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Pagaliau susilaukta malo
nios žinios apie Lietuvos ir 
Vatikano pilnai atnaujintus 
santykius. Kaune vėl bus 
Popiežiaus nuncijus, o Vati
kane — Lietuvos ministeris. 
Giliai tikime, kad Lietuvos 
katalikai džiaugiasi atgai
vintais santykiais, bet ne 
mažiau pagrindo turi džiaug

eis ir išeivija. Svarbiausia, 
kad atgaivinti santykiai bū
tų tvarkomi gilios teisingu
mui pagarbos ir geros valios 
dėsniais.

Džiugu, kad vieningo dar
bo vyriausybė pildo savo 
darbo pradžioje pareikštus 
pasižadėjimus. Pradėdama 
savo pareigas eiti, dabartinė 
vyriausybė pažymėjo, kad 
santykiai su Bažnyčia bus 
sutvarkyti.- Taip ir įvyko.
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Šiandie galime sveikinti 
tuos asmenis, kurie dėjo į- 
vairias pastangas, darė nuo
širdžiausius žygius, kad tik 
Lietuva būtų sąraše kultū
ringų valstybių, palaikančių 
nuolatinius santykius su Va
tikanu. Būdavo labai nejau
ku skaityti žinias, kad pro
testantiškoje Latvijoje vals
tybės prezidentą įvairių iš
kilmių metu sveikindavo Po
piežiaus nuncijus, kaip už
sienio atstovu dekanas, ka
talikiškoje Lietuvoje — vi
sai kitaip. Bet taip jau ne
bus.

Vienas iš gražiausių Lietuvos gamtos vaizdų. Jaunuoliai prie tvyskančio vandens.
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Reikšdami savo pakartoti
ną džiaugsmą, drauge siun
čiame nuoširdžiausius linkė
jimus Lietuvos katalikams 
ir vyriausybei visada žy
giuoti stiprėjimo ir tautos 
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Visiškai pritartina „Vie
nybės” siūlymui sudaryti 
atitinkamą įstaigą, kuri 
rinktų ir saugotų Amerikos 
lietuvių istorinę medžiagą. 
Dėmesyje turimas istorinis 
archyvas, kurs neleistų pra
nykti svarbiems dokumen
tams, liudijantiems apie iš
eivijos veiklą. Bet kur toks 
archyvas galėtų būti pri
glaustas ?

Reikėtų stengtis, kad jis 
nebūtų pavestas atskiro as
mens žiniai; čia turėtų būti 
įstaiga, turinti pastovumo 
žymių. O gal būtų verta pa
galvoti ir apie Lietuvos vals
tybės archyvą, kurs paskuti
niu laiku labai tobulinamas. 
Gal ir Lietuva susidomėtų 
minėtu klausimu, atsiųsda
ma prityrusį asmenį parink
ti čia esančios gausios lietu
viškos istorinės medžiagos.
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Ar amerikiečių lietuvių 
jaunimui nebeįmanoma lie
tuvių kalba, ar viską jam 
sakyti ir skelbti reikia, tik 
anglų kalba? Tai labai opus 
klausimas, bet pats jauni
mas jį sprendžia labai radi- 
kališkai.

Moterų Sąjungos seime 
vyresniosios narės siūlė įve
sti į „Moterų Dirvą” angliš
ką skyrių, tačiau jos sutiko 
griežtą pasipriešinimą. Bet 
iš kur? Iš gausiai dalyvavu
sių seime moterų ir mergi
nų, šioje šalyje gimusių ir 
augusių. Jos pareiškė, kad 
lietuviška „Moterų Dirva” 
yra joms tikra mokykla, lie
tuviškumo šaltinis, kurio ne
įeisiančios pažeisti. Ir lietu
vių kalba liko puikiai apgin
ta. „Moterų Dirva” ir toliau 
liks grynai lietuviška. Ar 
reikalingos kokios pastabos 
ryšium su šiuo elgesiu?

Neramumų banga
Neramumo debesys Euro

pos padangėje dar patirštėjo 
praeitą savaitę ryšium su 
Vokietijos ir Italijos atsa
kingų pareigūnų pasitari
mais. Į Vokietiją buvo atsi
lankęs Italijos užsienio rei
kalų ministeris, Mussolinio 
žentas, grafas Ciano, kurs 
turėjo ilgus pasikalbėjimus 
su vokiečių užs. min. Rib- 
bentropu ir Hitleriu. Pasita
rimų centras — Dancigo 
klausimas. Italai mano, kad 
Dancigas per maža priežas
tis kariauti. Pasitarimai vy
ko uždaromis durimis, tad 
daug ir nežinoma, kaip ten 
tartasi.
Plečia įtaką

Vokietija praeitą savaitę 
vėl mėgino didinti savo įta
ką Vengrijoje, o Italija — 
Jugoslavijoje. Vengrijos 
griežto žodžio nesulaukta, 
bet Jugoslavijos vyriausybė 
pasielgė kitaip — ji pašaukė 
atsargos karius į tarnybą ir 
sutraukė daugiau kariuome
nės prie Vokietijos ir Itali
jos pasienių. Tuo pat laiku 
Jugoslavijos vyriausybė pa
skubino pasitarimus su kro
atų vadovybe dėl vieningos 
veiklos.
Jaunųjų reikalavimai

Pittsburghe įvyko jaunų 
demokratų metinis suvažia
vimas, kurį atskiru laišku 
pasveikino prezidentas Roo
sevelt, pasižadėdamas ne
remti savo partijos, jei ji 
kitais metais pasirinktų kan
didatą konservatorių. Suva
žiavimas išreiškė pageidavi
mą, kad Roosevelt būtų kan
didatas ir trečiam terminui.

Poilsis vandenyne
Pasirašęs daugelį Kongre

so priimtų įstatymų, Roose
velt išvyko karo laivu ato
stogų į jūras, kur žuvausiąs 
apie 20 dienų. Išvykdamas 
prezidentas pavedė valsty
bės sekretoriui atidžiai sek
ti Dancigo įvykius; jei kiltų 
rimtas karo pavojus, Roose
velt sušauktų nepaprastą 
Kongreso posėdį.
Vokiečių iškilmės

Vokiečių nacių vadovybė 
smarkiai ruošiasi Tannen- 
burgo mūšio 25 metų sukak
čiai paminėti. Rugpiūčio 27 
d. Tannenburgo laukuose 
bus suruoštos didelės iškil
mės, kurioms vadovaus pats 
Hitleris. Iškilmių tikslas — 
paminėti vokiečių laimėjimą 
prieš rusus 1914 m. rugp. 27 
d. Tannenburgas — ta pati 
apylinkė, kur 1410 m. lietu
viai sutriuškino vokiečių 
kryžiuočių galybę.
Darbininkų paradas

Praeitą šeštadienį, rugp. 
12 d., New Yorko gražiau
siose gatvėse Darbo Federa
cija suruošė paradą, kuria
me dalyvavo per 100,000 
darbininkų. Parado tikslas 
buvo parodyti organizuotų 
darbininkų jėgą ir Darbo 
Federacijos įtaką darbinin
kų gyvenime.
Be įpėdinio

Olandai praeitą savaitę 
labai įtemptai laukė vyriš
ko įpėdinio savo valstybės 
sostui. Sosto įpėdinė, prince
sė Julijana pagimdė antrą 
dukterį; jos gimimą olandai 
iškilmingai paminėjo.
Arabų aliejus

Varšuva. — Lenkai užda
rė Silezijos sieną, kai paste
bėjo, kad didelis skaičius 
„Jaunųjų vokiečių” organi
zacijos narių, esančių Lenki
joj, pradėjo bėgti į Vokieti
ją. Jie bėga dė to, kad daug 
jų draugų yra suimta. Pra
nešama, kad keletas šimtų 
tos organizacijos narių bu
vo sulaikyti ir apkaltinti 
priešvalstybiniu veikimu. 
Dėl sienos uždarymo sumen
kėjo judėjimas.

Associated Press sako, 
kad Varšuva tą sienos užda
rymą priskiria Vokietijai, 
kaip žingsnį paslėpti vokie
čių tvirtovių statymą ir ka
riuomenės judėjimą.

Santykiai
DANCIGO REIKALAI

su Vatikanu
Berlynas. — Tautų Sąjun

gos atstovas Dancigo reika
lams, prof. dr. Karl J. Burck- 
hardt lankėsi pas Hitlerį, 
norėdamas taikiai išspręsti 
Dancigo klausimą. Teigia
ma, kad dr. Burckhardtas 
pareiškęs, jog Tautų Sąjun
ga atsisakytų nuo laisvo 
Dancigo miesto globos, jei 
lenkai pritartų. Yra mano
ma, kad Hitleris sutinka pri
imti Dancigo klausimu tik 
tokius pasiūlymus, kurie ne
pažeistų Vokietijos garbės. 
Hitleris karo dėl Dancigo 
nenorėtų, bet jei taikiai ne
bus galima susitarti, jis pa
sielgsiąs pagal vokiečių tau
tos norą. Lenkų užsienių rei
kalų ministeris Beckas, per
matydamas Lenkijos padėtį 
karo išvakarėse, irgi sutin
ka tartis. Anglai, nors ir ga
rantavę Lenkijai nepriklau
somybę, irgi norėtų išspręs
ti tą klausimą taikiai, nes 
nėra tinkamai pasiruošę ka
rui.

PROF. K. PAKŠTAS KE
LIAUJA Į RYTUS

NELAIMĖ ORE

Rio de Janeiro. — Rug
pjūčio 13 d. įvyko orlaivio 
nelaimė Rio de Janeiro, Bra
zilijoje. Nelaimėje žuvo ke
turiolika žmonių, jų tarpe 
penki amerikiečiai. Kartu su 
jais žuvo įžymus Yale uni
versiteto ekonomistas, prof. 
J. H. Rogers.
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Sutvarkyti

Lenkų anglis vilioja
Vienas vokiečių žurnalas 

parašė, kad, kilus lenkų vo
kiečių karui, vokiečiai tuo
jau stengtųsi užimti lenkų 
valdomas anglies kasyklas, 
esančias aukštutinėje Silezi
joje ir kitur. Vokiečiams an
glis labai reikalinga ypač 
karo metu.
Anglų nuolaida

Anglijos vyriausybė suti
ko išduoti japonams 4 kinus, 
pabėgusius į anglų valdomą 
Tientsino apylinkę; juos ja
ponai kaltino žmogžudybėje. 
Dėl šios anglų nuolaidos la
bai pasipiktino Kinijos vy
riausybė.

Praeitą savaitę amerikie
čių Standard ir Texas alie
jaus bendrovėms pasisekė 
išnuomoti naujai atrastus 
aliejaus šaltinius Saudi Ara
bijos dykumose. Karaliui 
Ibn Saud italai, vokiečiai ir 
japonai siūlė daug geresnes 
sąlygas, bet jis atmetė jas, 
nes įžiūrėjo jose politines 
priežastis. Karalius Saud y- 
ra 6 pėdų 4 colių aukščio vy
ras, 240 svarų, 60 metų am
žiaus, turįs keliasdešimt 
žmonų ir kelis tuzinus vai
kų. 1925 m. jam pavyko nu
galėti arabų įvairių grupių 
vadus ir šiandie jis turi pla
tų pasitikėjimą ir didžiosio
se valstybėse.

Permainos Ispanijoje
Gen. Franco sudarė naują 

vyriausybę, palikdamas save 
jos priešakyje. Savo svainį 
Suner, didelį Italijos bičiulį, 
paliko svarbioje vidaus rei
kalų ministerio vietoje; be 
to, Suner paskirtas fašisti
nės falangistų partijos tary
bos pirmininku.
Skraidantis La Guardia

New Yorko mayoras La 
Guardia praeitą savaitę įro
dė, kas galima nuveikti per 
vieną dieną. Štai vienos die
nos darbas: 6:30 vai. ryte 
apžiūrėjo naują viščiukų 
prekyvietę; 7:10 vai. įsėdo į 
orlaivį Newarke; 8:23 vai. 
vai. ryte buvo jau Washing
tone ir tarėsi su mayorų 
s-gos sekretorium; 11:02 vai. 
pasiekė Cincinnati, kur tarė
si su mayoru Stewart; 1:21 
vai. popiet atvyko į Chicagą, 
kur aplankė mayorą Kelly ir 
dalyvavo prekybininkų pie
tuose, kur pasakė kalbą, ra
gindamas aplankyti Pasauli
nę Parodą. 9 vai. vak. jis bu
vo jau New Yorke. Tą dieną 
jis nukeliavo 1,686 mylias.
Dingę lakūnai

Rugp. 12 d. lakūnai Loeb, 
22 metų ir Deeker, 23 metų, 
savo orlaiviu „Shalom” iš
lėkė iš Kanados į Airiją, bet 
apie juos negauta jokių ži
nių. Manoma, kad abu jau
nuolius priglaudė Atlanto 
gelmės.
Traukinių nelaime

Rugp. 12 d. arti Denver, 
Col., susidūrė du keleiviniai 
traukiniai. Nelaimėje 2 as
mens užmušti, 52 sužeisti.

Worcester, Mass. — Mo
terų sąjungos jubiliejinis 
seimas užbaigtas rugpiūčio 
11 d. Daugiausia laiko pa
skirta naujos konstitucijos 
priėmimo reikalams. Nauja 
centro valdyba išrinkta to
kio sąstato:

Pirm. Elzbieta Paurazie- 
nė, Detroit, Mich.; vicepir
mininkės — Justa Karpiūtė, 
Westville, Ill. ir C. Aukšti- 
kalnienė, Waterbury, Conn.; 
sekret. Marijona Vaičiūnie
nė, iždin. Elena Statkienė 
(abi iš Chicagos); iždo glo
bėjos — Teklė B. Mažeikie
nė iš Worcester ir Albina 
Poškienė iš Chicago; dakta
ras kvotėjas — dr. A. G. 
Rakauskas ir „Moterų Dir
vos” redaktorė — S. Saka- 
lienė.

Seimas praėjo labai gyvo
je nuotaikoje. Sekantis sei
mas bus už 2 metų.

LIETUVOS EKSPORTAS

Kaunas. — Prasideda dar
žovių, medaus, grybų ir vai
sių eksportas. Medus eks
portuojamas į Ameriką, An
gliją, Šveicariją ir Vokieti
ją, grybai į Ameriką, Vo
kietiją ir Švediją. Voveruš
kų šiemet numatoma išvež
ti apie 30,000 kg. „Pienocen
tras” žada eksportuoti vyš
nių apytikriai už 360,000 lt. 
Be to, numatoma eksportuo
ti apie 5,000 tonų konser
vuotų agurkų.

JAPONAI PRIE HONG 
KONG VARTŲ

Hong Kong. — Japonų 
kariuomenės prisiartino prie 
britų valdomos ir operuoja
mos teritorijos. Bet prieš 
artėjančius prie Hong Kong 
japonus pasiųsta du britų 
kariuomenės pulkai.

Los Angeles. — Prof. K. 
Pakštas tik ką baigė Kali
fornijos universitete lekcijas 
ir suruošė savo studentams 
egzaminus. Po kelių dienų, 
užbaigęs savo reikalus, jau 
išvažiavo iš Los Angeles. 
Rugp. 20 d. sustos Omahoje.

Liepos 30 d. prof. Pakštui 
teko kalbėti Los Angeles lie
tuvių visuomenei, o liepos 31 
d. turėjo viešą iliustruotą 
paskaitą apie Lietuvą Kali
fornijos universitete. Buvo 
gavęs dar keletą kvietimų 
čia kalbėti kai kuriuose ame
rikiečių klubuose, bet nebe
turėjo laiko čia ilgiau pasi
likti. Galimas dalykas, kad 
žiemą ir vėl teks profesoriui 
į Kaliforniją grįžti. Mat, 
gražiai susidraugavo su vie
tine visuomene.

Profesorius išvažiavo iš 
Los Angeles, pakelyje susto
jo San Francisco ir Yellow
stone, rugp. 20 d. sakys kal
bą Omahos lietuviams ir pa
skiau per Čikagą ir Pitts- 
burghą pasuks New Yorko 
link.

LENKAI PRAŠO GARAN
TIJŲ SAVO KAIMYNAMS

Paryžius. — Lenkija pra
šo Britanijos, kad ji garan
tuotų nepriklausomybę Len
kijos kaimyninėms valsty
bėms. Lenkai kol kas plates
nių informacijų neduodą, 
kurios valstybės įeitų į tas 
garantijas. Bet diplomati
niai sluoksniai tiki, kad tai 
bus Lietuva, Rumunija ir 
Vengrija ir, gal būt, Slova
kija. šis garantavimas būtų 
labai svarbus britų - prancū
zų - rusų antiagresiniam 
susitarimui. Britanija ir 
Prancūzija seniai sutikusios 
laikyti Lietuvos nepriklauso
mybę, kaip svarbią priežastį 
Lenkijos neliečiamumui. Dėl 
Vengrijos ir Slovakijos Bri
tanija nerodanti didelio en
tuziazmo ir nenorinti teikti 
dar daugiau garantijų.

Roma. — Telegramų agen
tūrų žiniomis, šiomis dieno
mis Lietuva ir Vatikanas 
pasiekė sutarimo sutvarkyti 
savo santykius, kurie nebu
vo normalūs nuo 1932 metų. 
Popiežius Pijus XII savo 
nuncijum paskyrė arkivys
kupą Giovanni Vallega, pasi
žymėjusį Vatikano diplo
matą. Lietuva savo nepapra
stu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu paskyrė St. Gird
vainį.

Žinia apie Lietuvos Vati
kano santykių atgaivinimą 
labai nudžiugino amerikie
čius lietuvius katalikus, ku
riems per kelis metus teko 
sielotis Lietuvos katalikų 
rūpesčiais, nuolat atkrei
piant vyriausybės dėmesį, 
kad visi laukia valstybės ir 
Bažnyčios santykių sunor- 
mavimo.

Rugpiūčio 14 d. Kunigų 
Vienybės pirmininkas, kun. 
Jonas Balkūnas, išsiuntė 
Lietuvos ministeriui pirmi
ninkui, Juozui Černiui, tokio 
turinio telegramą:

„Amerikos Lietuvių Kata
likų visuomenė džiaugiasi 
atnaujintais santykiais su 
Vatikanu. Sveikiname vy
riausybę, linkėdami tautą 
vienyti ir stiprinti”.

Tikime, kad kun. Balkū
nas išreiškė visų Amerikos 
lietuvių katalikių džiaugsmą 
ryšium su paminėta malonia 
naujiena.

23 UŽMUŠTI TRAUKINIO 
NELAIMĖJE

Reno, Nev. — šeštadienio 
naktį, rugpiūčio 12 d., neto
li nuo Carlin, Nev. greitasis 
traukinys „City of San Fran
cisco”, važiuodamas nušoko 
nuo bėgių, šioj nelaimėj 23 
užmušti ir 109 sužeisti.

Manoma, kad nelaimė į- 
vykdyta piktų norų žmonių. 
Keletas įtartinų asmenų su
imta.

PER KLAIDĄ APŠAUDĖ 
LĖKTUVĄ

NAUJI SUVARŽYMAI 
ŽYDAMS

Praha. — Rugpiūčio 14 d. 
policija išleido įsakymą vo
kiečių ir čekų kalbomis, 
skelbiantį suvaržymus žy
dams.

Žydams užginta lankytis į 
kai kuriuos restoranus ir 
maudynių vietas. Visai už
drausta lankytis į visas vie
šas maudynes. Taip pat žy
dų valdomos sankrovos ir 
valgyklos turi turėti iškabą, 
kurioje parašyta „Žydų 
įstaiga”. Kiti restoranai ir 
kavinės privalo turėti atski
rus kambarius žydams kli- 
jentams. Viešosios vietos — 
ligoninės, prieglaudos ir sa
natorijos — turi taip pat at
skirti žydus.

Įsakymo laužymas bus 
baudžiamas pinigine bauda 
ir kalėjimu.

Londonas. — Rugpiūčio 
16 d. prancūzų priešlėktuvi
nės patrankos per klaidą ap
šaudė anglų oro linijos lėk
tuvą, paleisdami į jį 6 dū
mines bombas. Lėktuvas 
skrido per uždraustą Magi
not liniją iš Šveicarijos į' 
Londoną. Prancūzų pareigū
nai atsiprašė anglų. Pran
cūzų kareiviai manę, kad 
tai buvo vokiečių lėktuvas.

NUŠAUTAS LENKŲ 
KAREIVIS

KŪDIKIS SU ŠIRDIMI 
LAUKE MIRĖ

Manila. — Praeitą savai
tę gimęs su širdimi lauke 
kūdikis mirė. Gydytojai dėjo 
įvairių pastangų išgelbėti 
kūdikio gyvybę, bet nepavy
ko. Valstybės prezidentas 
buvo pažadėjęs apmokėti vi
sas gydymo išlaidas, kad 
tik kūdikio gyvybė būtų iš
gelbėta.

Dancigas. — Rugpiūčio 
16 d. prie Dancigo ir lenkų 
sienos nušautas lenkų karei
vis. Dancigo šaltiniai prane
ša, kad lenkų kareivis buvo 
įėjęs į Dancigo teritoriją. 
Dancigo vokiečių sargybi
niai jį tris kartus įspėję. Po 
įspėjimo lenkų kareivis at
statęs šautuvą, tada į jį pa
siųsta ugnis. Tas incidentas 
įvyko tuoj po lenkų reikala
vimo paleisti dancigiečių su
imtus du lenkų muitinės in
spektorius ir motorlaivio 
vairuotoją.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Kaunas. — Vytauto D. 
universitetą per pirmąjį 
1939 m. pusmetį baigė ir 
diplomus gavo 239 asmenys. 
Iš viso ligi šiol per visus 
fakultetus pripažinti jau 3,- 
479 diplomai.
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Pavasario saulė ir vėjas vasaris 
Pasveikino žemę kaip širdį varge. 
Neliaus jau artojas krūtinės jos aręs. 
Burs laimę už darbą žiedai jam margi.

Neliauja artojas žemelę vis aręs, 
Kad būtų ramybės ir duonos skalsu, 
Palaiminki, Dieve, dausas atidaręs, 
Tėvynės artoją stiprybės' balsu!

Visa graz 
abiem su 
rašyti. Pi 
jau tardė 
dorių, o ] 
iš nuovad 
do; sako, 
stovyklą 
dų skleidi

Dar vagą, dar vieną, ir gilią, ir ilgą, 
Kaip žemės vargai tie širdies gelmėse, 
Kad plūgas užverstų vargelį, kaip smilgą, 
Kad vargą paguostų naktužė vėsi.

Nuo rytmečio varpo per dieną, kaip marios,
Žengs žemės artojas vaga iš vagos,
Kad varpus subręstų, kaip mintys nemarios, 
Kad laukas žaliuotų, kai jį išvagos.

Padangėje saulė ir veidas taip kaista.
Bet žengia artojas gimtuoju lauku.
— Ei, vagą, bėrasis! Bus duonos, bus maisto.
Tas mudviejų vargas — tai žemei auka.

binėdama 
ir glostė 
juos klos 
pūtė, ir 
tikri. Aš 
katinėlių 
užsipuol

— Pir

Subscription Rates:
U. S. A. one year ...*...
U. S. A. six months ...

Other Countries one year .
Other Countries six months

Advertising rates on application

EteAtua ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Brangi E 
Vincukas g 

dėde, papasa 
pirktus kaili: 
į katinėli 
įtinėliai, d( 
įpyliu ne kat

LEIDŽIA LHfl'UVlŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
i. Valst. metams ................  $2.00

Jungt. Valst. pusmečiui ............ $1.10
Užsienyje metama ..................... $$2.75
Užsienyje pusmečiui ..................... $1-60

Skelbimų kainos pagal susitarimą

Šiuo raštu skelbiu, kad ALRK. Federacijos kongresas 
įvyks 1939 m. rugsėjo 12 ir 13 dienomis, Apreiškimo para
pijos salėj, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y.

Kongreso tvarka:
Pirmoji diena

1. Antradienį, rugsėjo 12 d., 10 valandą rytą iškilmin
gos šv. Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioj.

2. 12 vai. kongreso posėdžių atidarymas.
3. 1 vai. bendri atstovų pietūs.
4. 2 vai. sveikinimai ir valdybos raportai.
5. 4 vai. kun. V. Masiulio referatas jaunimo organizavi

mo klausimu. ’
6. 8 vai. vak. kongreso atstovams pagerbti banketas.

Antroji diena
1. Trečiadienį, rugsėjo 13 d., 9 vai. gedulingos pamaldos 

už mirusius Federacijos narius.
2. 10 vai. posėdžių pradžia — sveikinimai.
3. 10:30 vai. red. Mato Šujaus referatas atplėštų nuo 

Lietuvos kraštų vadavimo reikalu.
4. 1 vai. bendri atstovų pietūs.
5. 2 vai. prof. dr. K. Pakšto referatas aktualiais mūsų 

tautos reikalais.
6. 4 vai. rezoliucijų priėmimas ir valdybos rinkimas.
Kongreso rengimo komisija (N. Y. Federacijos apskri

ties sudaryta) praneša, kad už dvejus pietus, iškilmingą 
vakarienę ir registraciją atstovams reiks mokėti tik penki 
doleriai. Gerai, kad tokia tvarka nustatyta ir kad iš ank
sto apie tai pranešama.

Atstovai, norintieji sustoti privačiuose savo tautiečių 
namuose, tesikreipia į N. Y. Federacijos apskritį, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Ir visas kitas informacijas kon- •X K
greso ręikalu bus galima gauti šiuo adresu.

Ta pačia proga primenu, kad kongrese sprendžiamą 
balsą turi: Federacijos centro valdybos nariai, Federaci
jos Tarybos nariai, gerame stovyje esantieji Federacijos 
skyriai ir užsimokėjusios savo duokles Federacijos centrui 
draugijos. Sprendžiamą balsą turi ir katalikiškų laikraš
čių atstovai. Atstovų į kongresą siunčia: apskritys — 5;», 
Fed. skyriai — 3; draugijos — 1; dr-jos turinčios per 100 
narių — 2; centralinės organizacijos — vieną nuo tūks
tančio narių; redakcijos po vieną.

Organizacijos, draugijos, Federacijos apskritys ir sky
riai, redakcijos ir, aplamai, visos lietuvių kolonijos pasirū
pinkime prisiųsti į svarbųjį Federacijos 27 kongresą — 
visuotinąjį Amerikos liet, katalikų suvažiavimą — savo 
atstovus. Organizuokimės, vienykimės ir stiprinkimės!

Dr. Antanas Rakauskas,
ALRK. Federacijos pirm.

(Lietuvos gcreralinio kon
sulo J. Budrio žodis L. Vy
čių 27-tam metiniam seime, 
pasnkvtas rugpjūčio 9 d. 
banketo metu, Newark, N.

Brangūs Vyčiai:
Su malonumu priėmiau 

Vyčių vadovybės kvietimą 
dalyvauti Jūsų seime. Lai
kas, deja, neleido man at
vykti ir į seimo atidarymą 
ir į ši pobūvį, tad pasirin
kau antrą, kad jaukioje at
mosferoje galėčiau pabūti su 
Jumis, ilgiau ir arčiau susi
pažinti.

Gal lengviausias būdas 
pakalbėti, pasakius Jums 
porą komplimentų ir tuo pa
sitenkinti. Bet tada aš neim
čiau* Jūsų garbingos organi
zacijos. Tai, kas gera šeimy
niniame subuvime, vardadie
nio pokylyje, netinka rimtos 
organizacijos seimui. Vyčių 
organizacija išsišakojusi per 
visas J. A. V. Jūs turite sa
vo spaudos organą, savo 
sporto grupes, skaitlingai 
susirenkat kasmet, kad ap- 
svarstytumėt savo reikalus 
ir perrinktumėt vadus. 
Imant dėmesin atstumus ir 
kitas kliūtis Amerikos sąly-
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gose, atsitraukti nuo darbo 
ir atiduoti kelių dienų, gal 
savaitės, laiką organizacijos 
reikalams — nelengva. Tas 
parodo, kad Jūsų, Vyčių, or
ganizacija yra stipri ir šian
dien. Šis seimas aptars bū
dus ir padės gaires ateities 
veikimui, kad organizacija 
būtų stipri ir rytoj. Jūsų 
naujieji parinkti vadai ir 
Jūs patys, peržvelgę praei
ties veikimą, permatysit ir 
tą rytojų.

Vieną pamatinių silpnybių 
visų lietuviškų organizacijų 
Amerikoje, kad jos tautišką 
darbą mato tik siaurai savo 
organizacijos ribose. Jei tau
tiniam lietuviškam darbe 
kooperuotų tarp savęs visos 
organizacijos, žymiai sustip
rėtų tautinis susipratimas ir 
pakiltų svoris lietuvių Ame
rikoje; nuo to laimėtų ir 
pavienios organizacijos. Pa
imkime tik vieną pavyzdį: 
pavienėms organizacijoms, o 
vpač jų skyriams ir kuo
poms, neįmanoma sukurti 
knygynu arba jie susidės iš 
poros dešimčių knygų, bet 
visos organizacijos drauge 
sukurtų kiekvienoje, kiek di
desnėje, kolonijoje, visai pa
dorų knygyną. O ar be to į- 
manomas kultūriniai tauti-

Petras Vaičiūnas

— Lietūkis netrukus ren
giasi pastatyti malūną ap
dirbti įvežtai ryžių žaliavai.

— Gudžiūnų valsčiuje, 
praėjus perkūnijai, per 10 
minučių įvyko 5 gaisrai.

— Lietuvos Bankui suma
žinus diskonto procentą iš 7 
į 6, atitinkamai sumažino ir 
kiti bankai.

— Šiuo metu per parą 
vandentiekio vandens Kaune 
suvartojama apie 11,000 kub 
metrų.

— Jau yra parengtas Lie
tuvos Ūkininkų Organizaci
jos projektas ir įteiktas mi- 
nisterių tarybai.

— Trūkstant garažų, Kau
no gatvėse naktį praleidžia 
per 100 automobilių.

— Kaišiadoryse nuo atei
nančių mokslo metų numa
toma atidaryti amatų mo
kyklą su kalvių ir dailydžių 
skyriais.

— Ukmergėje policija pa
ragino namų savininkus nu
dažyti nublukusius namų fa
sadus. Bet susitikta su sun
kumais — trūksta dažymo 
specialistų.

— Klaipėdos krašto kele
tas taupesnių darbininkų pa
bėgėlių Kauno priemiesčiuo
se pradėjo verstis bizniu, 
atidarė smulkių prekių krau
tuves. Kai kurie neblogai už
dirba.

— Mažeikiuose paštas bu
vo įsteigtas 1869 metais. 
Šiemet Mažeikių pašto įstai
gai sueina 70 metų. Tai yra 
vienas iš seniausių paštų 
Lietuvoj.

— Pastaruoju laiku Sarti
ninkuose pasirodė nežinoma 
vaikų liga ir gana sparčiai 
plečiasi. Šios ligos plitimu 
susirūpino atitinkamos įstai
gos.

— Pandėlyje, Rokiškio ap
skrity, gražioje vietoje sta
toma 3 komplektų mūrinė 

nis darbas? Ar ne tas pats 
su mokyklomis, lietuvių kal
bos kursais? O jei demokra
tų ar respublikonų partijoje 
įmanomas bendras lietuvio 
(nežiūrint jo plauko) dar
bas, tai kodėl toks bendra
darbiavimas neįmanomas 
tautiškam darbe. Vsias lie
tuvių gyvenimas ir veikimas 
įgytų kitą reikšmę, jei būtų 
vėl atnaujinta Amerikoje 
Tautos Taryba, kurion įeitų 
visų, bent stambesnių, orga
nizacijų atstovai bendram 
tautiniai — kultūriniam vei
kimui gairėms nustatyti; 
tuomet ir rytojus atrodys 
šviesesnis. Jūs jaunuomenė 
— jūsų ir rytojus.

Aukštai vertindamas Jūsų 
siekius, linkiu garbingai L. 
Vyčiu organizacijai stiprėti, 
klestėti ir toliau dirbti lietu
vių tautos labui.

pradžios mokykla, 
jau įpusėjęs.

— Susiekimo m-ja paren
gė planą pastatyti naują 
plentą Kėdainiai — Šiauliai. 
Plentas būtų 80 km ilgio. 
Statybos darbai būsią pra
dėti dar šiemet.

— Iki šiol Birštone jau 
užregistruota 2500 vasaroto
jų. Ir vis dar kasdien atvyk
sta naujų.

— Netekus Lietuvai Klai
pėdos krašto, pajūrio žvejy
bos centru likosi šventoji, 
kuriam priklauso 20 klm 
juostoje gyvenančių 2500 
žvejų.

— Šių metų žemės nusau
sinimo darbams Lietuvoje 
išleistas milijonas litų.

— Sveikatos d-to pastan
gomis pernai patikrinta pra
džios mokyklų mokytojų 
sveikata, dabar departamen
tas rūpinasi patikrinti ir 
mokinių sveikatą.

— Išlaužo grietinės nu
griebimo punkte kilo gais
ras. Ugnis sunaikino maši
nas ir namą. Nuostolių pa
daryta nemaža.

— Panemunėlio „Pavasa
rio” sąjungos skyrius liepos 
23 buvo suruošęs didingą 
metinę šventę, šventėje da
lyvavo virš 2000 jaunimo ir 
svečių.

— Artimoje ateityje yra 
numatoma per Dubysą prie 
Betygalos miestelio pastaty
ti keltus. Keltų statymo apy
linkės gyventojai seniai lau
kė.

— Mažeikių valsčiuje yra 
13 gausių šeimų, kurios turi 
po 10 — 17 vaikų. Beveik 
visos gausios šeimos gyvena 
kaime.

— Pietinėje Lietuvos da
lyje jau kai kurie ūkininkai 
pradėjo kirsti kviečius. Kvie
čių derlius neblogas.

— Praplės Kauno užmies
čio autobusų stotį, tam rei
kalui nusavinama žemė.

— Nuo liepos 24 d. Pieno
centras pradeda pirkti eks
portui vyšnias ir juoduosius 
serbentus.

— Ipotekos banko steigi
mo parengiamieji darbai jau 
baigiami ir netrukus prasi
dės konkreti banko organi
zacija.

— Subačiaus stoties mies
telyje kun. P. Mikalojūnui 
pavesta rūpintis pastatyti 
bažnyčią. Neužilgo ji jau 
bus pradėta statyti.

— Liepos 17 d. per Šiau- 
audra, nuplėšdama Meškui
čių bažnyčios stogą ir su
griaudama 10 namų.

— Liepos mėn. į Lietuvą 
atvyko Londono lietuvių 
ekskursija, viso 33 asme
nys.

— Vytauto Didžiojo uni
versitete per pirmąjį 1939

Rugpjūčio 18 d., 1939 m.

m. pusmetį daktaro laips
nius gavo 8 asmenys ir gar
bės daktaro titulus 3.

— Liepos 26 d. į Švento
sios uostą įplaukė pirmasis 
užsieninis, olandų prekinis 
laivas.

— Po Klaipėdos netekimo 
Alytuje buvo apsigyvenę 100 
pabėgėlių. Dabar, gavę dar
bą, jie baigia išsiskirstyti į 
kitas vietas.

— Kaune prie gatvių pla
tinimo darbų dirba 400 dar
bininkų.

— Seimas priėmė įstaty
mą, pagal kurį bus suvieno
dintas elektros tarifas. Dau
gelyje Lietuvos miestų elek
tra, ryšium su tuo įstatymu, 
bus nupiginta.

— Šį rudenį yra numaty
ta sutvarkyti Birutės kalną 
Palangoje. Kalno sutvarky
mo projektas jau ruošiamas.

— Šiais metais vasarotojų 
Palanga jau turi apie 5000. 
Pernai tuo laiku turėjo 8255.

— Šiluvos apylinkės miš
kuose dėl pasirodžiusių me
džių kenkėjų ir padarytos 
dezinfekcijos, uždrausta juo
se uogauti bei grybauti.

— Prijungus Klaipėdos 
kraštą prie Vokietijos, dide
snis iš užsienio prekių įveži
mas eina per Virbalio stotį.

— Pagerėjus autobusų su
sisiekimui tarp Biržų ir Pa
nevėžio pagyvėjo Vabalnin
ko miestelis.

— Žydų spaudos žiniomis, 
Klaipėdoje dabartiniu metu 
tėra likę tik 10 žydų šeimų.

— Paskirtas naujas SSSR, 
prekybos atstovas Lietuvai 
S. A. Efanovas atvyko į 
Kauną liepos 26 d.

— Ūkininkai, ypatingai 
Zarasų apylinkės, gaudami 
mažai pašaro parduoda gy
vulius. Todėl gyvulių kainos 
smarkiai kritusios.

— Vabalninko apylinkėse 
pradėjo rodytis vilkų gau
jos, kurios daro ūkininkams 
nemažus nuostolius.

— Alytaus apskrities val
dyba dėl finansinių sunku
mų nutraukė kai kurių pra
džios mokyklų remonto dar
bus.

— Lietuvoje per dešimtį 
dienų gegužės mėn. Ginklų 
ir Karo laivyno fondams su
aukota 169,173 lt. 26 et.

— Merkinės gyventojai 
nori, kad vėl būtų atgaivin
ta vidurinė mokykla, nes 
apylinkė yra didelė ir mo
kykla galėtų išsilaikyti.

— Liepos 27 — 30 d.d. 
lankėsi didelis lietuvių prie- 
telius Anglijos ats. gen. 
Burtas.

— Nuo ateinančių metų 
Lietuvoje manoma pradėti 
sausinti didesniuosius miš
kus. Pirmiau daugiau dėme
sio buvo kreipiama į žemės 
ūkio sausinimo darbus, bet 
dabar pradėta rūpintis ir 
miškais.

— Miškų departamentas 
mano, kad dar šiemet Vo
kietijai miško medžiagos 
bus parduota už milijoną li
tų, neskaitant parduotųjų.

— Šiais metais Tauragės 
apskr. statomos trys mūri
nės mokyklos. Jos bus Lau
kuvoje ir Eržvilke 6 kom
plektų ir Paslūžiniuose 2 
komplektų.

— Seredžiaus miesteliui 
būtinai reikalinga elektra. 
Elektros įvedimo klausimas 
sprendžiamas.

— Kaune sudaryta komi
sija linų klausimams tvar
kyti. Komisija išnagrinės vi
sas esamas aplinkybes ir pa
ruoš projektą prekybai ir 
eksportui.

— Marijampolės apylinkės 
ūkininkai daug kasa durpių. 
Vienas ūkininkas Granų kai
me gyvenamame name įsi
rengė centralinį apšildymą, 
kuriam naudoja durpes.

— Rugpiūčio 1 d. grįžo į 
Lenkiją apie savaitę Lietu
voje viešėję 30 lenkų rašyto
jų ekskursija. Rugpiūčio 2

Jeigu šv. Teresėlė būtų 
buvus tik šiaip patraukianti 
mergaitė, laiminga savo 
meile Išganytojui, ji nebūtų 
taip visų suvažėjus. Ji buvo 
daugiau negu mergaitė, ji 
drąsi, didžia širdimi mote
ris, kuri, matydama apvai
nikuotą Kristų erškėčių vai
niku, maldavo, kad ir ją toks 
pat vainikas puoštų.

Kodėl, kai Išganytojas ap
sireiškė šv. Katrynai ir davė 
jai pasirinkti rožių ir erškė
čių vainikus, ji pasirinko 
erškėčių? Kodėl Teresėlė ėjo 
išsižadėjimo, pasiaukojimo ir 
kentėjimo keliu? Šios šven
tosios matė Kristaus kan
čias. Jos nenorėjo pasaulio 
džiaugsmo ir juoko, nes Jo 
gyvenimas pripildytas išme
tinėjimais ir kartumais, jos 
mylėjo Jį.

Šventumo vedamos pažino 
nudėmes ir bausmes už jas. 
Jų skaisčiomis akimis patys 
mažyčiai netobulumai buvo 
verti aštriausios atgailos. 
Nerasdamos savo sieloj di
desnės dėmės, maldavo Die
vo sosto leisti joms pakelti 
bausmę kitų nusidėjėlių. 
Anksti, beveik kūdikystėje, 
šv. Teresėlė pamilo nukry
žiuotą Kristų, jos ašaros vil
gė kruvinas ir sudraskytas 
Jo kojas. Dar labiau ji pami
lo Kristų, kada jos protas 
pažino nuodėmės biaurmą ir 
bausmę už ją. Todėl ji jau
tėsi esanti mažoji auka Kri
staus kentėjimuose. .

Tokiu būdu visas gyveni
mas tos mažosios aukos, ne
žiūrint meilės ir saldumo, 
buvo vienok neperstojančia 
kančia, panaši į nekruviną
ją Švč. Panelės kančią. Kū
dikiu būdama ji pateko į 
ašarų klonį. Jai reikėjo sto
vėti prie mirusios motinos 
karsto, pačiai teko ilgai gu
lėti susirgus, ligi buvo ste
buklingai išgydyta Dievo 
Motinos. Reikėjo jausti šir
dies skausmą, kai jos numy
lėta sesuo Paulina paliko ją, 
stodama vienuolynan.

Eidama penkioliktus me
tus, ji jau pasirengus ir pa
siryžus vesti vienuolės kar- 
melitės gyvenimą, nors tai 
buvo atidavimas kūno ir sie
los marinimui ir kančioms. 
Nesulaužoma tyla, pertrauk
tas miegas, ilgieji pasninkai, 
kieta lova, paprastas rankų 
darbas buvo vienuolės kar- 
melietės gyvenimas. Kelda- 

d. atvyko į Lietuvą Lenkijos 
telegramų agentūros direk
torius ir keli kiti agentūros 
redaktoriai. Be to, Kaune 
viešėjo apie 50 Lenkijos ko
operatyvų sąjungos „Spo- 
lem” narių. Rugpjūčio 5 d. į 
Kauną atvyko Vilniaus lie
tuvių mokytojų ekskursijos.

— Londono lietuviai per 
Draugiją Užsienio Lietu
viams Remti paaukojo Gink
lų Fondui 1,821.35 lt., ku
riuos atvežė Londono lietu
vių ekskursija; ekskursijos 
dalyviai patys Ginklų Fon
dui dar suaukojo 115 litų.

— Ispanijos pasiuntiniu 
Lietuvai paskirtas Don 
Louis de Olivarez Cande de 
Artazes. Lenkijos pasiutiny- 
bės Lietuvai I sekretorius 
M. Zalienskis atšauktas iš 
savo vietos ir paskirtas I 
sekretorium Lenkijos pa
siuntinybėje Helsinky. Len
kijos pasiuntinybės Kaune 
I sekretorium paskirtas Var
šuvos užsienių reik, ministe
rijos patarėjas Bernard 
Fuksiewicz.

— Šiomis dienomis žino
masis sportininkas — krep
šininkas amerikietis M. Ruz- 
gys susituokė su sportininke 
— lengvaatlete D. Vitartai- 
te. Vestuvėse dalyvavo ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovas Lietuvai Owen 
J. C. Norem. 
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Dovanok, 
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kalbėti nep:

vosi maldai vos galėdama 
pakelti galvelę, dirbo skal
bykloje greta savo sesers, 
tačiau negalėjo kalbėtis, nes 
regula neleido. Silpnas jos 
kūnas buvo, bet išpildė vis
ką. Nelengva jai buvo tapti 
šventąja. Atgaila, pasiauko
jimas ir savęs išsižadėjimas 
nelengvas ir šventiesiems. 
Tik prisiminimas Kristaus 
kančių ir neužgesinamas no
ras pagelbėti 
padaro, kad 
ma.

Prie tokio 
nimo ji dar pridėjo didesnį 
pasiaukojimą. Maža buvo 
skrupulinga, perdaug švel
nios sąžinės, net kentėjo tą 
sausumą, kurią jaučia žmo
gus, norįs Dievui melstis, 
bet Dievas jam neprieina
mas. Tapus vienuole, ji pra
šė Kristaus leisti jai pajusti 
dalį to apleidimo, kuris ver
tė Kristų sušukti ant kry
žiaus: „Dieve mano, Dieve 
mano, kam Tu mane aplei
dai?” Ji žinojo, kad daugelis 
šventųjų jautė Kristaus ar
timumą ir turėjo įrodymus, 
kad Kristus juos mylėjo. Šv. 
Teresė (didž.) jautė dvasios 
pakilimus, šv. Margarita 
matė net Švenčiausiąją Šir
dį, šv. Pranciškus turėjo lai
mės jausti ir nešioti savo 
rankose antspaudą Kristaus 
žaizdų. Bet visi tie malonu
mai buvo svetimi mažajai 
Teresėlei. Ji laisva valia net 
prašė sulaikyti visokį mal
dos saldumą ir susiramini
mą. Ji pasirinko tarnauti 
Kristui ir be šių atlyginimų. 
Ji vengė bet kokių dvasios 
pakylėjimų, ji norėjo kentė
ti.

Kristus išklausė savo su
žieduotinės. Ji neturėjo 
džiaugsmo maldoje. Po šven
tos Komunijos ar klūpoda
ma prie Tabernakulio, kai 
siela liejosi meilėje, ji ne
girdėjo jokio atbalsio iš Kri
staus, turėjo save priversti 
atlikti pamaldumą, be ma
žiausio suraminimo ar vidu
jinio džiaugsmo.

Teresėlės viršininkė, į ku
rią ji žiūrėjo kai Dievo vie
tininkę, manė, kad toji jau
nutė vienuolė bus pagadinta, 
jei per daug jai malonumų 
bus teikiama. Viršininkė į 
ją žiūrėjo kaip į triukšmada
rę, skaitė ją per jauna rim
tam darbui.

Teresėlė vėl pergyveno 
naują širdies skausmą, kai 
sužinojo, kad jos tėvelis ap
sirgo proto liga. Apgailesta
vo, kad daugiau negalėsianti 
jo rankos paimti ar kitu bū
du išreikšti tėvui dukters 
meilę. Prie to dar prisidėjo 
jos pačios liga, padidindama 
kentėjimus. Per visus kar- 
melietės metus ji gyveno at
gailoje, išsižadėjime, be ma
žiausio suraminimo, išski
riant džiaugsmą, kad ji leng
vina pačiam Kristui kentėti. 
Teresėlė tikrai suprato ir 
pamilo kryžių, persiėmė die
višku supratimu nuodėmės 
bausmės. Ji dalyvavo Kris
taus- kentėjimuose už nusi
dėjėlius.

Žiūrėdami į šią laisvos va
lios auką, ar galime sau do
vanoti, kai kas valanda 
skundžiamės savo vargais ir 
lengvai metame maldą, kai 
nesiseka? Mūsų meilė taip 
pat nukryžiuota, bet mes 
vengiame, bėgame nuo savo 
kentėjimų kryžiaus. Mūsų ! 
nuodėmės pasiekia kalnus, o’ 
mes tolinamės nuo atgailos, 
kuri galėtų tuos kalnus nu
lyginti.

Jei kentėjimai ir suspau
dimai buvo dalis Mažosios 
Gėlelės gyvenimo, neaplenkė 
kentėjimai nei Dievo Moti
nos Marijos, nei vieno iš 
šventųjų, kaip mes galime 
abejoti, kad tie kentėjimai 
ir kryžiai nėra ypatingi žen
klai Dievo meilės mums?
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A. Vienuolis

Laiškas iš Kaimo
Brangus Dėde,
Vincukas gal jau Tamstai, 

dėde, papasakojo apie mūsų 
pirktus kailinius — „tikrus 
jūrų katinėlius”. Bet tai ne 
katinėliai, dėde, kaip Dievą 
myliu ne katinėliai, o papra
stas katinėliu nudažytas 
šuo, ir šuniena dvokia!

Patark, brangus dėde, kas 
daryti. Mes visi, kaip be gal
vų, o žmona, stačiai, iš pro
to kraustosi. Tai žertas — 
keturi tūkstančiai kruvinu 
prakaitu uždirbtų litų už to
lų, atsiprašant...

Dovanok mums, brangus 
dėde, kad mes Tamstos ne
paklausėme ir pinigus vis 
dėlto iš banko atsiėmėme. 
Dovanok, dėde, dovanok, 
mat, mes žmonės prasti, ne
mokyti, manėme, kad kai dė
dė valdininkas, tai kitaip ir 
kalbėti neprivalai. Tamstos 
nepaklausėme, o pasitikėjo
me žuliku, apgaviku, svieto 
monytoju! Koks jis kontra
bandininkas! Jis ne kontra
bandininkas, o stačiai žuli- 
kas! O kaip gražiai kalbėjo: 
įtikinėjo, bažijos, dievažijos 
ir pranašavo, kad litas galįs 
greit kristi dievolvuotis, ir 
kad bankai subankrutuosią,
jo katinėlių kaina esanti 
amžinai pastovi! Be to, pa- 
šnypštė man į ausį, kad jis 
taip pigiai juos parduodąs 
tik dėl to, kad kontrabanda 
iš Lenkijos atgabenęs! Įkal
binėdamas katinėlius pirkti, 
ir glostė juos, ir ant delnų 
juos klostė, ir per plaukelius 
pūtė, ir vis įtikinėjo, kad 
tikri. Aš, žinoma, menkas 
katinėlių žinovas, bet žmona 
užsipuolė:

— Pirkime ir pirkime, 
kam, sako, pinigus namie 
laikyti — gali sudegti ar pa
vogti, o katinėliais, važiuo
dama į turgų ar į bažnyčią, 
aš ir pati užsivilksiu ir pra
vėdinsiu... O kai jau reiks 
pinigų, tai vėl už tuos pačius 
pinigus parduosime. Ir įkal
bėjo!

Buvome ir policijoje. Su
rašė protokolą ir liepė kreip
tis ir į tą nuovadą, kurios 
ribose mus tas žulikas apga
vo. Be to, dėde, išklausinėjo 
kas mus baugino, kas gan
dus skleidė ir kas prikalbėjo 
atsiimti iš banko pinigus. 
Visa gražiai surašė ir mums 
abiem su žmona davė pasi
rašyti. Pasirašėme, o vakar 
jau tardė ir Fabijoną, ir Izi
dorių, o Balakausko ir visai 
iš nuovados namo nebepalei
do; sako, išsiusią į darbo 
stovyklą už melagingų gan
dų skleidimą.

Visa, dėde, pasisakėm, tik 
nutylėjom, kad tas žulikas 
dėjosi kontrabandininkas 
esąs. Mat, sako, jei būtu
mėm pasisakę, kad su . kon
trabandininkais sėbraujam, 
tai ir mus būtų abu su žmo
na į darbo stovyklą išsiuntę 
ir dar muitą už keturias 
tūkstantis litų pareikalavę 
apmokėti! Tai įsipainiojom, 
dėde, tai įsipainiojom, už dū
šias tik čyščiuje!

Žmonės sako viena bėda 
ne bėda, o dvi trys žmogų 
suėda. Taip ir su mumis. 
Nuvažiavau aš pas kūmą 
Kemeklį bent poros šimtų li
telių pasiskolinti; mat ir jis 
pabūgęs gandų kartu su mu
mis atsiėmė iš banko pini
gus. Nuvažiavau, žiūriu, kū
ma guli gryčios pašalėje 
galvą apsitulojusi, paakyje 
mėlynė, žandas įdrėkstas. 
— Sveika, sakau, kūmute, 
matau negaluoji, gal galvą 
sopą?

O kūmutė, užuot pasveiki
nusi, į vidų užprašiusi, kad
prapliups ašaroti, kad pra-‘ 
pliupsi...

Na, manau, su vyru susi
pešė, bet dėjausi nieko nesu
prantąs.

— O kur gi, klausiu, kū
mas Tamošius?

— Eik, sako, gryčion, ra
si.

Einu per kiemą ir galvo
ju: visa Dievas mano kū
mams davė: ir garbės, ir 
turtų, ir sveikatėlės gražios, 
tik moterystės laimės pa
šykštėjo. Na, manau, aš 
juos tuojau sutaikinsiu. Įei
nu, Tamošius guli ant suolo 
ir išvertęs akis į lubas žiūri. 
— Tegul bus pagarbintas... 
Sveikas, Tamošiau, — pra
bilau įėjęs. O Tamošius, kad 
bent nuo suolo būtų pasikė
lęs: dėbtelėjo į mane akimis 
ir nusigrįžę į sieną.

— Niekis, sakau, Tamo
šiau, niekis, aš jus tuojau 
sutaikysiu ir po valandėlės 
vėl abu kaip karveliai bur
kuosite ir bučiuositės... šei
moj ne dyvas ir susipykti.

Tamošius nė grįžt.
— Atvažiavau, sakau, aš 

pas tave kūme Tamošiau, 
bent poros šimtelių litų pa
siskolinti — mane skaudi 
Dievo nelaimė palietė...

— Kokia Dievo rykštė? — 
staiga nušoko nuo suolo Ta
mošius, — sudegei?

— Ne.
— Apvogė?
— Ne.
— Tai kokia gi Dievo ryk

štė tave palietė — mirė kas?
— Ne, kūme Tamošiau,

ne: mano katinėliai, kuriuos 
pirkau už iš banko atsiim
tas sutaupąs, pasirodo ne
tikri — tik katinėliais dažy
tas šuns kailis!

Tamošius išplėtė akis, pa
sverdėjo ir kad puls man į 
glėbį verkdamas:

— Ir aš, — sako, — uba
gas, ir aš nė cento prie dū
šios nebeturiu!

— O tau kas, — nustebau 
aš, — juk tu regis nieko ne- 
pirkai?

— Nepirkai, nepirkai, — 
pamėgdžiojo mane Tamo
šius: — ne pirkau, o rugių 
aruode tuos šešius tūkstan
čius litų pasidėjau. Aš pasi
tikėjau, o žmona, nieko ne
žinodama, ėmė ir pardavė su 
grūdais kažin kokiam žyde
liui. O žydelis nežinia nei 
koks, nei iš kur. Visus apy
linkės miestelius išvažinė- 
jom, visus išklausinėjom — 
niekas nežino ir gana.

Prisipažinsiu, dėde, nors 
man kiek ir lengviau ant šir
dies pasidarė, bet pagailo ir 
kūmų: kartu nuvažiavome, 
kartu atsiėmėme, kartu dar 
ir pasimylėjome traktieriu
je.

— O kol gi kūma perriš
ta galva vaikšto ir paakyje 
mėlynė? — paklausia Tamo
šiaus.

— Mat, aš iš širdies sopu
lio porą kartų samčiu kauk
štelėjau jai per galvą, tai 
ir... — ir Tamošius nuleido 
akis.

Atėjo ir kūma. Ir kad 
jie abu puls mane, kad puls: 
kad ne aš, tai jie nei į banką 
būtų važiavę, nei pinigų 
ėmę... Kad pradėjo, kad pra
dėjo, maniau, kad ir šuni
mis užpiudys. Išvažiavau ne
atsisveikinęs. O dabar, kai 
rašau dėdei laišką, policinin
kas atnešė kvietimą į nuo
vadą: nekitaip, kaip, kad 
bus Tamošius mane apskun
dęs!... Brangus dėde, jei ma
ne išsiųstų į darbo stovyklą, 
ar pareikalautų muito už 
tuos 4,000 litų, tai, susimil
damas, dėde, užtark mane 
ten Kaune; aš ir taip esu 
nubaustas. Ir ne aš vienas 
toks: egi ir mūsų Salalau- 
kių Skrebūnas už išimtus iš 
banko pinigus nusipirko Uk
mergėje net penkis auksi
nius laikrodėlius, o dabar 
vaikšto, žmogus, kaip žemes 
pardavęs, tik niekam nesi
skundžia; matyt ir jį žuli- 
kai apgavo. O titnago kietu
mo žmogus... Policininkas 
kviečia tuojau eiti su juo į 
nuovadą. Tai jau tik Tamo
šius įskundė. Gelbėk, dėde, 
gelbėk! Einu. Sudiev. Tams
tos brolvaikis

Mikas Paklumbis.
(Iš „Lietuvos Aido”)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1039 has been issued to the underrlgned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 Avenue H. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Columbia Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS NOMEIKA
1 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 — 40th Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BROOKLYN FINNISH SOC. CLUB, Inc. 

764—40th Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2673 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, Inc.

445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

CHARLES CITRIN
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4646 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEE LIEBERMAN and ROSE GROSSBERG 
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
629 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THERESA BEAVERS
629 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
564 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA SKODIS
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MONTAGUE
454 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTON BOUR
5323—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE PASQUENZA
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

Ar žinote Savininkus Neatsiimtų Pinigų
Žemiau surašyti asmenų vardai yra mūsų rekorduose, kaipo savi
ninkų santaupų Williamsburgh Banke. Per penkioliką ar daugiau 
metų nėra buvę jokios veiklos šiose sąskaitose. Jeigu jūs žinote 
Antrašus šių asmenų, malonėkite pranešti šiam bankui.

SĄRAŠAS ASMENŲ ESANČIŲ SAVININKAIS

Neatsiimtų Indelių Padėtų
THE WILLIAMSBURGH SAVINGS BANK

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MESSINEO
29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1082 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATILDA DAVIS
1082 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2749 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN and MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. t

JAMES P. SMITH
140 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Grove Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRAVIS BROS., Inc.
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.

ELECTRIC REFRIGERATORS
Hotpoint Value Yardstick shows 36 outstand
ing refrigerator features: 6-Way Cold Storage 
Compartment. Pop-Ice Trays. 16-point tem
perature control. Adjustable Interior. Adjust
able-height gliding shelves. Semi-automatic 
defrosting. New dessert tray. Vacuum sealed 
Thriftmasler mechanism. Fruit and vegetable 
storage drawers. Automatic Interior Light. All- 
‘leel cabinet. Food safety gauge. And 24 more.

CENTRAL GAS RANGE
& REFRIGERATOR CO, Inc.

1791 Webster Ave., 
Bronx, N. Y.
Tel. JErome ”-2200

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLODZI BALSIS
459 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4347 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

E. SCHROETER & S. . CAPPIELLO 
Execs of Est. of Thomas Danola

1461 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(All addresses below are believed to be

A
Adlington, Marrian, or George L., 1554 

Broadway.
Adonski, Frank, 56 Metropolitan Ave. 
Aronson, Ida, 526 Cleveland St.
Asseckis, Justinis, 234 N. 7th St.

B
Baer, Elisabeth M., 367 Edison Pl., Glen

dale, L. I.
Baker, Catherine E., or Henry F., 219 Ver

non Ave.
Bauer, Eva, 137 St. Nicholas Ave.
Berman, Benjamin, in trust for Leo Ber

man, 56 Moore St.
’ Birch, Helen L., 612 W. 114th St., New 

York City, or Hankin, Martha A., 1088 
Dean St.

Blinn, Mary, 1674 Gates Ave.
Bloomer, Robert T., 450 Van Buren St.
Brenner, Est. of Abraham; Brenner, Mary, 

Admx., 180 Noll St.
Buzas, Juozas, 292 Metropolitan Ave.

C
Calabrese, Meri or Vincenzo, 224 Union 

Ave.
Conly Frank P., 10 Columbia St., New 

York City.
Cornish, Lysle N., or Frank W., 526 Han

cock St.
Crouze, Anna Herman, 93 Penn St.
Curry, Delia, 891 Park Place.

D
Downer, Jennie L., 299 Broadway.

E
Eberhardt, Friedrich, Woodhaven, L. I.

F
Fawkner, Emily F., or Elizabeth O., 4825 

Osgood St., Bronx, N. Y.
Fenn, John H., 87 Gerry St'.
Feuerstein, Frieda, 192 Floyd St. 
Finegan, Patrick, 1849 Broadway. 
Fink, Mari, 222 Stockholm St. 
Finkelstein, Gusse, 728 Driggs Ave. 
Foley, John, 116 Vanderbilt Ave.
Friell, Mary P., 286 Welling St., Richmond 

Hill, L. I.
G

Gallagher, Owen, 161 N. 6th St.
Gim, Gog, 744 Fulton St.
Ginsburg, Rebecca, 580 Metropolitan Ave. 
Griffen, Margaret, 53 Taylor St.
Groh, Magdalena, Chestnut St., Richmond 

Hill, N. Y.
Grubbe, Peter Frederick, 637 DeKalb Ave. 

H
Haff, Sarah May, 4813 Beaufort St., Morris 

Park, L. I.
Hanrahan, Matthew J., 2459 Linden St. 
Haurlin, Hilda P., 1455 71st St. 
Heidenreiter, Joseph, 169 Suydam St.

J
Ja’blonowsky, Francisek, 172 13th St., Jer

sey City, N. J.
Jervolino, Pasqjiale, 22 Havemeyer St.

K
Klein, Sarah, 281 S. 4th St.
Knowles, Alan W., 137 Macon St.
Kornrumpf, William or Frances, 184 Rich

ardson St.
Koster, John H., 335 Chauncey St.
Kredarauskas, Antony, 560 Grand St. 
Kreschauer, Jacob, 43 Liberty Ave.

L
Langan, Florence, 65 South 6th St. 
Lausch, Louise, 26 Hawthorne St. 
Leknicks, Jonas J., 213 South 4th St. 
Levy, Mina, 172 Stuyvesant Ave. 
Lomasky, Morris, 198 South 1st St. 
Long, Catherine, 337 Van Brunt St. 
Ludwig, Katie, 436 E. 14th St., N. Y. C.
Lurie, Beatrice, 106 Lee Ave.

M
MacMillan, Celeynia M., 216 East 30th St., 

N. Y. C.
Mandia, Benny, 59 Cook St.

WILLIAMSBUR
THE

in Brooklyn unless otherwise designated)

Marciano, Erasmo, 717 Lincoln Place.
Mark, Anna J., 2522 Woodbine St., Ridge

wood, N. Y.
Martin, Edward or Elizabeth, 158 Linden 

Street.
Marweg, William, 42 Navy St.
McCarthy, William, Hill near Broad, Mas- 

peth, L. I.
McDougall, Grace Winifred, in trust for 

Mary A. Rynd, 162 Putnam Ave.
McKenzie, Rose, 222 Bergen St.
McMahon, Mary E., 7 Moffat St.
McMullen, Cathrine, 137 Edgecomb Ave.
Merry, Bridget, 133 Bedford Ave.
Messana, Agostino, 85 Starr St.
Michalski, Alek, or Kazemera, 340- Leonard 

Street.
Morauskus, Sophie, 158 Johnson Ave.
Morrissey, Byron, 48 South 10th St.
Murphy, Hattie L., 156 Eckford St.

N
Narbut, Joseph, 456 Grand St.
Nicolosi, Domenico, 74 Starr St.
Nord, Gustaf E., 160 South 8th St.

O
O’Connell, Theresa, Shellwood, near 10th

St., Elmhurst, L. L, or Sheehan, Mary 
T., 2168 83rd St.

Ogden, J. Stanley, in trust for John S.
Ogden Jr., 287 Woodside Ave., New
ark, N. J.

P
Pellegrino, Santo, 21 Bogart St.
Portelroy, Catherine M., in trust for Char

lotte J. Portelroy, 68 Patchen Ave.
Price, Catherine or Bernard, 1064 Forest 

Ave., Ridgewood, L. I.
Prince, Rossa, 104 Division Ave.

R
Rache, Ellen, 60 Clymer St.
Romagnolo, Salvator, in trust for Louis 

D’Martino, 570 East 23rd St.
Ruselio, Miguel, 48 S. 10th St., in trust for 

Felsiano, Baleares Menorca, pueblo de 
Alayoi, Spain.

S
Sagotsky, Minnie, 152 S. 8th St.
Sakalousky, Joseph, 303 Wythe Ave.
Schauer, John A., in trust for Emma S.

Schauer, 58A Sutton St.
Schneider, Joseph, 205 Lavonia Ave.
Schneider, Louis, in trust for Lillian, 366 

. Chester St., N. Y. C.
Semrow, Edward, 51 S. 3rd St.
Shirweiz, Pauline, 352 Wythe Ave.
Simon, Fannie, 1956 Bergen St.
Smith, Henry, 124 N. 5th St.
Smith, Mary E. or Jacob, 44 Montrose Ave.
Stracke, Mary or Theodore, 10447 93d Ave., 

Richmond Hill, N. Y.
Stelling, William, 330 Clifton Place.
Strassner, Maria, 452 Madison St.
Sullivan, Daniel, 510 Wythe Ave.

T
Tripel, Morris, Rockaway Beach, N. Y.

U
Urgo, Rocco, 407 Bedford Ave.

V
Vespar, Bernhart or Augusta, 469 DeKalb 

Avenue.
Vetrano, Giacomo, 766 Park Ave.

W
Waite, Robert J., Estate of: Mary Ann 

Waite, Admx., 263 Ewen St.
Wehmann, Adelheid, 1001 DeKalb Ave.
Weinmann, Fred, 861 Sedgewick St.
Weston, Carrie E., 1569 East 28th St.
Wiener, Rose., 132 Vernon Ave.
Wolfson, Max, in trust for Clara, 106 Hart 

Street.
¥

Yasinskas, Yurgis or Kaszimeara, 32 Hud
son Ave.

'Zeigler, Bridget, 10 Archer Place, Jamaica, 
Long Island.

mutual SAVINGS BANK

FOUNDED 1851 TO SERVE THE FAMILIES OF BROOKLYN AND LONG ISLAND

MANION AND ASHLAND FLACH alio BROADWAY AT DRIOOI AVINUI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE JURIS
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
thę Alcoholic Beverage Control Law at 
2658 Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY
2668 Genittsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES Ė. H. LAUBER
181 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE COHEN and SIDNEY COHEN 
4920 Avenue K, Brooklyn, N. Y.



SUGBALTIMORE, MD.

GREAT NECK, L. I. Y.
611—3rd

LAN1

372 Ralph

MAS
459—6th

NOTICE

HARRISON-KEARNY, N. J.

PHILADELPHIA, PA.

be consumed on the

77 Engert
478 Smith

ONLY

mi

—

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on theCHARLES 
Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
948 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1 Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Law at 
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

BASILICO
Brooklyn, N. Y.

FEIN
Brooklyn, N. Y.

RAVITZ
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

STEINER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 95 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

JAKE SUDLER
315 Christopher St., Brooklyn, N. Y.

KARL HEUER
948 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

DANIEL R. . KELLY 
St., Brooklyn, N. Y.

JOE ROSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3019 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
372 Ralph 
County of 
premises.

ALEX COHEN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1171 has been issued to the urdersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
478 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB SOI has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 866 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
304 Prospect Park West, Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EUREKA RESTAURANT, Inc. 
304 Prospect Park West, Brooklyn, N.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
484 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL T. CAPETANAKIS 
Broadway Inn

484 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2937 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES JOVINO
2937 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 2725 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1040 has been issued to the undersigned 
to 'ell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
611 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATTHEW & STELLA DORAK 
Ave., Brooklyn, N. Y.

BINDERT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
436 Flushing Avenue, ~ 
County of Kings, to 
premises.

SEVERINO
436 Flushing Ave.,

MICHAEL ROACH
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Ki igs, to be 0nsumed on the 
premises. &

NICK PAPPAS 
d-b-a Oyster Bay Chop House

446 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE CROSWELL
1234 E. 15th St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
EB 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
29 Hegeman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
29 Hegeman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH THALER
77 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
196 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
196 Graham Ave.,

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS
301 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 'is hereby given that License No. 
EB 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
263 Riverdale Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL
263 Riverdale Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, -to be consumed on the 
premises.

MAX DRUKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Bev< nge Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOVICK
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NUPIGINTA IKI

Rugpiūcio 18 d., 1939 m.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

— Rugp. 7 d. mirė Zofija 
Abeciūnienė; sirgo apie 3 
metus po automobiliaus ne
laimės; tai viena gabiausių 
praeities veikėjų. Mylėjo sa
vo bažnyčią ir lietuvių tau
tą; per 40 metų be jos ne
praėjo nė vienas parapijos 
parengimas, nė vienas pašal
pos tautai ar pavargėliams 
susirinkimas. Jos sumanūs 
patarimai ir asmeniški pasi
darbavimai daug įnešdavo 
energiško visuomenei judėji
mo; nei viena kuopa be jos 
prisidėjimo nesiorganizavo, 
o jos vadovybė, kaip pirmi
ninkės, visų buvo pageidau
jama. Visi senieji veikėjai 
liūdi, netekę tokios asmeny
bės, kurios darbas visuome
nei visados buvo brangus. 
Likusi našle, dar daugiau 
dirbo parapijai; jos vardas, 
kaip Zofija Mažeikienė, vi
siems buvo žinomas ir tapus 
Abeciūniene vis buvo žino
ma kaip Mažeikienė. Tik ne
laiminga ilga liga sustabdė 
jos visuomenišką veiklą, vi
sos mūsų kuopos suspėjo nu
silpnėti idėjingoje veikloje, 
net ir jos vardą pamiršo, o 
velionės vyras net jos valią 
sulaužė, palaidodamas iš ai
rių bažnyčios. Neteko gar
bingai velionei savo numylė
toje bažnyčioje gauti pasku
tinio patarnavimo. Visi vei
kėjai susijaudinę dėl Abeciū- 
no elgesio. Niekada Zofija 
Mažeikienė — Abeciūnienė 
panegyrikų nemėgdavo, bet 
reikia paminėti jos pavyz
dingą ilgų metų darbuotę 
visuomenei. Jos 40 metų 
veiklą gerai žino SLRKA. 13 
kuopa, Moterų Sąjungos 8 
kuopa, L. K. Federacijos 
skyrius, Tautos Fondas, šv. 
Vincento pašalpos skyrius, 
šv. Pranciškaus dr-ja, Alto
riaus, Rožančiaus dr-jos; čia 
jos pėdsakai palikti ilgai at
minti.

— Šv. Alfonso liet, bažny
čioje įvesta garsiakalbiai. 
Gotiško stiliaus skliautai la
bai daug aidų sukelia kuni
gui pamokslą sakant, toli 
esantiems negalima nugirs
ti; gal nauji prietaisai pa
gelbės klausytojams.

važiuoja šie chorai: šv. 
Pranciškaus par., Miners- 
Mills; šv. Kazimiero par., 
Plymout; šv. Kazimiero par., 
Pittston; šv. Marijos Ap
reiškimo par., Kingston; šv. 
Onos par., Luzerne; švč. 
Trejybės par., Wilkes-Barre 
ir šv. Juozapo par., Scran
ton. Iki šiol jau užsiregis
travo 360 asmenų, kurie pri
pildys 10 autobusų. Kadangi 
daug žmonių nori vykti kar
tu su chorais į Lietuvių Die
ną, tad komisija pasistengė 
gauti dar keletą vietų vieš
buty. Visi, kurie nori vykti 
su chorų ekskursija, prašo
mi registruotis. Registracija 
uždaroma rugpiūcio 22 d. 
Registracijos reikalais ma
lonėkit kreiptis į komisiją:

Jonas J. Šaučiūnas, 183 
Zerbey Ave., Kingston, Pa. 
Phone 7-3311 ir

Petras J. Karašauskas, 13 
Garraham Ave., Lynwood 
Wilkes-Barre, Pa. Phone 
2-5243.

tada būtų galima didelius 
gražius darbus nuveikti. Tė
veliai turėtų paraginti, kad 
jų sūneliai ir dukrelės nesi- 
bastytų, kur jų niekas ne
mato, o stotų į jaunimo dar
bą.

Choras turi savo paskuti
nį parengimą rugpiūcio 25 
d., Pleasure Beach parke; 
pelnas choro kelionei į 
Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dieną. Paremkite, nusi
pirkdami bilietėlį tik už 10 
centų.

Rugpiūcio 20 d. šį sekma
dienį, rengiamas 6 Bridge- 
porto didelių draugijų pikni
kas, kurio pelnas Klaipėdos 
pabėgėliams. Pikniko svarba 
yra labai naudinga, tad visi 
paremkite.

WILKES-BARRE, PA.

Pasaulinės Parodos reikalu
Wyoming Klonio lietuvių 

R. K. parapijų chorai smar
kiai rengiasi į Lietuvių Die
ną, kuri įvyks rugsėjo 10 d. 
Pasaulinėj Parodoj, New 
Yorke. Prieš savaitę „Dai
nos” draugijos ekskursijos 
komisijos nariai muz. J. J. 
Šaučiūnas ir muz. P. J. Ka- 
rašauskas buvo nuvykę į 
New Yorką, kur galutinai 
užbaigė tvarkyti ekskursijos 
reikalus. Taipgi aplankė ir 
apžiūrėjo Lietuvos Pavilijo- 
ną ir pasimatė su p. J. B. 
Laučka, komiteto pirminin
ku ir komp. J. Žilevičium, 
jungtinio choro dirigentu. 
Plačiai apkalbėta visa pro
grama ir ekskursijos komi
sija yra. pilnai patenkinta. 
Wyoming Klonio lietuvių 
ekskursija apsistos viename 
gražiausių viešbučių, Hotel 
New Yorker, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Šiame 
viešbuty apsistoję svečiai 
turės didelį patogumą, nes 
tik vienas blokas iki Penna 
stočiai, kur gaunami trauki
niai, kurie be sustojimo nu
veža į parodą tik už 10 cen
tų.

Dainos draugijos ekskur
sija ,į Pasaulinę Parodą iš
vyks rugsėjo 9 d. 8 vai. ry
te, o atgal grįš pirmadienį, 
rugsėjo 11 d. 11 vai. vakare. 
Važiuosime gražiais Frank 
Martz autobusais. Į parodą

Paremkime Lietuvių Dieną
Pasaulinės Parodos Lietu

vių Dienos komitetas širdin
gai prašo visų lietuvių pini
ginės paramos. Rugsėjo 10 
d., Lietuvių Dienoje, bus vi
sų lietuvių pastangų ir dar
bų apvainikavimas, kur iš 
visų kraštų suvažiuos tūks
tančiai lietuvių Pasaulinėn 
Parodon, pasirodyti pasaulio 
tautų šeimoje. Kiekvienas 
lietuvis turi prisidėti ar sa
vo dalyvavimu Lietuvių Die
noje, arba bent maža pinigi
ne auka.

Lietuvių Dienos komitetas 
daug kartų per spaudą ir 
gyvu žodžiu prašė piniginės 
paramos. Tam tikslui patarė 
surengti išvažiavimus, vaka
rus, rinkti garsinimus į Liet. 
Dienos programos knygą ir 
kitaip. Draugijų prašė paau
koti stambesnes sumas ir t.t. 
Lietuvių kolonijose yra pla
tinami Lietuvių Dienos žen
kleliai po 25 c. Tą ženklelį 
kiekvienas lietuvis turėtų 
įsigyti ir su pasididžiavimu 
viešai dėvėti. Philadelphijo
je kalbamus ženklelius gali
ma gauti pas Petrą Staniš- 
kį, 653 N. 11th St., pas Ka
zimierą Dryžą, Praną Pūką, 
Antaną Mitchell ir pas ki
tus. Neatidėliodami įsigyki- 
me, nes parama Lietuvių 
Dienai dabar labai yra rei
kalinga. Pr. Pūkas.

BRIDGEPORT, CONN.

Praeitą savaitę kleb. kun. 
J. Kazlauskas buvo išvykęs 
rekolekcijų.

dalyviai, atsilankiusieji į 
programą, buvo šie: kun. J. 
Kripas, kun. A. Pilkūnas, dr. 
W. Bulevičius, p. M. Colney, 
N. Matucevičienė, M. Digi- 
mienė, J. Daugėla, B. Rasi- 
mavičiūtė, A. Kateiva, V. 
Jakštaitė, A. Adomaitytė, O. 
Povilaitytė, B. Kukauskaitė, 
L. Vilkaitė, V. Vikauskaitė, 
F. Girulaitytė, E. Kripaitis, 
A. Jogėla, P. ir J. Stepona
vičiai. M. Digimienė.

Nors L. Vyčių seime buvo 
tiktai vienas delegatas iš 
vietinės vyčių kuopos, bet 
greatneckiečiai gerai žino, 
kad jis supažindins visus 
vietinius lietuvius apie sei
mo pasisekimą ir svarbumą. 
Great Necko kuopa nėra di
delė, bet visi jaunuoliai do
misi centro veikla ir seimo 
nutarimais. Seimas pasibai-

Parapijos nuosavybė vis 
gražinama. Įdėti nauji šaly- 
gatviai, pataisyti jaunimui gė, bet visų delegatų ir ko- 
susirinkimo namai ir visa 
salė nudažoma. O.

misijų darbai tiktai praside
da.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
DAVID SPEREGON & ALEX NIVAKOFF 

5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
9311 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAM
9311 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 2907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
d-b-a Roosevelt Bar and Grill

2258 Pacific St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

12 Adelphi St., Brooklyn, N. Y.
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Vyčių seimas iškilmingai 
pasibaigė rugp. 10 d. New- 
arko arkivyskupas prisiuntė 
sekančią telegramą Vyčių 
seimui: „Su džiaugsmu pra
nešu gavęs jūsų telegramą, 
išreiškiančią sūniškus jaus
mus Motinai Bažnyčiai. Aš 
laiminu jus ir visus delega
tus, dalyvaujančius L. Vy
čių metinėje konvencijoje. 
Lai Dievas įkvepia ir rodo 
jums visiems kelią visuose 
jūsų troškimuose ir pasiry
žimuose”.

Thomas J. Walsh, 
Newarko Arkivyskupas.

Įspūdis liko, kad šis sei
mas buvo vienas gražiausių 
seimų. Rugp. 11 d. delegatai 
triukšmingai važiavo į pa
saulinę parodą.

Rugpiūcio 23 d. prasideda 
parapijos bazaras. Nors 
greatneckiečiai neturi savo 
atskiros parapijos, bet jie 
prisideda savo darbu vieti
nei parapijai. Šiemet vyčiai 
ir Federacija žada pasirody
ti su naujybėmis. Vaikinų 
grupė turės kažkokius 
„bowling” metimus. Be to, 
bus pravestas Lietuvos skel
bimo darbas.

- Ruj 
Kulikaus 
Pranokai 

-Km

Mūsų jaunųjų baseballo 
komanda „Kryžiuočiai” vėl 
laimėjo 2 žaidimus. Turi da
bar 24 laimėjimus. Neužilgo 
susitiks su vietine vyčių ko
manda.

Juozo Jankausko sesuo, 
Pranciška Lulienė Makofka, 
susilaukė dukters, Joyce Do
ris. Krikštas buvo liepos 30 
d. Krikšto tėvai — Raymond 
Dowling ir EI. Jankauskie
nė.

Viktorija Urbonienė, gyv. 
11 John St., Harrisone, turė
jo operaciją West Hudson 
Hospital, Kearny, praeitą 
sekmadienį. Ji sveiksta ir 
neužilgo grįš namo.

Šiemet bazaro komisija 
ieško tarp parapijiečių visų 
tautų žmonių, kuriuos prašo 
gauti tikrus tautinius kos
tiumus ir kiekvieną vakarą 
pasirodyti bazare. Prie šio 
darbo prisidės ir Great 
Necko lietuviai. Ieškome da
bar tautinių drabužių vaiki
nams ir merginoms. Gal lie
tuviai suras ir kokį gražų 
rankdarbį, kurį išleistų lai
mėjimui. Vietinis.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that 
C 234 has been issued to the 
to sell beer at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 898 
Kent Ave., Borough of B’klyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROXY BEER DISTRIBUTORS, Inc.
898 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COSTAS CARAMALLIS
6 Howard Ave., Brooklyn, N. Y,

License No. 
undersigned 
Section75 of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD KAUL
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

BEST BUTOF THEENTIRE IMWEEHELD/

Tf FRIGIDAIRE
DOZENS OF EXCLUSIVE FEATURES...INCLUDING SAME FAMOUS METER
MISER MECHANISM... AND SAME FINEST QUALITY CONSTRUCTION 

FEATURES AS FRIGIDAIRE MODELS COSTING $100 MORE!
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Praeitą sekmadienį par. 
choras turėjo savo išvažiavi
mą į gražų ežerą; jaunimas 
linksminos, dainavo ir mau
dėsi. Choristų buvo didelis, 
gražus būrys. Kartu dalyva
vo ir kleb. kun. Kazlauskas; 
jis yra didelis jaunimo va
das; kartu su juo dalyvau
ja, o jaunimas tuo labai pa
tenkintas, ypač choristai. 
Šeimininkavo O. Tuskaitė, 
Andriulaitienė, V. Mockevi
čius ir Zikaras. Rengimo ko
mitetas buvo darbštus ir sa
vo užduotį gerai atliko. Cho
ristai labai dėkingi tiems 
asmenims, kurie savo auto
mobiliais pagelbėjo nuva
žiuoti: A. Tuskai, Ed. Tamu- 
šiūnui, J. Bajorui, kun. J. 
Kazlauskui ir A. Stanišaus- 
kui. Tokius pasilinksmini
mus jaunimas turi turėti 
dažniau; jie tik subendrins 
jų gražius darbus ir gerai 
susipažins vieni su kitais. 
Būtų gerai, kad visas para
pijos jaunimas, kuris mėgs
ta dirbti, įsirašytų į chorą, o

Rugp. 1 d. mirė Juozas 
Papeckas, 53 m., kilęs iš 
Liudvinavo parapijos. Palai
dotas rugp. 4 d. iš Dievo 
Motinos Sopulingos bažny
čios. Mišias atlaikė kun. L. 
Vaiciekauskas, kun. St. Sto
nis ir kun. Ant. Bubąs D. 
M. Sopulingos bažnyčios vi
karas. Palaidotas Kalvari
jos kapinėse. Laidojimu rū
pinosi grab. Ašakūnas 
(Shawkonis).

Lith Dux.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 has been nssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
135 Grand 
County of 
premises.

Control Law al 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

135 Grand
ANNA ALLEN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, Inc.
11 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel.: MArket 2-5270

WATERBURY, CONN.

Rugpiūcio 4 d. užbaigime 
vasarinių kursų Yale univer
sitete, New Haven, Conn, 
studentai išpildė gražią pro
gramą. Plačiai anglų kalbo
je kun. Kripas nušvietė Lie
tuvos istoriją. Valerija Jak- 
štaitė lietuvių ir anglų kal
bomis pasakė trumpą kalbe
lę. Choro ved. Bronė Rasi- 
mavičiūtė kalbėjo apie lietu
vių dainas ir muziką. Po to 
Vaizbos Buto choras sudai
navo keletą lietuviškų daine
lių. Po programos buvo su
ruošta lietuviškų dirbinių 
parodėlė, kurią paruošė A. 
Kateiva, M. Matusevičienė ir 
M. Digimienė, A. Kateiva ir 
V. Jakštaitė buvo pasipuošę 
tautiškais rūbais. Svečiai ir

f

«:

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

NesvalglnanClų Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Iš New Britain 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 
krautuvėms, vestuvėms Ir t.t. 

Reikalaukite visur to vardo 
Sodės Ir Alaus

§1-93 Warwick St., Newark, N. J.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWXONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

• At the price there’s nothing else like this 
remarkable new Frigidaire model! Built to 
the same high quality standards as the most 
expensive Frigidaire model made-with the 
same basic features that have made the 
name Frigidaire world-famous for econom
ical and safer food protection...long years 
of trouble-free operation. It’s the greatest 
value of the year! Don’t miss seeing it!

ALL THESE GENUINE FRIGID AIRE FEATURES!
$ FAMOUS METER-MISER MECHANISM
@ EXCLUSIVE F-114 REFRIGERANT
e 1-P1ECE ALL-STEEL CABINET CONSTRUCTION,'
@ 5-YEAR PROTECTION PLAN ON SEALED-IN 

MECHANISM
Q BUILT AND BACKED BY GENERAL MOTORS

PLUS MANY OTHER IMPORTANT MONEY-SAVING 
ADVANTAGES!

Set of highest quality Ovenware 
Dishes and Oven ware Water Ser
ver included at this low price!

12450
Easy Terms
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O. FKIEDMAN MUSIC SHOP 
433 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-4798
APPROVED DEALER OF BROOKLYN EDISON CO.
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VIETOS ŽINIOS
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS TRAUKINIO NELAIMĖ

SPATZANNY
alpioj Brooklyn,

252 So.

LANKĖSI REDAKCIJOJ LIETUVIŠKAS

1914

Liet

MASPETHO ŽINIOS 608 East

be consumed off the

485 Myrtle 111 Nassau

(Kleen Koi Coal Co.)

DR. J. VAITULIONIS

889 Gates

Lie. No. L886EVergreen 7-1645

Manhattan Liquor Store Brooklyno Graboriai
264 Grand St., Brooklyn,

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ
BROOKLYNE

EVergreen 8-9770

PIRKITE RAKANDUS
DABAR JOSEPH LE VANDA

JOSEPH GARSZVA

Graborius NOTARY PUBLIC
MIRĖ

337 Union Av., B’klyn, N.Y

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATIONNAUJI RADINIAI
patarnavo

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI Tel. Virginia 7-4499Tel. STagg 2-4409

P-lės M. Baronaitės
ruoštos tautiškų šokių jau Laidotuvių Direktorius

ATSILANKYKITE
BAR RESTAURANT & DANCING

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
Galėsite sužinoti įvairiausių informacijų apie Pasaulinę Parodą,

Veronica R. ValantiejusSUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE

54-41—72nd Street,

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

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Street, 
Kings,

JOSEPH 
Ave.,

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158
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led to the mdeipri 
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be consumed ■ i

jūsų gimines, senus draugus ir pažįstamus

?APPAS
ay Chop House

Brooklyn, KI

EVA
1596 Bedford Ave.

County of 
premises.

ERNE PATE 
Brooklyn, N.

280 Union Av., Brooklyn, N. Y. Klubo šeimininkas Jurgis Karpus

the Alcoholic
1596 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

R. KELLY
Brooklyn, K.1

CHARLES MANERI 
Brooklyn, N. Y.

RAPOPORT 
Brooklyn

LAURO
Brooklyn, N.

iven that Litas!» 
ued to the tudenįs 
I under Section i( < 
ige Control Ln 1

558 Powell 
County of 
premises.

JOHN
70 Norman Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LEON
Brooklyn,

BOROS BROS.
407 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ROSE-LEVINE
Roseland Dairies

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

PAPPIANOU
Brooklyn, N. Y.

EDWARD GELB
Ave. Brooklyn, N. Y.

given that 
sued to the

DEMANN
Brooklyn, Ki

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSWELL
Brooklyn, S.I

WILLIAM kOCH
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Keturi vagonai BMT. lini
jos Coney Island traukinio 
peršoko pervažą prie Ocean 
Parkway stoties. Nelaimė į- 
vyko rugpjūčio 13 d. popiet. 
Nelaimėje sužeisti 22 asme
nys. Nelaimės metu trauki
nyje buvo apie 500 keleivių. 
Tarp jų kilo nemaža panika.

BROWN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises'.

ADOLPH NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

JACK GEFFEN
364 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ucense No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
889 Gates 
County of 
premises.

485 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

CHARLES HOCHHEISER
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
414 Utica 
County of 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

3EHRENS
Brookln,)f.l

560 Morgan Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE &
560 Morgan Ave.,

JACOB SOFER
Ave., Brooklyn, N. Y.

’REEDMAN
Br<**In.N.T

Long Beach, L. I. — Rug
pjūčio 15 d. 9 vai. nežinomi 
5 piktadariai apiplėšė Na
tional City Bank of Long 
Beach pasiuntinį, kuris nešė 
70,000 dol. į paštą persiunti
mui į Federal Reserve Bank. 
Plėšikai, kurie buvo pasislė
pę už sunkvežimio, su kul
kosvaidžiai sulaikė policinin
ką ir pasiuntinį, atimdami iš 
jų paketą su pinigais. Pikta
darius bandyta sugauti, bet 
nepavyko.

Svečiams bus duodama ’’souvenirs

LOUIS
185 Norman Ave.

LONDON
Brooklyn, N. Y.

D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

iven that License )■ 
led to the nnderotn 

under Section 5i f
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Borough of Brw 
be consumed a ■

Control Law at 
Ave., Borough of B’klyn. 
to be consumed off the

KEKER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD D’AMATO
New York Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law al 
Avenue, Borough of Brooklyn 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4612 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

Beverage Control Law at 
West, Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn.
Kings, to

EDELSTEIN
West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer’ at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
671 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LIPOWAY’S FOOD STORES. Inc. 
671 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112a Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Norman Avenue, 
County’ of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

HUTTNER
Brooklyn, N. Y.

MORRIS ZACK
9th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the _Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
70 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GYDO bo pelito, be 
vaistų Ir be chemi 
kalų, tl" 
pilkomis 
Visokios 
gydomos

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises..
WILLIAM BICA & 

246 Nassau Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
801 Knickerbocker

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 — So. 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Avenue, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 5343 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

558 Powell St.
353 Newport St.

Rugpjūčio 11 d. seimo da
lyviai su Jersey City klebo
nu, kun. M. Kemežiu prieša
kyje aplankė Lietuvos Pavi- 
lijoną pasaulinėje parodoje. 
Dalis atstovų New Yorko 
apylinkėje pabuvo ilgesnį 
laiką.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street. 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
1112—86th St.,

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Priefi pat AprelSklmo bažnyčią)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
608 East New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10151 has been issued to the undersigneel 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
407 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖMS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas

VYČIŲ CENTRO
VALDYBA

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 961 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
606 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD H. KAMPS
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves

NOTICE 
EB 1052 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

CELIA PELLEGRINO
9032 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

firai that B

11 under Sm

Bortnigfj qi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

nimo grupes prašomos iš
moktus šokius pradėti kar
toti, nes Lietuvių Diena jau 
visai arti, šiuo metu p. Ba
ronaitė lankosi Bostono apy
linkėje, kur lavina jaunimą 
tautiškų šokių srityje. Šio 
mėnesio gale ji grįš į New 
Yorką ir tada patikrins vie
tines jaunimo grupes. Rug
sėjo 5 ir 8 d.d. bus bendros 
pratybos, per kurias bus ga
lutinai pasiruošta Lietuvių 
Dienos programai. Pratybos, 
kaip numatoma, įvyks Klas- 
čiaus parko salėje, Maspe-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BERNSTEIN & 
BECKIE MELTZER 

(Taysteo Food Stores)
Avenue M Brooklyn, N. Y.

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

the Alcoholic 
2703 Avenue _
County of Kings, 
premises.

JOHN 
2703 Avenue Z,

sA'

NOTICE is hereby given that ^License No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO 
d-b-a Adelphi Delicatessen

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

liven that lu, 
med to the tcS 
11 under Sectia 
W Control l 

Borough of fe 
». be consumed

BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TIEDEMANN
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

84-02 Jamaica/Avenue, 
Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

DAVID GREKIN
315 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

ven that License B 
ied to the undewd 

under Section it •
ge Control ' 
torough of BiwM 
be conraned ® ®

— Karnavalas buvo pra
tęstas ligi rugp. 17 d. Liks 
gražaus pelno. Karnavalo 
karaliene išrinkta Gražulie- 
nė. Daugiau apie karnavalą 
kitą kartą.

— Iš Moterų Sąjungos sei
mo parvažiuodamos Maspe- 
the dienai kitai apsistojo 
viešnios iš Chicagos: Simu
tienė, Poškienė, Sakalienė ir 
kitos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4017 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF ENDERS
4017 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
256 Sumner Avenue, 
County of Kings, t< 
premises.

JOSEPH
256 Sumner Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ

liven that Lit®*!* 
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB109G0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
472 Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
472 Ridgewood Ave.
A-K-A 173 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under * Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St. Brooklyn, N. Y.

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 o1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE KRINSKY 
d-b-a Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic
222 Prospect Park 
County of Kings, 
premises.

MAX
222 Prospect Park

that tl~

'su savo 
rankomis. 

Ilgos yra 
vyrų, mo-| 

tčrų ir valkų. Pa
tarimai veltui. 
VAI ANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienials Ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio 14 d. „Norman
die” laivu sugrįžo kunigai 
J. Aleksiūnas ir P. Lekešis. 
Uoste juos sutiko kunigai J. 
Balkūnas, J. Laurynaitis ir 
J. Sitavičius, J. Garšva, D. 
J.'Averka ir Balys Laučka. 
Sugrįžusieji savo.kelione la
bai patenkinti.

-----  $150 -----
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

— Rugs. 4 d. susituoks A. 
Kulikauskienė su Izidorių 
Pranckaičiu iš Brooklyno.

— Kun. P. Lekešis jau su
grįžo iš Lietuvos, bet, turė
damas svarbių reikalų, išvy
ko lankyti gimines Ameriko
je. Sugrįš už mėnesio.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1106 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK 
1106 Cortelyou Rd.

Maspetho 30 kp. sąjungie- 
čių atstovės dėkoja už malo
nų priėmimą kun. Petraičiui 
ir kun. Vasiui, taip pat abie- 
joms Worcesterio s-gos kuo
poms. Negalime nesidžiaug
ti ir neprisiminti tos lietu
viškos dvasios, kuri buvo 
per visą seimą. Džiaugiamės 
jaunosios kartos darbštumu 
ir lietuviškumu. Niekada ne
užmiršime tos malonios nuo
taikos, kurią praleidome pas 
Worcesterio sąjungietes.

30 kp. atstovės
Jocienė ir Skarulienė.

Oswald Kiburys, 53 metų, 
gyv. 948 Jamaica 
rė rugpiūčio 12 d. 
tas rugp. 15 d.

Laidotuvėse 
grab. J. Garšva.

3705 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HARRY
3705 Flatlands Ave.,

Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu 
Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

Paaštrinti valstybės saugu 
mo nuostatai bus taikomi ii 
svetimšaliams.

Rugpiūčio 16 d. „Ameri
kos” redakcijoje lankėsi 
kun. Jonas Švagždys L.D.S. 
centro pirm. Svečias, sutvar
kęs keletą reikalų ir apžiū
rėjęs Pasaulinę Parodą ir 
Lietuvos Pavilijoną, pabai
goje savaitės išvyks atgal.

335 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.
: EVergreen 7-7550

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Sets’ 
dio Couches

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
70,000 DOLERIŲ

MALONUS 
PRISIMINIMAS

— Pasaulinę Parodą at
lankę daugel lietuviij iš įvai
rių valstybių lankosi Maspe- 
the. Prie bažnyčios sekma
dienį teko matyti automobi- 
neetieut, Pennsylvania, New 
lių iš Massachusetts, Con- 
Jersey, Indiana, Illinois ir 
kt. valstybių.

— Rugp. 12 d. apkrikšty
ta Juliaus ir Marijonos Kor
sakų duktė — Eileen Ona. 
Krikštatėviai buvo Jonas 
Lizūnas ir Ona Plečkaitytė.

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam, valgius ameri
koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Avė., mi
Palaido

T. Fred Lefevre, Manager
LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Kaunas. — Nemuno vagai 
aukščiau Birštono prie Alks- 
niakiemio miško ūkininkai 
upės krante rado žemėmis 
apneštų didžiulių ąžuolų. 
Rastieji medžiai visai pakei
tę savo išvaizdą. Vienur jie 
tamsiai rudi, o kitur juodi, 
kaip anglis. Piūklas ir kirvis 
į juodą ąžuolą nelabai lenda. 
Jie kai kur atrodo lyg suak
menėję. Medžio tyrinėjimo 
specialistai teigia, kad tie 
ąžuolai vandenyje turėjo iš
būti po keletą tūkstančių 
metų, šiais radiniais susido
mėjo keli mūsų skulptoriai. 
Mat, iš tokių medžių galima 
padaryti įvairių gražių me
no dalykų.

Harrison
Vyčių seimas užbaigtas rug
piūčio 10 d. nauja valdyba 
išrinkta tokio sąstato: pirm. 
— Pranas Gudelis iš Day
ton, Ohio (buvęs centro vi
cepirmininkas), vicepirmi
ninkais — Antanas Gaputis 
(So. Bostono kuopos pirm.) 
ir Liudvikas Ketvirtis (bu
vęs N. Y. ir N. J. apskrities 
pirm.); sekr. — Marė Bra
zauskaitė iš Chicago, UI.; fi
nansų sekr. — Br. Rimkiūtė 
iš Cicero, III.; iždininkė — 
Monika Petraitienė iš Chica
gos, III.; iždo globėjai — 
Fel. Grendelytė (So. Bos
ton) ir K. Basanavičius 
(Jersey City); dvasios vadą 
paskirs Kunigų Vienybė.

Sekantis vyčių seimas bus 
Hartford, Conn.

ByronA 01 feL 
> w eonuuned ® 

eskaūskas

PRANCŪZIJA KOVOJA 
SU ŠNIPAIS

Vokiečių telegramų žinio
mis, nuo šių metų pradžios 
prancūzų saugumo policija 
ištyrė 25,000 šnipinėjimu į- 
tartų asmenų. 236 asmenys 
buvo suimti. Bendrai, saugu
mo priemonės paskutiniu 
laiku Prancūzijoje sustiprin
tos ir paaštrintos. Už šnipi
nėjimą ir panašius prieš
valstybinius nusikaltimus 
bus baudžiama iki mirties.

HAVEMEYER S-0259
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avėnue
MASPETH, N.Y.

į Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia

M. P. BALLAS
į (Bieliauskas)
Į \

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

t ' '
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Rugpiūčio 18 d„ 1939 m.

Far Rockaway suareštuota 
dvi šeimos ir padėta kalėj i- 
man.

Angelu Karalienės Parapijos

METRUS PI KUKASSekmadienį,
Rugpiučio - Aug. 20,1939Klasčiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Kai slaptos prekybos 
agentas Rosen gavo 7 metus 
kalėjimo už narkotikų par
davinėjimą, teisme daugu
mas moterų sukėlė riaušes. 
Viena moteris norėjo šokti 
pro langą.

50 Prospect parko žvėry
no žiūrovų už erzinimą hi je
nų nubausti teisme po 1 dol.

NewYorko pajūrių prižiū
rėtojai ir jų vadai kviečia 
visus jaunuolius mokytis 
plaukti. Pamokos duodamos 
Brighton Beach maudynėse; 
Broad Channell maudynėse; 
Riverside Cascade prūde; 
Jerome Cascade prūde ir 
Palisade Amusement parko 
prūde. Mokoma dykai.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

Pradžia 2 valandą po pietį]. Įžanga 50 centų

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI

Visus vietos ir apylinkės lietuvius maloniai kviečiame šiame piknike dalyvauti.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Parapijos piknikas jau tik 
už poros dienų. Ar visi esa
me pasirengę ateinančio sek
madienio pramogon Klas- 
čiaus parke?

Kaip girdėti, šis išvažiavi
mas bus vienas didžiausių, 
nes ne tik jaunimas, bet ir 
senesnieji ir patys senukai 
rengiasi vykti ir pasidžiaug
ti tarp savųjų.

Piknike, be kitų įdomybių, 
bus karaliaus, karalienės, 
karalaičio ir karalaitės rin
kimai, kurie daugelį suįdo
mina, nes kiekvienas turi 
noro, kad jo draugas ar 
draugė būtų pagerbti, kaip 
populiariausi parapijiečiai.

Kiek žinoma, kandidatų 
yra daug ir pramatoma, kad 
jų lenktyniavimai bus įdo
mūs. Dauguma kandidatų 
savo „kampanijas” veda 
slaptai ir jų vardai paaiškės 
tik pačiame piknike. Žinomi 
ir viešai užsiregistravę ir 
balsų gavę šie:

Karaliaus — V. Žeman- 
tauskas — 150 balsų;

Karalienės — O. Blažins- 
kienė — 65 bal.;

Karalaičio — V. Bružas
— 180 b., S. Švedas — 200 
b., Bayer-Bajauskas — 160 
bal,;

Karalaitės — Ag. Vasaus- 
kaitė — 190 b., M. Pankevi- 
čiūtė — 165 b., AL Pauliūtė
— 75 bal.

Šie kandidatai turi gudrių 
pagelbininkų ir savo suma
nymų nelabai kam pasako. 
Taigi, vykime visi į Klas- 
čiaus parką ir dalyvaukime 
tuose rinkimuose.

Avė., Brooklyne. Bilietų kai
na bus $1.50 asmeniui.

Jaunuolių baseball klubas 
Wythe Ave. ir Broadway 
parke jau yra laimėjęs 6 žai
dimus. Lieka dar vienas žai
dimas — 7 iš eilės ir mūsų 
parapijos jaunuoliai galės 
gauti iš miesto parkų valdy
bos atitinkamą dovaną. Kiek 
mačiau jų žaidimus, mūsiš
kiai toki „drapiežni”, kad ki
tiems neduoda nė atsikvėpti.

LANKĖSI SVEČIAI

uAiMC

Dėmesio ( 
Viskas ke 
palaidūnų 
Nauji „ui

Po kelių savaičių mūsų 
vyresniųjų klubiečių miego, 
įvyko naujienų. Matyt, kad 
kas nors jiems užmynė ant 
kojos. Praeitą savaitę jų ko
manda susirėmė su Young 
Men’s — Jaunų Vyrų — klu
bu, kurių buveinė 
Grand St. ir juos 
minkštojo sviedinio 
sumušė. Bravo!

Sekmadienį 9 vai. mišių 
metu mūsų parapijos soda- 
lietės bendrai eis prie Ko
munijos.

Praeitą savaitę „Ameri
ką” aplankė daug svečių iš 
Naujosios Anglijos: ponai 
J. Smilgiai su dviem sūne
liais ir p-lė Malinauskaitė iš 
Cambridge, Mass., V. Over- 
ka ir St. Mickevičius iš So. 
Boston, Mass., J. Raugalis ir 
J. Vilčiauskas iš Waterbury, 
Conn. Svečiai, susipažinę su 
jauniausiu liet. kat. savait
raščiu, palinkėjo klestėti ir 
pasiekti kuo daugiausiai 
skaitančiosios visuomenės.

Max Arnstein. 30 m. advo
katas, nusipirko „Sočiai 
Justice”, kun. Ch. Coughlin 
žurnalą, ir vietoje jį suplėšė. 
Buvo patrauktas teisman. 
Teisėjas jį nubaudė 2 die
nom kalėjimo arba 5 dol. 
baudos už teršimą gatvės.

Praeitą savaitę Brooklyne 
įvyko blaivininkų unijos sei
mas. Draugija turi 13,000 
narių. Dalyvavo apie 60 at
stovų.

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas A. Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą lietu
višką duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

kelksus ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams.
SIUNČIA IR Į KITUS MIESTUS.

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

Tel. EVergreen 4-7142

DALYVAVO SEIME

yra 425 
gražiai 
kovoje

Klebono kun. J. Aleksiū- 
nui sutiktuves nutarta reng
ti rugsėjo 6 dieną, Knapp 
Mansion salėje, Bedford

Parapijos salėje anglų 
kalbos ir pilietybės pamo
kos ir moterims namų ruo
šos kursai būna kasdien nuo 
9:30 vai. ryto.

Kiekvieną dieną 12:30 vai. 
mūsų par. salėje mokyklinio 
amžiaus jaunimui duodami 
pietūs iš maistingų valgių.

Pamokos ir pietūs visai 
dykai.

VARGONININKŲ IR CHO
RŲ SĄJUNGOS SEIMO 

TVARKA

XAVERAS STRUMSKIS

SAVAS PA5 5AVĄ

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 

■ IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

’’MAISTO” Konservuoti HAMS Ir PICNIC-HAMS
krapuose rauginti AGURKAI

ak Mažiausias užsakymas — 3 dėžės

M LIETUVIŠKI
|| (caramel) SALDAINIAI (supakuota po 

i 50 dvisvarių kartonų dėžėn)

J LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CDRPOR*TlOH
157 Chambers St., New York City

/f/9'

.”{Į _  MUM 4 .
■. J /»'• HcOtCM iD b UaMU
W/7

REctor 2-2786

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikėlė į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Rugsėjo 11 d., pirmadienį, 
Chorų Sąjungos seimo ati
darymas iškilmingomis mi- 
šiomis 10 vai. ryte, V. J. At
simainymo bažnyčioje, Clin
ton Ave., prie 64th St„ Mas- 
peth, N .Y. Mišias laikys 
kun. J. Simonaitis; vargoni
ninkų choras giedos „Domi
ne, amorem tuum laudabo” 
(Deschreier). Po pamaldų 
bendri delegatų užkandžiai. 
Po užkandžių seimo sesijos 
Clinton Hali, Maspeth Avė. 
Vakare išvažiavimas auto
busais ir automobiliais į pa
jūrį, Coney Island.

Antradienį rugsėjo 12 d. 
V. J. Atsimainymo par. baž
nyčioje 9 vai. iškilmingos 
mišios; laikys dvasios vadas 
kun. J. Vaičiūnas, giedos 
vargonininkų choras. Pa
mokslą sakys vietos klebo
nas, kun. J. Balkūnas. Po 
pamaldų užkandžiai ir tuoj 
pradedamos sesijos par. sa
lėje, 64-25 Perry Ave.

Seimo metu kun. J. Simo
naičio paskaita: „Bažnytinė 
ir pasaulinė muzika”. Jeigu 
dar liks laiko, bus pade
monstruota Hammond var
gonais. Įvairiais informaci
jų, nakvynių ir kitais reika
lais kreiptis: A. Visminas, 
56-04 Remsen PL, Maspeth, 
N. Y.

Seimo rengimo komisija.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

Moterų Sąjungos seime, 
įvykusiam Worcester, Mass., 
dalyvavo daug atstovių iš 
Brooklyno, būtent: M. Šert- 
vytienė, S. Subatienė, Dobro- 
volskienė, E. Vaitekūnienė, 
U. Skarulienė ir Jocienė. 
Kai kurios sąjungietės grįžo 
prie savo kasdieninių darbų, 
kitos sustojo pakeliui baigti 
atostogas.

IŠLEISTUVIŲ BANKETAS

Adomas Jezavitas, orkes
tro vedėjas, gavęs iš Lietu
vos stipendiją studijuoti mu
ziką Kauno konservatorijoj, 
išvyksta rugpiūčio 24 d. Ta 
proga rengiamas išleistuvių 
banketas rugpiūčio 19 d., 
7:30 vai. vak., Susivienijimo 
salėje, 197 Grand St. Brook
lyno lietuviai kviečiami at
silankyti.

Bilietų galima gauti ir 
„Amerikos” administracijo
je. Rep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Praeitą savaitę karštis 
New Yorke susirgdino daug 
žmonių ir kelioliką jų numa
rino. Karščiausia diena bu
vo trečiadienį. Karštis siekė 
91 laipsnį F.

Dalis italų vis dar nepa
miršta prohibicijos laikų. 
Jie daro prietaisus ir verda 
namuose munšainą. Neseniai

Komunistų dienraščio 
„Daily Worker” redaktorius 
Hathaway už neteisingą ap
rašymą nubaustas sumokėti 
vienai našlei $2,672.00 bau
dos. Praeitą savaitę paleis
tas iš arešto uždėjus $5,000.- 
00 užstatą. Teisėjas įsakė 
kom. redaktoriui neišvažiuo
ti iš Brooklyno. Kadangi 
laikraštis New Yorke, tai re
daktorius savo rašinius tu
rės siųsti paštu ar kitu ke
liu.

4 metų vaikas, Edward 
Bayer puolė nuo 4 aukšto ir 
pataikė į pirmo aukšto at
sarginius laiptus. Kritimo 
daviniai — vaikas sveikas, 
tik galvos oda nubraukta.

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

Wholsale, Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden Restaurant

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5045 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SHRIFT
7307—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10715 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583-589 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH A. DONATO 
583-589 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir 

Išrašome Receptą, Suprojek
tuojame, Pagaminame ir Pri
taikome Akinius, kada tik rei
kalinga.

Mes pataisome akis virš 500 
Gydytojų ir Profesionalų žmo
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausią 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

I

LIETUVIAI!
Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 

tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth,N.Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Reikalinga SukeltiPinigų
VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

_ Rūbai pagaminti iš geriausių vilnonių medžiagų, vėliau
sių madų ir pasiūti pirmaujančių siuvėjų tokiomis kainomis, 
kad apsimoka pirkti dabar. Darbas ir medžiaga bus daug 
brangiau šį rudenį.

ŠTAI MŪSŲ KAI KURIOS KAINOS

dabar $14.50
dabar $16.50

Siūtai ir Overcoatai kainavę $20.00
Siūtai ir Overcoatai kainavę $22.50
Siūtai ir Overcoatai kainavę $24.50 dabar $18.50

Berniukų Siūtai ir Overcoat ai ir Vyrams kelinės yra la
bai nupiginti.

Išpardavimas Eina Dabar Pas

Henry Narins Sons, Inc.
670 Grand Street kampas Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10679 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
299 Palmetto Street, 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN
299 Palmetto St.,

_ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SOMMER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

PHILIP TOMPKINS
126 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4886 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI 
353—17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer' at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. and N. JAREMBINSKY 
556— 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiuo metu 
nios plauk: 
unerikiečiai 
miršta savo 
api, kurių 
lietuvių Di 
pasaulinėje 
šauti rugsi 
pondentų pi 
rii| vietų 
dieną supi 
minios lieti 
tai dalyvau 
ga, Pittsb 
phia, Bost< 
ir ištisa eil 
mažesnių 
lietuvių gy 
bėti apie 1 
vius.

Kai įtein 
poje, amei 
turi ypatir 
vių Diena 
proga prir 
šauliui ap 
tuvių taut 
kraunamą 
kultūros 1 
singiau d; 
vių Dieno 
rodysime

Ilgą lai 
įkūrėjas: 
Europos 
ševizmo 
ir Rusijc 
tatorius
tvarą pr 
mą. Bet 
Stalinas 
darbiai, 
bes sud 
prekybi 
minutė 
soma i

Mnn 
munisti 
žinės v 
Juk dai 
tai agit 
ir fašisi 
kar jie 
palaikai 
kius su 
išmintie
stiprybė 
voje — 
mi Vol 
nariai, s 
masi, p 
miai šn 
zinamas 
kratinis 
zijos bli

Dar t 
chicagiš 
nis” ras 
tuvos 
svarbos 
kiams

mas toi 
rios pn 
Rugpiūc 
paskelb 
pasiraši 
Vokietį 
giaimū 
kaip c 
vartalic

tautos 
per da 
niekine

dienon 
Yorko 
Vartų 
nančiu


