasa
kys 15 minučių kalbą apie 
savo patirtus įspūdžius Eu
ropoje.

Manoma, kad visiems, 
ypač jaunimui, bus įdomu 
išgirsti, ką papasakos V. 
Jakštaitė. S. M.

LIETUVIŲ KATALIKIŠ
KĄJĄ VISUOMENĘ

Rugsėjo 21 d. ištikus 
laimei Naująją Angliją, 
ko smarkiai nukentėti 
Marianapolio kolegijai. Au
dra padarė didelius nuosto
lius. Marianapolio Kolegijos 
gerb. Prieteliai, sužinoję ir 
pamatę nelaimės pasėkas, 
savo gausiomis aukomis 
prisidėjo prie griuvėsių at
statymo. štai jų aukos:

Kun. Aug. Petraitis, Wor
cester, Mass. $50; kun. Pius 
Juraitis, Athol, Mass. $25; 
pp. Labučiai, Yonkers, N. Y. 
$25; po 10 dol.: kun. Juozas 
Simonaitis, Elizabeth, N. J., 
pp. Kundrotai, Coldwater, 
N. Y., pp. Savickai, Campel- 
lo, Mass., pp. Trakiniai, 
Brockton, Mass.; po 5 dol.: 
Kazimieras Cironka, Provi
dence, R. I., Onufras Poš
kus, Omaha, Nebr., p. Len- 
kevičienė, E. Boston, Mass., 
N. N., Waterbury, Conn, ir 
p. šnirpūnienė, Waterbury, 
Conn. 1 dol.

Visiems šiems geriems 
savo Prieteliams, ištiesu- 
siems pagalbos ranką nelai
mės metu, reiškiu savo gilų 
dėkingumą ir prašau Vieš
paties Dievo jiems Dangaus 
atlyginimo.

Giliai dėkingas
Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C.

Marianapolio Kolegijos
Rektorius.

SO. BOSTON, MASS.

550 metų Katalikiškosios 
Lietuvos ir 20 metų laisvos 
Tėvynės sukakčių proga ki
lo sumanymas tuos taip la
bai reikšmingus mūsų Tau
tai įvykius įamžinti įvedant 
AMŽINĄJĄ ŠV. SAKRA
MENTO ADORACIJĄ šv. 
Mikalojaus — s.s. Benedik
tinių bažnyčioje Kaune. To 
sumanymo reikšmę bei nau
dingumą suprato Lietuvos 
katalikiškoji visuomenė, o 
ypač, kaip visur ir visuo
met, giliai tai atjautė Ame
rikos lietuviai. Jie įrodė tai 
savo aukomis. Gerb. Kun. 
D. Mikšys, aplankęs tik ma
žą dalį amerikiečių lietuvių, 
surinko 6000 dolerių, ku
riuos per kasos Globėją 
Kun. Linkų esame gavę; kai 
kas prižadėjo dar savo au
kas prisiųsti vėliau.

Adoracijos įrengimą norė
jome užbaigti š. m. spalių 
mėn. pabaigoje. Darant gi 
remontą atsirado daug są
matoj nenumatytų išlaidų, 
ir todėl pilnai bažnyčią pa
ruošti tegalėsime tik surin
kus dar apie 5000 dol. rei
kalingų lėšų. Didelė dalis 
svarbesnių darbų jau atlik
ta. Visiems tautiečiams A-

rius kun. J. Kidykas, S. J. 
Pirma savaitė paskirta mo
terims ir merginoms. Lan
kosi gerai ir misijonieriaus 
pamokslais labai patenkin
tos. Spalių 30 d. 7:30 vai. 
vak. prasideda vyrų ir vai
kinų misijos. Vakarais 7:30 
pamokslai ir pamaldos pa
skirtos tik vyrams. Rytais 
mišiose 9 vai. gali dalyvauti 
ir vyrai ir moterys. Kviečia
ma dalyvauti ko gausingiau
siai visų lietuvių ne tik Jer
sey City, bet ir apylinkės 
lietuvių kolonijų.

Parapijos jubiliejus
Šiais metais sueina lygiai 

25 metai, kai šv. Onos para
pija gyvuoja. Iškilmingas 
minėjimas bus lapkričio 20 
d. Ryto 10:30 vai. iškilmin
gos pamaldos, kuriose daly
vaus arkivyskupas ar jo į- 
galiotinis. Choras mokosi 
naujas mišias ir kitas gies
mes. Mišių metu maloniai 
sutiko pagiedoti solo art. J. 
Žukauskaitė. Vakare įvyks
ta iškilminga vakarienė, į 
kurią, numatoma, atsilankys 
daug kunigų ir šiaip žymių 
asmenų.

Visi smarkiai darbuojasi 
ir norima padaryti tikrai 
jaukų ir gražų paminėjimą.

$4.00 — K. Furboka; $3.00
— J. čiurinskienė; po $2.00
— J. Vainora, J. Zaleckis, 
M. Panelis, M. Klimauskas, 
M. Kryžanauskienė, R. Za- 
bleckienė, S. Buividienė; po 
$1.00 — J. Navickas, K. 
Čiurlis, S. Mockus, J. Čepin
skis, P. Grekštas, A. Grekš- 
tienė, Balčiūnienė, V. Brun- 
ga, J. Beliūnas, S. Vanagas, 
A. Bukaitis, F. Tarosas, J. 
Mačiulaitienė, Survilienė, J. 
Saukienė, P. Vaivadienė, J. 
Dimaitis, A. Mačiulaitis, S. 
Gurskis, K. Mickūnas, V. 
Saukus, M. Bernotienė, P. 
Vaitkienė, E. Vaitkus,
Grigaliūnienė, S. Sidaras, J. 
Pocius, V. Latoza, J. Mocke
vičius, J. Stašauskas, J. 
Šedvydytė, U. Milvidienė, A. 
Medušauskienė, J. Balčiū
nas, J. Maceika.

Viso su smulkiomis auko
mis $100.00. Aukos pasiųs
tos per Lietuvos General. 
Konsulą New Yorke.

Draugijų atstovų komite
to iždininkas

J. Navickas.

M.

CHICAGO, ILL.

Mirė Rakauskienė
Praeitą savaitę čia mirė 

Elena Rakauskienė - Narin- 
kaitė, dr. A. Rakausko, K. 
Federacijos pirmininko žmo
na. Velionė iškilmingai pa
laidota spalių 22 d., daly
vaujant didžiulėms minioms 
lietuvių.

Velionė buvo plačiai žino
ma ir mėgiama dainininkė. 
Ji buvo dar tik 39 metų am
žiaus, kilusi iš Vilniaus kra
što. Dr. Rakauskas iš visur 
sulaukė daug užuojautos pa
reiškimų.

Įvertino lietuvį
Amerikos gydytojų chi

rurgų sąjunga lietuvį gydy
toją dr. Jurgį Vilktrakį pri
ėmė savo nariu. Tai jau tre
čias lietuvis šioje reikšmin
goje gydytojų sąjungoje. 
Nuo 1930 m. jis yra Elgin 
State Hospital vyr. gydyto
jas, padaręs ir prižiūrėjęs 
daugybę sėkmingų operaci
jų.

BALTIMORE, MD.

— Spalių 16 — 18 d. įvy- 
ko. 40 vai. atlaidai. Dienos 
buvo gražios, šiltos, žmonių

Misijos
Spalių 23 d. vietos bažny

čioje pasibaigė dviejų sa
vaičių misijos, kurias vedė 
tėvas Bonaventūra Pauliu
kas, domininkonas. Bosto
niečiai misijomis gausiai 
naudojosi.

Prisirašė Šarkis
Prie So. Bostono Lietuvių 

piliečių draugijos įvykusia
me jos susirinkime spalių 
20 d. tarp keliolikos naujų 
narių prisirašė ir garsusis 
Juozas Žukauskas — Jack 
Sharkey. Nariai priėmė jį 
gausiu plojimu. Prie progos, 
į narius jis prakalbėjo lietu
viškai ir angliškai.

Susirinkime buvo pakel
tas kandidatų indorsavimo, 
klausimas. Nors buvo daro- jmerikoje, prisidėjusiems į- 
mi spaudimai indorsuoti tai------------
vieną, tai kitą kandidatą, 
bet galutinai nubalsuota pa
likti indorsavimą valdybai. 
Kadangi dr. Jakimavičiaus 
reikalas dar galutinai neuž
baigtas, todėl ir susilaikyta 
nuo indorsavimo bet 
kandidato, kad tuo 
kenktų tam reikalui, 
šiol dr. Jakimavičius 
kaip ir patarėjas draugijos 
politiniuose klausimuose.

Lietuviška porelė
Spalių 23 d. lietuvių baž

nyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Aleksandras organizacijos įsteigėjas, ži- 
Čaplikas su Eleonora Nor- nomas visuomenininkas, jau 
kūnaite. Jaunikis yra arti
mas giminaitis žinomo Pet
ro Čapliko ir yra baigęs 
Mass. Institute of Technolo
gy. Jaunoji yra sesutė Gla
dys Norkūnaitės, kuri buvo 
pagarsėjusi, kaip Miss Ter
centenary.

Du banketai
Lapkričio 6 d. visi south- 

bostoniečiai banketaus. Tą 
vakarą įvyks du banketai. 
Parapijos salėje Lietuvos 
Dukterų Draugija ruošia sa
vo 35 metų jubiliejinį ban
ketą, į kurį kviečiami visi 
apylinkės kunigai ir plačio
ji visuomenė. Programą iš
pildys vaikučiai ir solistai. 
Po vakarienės bus šokiai.

Lietuvių salėje piliečių 
draugija ruošia banketą pa
gerbti savo narį adv. Juozą 
Cunį, kaip pirmutinį lietuvį, 
gavusį stambesnę Bostone 
valdišką vietą (Assistant 
District Attorney). Taipgi

kurio 
nepa-

buvo

HARRISON-KEARNY,
NEW JERSEY

Spalių 16 d. labai gražiai 
minėta Vilniaus užgrobimo 
18 metų sukaktis. Minėjimą 
surengė WS skyrius, pade
damas kleb. kun. L. Vaice
kausko. Kalbėtojais buvo 
vikaras kun. A. Bubąs ir 
adv. K. Paulauskas.

Dainų programą išpildė 
parapijos didysis ir mažųjų 
mergaičių chorai, vad. varg. 
J. Hodelio ir N. J. radijo 
vyrų grupė, vad. Žuko. Žmo
nių buvo gana daug. J. B,

BAYONNE, N. J.

Minėjo Vilniaus užgrobimą
Lietuvių protesto vaka

ras, vietinių draugijų atsto
vų surengtas spalių 9-tai 

vykdyti tą kilnų sumanymą Paminėti’ įvyko spalių 16 d. 
gausingomis aukomis, nuo- ®v’ 0 Par- salėje,
širdžiai dėkojame. I Pritaikintas kalbas pasa-

Amžinosios šv. Sakra-, ke kun. Jonas Balkūnas, 
mento Adoracijai Rengti 

Komiteto Pirmininkas
Vysk. T. Matulionis.

Iždininkas
Kun. M. Bugenis.

WRENTHAM, MASS.

Serga Norkūnas
Pondville ligoninėje nuo 

spalių pradžios guli Myko
las A. Norkūnas, L. Vyčių

sulaukęs gražaus amželio. 
Jo liga dar neišaiškinta, bet 
manoma, kad teks daryti 
pavojingą vidurių operaciją.

Garbingam veikėjui linki
me išsveikti ir dar ilgai, 
gai gyventi!

JERSEY CITY, N. J.

il-

Demokratų klubas
Jersey City lietuviai, no

rėdami daugiau įtakos turė
ti politiniame gyvenime, į- 
steigė demokratų klubą. Pir
mininku išrinktas Juozas 
Kačergis, vicepirm. Juozas 
Andriuškevičius, 
zys 
sekr. 
Ant. 
buvo
Geriausio 
darbuotėje.

Misijos
Jubiliejinės misijos prasi

dėjo praeitą sekmadienį.

sekr. Ka- 
Basanavičius, finansų 
Jonas Žvirblis ir ižd. 
Janusas. Iniciatorių 

Jonas Smith ir kiti, 
pasisekimo jų

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
TARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGjj

Kelionė prasideda Ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholm© ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marieholm"
Nerelk švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją

Laivų Išplaukimai iš New Yorko:

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės l 
vietinį laivakorčių agentą, arba

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Išplauks Iš New Yorko

DROTTNINGHOLM------------------------------lapkričio 30
GRIPSIIOLM------------------------------------------ gruodžio 7

Rockefeller Center,636 Fifth Ave. New York, N. Y.

yiEi
PARAPIJOS 50

MW

jigiejus... 50 
lieja! *

į P“ 
nermeoto, kiek

LINDEN, N. J.
Spalių 30 d. 7:30 vai. vak. 

Linrose auditoriume, 800 
Roselle St., ties Henry St., į- 
vyksta art. J. Žukauskaitės 
koncertas. Art. J. Žukaus
kaitė turi gerai išlavintą ir 
malonų balsą; ji yra pasiry
žusi pasidarbuoti meno sri
tyje. Koncerte dalyvaus ir 
muz. A. Stanišauskas su sa
vo gerai išlavintu choru.

Lindeniečiai koncerto su
rengimu smarkiai darbuoja
si ir bilietus platina. Vado
vauja p. Liudvinaitis, žino
mas veikėjas ir Am. Liet, 
pašalpos ir politinio klubo 
pirm. Be to, bilietus galima 
gauti: Nutautis, 800 Roselle 
St.; A. Rauba, 1501 So. 
Wood St.; p. J. Buzunas. 
1802 Clinton St.; p. Ašmon
tienė, 1103 Monmouth Ave. 
ir pas p. Pavalkienę, Eliza- 
bethe. Uoliai darbuojasi ir 
katalikių moterų 53 kuopa, 
kurios ilgametė pirmininkė 
yra p. Liudvinaitienė.

Daug yra kviečiama ir ki
tataučių, nes art. J. Žukaus
kaitė dainuos ir kitomis 
kalbomis. Tarp žymiausių 
yra pasižadėjęs dalyvauti ir 
miesto mayoras Myles J. 
McManus. Tikimasi daug 
susilaukti svečių ir 
linkės kolonijų.

NEWARK, N.

Aukų 
reika-

dėko-

iš apy-
Vaidila.

Radijo programos
Spalių 21 d. šv. Jurgio dr- 

jos salėje New Jersey liet, 
radijo vedėjai turėjo laimė
jimo vakarą. Susirinko gra
žus būrys ir visi įdomavosi 
žaidimais. Sekantis žaidi
mas bus šį penktadienį; va
dovaus J. Ratkus ir Girai- 
tis. J. J.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

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

Visos kuopos prašomos 
ruoštis šiame suvažiavime 
dalyvauti. Posėdžiam užsi
baigus, Lindeno 53 kuopa 
minės savo gyvavimo 20 me
tų sukaktį. Prašau atsiųsti 
ko daugiausia atstovių ir 
viešnių.

Maspetho klebonas ir adv. 
Kazys Paulauskas. Abu kal
bėtojai jaudinančiai nupiešė 
vilniečių lietuvių- dabartinę 
padėtį, jų kovas dėl lietuvy
bės, žiaurų lenkų valdžios 
lietuvių persekiojimą, užda
rinėjimą kultūrinių įstaigų, 
mokyklų, knygynų ir jų tur
to konfiskavimą.

Antrą kartą kalbėjęs kun. 
J. Balkūnas papasakojo, ką 
matė ir patyrė lankydama
sis Lietuvoje ir lenkų oku
puotame Vilniuje. Baigda
mas savo kalbą, kvietė visus 
lietuvius, be skirtumo pa
žiūrų, pagelbėti vilniečiams 
lietuviams pinigiškai. 
Vilniaus vadavimo 
tams surinkta $29.50.

Rengimo komitetas
ja kalbėtojams ir aukoju
siems. Aukos pasiųstos per 
Lietuvos Gen. Konsulą.

P. Šedvydis, 
Komiteto pirm.

Po 1 dol. aukojo: P. šed
vydis, J. Navickas, M. Lau
čienė, F. Kolantienė, J. Vai
nora, V. Medušauskas, A. 
Grekštienė, K. Radušienė, F. 
Amšėjienė, A. Marcinkus, 
S. Milvidas, J. Mockevičius, 
P. Klimas, A. Strakauskas, 
A. Pocius, P. Bernotą; 3 dol. 
aukojo S. Gurskis.

Pirmiau aukoję Lietuvos 
Ginklų Fondui: po $5.00 — 
kun. J. Petraitis, J. Kolanta, 
T TTrnPČicj Q i n01 ik‘w aA 405 Livonia Avenue, Borough of IJ. UllieZlb, O. 1V11CKCV1C1US, Brooklyn, County of Kings, to be consumed I 

A. Strakauskas,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIOVANNI NAPOLITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby grven that License No. 
RL 6453 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St.. "Borough of 
Brooklyn, County of King!, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 959 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GATES BAR and GRILL, INC.
(Kate Filsinger Exec.)

959 Gates Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-563—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

561-563—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRAY CAFE, INC.
233 Moore Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN 
d-b-a Henry's Restaurant and Tavern

2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ! Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
RL 875 has been issued to the undersigned , °£. , t n Acrrcvr
to sell beer, wine and liquor at retail under * nnc LOUIS RACKLEFF
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 107 Tompkins Ave., and 9C7 ' 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave., and 907 Myrtle Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE^ is hereby given that License No. 
RL 1035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333-5 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5001—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIVART SARVOLD
5001—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TUOHY
304 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CANTON TAVERN, INC.
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6024 has 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 Graham Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I RL 6315 has been issued to the undersigned 
Į to sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
, trol Law at 1120 Broadway, Borough of 

~ ’ i
' on the premises. ~ - -'**-'-**'**-  _  ---  — . —----- —1

1120 Broadway. Brooklyn, N .Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 270 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY WHITE
270 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7081 has 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 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION CENTRE 
43 Debevoise Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1296 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNES DUNN
1296 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
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ir neramumo, o yp 
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5875 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3901 Second Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MARGARET MORGIA
3901 Second Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 88-22 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST A. WOBBER 
88-22 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5823—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MARTIN BROMMER
5823—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ____________________
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- NOTICE is hereby given that License No. 
trol Law at 384—5th Avenue, Borough of — ----- ■ - - - -
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

384—5th

NOTICE 
RL 1151 __________________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3521 Quentin Rd., and 1678 
East 36th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

BOYLE’S BAR and GRILL, INC 
3521 Quentin Road, and 1678 East 36th St., 

Brooklyn, N. Y.

ROSE D’AMBROSIO
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM O’BRIEN
388 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICIA HILLS—CARL SHROPSHIRE 
Colonial Inn.

1015 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholič Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

------ -................. ™ , ORAZIO GUTTILLA
„ premises. d-b-a New Lots Bar and Grill and PizzeriaKaiiene, LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN ■ Napolitana and Spaghetti House

40j Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y. 907 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby Riven that License .... 
RL 8433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-

No.

RL 5872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1490 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
1490 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2770 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT ZANONI
2770 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252 Third Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4469 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021-4023 Glenwood Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

POLLACK and LAURO, INC. 
4021-4023 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1224—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK TAVERN, INC.
1224—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas biznierius, ku
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Jubiliejus... 50 metų jubi
liejus! 1888 metai atrodo, 
kaip vakarykščia diena, bet 
jeigu įsigilini į praeitus lai
kus, tuomet pamatai, kiek 
pergyventa, kiek būta 
džiaugsmo, ašarų, skausmų 
ir neramumo, o ypač Ange
lų Karalienės parapijoje. 
Viskas praėjo nesugrąžina
mai, viskas, rodosi, dingo, 
bet žmonių mintyse, pajudi
nus praeitį, atsinaujina pra
eitų įvykių įvairūs paveiks
lai.

Taip, Angelų Karalienės ’ 
parapija šiemet švenčia auk
sinį — 50 metų — jubilie
jų. Pirmiesiems parapijie
čiams, kurie jo* sulaukė, o jų 
labai mažai, labai malonu, 
kad jų pasidarbavimai, jų 
pastangos palaikyti šią pa
rapiją nenuėjo niekais. Su
laukus tokio amžiaus ir sa
vo darbus apvainikavus gra
žiomis pasekmėmis, verta 
pasidžiaugti ir su kitais sa
vo pragyventomis valando
mis pasidalinti.

Angelų Karalienės para
pija, savo auksinį jubiliejų 
minėdama, rengia iškilmin
gą vakarienę, kuri įvyks 
sekmadienį, lapkričio 13 d., 
6 vai. vak. Grand Paradise 
salėje. Vakarienėje daly
vaus įžymūs svečiai, lietu
viai ir kitataučiai. Po vaka
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been issued to the nndeiugwd 
vine and liquor it refill under 
it the Alcoholic Beverage On- 
599 Gates Aresw, B0M1 d 
nty of Kings, to be wnraned 
sea.
ATRICK HANNON 
enue, Brooklyn, N. I.

lereby given that Lireme Na 
been Issued to the tmdešgri 
wine and liquor st retail tmte 
of the Alcoholic Beverage C» 

1120 Broadway, Borough d 
mty of Kings, to be consnri 
ses. __
SON and LOUIS RACKLOT 
iy, Brooklyn, N .1

rienės, apie 9 vai., bus šo
kiai, J. Avižonio orkestrui 
grojant. Bilietų kaina bus 
$2.50 asmeniui.

Visi parapijiečiai ir para
pijos prieteliai prašomi ne
laukti paskutinių dienų, bet 
dabar įsigyti bilietą. Būkite 
pasirengę tą dieną švęsti iš-
kilmingai, gražioje draugi
joje. Parapijietis.

hereby given that License Na 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail ate 
of the Alcoholic Beverage to 
270 Smith Street, BorongM 

unty of Kings, to be consaa

™B^,N.l

ŽUKAUSKAITĖS
KONCERTAS

hereby given that U«w * 
i been issued to the mW* 
wine and liquor at retail 

. of the Alcoholic Beverage to 
; 43 Debevolse PI., Bororij 
junty of Kings, to be o**®"

TNT RECREATION
■ Place, Brooklyn, K ■-

hereby given that 
s been issued to the mtasg 
, wine and liquor at reM 
k of the Alcoholic BwW ® 
A 461 East New Yri

Brooklyn. County 8 W ’
i on the preml“\._ nT 
NTA’S RESTAURm^, 
lew York Ave- Brtri*«•

hereby given that 
is been issued to the 
-. wine and liquor at rd#. 
A of the Alcoholic Berete^ , 
t 1296 Nostrand Ave- 
iranty of Kings, to be '■**- 
raises.

AGNES DUNN 
md Avenue, Brooklyn. «•

1 hereby given that U<««^ 
as been issued to the unfcraj 
r wine and liquor at retail 
■į Of the Alcoholic Beverage'J 
i 1490 Myrtle Avenue, Bor^ 
County of Kings. to be 

LILLIAN O’CONNOR 
; Avenue. Brooklyn, K" 

, berebT^iven thaf Ugįj 

.as been issued to the 
r, wine and liquor at retail 
2A of the Alcoholic Bewri. j 
at 2770 Atlantic Ave., 
County of Kings, to he 
anises. „„

ALBERT ZAN0NI 0 
Jtic Avenue, Broom-

__—■— __ p, 
is hereby 8ive,11. thi 
has been issued totM^^g 
« wine and liquor« q,.
32A of the Alcoholic d 
at 252 Third Ava® 
County of Kings, to * 

"carmela bor^oJ 
I Avenue.

, ____ —--------—
Is hereby given that ^£^ii 
has been issued to the 

eeri wine and hquor st*% 
l32A Of the Acholic Be**,,

į Glenwood Road.

la hereby given tiri 
h«s been issued to the "Tjįd 

>eer wine and liquor ?«A of the Alcoholic Beribį

County of Kings, to « 

’"SS ttvaafi»a> 
h Avenue,

Avienas bizni^'' 
skelbiasi 
lb mūsų skaitytoj

Spalių 23 d. Apreiškimo 
par. auditoriume įvyko art. 
J. Žukauskaitės koncertas, 
kurio programą artistei iš
pildyti pagelbėjo pianistas 
Šidlauskas ir dain. Al. Vasi
liauskas.

P-lė Žukauskaitė padaina
vo Kačanausko, Kuprevi
čiaus, Šimkaus, M. Petraus
ko, J. Tallat-Kelpšos, Pucci
ni ir DeCrescenzio kūrinius. 
Visi padainuoti kūriniai la
bai tinkami artistės švel
naus meliodingo balso me
džiagai. Jie atlikti visu atsi
dėjimu ir giliu jų dvasiniu 
išryškinimu, tačiau būtų bu
vę gera išgirsti ir linksmes
nės nuotaikos dalykėlių.

Pianistas Šidlauskas solo 
paskambino lengvus kūrinė
lius, neduodamas sunkes- 
snių ir sudėtingesnių; pa
sigesta iš jo ir lietuviškų 
kūrinių.

A. Vasiliauskas nepasi
gailėjo stambaus kiekio dai
nų, bet jis yra patekęs į aiš
kų pavojų ir muzikališkiau- 
sias dainas sudžiazinti. Gra
ži daina Dul-dul-dūdelė jo 
interpretuojama visai džia- 
ziškai. Pas jį balso medžia
ga didelė, bet perdaug lais
vai „paleidžiama” į darbą.

Publikos, gaila, atsilankė 
mažai. Mat, koncertą ruošė 
ne kokia nors organizacija 
ar įstaiga, todėl nebuvo kas 
bilietus platina, o grynai 
koncertus lankyti mūsų pu
blika nelinkusi, jei iš anks
to bilietai neįsiūlomi.

S. E.

FEDERACIJOS NARIAMS

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

Apskr. Valdyba.

PRENUMERATA TRE
JIEMS METAMS

Nuoširdi AMERIKOS bi
čiulė EI. Vaitekūnienė, 
Brooklyn© sąjungiečių vei
kėja, šią savaitę už AMERI
KOS prenumeratą užmokėjo 
trejiems metams į priekį; 
šiuo žygiu p. Vaitekūnienė 
pareiškė visišką pasitikėji
mą laikraščio ateitimi ir 
davė gražų pavyzdį visiems 
skaitytojams, kaip įvertinti 
laikraščio reikalus. Toks 
skaitytojos elgesys stiprina 
ir drąsina laikraščio atsa
kingus asmenis sunkiame 
darbe.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VEIKLA

Praeitą savaitę dr. J. Šliu- 
paitės namuose įvyko Rau
donojo Kryžiaus moterų 
skyriaus susirinkimas, ku
riame dalyvavo didelis bū
rys lietuvių moterų. Dr. 
Šliupaitė yra pakviesta Wil- 
liamsburgho skyriaus pir
mininke.

Raudonojo Kryžiaus veik
la plati: šelpia nelaimės iš
tiktus, išlaiko ligonines ir 
teikia medicinos pagalbą, 
todėl ši organizacija reika
linga paramos. Paremti ją 
galima pinigais ir darbu.

Moterys Raudon. Kryžiui 
gali labai daug padėti, skir
damos bent dalį savo laisvo 

i laiko. Daugiau informacijų 
apie Raudonąjį Kryžių ir 
kaip šią organizaciją parem
ti suteiks dr. šliupaitė atsi
lankius į jos ofisą, 179 So. 
2nd St., Brooklyne, arba pa
klausus telefonu EVergreen 
7-7110.

VAIŠIŲ VAKARAS

Spalių 11 d. Juozapo ir 
Onos žindžių giminės suren
gė jiems vaišių vakarą, jų 
pačių namuose. A. Terebeiza 
visų dalyvių vardu įteikė 
žindžiams gražią dovaną ir 
pareiškė nuoširdžius linkėji
mus. Vaišėse dalyvavo M. ir 
J. Bložiai, V. Bložytė, A. J. 
Terebeizai, J. Terebeizaitė, 
V. M. Jankevičiai, J. ir P. 
Bačiauskai, S. J. Bacevičius.

Padėkos žodį visiems puo
tos dalyviams tarė patys 
garbės svečiai žindžiai

Ten Buvęs.

NAUJA AKADEMIJA

Praeitą sekmadienį Brook
lyn© vyskupas Molloy pa
šventino naujus Mary Louis 
akademijos namus, Wex
ford Terrace ir ' Jamaica 
Ave. kampas. Akademija 
skiriama mergaitėms. Nau
juose rūmuose yra 16 kla
sių, muzikos kambariai, la
boratorijos, namų ruošos 
skyriai.

POLITINĖS PRAKALBOS

Lapkričio 8 d. įvyksta 
svarbūs rinkimai į valstybės 
pareigūnų vietas ir į kon
gresą. Nuo išrinktųjų daug

UŽUOJAUTOS
A. a. Antanui Valantiejui 

mirus, Poniai, abiem Sū
nums ir Broliui Kunigui 
reiškiu savo giliausią užuo
jautą —
Kun. Dr. Jonas Navickas,

M.I.C.

Dėl A. Valantiejaus mir
ties, p. Valantiejienei, sū
nums Juozui ir Jonui ir bro
liui kun. J. Valantiejui nuo
širdžios užuojautos žodį rei
škia

Kun. Jonas Balkūnas.

priklausys valstybės ir ša
lies gerovė.

Rinkimų išvakarėse Dar
bo partijos lietuvių 14 dis- 
trikto skyrius ruošia pra
kalbas, kurios bus lapkričio 
4 d. 7:30 vai. vak. piliečių 
klubo salėje. Kalbės siuvėjų 
unijos finansų sekretorius 
A. Milleris, Louis Waldman, 
Irving C. Velson, August 
Claessens ir adv. Briedis. 
Iki rinkimų tik keturios die
nos nuo prakalbų, tad svar
bu susipažinti ir žinoti, už 
ką stoja Amerikos Darbo 
partijos kandidatai.

Sekr. A. Linkus jr.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

Spalių 19 d. įvyko Mot. 
S-gos 29 kp. susirinkimas, 
kuriame dalyvavo gražus 
būrelis narių. Sus-mą pradė
jo kp. pirm. Grigienė mal
da. Išklausyti įvairūs pra
nešimai. Kuopa nutarė nu
pirkti vieną AMERIKOS 
leidėjų šėrą; be to, susirin
kusios narės AMERIKOS 
jubiliejinės vakarienės rei
kalams paaukojo $3.20. Nu
tarta nusifotografuoti Ap
reiškimo parapijos ir Sąjun
gos 25 metų sukaktuvių 
proga.

Šiame susirinkime daly
vavo ir dvasios vadas kun. 
B. Kruzas, kurs užbaigė sus- 
mą malda.

Serga
Ona Dobrovolskienė, gyv. 

194 Lincoln Avė., šiuo metu 
sunkiai serga ir patalpinta 
šv. Kotrynos ligoninėje, kur 
jai bus daroma operacija.

Taip pat serga Moterų 
S-gos apskrities pirm. S. Su- 
batienė; ji gydosi savo na
muose, 127-08 — 88 Avė., 
Richmond Hill. Sąjungietės 
ir pažįstami prašomi atlan
kyti ligones. 29 kuopa abiem 
sąjungietėms linki greito 
pasveikimo. Rašt.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 755—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5302—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

YETTA GROSSMAN 
Old Reliable Cafe

5302—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 951 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRIENDLY BAR & GRILL. INC. 
951 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 821—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

821—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

AMERIKA

GREAT NECK, L. I.

Mūsų katalikai verti di
desnio paraginimo į veiklą, 
į skleidimą tiesos. Vietos 
komunistai naudoja įvai
riausias priemones išgarsin
ti savo pramogas, kurias 
lanko ir katalikai. Visi turi
me apsižiūrėti, kokia drau
gija ir kam rengia.

Turime apsidairyti savo 
namuose. Ar mūsų jauni
mas rūpinasi tautiškais rei
kalais? Ar jie nuoširdūs 
Bažnyčiai? Kur smagumai, 
ten jis visada bus, bet kaip 
su rimtai reikalais?

Katalikai turi sukrusti, 
išvystyti savo veiklą per tu
rimas draugijas. Ruoškime 
vaidinimus, prakalbas, kon
certus ir kitokias pramogas. 
Nesnauskime. Kol gyvena
me, tol turime ir pavargti. 
Dirbkim, Great Necko lietu
viai, Dievui ir Tėvynei!

Skaitytojas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1650 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 has been issued to 'the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
George’s Restaurant

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2656 has 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 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consurped 
on the premises.

FLORENCE BRODERICK
64 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1155—57 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LANTERN BAR & GRILL, INC. 
1155—57 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES BROWN
39 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
(Lincoln Tavern)

161—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush 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)
315 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

344 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1145 has been issued to the undersigned 

(to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99—5th Avenue, Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar and Grill)

99—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
d-b-a Ocean Tavern

1506 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 808-820 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN WEISMANTEL 
808-820 Jamaica Avenue, Brooklyn, N. Y, 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2807 has 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 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DAVID FRIEDMAN 
New Deal Bar and Grill

261 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY A. BRODMAN
221 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1060 B’way, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CANEPA
1060 B’way Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7721—Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, INC. 
7721—Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at Bedford Ave., cor. Dean St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, Inc. 
Bedford Ave., cor. Dean St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 112A 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROSE LEVINE 
Roseland Dairies

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW262 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW335 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 299—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW294 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 No. 10 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARGARET HERAGHTY
128 No. 10 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK TECHET
(Midwood Restaurant)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice ir hereby given that License 
No. CW 00008 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
and

BASILIO IMBURGIA
170 Avenue T* Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW829 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law I 
at 1053 Flushing Avenue, Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on the premises.

SYLVESTER BUONAROTTI, Sr. ( 
Tony’s Bar & Grill

1053 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beferage Control Law 
at 1833—35 Douglas street. Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

ROUMANIAN PEASANT, INC. 
1833—35 Douglas St., Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vienam arba 
dviem asmenim. Graži gy
venamoji vieta. Susisieki
mas patogus. Kreiptis į:

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

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.

STagg 2-5043 Notary Public!

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) !

Graborius ir Balsamuotojas :

660 Grand St. Brooklyn, N.Y. : 

NOTICE is hereby given that License No. 
RW232 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW241 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 31 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW352 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE H. POHMER 
"George's Log Cabin”

4105 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Grattan St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Ave & 980 Carroll 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

899 Franklin Ave.,
980 Carrol) Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 667—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
(Waterfront Bar & Grill & Rest.)

667—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 617—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN, Inc.
617—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

i! LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO

i IR EKSPORTO BENDROVĖ
M

j Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Į Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir
1 mažose skardinėse, rūkytus kumpius, rūkytą beko-
Į ną, luncheon meat, raugintus agurkus ir kepeninį
• paštetą (Liver Paste).
| Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams
’ kaip 5 dėžės.
Į LITHUANIAN-AMERICAN
Į IMPORT & EXPORT CORPORATION
Į 157 Chambers Street, New York.
1 Tel. REctor 2-2786
J- - - - - - - - - - -—-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

jTel. EVergreen 7-4335 >
i • >

STEPHEN AROMISKIS ;
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas >
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., ;
Brooklyn, N. Y. >

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, 1 Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Nesužalokit Savo ’’Vi
duriu” Su Aštriais 

Liuosuotojais!
Jei jūsų viduriai yna užkietėję Ir jūs 
norit getro Išvalymo, jums reikalinga 
lluosuotojo — bet jums nereikalinga 
tam. jokio šiurkštaus gydymosi! Kadan
gi yra toks lluosuotojas, kuris sutelks 
gerą, visišką Išvalymą — (bet be to bal
saus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — bet 
švelniai, be sukrėtimo jūsų vidurių, be 
koktumo ar nusilpnėjimo. Ir Ex-Lax 
yra lengvai paimamas — turintis lygiai 
tokį skonĮ, kaip gardus šokoladas!

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
Iluosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir valkams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X - L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikroio Ex-Lax.

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
. MASPETH, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

.. ........... =ė'
Phone STagg 2-0783

Night HAvemeyer 8-1158
f

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu
vusio 107 Union Avenue.
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AČIŪ SĄJUNGIETĖMS!

Visi prašomi atsilankyti i a^y sąjungietėms už taip

VYRŲ DĖMESIUI

MASPETHO ŽINUTĖS t

Maspeth, N. Y<54-41—72nd Street,

susi-

VYRŲ BALIUS

par.

pa-

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

spauda ne-

nu-

C.
iNo.

ĮVERTINO AUKĄ

Grinhn, Gaivu

332 Foster
pt. 78c

Republic Liquor Store
įlUnih

Brooklyn, N. Y.

gal

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed -off the

RUBY MAIDANICK w „
Avenue, Brooklyn, Ji. X.

RAVITZ
Brooklyn, N. Y.

FRANK KLONOWSKI
Avenue, Brooklyn, N. Y.

^susalk

§495 Grand Street, ' Brooklyn, N. Y.|

Iškilmingai Palaidotas A. A. Valantiejus
Spalių 20 d. 11 vai. vak. buvo šv. Vardo dr-jos narys, 

ligoninėje mirė Antanas J. 
Valantiejus, graborius, ge
rai žinomas plačiajai lietu
vių visuomenei. Velionis sir
go kelias savaites, kol gydy
tojai nustatė tikrą diagno- 
zą. Velioniui galvos smege
nyse augo auglys, kurį iš
plauti jau buvo per vėlu. 
Velionis mirė labai ramiai, 
prie jo budint žmonai, sūnui 
Jonui ir broliui kunigui, 
Waterburio klebonui. Vyres
nis sūnus, Juozas, atvyko 
iš Floridos, kur jis mokosi, 
jau tėvui mirus.

Velionis gimė 1885 m. lie
pos 16 d. Kavolių kaime, 
Eržvilko parapijoje. Į šią 
šalį atvyko 1905 metais. 
Pradžioje gyveno Waterbu
ry je ir Hartforde. Dirbda
mas pagelbėjo savo vyres
niajam broliui Juozapui, 
kurs tuo laiku ėjo kunigo 
mokslus. Kai kunigas baigė 
mokslą, tada jis pagelbėjo 
velioniui.

A. a. A. Valantiejus lan
kė ir baigė Hartfordo šv. 
Tomo kolegiją, iš kurios 
persikėlė į Baltimorę moky
tis. Iš čia išvyko į Šveicari
ją tęsti aukštųjų mokslų; 
jis jau buvo gavęs filosofi
jos magistro laipsnį. Užėjus 
karui, velionis 1915 m. ap
linkiniais keliais iš Šveicari
jos grįžo į Ameriką ir čia 
įstojo į Fbrdhamo universi
tetą.

1917 m. velionis vedė Ve
roniką Martišiūnaitę ir pra
dėjo verstis apdraudos ir 
nuosavybių pardavimo biz
niu. Turėjo darbą ir teisme 
kaip vertėjas; jis mokėjo 
lietuvių, anglų, rusų, pran
cūzų, vokiečių ir lenkų kal
bas. Apie 1920 m. velionis 
išlaikė graboriaus egzami
nus ir pradėjo dirbti naujo
je srityje — suteikti patar
navimą laidotuvėse.

Velionio vyresnysis sūnus 
Juozas lanko Tampa (Flori
doje) universitetą, o sūnus 
Jonas Marianapolio kolegi
ją; Valantiejų dvinukai sū
nūs mirė šių metų pavasarį. 
Velionis buvo kilęs iš gau
singos šeimos — 11 vaikų; 
jo motina dar gyva ir gyve
na tėviškėje, Lietuvoje.

Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko spalių 24 d., pirmadie
nį, iš Atsimainymo par. 
bažnyčios, Maspethe, į šv. i 
Jono kapines. Į bažnyčią ve
lionio kūnas atlydėtas labai 
gausingos minios artimųjų. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Prie bažnyčios durų pasiti- i 
ko kleb. kun. J. Balkūnas. 
Šv. Vardo dr-jos vyrai lydė- i 
jo karstą organizuotai; jie i 
drauge su velionio šeima 
priėmė Komuniją velionio ] 
intencija. A. a. Valantiejus ]

Prie visų trijų altorių ku
nigai laikė mišias. Giedotas 
mišias atlaikė kunigai Bal- 
kūnas, dr. Pauliukonis ir 
J. Valantiejus; paskuti
nėse mišiose kun. Valantie- 
jui patarnavo dijakonu kun. 
Ambotas ir subdijakonu 
kun. Aleksiūnas; skaitytas 
mišias laikė kunigai dr. 
Starkus, Paulonis, Abromai
tis, Karlonas, Gauronskas, 
Simonaitis, Kemežis ir Ra
žaitis. Be to, pamaldose da
lyvavo šie kunigai: Lekešis, 
Kartavičius, Laurynaitis, 
Petrauskas ir Karkauskas.

Egzekvijų ir gedulingų 
mišių metu giedojo vargo
nininkai Visminas, Jankus, 
Dulkė, Brundza, Justas, Ka
minskas ir Hodelis. Kūno 
išlydėjimo giesmių giedoji
mui vadovavo kun. J. Bai
sūnas.

Prie kapo padėkos žodį už 
užuojautą ir paskutinį pa
tarnavimą pareiškė susijau
dinęs velionio brolis, kun. 
J. Valantiejus.

Velionio mirtis sujaudino 
visus jį pažinusius, kurie ži
nojo velionį, kaip nepapras
tai malonaus ir ramaus bū
do žmogų, nuoširdų lietuvį 
kataliką. Visi reiškė velio
nio šeimai giliausios užuo
jautos.

Šia pačia grogą, AMERI
KOS redakcija jungiasi prie 
visų asmenų, pareiškusių gi
lią užuojautą Veronikai Va- 
iantiejienei, jos sūnums ir 
velionio broliui, kun. Juoza
pui Valantiejui.

kandžių; be to, klubiečiai, 
sudėję per šešis mėnesius į 
savo 
visus

kasą užtektinai centų, 
ištroškusius patenkins.

Narys.

Choro veikla 
vasaros atostogų 
smarkiai dirba.

cho-
Pir-

AMERIKOS bičiulis, nese
niai tapęs mūsų laikraščio 
leidėjų bendrovės dalinin
ku. Drauge su visais Auš
ros Vartų parapijiečiais jis 
daug rūpinasi, kad New 
Yorko lietuviai išsaugotų 
lietuvybę savo parapijoje.

Spalių 28 d., 1938 m.

ras 
miausia pradėjo mokytis 
naujų mišių, kurias giedos 
per Kalėdas.

Choras yra pasižymėjęs 
dramų, komedijų ir operečių 
pastatymais. Dabar mūsų 
geriausios pajėgos ruošia 
labai juokingą 3 veiksmų 
komediją „Slidžiuoju keliu”. 
Ją vaidinsim lapkričio 13 d. 
par. salėje, 6475 Perry Ave., 
Maspethe.

Moterų S-gos 29 kuopa, 
nelaukdama AMERIKOS lei
dėjų šėrų platinimo vajaus, 
savo paskutiniame susirin
kime nutarė įsigyti vieną 
šėrą ir dar savo tarpe su
rinko aukų Jubiliejinės Va
karienės reikalams.

Kp. pirm. p. Grigienė šė
rą jau nusipirko. Nuoširdus

ir pamatyti juokingą kome
diją. V. Rokus.

JUBILIEJINĖS VAKARIE
NĖS REIKALAI

brangią, naudingą ir reika
lingą talką.

Šį sekmadienį, Kristaus 
I Karaliaus šventėje, 8 vai. 
[ryte Apreiškimo par. bažny- 

mišios laikomos šv.
Vardo dr-jos narių intenci-

AMERIKOS penkmečiui 
paminėti vakarienė įvyks | 
gruodžio 4 d., sekmadienį, £įoje 
Apreiškimo par. auditoriu-| — - 
me. Vakarienės bilietai jau ja Mišių metu bus bendra 
platinami ir pirmieji _davi-| Komunija. Ne tik dr-jos na-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED, W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

1 Tel. STagjg 2-7177

VALANDOS:

1—2 p. P.

Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 p. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnafleld 6-8787

VALANDOS:
8—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadlenlala uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

j 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
(Williamsburgh Bridge Plaza)H 

I

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Xeruni sąžini 
ptl karo sto1 

Rusią pernai 
šiems niekas 
Tautos prieai

Spalių devir 
nedavė ramy 
pasiuntimui C 
tuvių tautos i 
jis išvyko iš Ki 
matytų lietuvį 
protesto parei 
negalėjo šiem 
įprastomis 
naudotomis p 
Chorvatas n 
valdžios namai 
dilio vėliavų, 
kad nebūtų vi 
Karo muziejau 
reikalavimai t 
tenkinti, bet t 
tautos masėm 
vo liūdesį ir p 
kaip jos galėj 
tačiau pono ( 
nė nebuvo ra 
išdūmė tą die

— Spalių 29 d. 11 vai. su
situoks Jonas Brigackas su 
Elena Žemaityte.

— Spalių 23 d. apkrikšty
tas Robertas-Paulius, sūnus 
Raimondo ir Ednos Schme- 
džių.

— Lapkr. 1 d. bus rodomi 
Lietuvos krutami paveikslai, 
po pamaldų vakare. Rodys 
broliai Motuzai.

— Spalių 30 d. Švenčiau
sias bus išstatytas visą die
ną su vyskupo leidimu.

— Lapkričio 2d., Vėlinių 
dienoje, bus atlaikyta 9 mi
šios už vėles skaistykloje.

Lietuvių piliečių klubo 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalių 28 d. klubo sa
lėj, 60-39 — 56 Drive, 8 vai. 
vak.

Kadangi rinkimai arti, vi
si nariai privalo atsilankyti 
ir aptarti rinkimų klausi-

niai rodo, kad pasekmės bus 
gražios. Daug visuomenės 
veikėjų paėmė bilietus pla
tinti. Platinimo darbą remia 
įvairios draugijos.

Vakarienės bilietus plati
na Brooklyne K. Baltrušai
tis, W. Zaukus, Al. Stankus, 
V. Janušonienė, M. Brangai- 
tienė, K. Krušinskas, A. 
A. Čivinskienė, M. šertvytie- 
nė, O. Belevičienė, M. Či- 
žauskienė, U. Mikulskienė, 
P. Grigienė, E. Vaitekūnie- 
nė, J. Terebeizienė.

Maspetho kleb. kun. J. 
Balkūnas pasiėmė 100 bilie
tų, kuriuos išplatinti jam 
pagelbės visų draugijų vei
kėjai. Užtikrinta, kad Mas- 
pethas savo pasirinktą kvo
tą išpildys.

BROLIŲ MOTUZŲ 
PAVEIKSLAI

Lietuviškų judomų 
veikslų gamintojai Mečislo
vas ir Kazys Motuzai su
grįžo iš Lietuvos ir atsivežė 
savo pačių pagamintus nau
jausius paveikslus iš Lietu
vos gamtos, miestų ir kaimų 
gyvenimo, įvairių iškilmių, 
švenčių ir t.t. 
paveikslus jie 
net 5 valandas.

Lietuvos visa
paprastai palankiai rašė 
apie jų pagamintus paveiks
lus, kurie visi spalvoti ir ly
dimi artistiškai pritaikintų 
muzikos garsų.

Brooklyn© lietuviams šiuos

Įdomiausius 
gali rodyti

• • i > •• _• 1 • v • kl zooo nas oeen issued to the undersignedriai, bet visi vyrai kviečiami i to sell beer, wine and liquor at retail under
, , . v- . , Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-aalyvautl Šiose pamaldose, trol Law at 899 Gates Avenue. Borough of 

Kristui Karaliui pagerbti.
Dr-jos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, lapkričio 5 d., 
tuoj po vakarinių pamaldų.

DR. J. PETRAUSKAS 
PRIIMA LIGONIUS

Dr. Jonas K. Petrauskas 
(Peters) jau atidarė savo 
ofisą (57-22 — 69 PI., Mas
pethe) ir priima ligonius 
kasdien, išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius, 1 — 2 
vai. popiet ir 6 — 7:30 vai. 
vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais dr. Petrauskas 
ligonius priims pagal 
tarimą.

Angelų Karalienės 
šv. Vardo dr-ja šį penkta
dienį, spalių 28 d., rengia 
nepaprastą triukšmą — sa
vo balių, kurs įvyks parapi
jos salėje, So. 4 ir Roebling 
gatvių kampas. Kas ten į- 
vyks, gali kiekvienas suži
noti, nes įžanga bus tik 25 
et. Nereikėtų praleisti to
kios puikios progos! Jauni
mas galės šokti, kiek jų mi
klios kojos leis. Lauksime.

Rengėjai.

MAŽĖJA RADIJO 
PROGRAMOS

Šiuo metu 
žinių, ar dėl 
ro stovio L

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 2042 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALEXANDER C. O’DONNELL 
2042 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 2781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MORILLON RESTAURANT, Inc. 
2026 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6173 hns been issued to the undersįmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FELICE MANCARUSO
55—Ith Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2616 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON 
Norwood Grill

3139 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2635 has been issued to the undersigned

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
■ ■ ■ : ____ r..._j
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. DOMENICO STANCO
899 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 819 has 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 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK IGOE
256 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 214—39th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
214—39th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANUEL S. RESINA
5 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI
51 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL, INC.
"232 Underhill Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. P. FIELDER
144 Wyckoff Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4719—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KEARN’S BAR and GRILL
4719—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2837-39 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
NIEL RODDEN and CHARLES FRATELLO 
2837-39 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440—17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

NICHOLAS KRASNAHIRA
225 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 868 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZA VARRICHIO 
Bell Vedere Restaurant

161 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

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

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALIN SKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplycūa ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

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

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

sikeis, nes ko 
gelį turėtų ] 
atliks apskric 
Spaudos prii 
ta pati, tik oi 
ta į kitas rai 
mų ir spaudo!

dabartinė tai 
tis. Karo st 
mas nedaug 
vistiek „neb 
turės būti, 
savo nuomoj 
liečiu vardu

| lios įstaigos 
tų įdomi i 
vio panaik 

_ prolimą su 
atidarymu.

Paskleista 
Voldemaras 
vą Lietuve; 
pastebėti ma 
Voldemaras ( 
Lietuvos ate 
Voldemaro I; 
užsienio poli 
kianti didelio 
todėl daug 
kad Voldemar 
grąžintas bent 
užsienio politi 
vietą.

Kiek iš priv 
galima išskaitNOTICE 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 at 
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 at 
5822—4th Avenue, Borough of Brooklyn,

I County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET FOOD CENTER 
Estelle Goldstein

5822—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10886 has been issued to the undersigned 

, to sell beer at retail under Section 75 
1 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

307 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS ASBATE
307 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y. j

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.

bią permainų, 
vyksiančiais pi 
kiniais spėliojiNuo šios savaitės 

traukta V. Matusevičiaus 
vadovauta kasdieninė radijo 
programa iš WWRL stoties. 
Dabar jis turi programas 
antradienį, ketvirtadienį ir 
šeštadienį rytais 9 vai. iš 
WBNX (1350 klc.) stoties.

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.

855—3rd

rawbė, ta 
te plataus pusi

Visiems aiški 
^os padėti 

Lietuvos rea 
® saugiais pla 
Jabfitų pasie 
rieningunias. vi 
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bje salia Smet 
h tokios asu

mus. Taipgi bus ir kitų t įdomius paveikslus pato- 
svarbių dalykų. Igiausia pamatyti: lapkričio

— Spalių 29 d. įvyks klu- ■ 1 d. 8 vai. vak. Maspetho 
par. salėje (64-25 Perry 
Ave.) ir lapkričio 6 d., sek
madienį, 7:30 vai. vak. šv. 
Jurgio par. salėje (207 
York St.) ir lapkričio 7 d., 
pirmadienį, 8 vai. vak. Ap
reiškimo par. salėje. Bilie
tai tik 35 c., vaikams 15

bo centinis balius ir radijo 
laimėjimas. Bus visokių už-

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

$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.

415-417 Keap St. (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-2089

New Yorko Aušros Vartų 
lietuvių parapijos veiklus 
darbuotojas Alfonsas Stan
kevičius neseniai Lietuvos 
Ginklų Fondui paaukojo 115 
dol. Už šią auką jis susilau
kė Krašto Apsaugos minis- 
terio nuoširdžios padėkos, o 
Lietuvos Aidas atspausdino 
Al. Stankevičiaus paveikslą.

Al. Stankevičiaus vienin
telis sūnus Julius, baigęs 
Marianapolio kolegijos high 
school kursą, nuvyko į Lie
tuvą ir ten įstojo į kariuo
menę kaip savanoris. Al. 
Stankevičius yra nuoširdus

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
RL 1148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146-148 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
Flatiron Bar and Grill

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1630 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
Rainbow Inn

1630 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 705 Blake Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
d-b-a Linton Park Bar and Grill

705 Blake Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 225 Vanderbilt Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
oor xr WINDSOR TAVERN, Inc.
225 Vanderbilt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 28G3 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
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.

NOTICE 
RL 1053 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 08 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 527-529 East New York Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCES GIORDANO 
527-529 East New Y»ck 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, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
196 Graham Avenue,

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,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control L*w at 
332 Foster ’ ‘ ~ "-
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 19 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Coo- 
trol Law at 15-25 Arion Place, BorougMĮ 
Brooklyn, County of Kings, to be cons©** 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 21 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at 918 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ARCADIA BALL ROOM COMPANY, INC. 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nfc 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 132A af 
the Alcoholic Beverage Control Law at 318 
Court Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, t be cnsumed off the premises.

DOMENICO SCOTTO
318 Court Street, Brooklyn, N. Y.
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