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 Dažnai laikraščių minima 
prancūzė Tabouis, politinių 
straipsnių rašytoja, prieš 
kurį laiką Paryžiuje pareiš- 

j kusi spėliojimus, tarp kurių 
||buvo ir šis: Lietuvos Rusija 
neužimsianti grynai istori-

Atstatytom Sunaikintą Vilniaus Kraštą LIETUVOS ŽYDAMS 
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Tabouis nurodė, kad lietu
viai su rusais visada geruo
ju sugyvenę. Svarbiausia, 
lietuviai senovėje apgynė ru
sus nuo Džengis Khano ir 
totorių. Be to, Lietuva per 
nepriklausomo gyvenimo 20 
metų visada palaikius tai
kius santykius su Sov. Rusi
ja- v

Iš Tabouis pastabų plau
kia aiški išvada, kad Mask
va negalinti skriausti Lietu
vos, reikšdama rusų padėką 
lietuvių tautai už didelę pa
galbą ir net išgelbėjimą nuo 
mongolų ir totorių.

12-te šeimynų 
namas, kertmiai 
Įrenginiai.

: 16-kos šeimyną 
mas, po 3 H

kitose sekėja 
partmentų pA 
ki 75 šeimynai 
galima pirkti pi ? 

nedideliais oi ;

rmacijų ir kibią j 
ate žemiau

Dėkingumas už praeitį ir 
įvdrtinimas dabarties turėjo 
diktuoti Maskvos atsakingų 
pareigūnų sąžinei neliesti 
Lietuvos ir lietuviškų že
mių. Tačiau Maskva nevisai 
taip pasielgė. Vėliausios ži
nios rodo, kad Rusija grąži
no tik dalį lietuviškų žemių, 
kurias Sovietai pripažino 
Lietuvai 1920 metų sutarti
mi. Net Švenčionių miestas, 
lietuviška Lydos apskritis, 
lietuviškiausi Marcinkonys 
pasiliko už dabartinės Lietu
vos sienų.

Tikėkime, kad naujai už
brėžtos ribos nėra galutinės. 
Jos turės būti praplėstos to-
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tuviškiausios sritys. Atskirti 
vilniečiai lietuviai turės 
kreiptis į naujus šeimininin- 
kus, nurodydami savo norus 
ir pasiryžimus grįžti prie 
savo Tėvynės, kur grįžo so
stinė su nedidelėmis lietuvių 
žemių sritimis. Gal ir ame
rikiečiai lietuviai galės pa
gelbėti savo broliams, palik
tiems už nepriklausomos 
Lietuvos ribų.
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Lietuvoje puikiai prama- 
I !tyta dabartinė padėtis, to- 

|dėl turime pripažinti, kad 
■ (Lietuvos užsienio politika 
J savo kaimynų atžvilgiu ves- 
| ta labai tiksli. Nežiūrint, ko- 
( kia vyriausybė buvo, Lietu- 
Ova visada palaikė gerus san- 
f tykius su Sovietų Rusija. 
Į 1926 metų draugiškumo ir 
I taikaus ginčų sprendimo 
I paktui pagrindą padėjo vys-
■ kūpąs Reinys, tada buvęs 
I užsienio reikalų ministeriu.
■ Jam teko priimti Kaune So- 
I vietų užsienio reikalų komi- 
I sąrą čičeriną. Patį paktą 
Į Maskvoje pasirašė M. Sleže- 
I yičius.

Ir Rusijos kariuomenei į- 
| žygiavus į buv. Lenkijos te- 
| ritoriją, Lietuva neatsisakė 
I toli pramatančios ir taikios 
I politikos. Juk buvo kurstan- 

' q balsų įsikišti jėga svar- 
I tiems Lietuvos interesams 
į spręsti, bet Lietuvos vado- 
I vybė pasirinko kitą kelią — 
Į savo siekių neužmiršti, bet 
i prie jų artintis mažai tautai 
Į prieinamu būdu.

Pasidžiaugę Vilniaus atva
davimo faktu, pamanifesta- 
vę, imamės praktiško darbo 
— skelbiame vajų dvasiniai 
ir medžiaginiai nualintam, 
sunaikintam Vilniaus kraš
tui. Šį vajų skelbia ALRK. 
Federacija. Pradžią padarė 
ji pati, iš savo iždo paskir
dama suvargusiems vilnie
čiams šelpti tūkstantį dole
rių. Vajus prasideda tuoj. 
Federacijos apskritys, visos 
mūsų centralinės organizaci
jos su savo kuopomis, drau
gijos ir klubai prašomi stoti 
į šį vajų. Skirkite auką Vil
niaus krašto atstatymui ir 
suvargusių vilniečių šelpi
mui iš savo iždo, parinkite iš 
narių, surenkite šiam tikslui 
pramogų, kolonijos sudary
kit komitetus eiti per namus 
ir rinkti aukas šventam tau
tos reikalui.

Neužmirškime, sesers ir 
broliai, kad Vilniaus kraštas 
sugrįžo prie Lietuvos labai 
sunkiu, pavojingu jos gyve
nimo momentu. Vilnius grį
žo suskurdintas, nugyventas, 
drauge su Vilnium prie ne
priklausomosios Lietuvos 
grįžta daugybė bedarbių, ka
ro pabėgėlių, varguolių, ne
mažai svetimo, sudemorali- 
zuoto elemento. Juos visus, 
be skirtumo, reiks aprūpinti 
pastoge, duona, drabužiais, 
reiks visą kraštą atstatyti, 
reiks pravesti visą eilę rei
kalingų, socialinių ir ekono
minių reformų. Tam reiks 
daug darbo įdėti, daug turto 
nusivežti. Gyventojai turės 
pajusti, kad atėję tikrieji to 
krašto šeimininkai (lietu
viai) visu rimtumu ir nuo
širdumu rūpinasi ir žmonių 
ir viso krašto kultūrine, so
cialine ir ekonomine gerove.

Prie šio didžiojo Vilniaus 
krašto atstatymo darbo turi 
dėtis visa tauta, kiekvienas 
lietuvis, nežiūrint ar jis gy
vena Lietuvoj, ar už jos ri
bų.

Per devyniolika metų dir
bome ir aukojome senosios

sostinės atvadavimui. Tai 
nebuvo veltui. Tuo Vilniaus 
atgavimo idėja buvo palai
kyta gyva. Jei ne tas, tai 
tas kraštas nebūtų buvęs at
vaduotas. Sakėm: „Mes be 
Vilniaus nenurimsim!” Ir 
nenurimom. Jis jau mūsų. 
Bet ir dabar dar nevalia il
sėtis. Ant tautos pečių už
krito dar didesnė našta ir 
atsakomybė. Jei nepajėgsim 
ir jei nesugebėsim, ne tik 
Vilniui iškils naujų pavojų, 
bet ir Lietuvos nepriklauso
mybei išlaikyti 
naujų sunkumų.

Mes, Amerikos 
savo uoliu darbu
auka, daug padėsime savo 
senajai Tėvynei pakelti tą 
didelę naštą ir pasekmingai 
išlaikyti Lietuvos nepriklau
somybę su sostine Vilniumi.

Tad, dirbkime ir aukoki
me!

Aukas siunčiant čekius ar 
„Money orderį” reikia rašyti 
ALRK. Federacijos iždinin
ko kun. Pr. Juro vardu, o 
siųsti sekretoriui — 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Dr. Antanas Rakauskas, 
ALRK. F. Pirmininkas,

Leonardas Šimutis,
ALRK. F. Sekretorius.

susidarys

lietuviai, 
ir gausia

VOKIETIJA NORI ATSI
IMTI 3 MIL. VOKIEČIŲ
Berlynas. — Vokietijos 

vyriausybė nori pergabenti 
visus vokiečius iš Europos 
valstybių. Pirmieji vokiečiai 
„kolonistai” jau atvyko iš 
Estijos. Tuojau laukiama iš 
Latvijos ir Lietuvos, šiuo 
metu Maskvoje yra atvykusi 
vokiečių delegacija, kuri ta
riasi dėl vokiečių perkėlimo 
iš Sovietų Rusijos.

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Europos valstybėse y- 
ra toks vokiečių skaičius: 
Jugoslavijoje — 600,000; 
Rumunijoje — 800,000; Ven
grijoje — 500,000; Italijoje
— 200,000; Rusijoje — 850,- 
000; Latvijoje — 70,000, Es
tijoje — 15,000 ir Lietuvoje
— 35,000.

New York. — Lenkijos 
Žydų Federacija Amerikoje 
spalių 11 d. kreipėsi į Lietu
vos Generalinį Konsulą New 
Yorke, pasiūlydama pagalbą 
Lenkijos žydams, pabėgu
siems į Lietuvą.

Federacijos tikslas sure
gistruoti tos rūšies pabėgė
lius. Tiems iš jų, kurie turi 
giminių J. A. V. ar kituose 
kraštuose, padėti surasti 
tuos gimines, parūpinti įva
žiavimo liudijimus ir sušelp
ti kelionei į pasirinktą kraš
tą. Tuo tarpu prašė sudary
ti Lietuvoje mišrų Komite
tą, kuris atidarytų du regis
tracijos biurus Kaune ir Vil
niuje ir globotų tuos pabėgė
lius, kuriam tikslui Federa
cija siųs tam Komitetui rei
kalingas sumas.

Generalinis Konsulatas ka
beliu perdavė tą pasiūlymą 
Užsienių Reikalų Ministeri
jai Kaune, iš kur spalių 13 
d. gautas sutikimas (princi
pe) ir, kad komitetas, Fede
racijai prašant, sudarytas iš 
penkių lietuvių: buv. min. 
pirm. Vlado Mirono, Valsty
bės Tarybos narių Jono Na
vako ir Jono Vileišio, Raud. 
Kryžiaus vicepirm. gyd. pul
kininko Vlado Ingelevičiaus, 
buv. Raud. Kr. pirm. dr. Ro
ko Šliupo ir penkių žydų: 
adv. L. Garfunkelio, „Idiše 
Štime” redaktoriaus dr. Ru- 
vino Rubinšteino, Žydų 
Centralinio Banko direkto
riaus G. Volfo, Emigr. dr- 
jos „Hiasica” direktoriaus I. 
Rozovskio ir ‘kariifomenės 
vyr. rabino Samuelio Snie- 
gos.

Lietuva Jau Prisijungė Vilnių
NAUJOS LIETUVOS
SIENOS RYTUOSE

MARIANAPOLY PAŠVEN
TINTA NAUJA NUO
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Naujiems karininkams, 
šiemet išėjusiems iš karo 
mokyklos, kariuomenės va
das, gen. Raštikis, pasakė 
labai svarią kalbą, kurios 
viena ištrauka, tikime, bus 
visiems įdomi:

„Mylėkite ir gerbkite sa
vo jaunesnįjį ginklo kolegą, 
jūsų valdinį puskarininkį ir 
kareivį. Visada atsiminkite, 
kad tai yra juk tavo brolis 
tautietis su širdimi, jaus
mais ir įsitikinimais, kurių 
nevalia niekinti. Nebūkite iš
lepintais ponaičiais, nesiša-

linkite kareivių, būkite jų 
vadais, mokytojais ir auklė
tojais tarnyboje ir netarny- 
boje. Jūsų santykius su val
diniais turi normuoti ne 
sausas oficialumas, bet 
griežta drausmė ir kartu 
žmoniškas nuoširdumas ir 
meilė”.

Kai tokioje dvasioje su
tinkami nauji karininkai, 
Lietuvos žmonės gali būti 
ramūs, kad jų kariuomenė 
yra aukščiausio lygio, kuria 
gali didžiuotis bet kuri vals
tybė. Paminėtus žodžius tu
rint dėmesyje, lengvai su
prantama, kodėl gen. Rašti
kis taip mėgiamas visame 
krašte.

Atvykę iš Lietuvos pasa
koja, kad vokiečių lenkų ka
ro metu Vokietijos radijas 
dažnai labai palankiai pra
nešinėdavo apie lietuvius. 
Kartą vokiečių pranešėjas 
išskaičiavo daugelį lietuvių, 
kurie dirbo Lenkijai ir len
kų tautai, nurodydamas, kad 
lenkai savo tautos didelių 
žmonių nėra turėję. Taip pat 
per vokiečių radiją būdavo 
minima, kad Lietuvai turi 
būti pridėta daugiau terito
rijos.

Jeigu vokiečiai nuoširdžiai 
kalbėjo, dabar jie turi puikią 
progą savo žodžius vainikuo
ti darbais. Vokiečiai turi už
ėmę lietuviškas Suvalkų ir 
Seinų sritis. Kodėl jie nega
lėtų tuojau jas grąžinti lie
tuviams ?

Washington, D. C. (Lietu
vos Pasiuntinybės žinios).— 
Oficialiomis žiniomis, nau
joji Lietuvos siena rytuose 
prasideda prie Latvijos ri
bos ir eina Drūkšių ežero ry
tiniu pakraščiu, Drūkšių 
miestelį palikdama Sov. Ru
sijai; toliau pro Rismenus 
(mums), pro Daugliškių sto
tį (jiems) į vakarus nuo 
Švenčionių, kurie liko jiems, 
— pro Buivydžius (mums), 
pro Šumską, Tabariškius, 
Jankūnus, Eišiškes, Dainavą 
(visi mums) ir toliau Ūlos 
upe į vakarus ligi vadinamos 
buvusios administracijos li
nijos, — toliau ta linija kaip 
seniau, paliekant Gardiną 
tos linijos.

100,000 PABĖGĖLIŲ 
VILNIUJE

uz

Ženeva. — Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius čia ga
vo žinių, kad Vilniaus mies
te dabar yra apie 100,000 
pabėgėlių, atbėgusių iš Ru
sijos užimtų buv. Lenkijos 
žemių. Raud. Kryžius yra 
paprašytas atsiųsti savo at
stovą į Vilnių ištirti, kokia 
pagalba reikalinga pabėgė
liams.

— Lenkijoje yra pasiliku
sių apie 90 Lietuvos piliečių. 
Iš jų apie tuzinas jau parvy
ko arba parvyksta per Ka
raliaučių.

Lietuvos Pasiuntinybės Aiškinimas
(Telegrama paštu)

Washington, D. C. — Lie
tuvos Pasiuntinybė, belauk
dama oficialės žinios apie 
pasirašymą Maskvoje tarpu- 
savės militarės pagalbos ir 
Vilniaus grąžinimo sutarčių, 
tuo tarpu į paklausimus gali 
tiek pranešti, kad išvadoje 
korektingų ir apdairių dery
bų susitarimuose numato
ma:

1. Vilniaus miesto, Trakų, 
Švenčionių su apylinkėmis 
grąžinimas Lietuvai princi
pe atrodo teigiamai išspręs
tas ; smulkmenas netrukus 
patirsime, kai gausime ofi
cialų pranešimą.

2. Vilniaus srities sugrąži
nimas turės nuolatinį pobūdį 
ir Vilniaus Kraštas sudarys 
nebeatidalomą teritorijos 
dalį Lietuvos suverenume; 
kas dėl tarpusavės pagalbos 
(mutual assistance) sutar
ties, tai ji sudaroma dešim
čiai ar penkiolikai metų su 
proga pratęsti ateityje.

3. Grynai apsaugos sume
timais įrengtinos sovietų į-

5. Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos sutartyje yra svarbus 
posmas, kokio nėra estų, lat
vių sutartyse; būtent, kon
sultacijos (pasitarimo) prie
monė galimos agresijos aki
vaizdoje.

6. Lietuva laikėsi ir dabar 
laikysis „gerojo kaimyno” 
taktikos savųjų kaimynų at
žvilgiu; Lietuva dabar ran
dasi tik dviejų didžiųjų kai
mynų tarpe; abu tie kaimy
nai, vokiečiai ir rusai, yra 
užtikrinę Lietuvos neutralu
mą gerbti; Lietuva ir toliau 
laikysis didžiausio vidujinio 
vieningumo ir neabejoja ga
lėsianti geruoju sugyventi 
su naujuoju savo kaimynu 
— Sovietų Rusija; Lietuvos 
pasiimtos prievolės bus są
žiningai pildomos ir Lietuva 
todėl turės teisės to pat rei
kalauti iš kaimyno.

Amerikos lietuvių talka 
kaip pirmiau, taip ir dabar, 
naujai pasikeitusiose apys- 
tovose-, yra ir bus broliškai 
įvertinama.

Thompson, Conn. — Spa
lių 19 d., ketvirtadienį, Ma- 
rianapolio kolegija turėjo di
džiules, svarbias iškilmes. 
Atitinkamomis apeigomis 
pašventinta nauja kolegijos 
nuosavybė, kuri tik šiomis 
dienomis įsigyta, apie kurią 
praeitame „Amerikos” nu
meryje rašė pats kolegijos 
rektorius, kun. dr. J. Navic
kas.

Šventinimo apeigas atliko 
prel. kun. Jonas Ambotas, 
Hartfordo lietuvių par. kle
bonas. Į iškilmes buvo suva
žiavę daug svečių. Iš New 
Yorko apylinkės dalyvavo 
Kunigų Vienybės centro 
pirm. kun. N. Pakalnis, bu
vęs K. V. pirm. kun. J. Bal- 

' kūnas, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. P. Lekešis, „Amerikos” 
redaktorius ir kiti. Šventini
mo proga kolegija susilaukė 
daug sveikinimų iš įvairių 
vietų.

Nauja nuosavybė yra prie 
pat senosios. Kolegija įsigi
jo naujus rūmus, keletą na
mų ir nemažą plotą pievos ir 
dirbamos žemės su gražiu 
miškeliu. Naujon nuosavy
bėn jau perkelti kolegijos 
auklėtiniai, kur jie turi mie
gamas patalpas, o mokytis 
vyksta į senuosius rūmus. 
Už kiek laiko kolegijos 4 
skyriai bus[ vfš&kai atskirti 
nuo vidurinės mokyklos 
(High School), kaip to rei
kalauja valstybės švietimo 
departamentas.

Visi svečiai džiaugėsi Tė
vų Marijonų įsigyta nauja 
puikia nuosavybe, skiriama 
išeivijos geriausiam jauni
mui mokslinti, lavinti ir ruo
šti lietuvybės tvirtovių sau
gotojus.

Vilnius. — Naujausi, nors 
ir neoficialūs pranešimai, sa
ko, kad Lietuvos kariuomenė 
įžygiavo į Vilniaus miestą ir 
Lietuvai grąžintas sritis 
spalių 17 ir 18 d.d. Sov. Ru
sijos kariuomenė pasitraukė.

Spalių 14 d. Lietuvos sei
mas, išklausęs užsienio rei
kalų ministerio Urbšio pra
nešimo, patvirtino Maskvo
je pasirašytą Lietuvos-So
vietų Rusijos sutartį, pagal 
kurią Lietuvai grąžinamas 
Vilnius ir jo sritis ir susi
tarta dėl abipusės pagalbos. 
Kiek anksčiau tą sutartį pa
tvirtino Sovietų Rusijos va
dovybė.

Spalių 15 d. vakare į Vil
nių išvyko Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris gen. Sku
čas, kariuomenės pareigūnai 
ir kiti vyriausybės atstovai 
tartis su Sov. Rusijos parei
gūnais dėl įvairių smulkme
nų, grąžinant Vilniaus kraš
tą ir nustatant abiejų vals
tybių sienų žymes.

Kaip buvo sutikta Lietu
vos kariuomenė, kas jos žy
giui vadovavo, kokia admi
nistracija sudaryta Vilniaus 
krašte, rašant šiuos žodžius 
dar nežinota. Iš Lietuvos 
tiesioginių žinių negauta, o 
amerikiečių žinių agentūros 
šiuo klausimu paskutiniu 
metu buvo labai šykščios.

Spalių 16 d. iš Maskvos 
pranešta, kad ten pasirašy
ta tarp Lietuvos ir Sov. Ru
sijos ir prekybinė sutartis, 
kuri galioja 2 metams, Pa
gal šią sutartį, Lietuvos ir 
Rusijos prekyba padvigubi
nama. Iki šiol Lietuva par
duodavo Rusijai ir iš jos 
pirkdavo įvairių prekių per 
metus už 20 milijonų litų.

PRIE MERKINĖS PAIMTI
7 LENKŲ GARLAIVIAI

VOKIETIJOS LAIVAI IR 
ORLAIVIAI PUOLA ANG

LIJOS LAIVYNĄ
SKANDINAVIJOS VALS

TYBIŲ PASITARIMAS
Stockholm. — Spalių 18 d. 

Švedijos karaliaus pilyje 
prasidėjo Švedijos, Norvegi
jos ir Danijos karalių ir Suo
mijos prezidento pasitari
mas, dalyvaujant jų kraštų 
užsienio reikalų ministe- 
riams. Pasitarimo tikslas — 
išsilaikyti neutralume ir ap
saugoti Skandinavijos kraš
tų neliečiamumą, švedai, da
nai ir norvegai nori parody
ti savo vieningumą su suo
miais, iš kurių Sovietų Rusi
ja reikalauja atitinkamų 
nuolaidų.

Suomijos delegacija, su
grįžusi iš Maskvos, perdavė 
savo vyriausybei Maskvos 
siūlymus bei reikalavimus.
Delegacija veikiai grįšiantij guloms stovyklos krašto pa- 
atgal į Maskvą su Suomijos, sieniuose, neišskiriant Vil- 
vyriausybės atsakymais.1 niaus krašto; įgulų kariuo- 
Suomijoje pasiruošta įvai-1 menės bendras skaitlius at- 
riems galimumams. Iš vie-. rodo labiau aprubežiuotas, 
nos salos išgabenti visi šuo- negu mūsų kaimynuose; sto- 
miai, .kas rodo, kad Suomija i vyklavimo terminas, mato- 
pasiryžusi tą salą atiduoti mai, priklausys nuo tarptau- 
Rusijai, jei ši pasitenkins tinių įvykių.
mažesniais reikalavimais. Į j 4. Sovietų įgulos patalpin- 
kariuomenę pašaukta daug tos tam tikrose parubežių 
atsarginių. Visame krašte į- vietose: ne pramonės cen- 
vesta įvairios atsargumo ir truose ir ne didmiesčiuose, 
pasiruošimo priemonės. • Užtikrinta, kad kariškos į-

Suomius labai pradžiugino į gulos jokiu būdu nesikiš į vi- 
Amerikos prezidento Roose-j dujinę krašto santvarką, nei 
velto laiškas Sov. Rusijos : į policijos pareigas; tų įgu- 
vyriausybei, pageidaujant,;’ -J—-• -•*--------- • --
kad nebūtų pažeistas Suomi-1 
jos saugumas.

pageidaujant, i lų rajonai išnuomuojami ir, 
1 žinoma, pasilieka Lietuvos 
valdžios jurisdikcijoje.

RUSIJA REMS VOKIETIJĄ 
PREKĖMIS

Maskva. — Oficialus laik
raštis „Izvestia” paskelbė 
straipsnį, kuriame rašoma, 
kad Sovietų Rusija karo at
žvilgiu bus neutrali, bet pa
laikys su Vokietija artimą 
prekybą. Laikraštis nurodo, 
kad Anglija negalės užblo
kuoti Vokietijos, kuri dabar 
turės laisvą Baltijos jūrą. 
Tame pat straipsnyje nuro
doma, kad Anglijos laivynas 
nesąs saugus, ką parodęs vo
kiečių povandeninio laivo 
sėkmingas įsiveržimas į 
Scapa Flow uostą laivyno 
bazę.

Londonas. — Anglų dide
liam nustebimui, Anglijos 
vyriausybė tautos atstovų 
susirinkime pranešė, kad 
svarbus karinis laivas „Roy
al Oak” nuskandintas spalių 
14 d. vokiečių povandeninio 
laivo ne kur nors toli nuo 
Anglijos pakraščių, bet pa
čiame anglų uoste, šiaurinė
je Anglijoje. Vokiečių po
vandeninis laivas prasiveržė 
pro anglų sargybą ir užpuo
lė ,,Royal Oak” laivą Scapa 
Flow uoste, kur laivo įgula 
ramiai miegojusi laive. Vo
kiečių laivo įsiveržimas bu
vęs toks netikėtas, kad jis, 
atlikęs torpedavimo dar
bą, paspruko net neatakuo
tas. ,,Royal Oak” nelaimėje 
žuvo per 800 anglų jūrinin
kų.

Spalių 17 d. tą patį uostą 
aplankė vokiečių bombone
šiai ir bombardavo anglų 
laivus. Vokiečiams pasisekė 
sužaloti laivą „Iron Duke”. 
Vokiečių orlaiviai buvo atlė
kę iš 500 mylių tolumo. Ang
lai praneša, kad jiems pavy
kę nušauti 4 vokiečių bom
bonešius.

Vokiečiai labai džiūgauja 
dėl savo povandeninio laivo 
pasisekimo, nuskandinant 
anglų laivą. Povandenio lai
vo įgula spalių 18 d. iškil
mingai sutikta Berlyne. Ją 
priėmė pats Hitleris ir apdo- r___ _
vanojo garbės ženklais. | imtų vietų.

Kaunas. — Į Merkinę Ne
munu į Lietuvą atplaukė 
septyni lenkų garlaiviai, ku
rie palaikydavę keleivių ir 
prekių susisiekimą tarp Gar
dino ir Mastų, tarp Gardino 
ir Druskininkų ir Augusta
vo kanale. Tarp jų vienas 
sraigtinis, Lietuvos „Klaipė
dos” garlaivio dydžio. Visi 
7 garlaiviai Merkinėje buvo 
internuoti. Iš Merkinės jie 
atplukdyti į Kauną.

MIRĖ MONS. LAVELLE

New York. — Spalių 17 d. 
vakare mirė New Yorko ar
kivyskupijos šv. Petriko ka
tedros rektorius, monsinjo
ras Michael J. Lavelle, su
laukęs 83 metų amžiaus. Ka
tedros klebonu jis išbuvo per 
50 metų. Prie jo, mirties me
tu, buvo pats New Yorko 
arkivyskupas Spellman. Iš
kilmingos laidotuvės įvyks 
katedros kriptoje, kur laido
ti tik vyskupai.

MŪŠIAI VAKARŲ FRON
TE DIDĖJA

Paryžius. — Prancūzų ka
riuomenės štabas praneša, 
kad šios savaitės pradžioje 
Vokietijos kariuomenė pada
rė keletą užpuolimų atgauti 
prancūzų ir anglų užimtas 
vokiečių vietas, tačiau tie 
bandymai nepasisekę.

Vokiečių kariuomenės šta
bas kitaip praneša; jo pra
nešimu, vokiečiai atstūmė 
prancūzus daugelyje jų už-
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Gedimino Kalne Trispalvė!
Šios savaitės viduryje Lietuvos sostinės, Vilniaus, Gedi

mino kalne vėl suplevėsavo gražioji trispalvė, skelbdama 
pasauliui, kad Lietuva atgavo tai, kas jai teisėtai priklau
sė, ko jos ištikimi sūnūs siekė ir sunkiausiais laikais. Se
nasis Vilnius, iš kurio sklido lietuviška galia į tolimus 
kraštus, tuojau pajus naują gyvenimo pulsą. Jo gatvėmis 
šiandie žygiuoja garbingiausia kariuomenė, kuri nesuterš
ta svetimų žemių bei žmonių grobimo dėme. Lietuvos ka
riuomenė ir visi pareigūnai, tikime, turėjo būti sutikti vil
niečių didžiausiu džiaugsmu.

Vilniaus atgavimas, žinoma, suteiks Lietuvai ir daug 
naujų problemų. Miestas ir kraštas per 19 nelaisvės me
tų nuskurdintas, smarkiai nutautintas, svetimais elemen
tais užgrūstas. Lietuvos pareigūnams teks ypatingu at
sargumu ir ryžtingumu dirbti, kad Lietuvos vėliavos ple
vėsavimas Vilniuje būtų tikra palaima ir džiaugsmas vi
siems jo gyventojams. Niekam ne paslaptis, kad pačiame 
Vilniuje lietuviškumas ne pirmoje vietoje, tad reikės 
įtempti visą lietuvišką sugebėjimą valdyti ir sugyventi su 
visais piliečiais.

Vilniaus ir jo srities atlietuvinimo darbą žymiai sunkins 
ir ta aplinkybė, kad labai lietuviškos sritys bent šiuo lai
ku paliktos Sovietų Rusijos žinioje. Sov. Rusija grąžino 
Lietuvai labai mažą dalį teritorijos, kurią ji 1920 metų 
liepos 12 d. Maskvos sutartimi pripažino Lietuvai. Minėta 
sutartis Lietuvos teritoriją rytuose išvedė tokiomis ribo
mis: pradedant Dauguvos upe, Lietuvos siena ėjo ties Ša- 
franavo ežeru, toliau Drujos i pe, per Drivietų, Želvos, Ozi- 
raičių ežerus, Medžiolos upę ir ežerą, per Miastos ežerą, 
Naračios upe, Usos ir Buchovkos upėmis, per Molodečną, 
pro Voložno miestą, siekė Nemuną pietuose ir lietė Bobro 
upę.

Taip buvo nustatyta 1920 m. Dabar Rusija grąžino Lie
tuvai mažiau nei trečdalį paminėtos teritorijos, kurią 
buvo užgrobę lentai. Gal to3 ribos buvo didelės, gal 
jose per daug gudų gyventa, bet faktas, kad Rusija pasili
ko ir lietuviškiausias sritis, kaip Švenčionis, Lydos apskri
tį ir kitas apylinkes. Tų sričių lietuviai palikti dideliam 
pavojui. Jų likimo Lietuva ir pasaulio lietuviai negali už
miršti ir todėl reikia daryti visa, kas galima, kad jie susi
lauktų sąlygų grįžti prie Lietuvos.

Suprantame, kad Lietuvos delegacija su savo patarė
jais ir žinovais dėjo visas pastangas lietuviškoms sritims 
apsaugoti, tačiau čia reikalinga ir viso pasaulio lietuvių 
talka. Kai tik bus gauta visai tikslios žinios, turėtų pa
dirbėti ir amerikiečiai lietuviai, siųsdami savo pageidavi
mus Sovietų Rusijai, kad ji grąžintų Lietuvai lietuviškas 
Vilniaus krašto sritis, kad ji tęsėtų savo žodį, pareikštą 
1920 metų sutartimi.

Šiuo momentu džiaugdamiesi, kad Vilnius vėl prie Lie
tuvos, turime sustiprinti savo gretas dar didesniam budė
jimui, patvaresniam tautiniam darbui. K. Federacija pra
dėjo reikšmingą vajų, kviesdama amerikiečius aukoti Vil
niaus krašto reikalams. Tai turi mus sujudinti. Mūsų 
aukos laimės vilniečių širdis. Jie dar kartą įsitikins, kad 
su jais visi pasaulio lietuviai, kurie jų neužmiršta ir skur
de ir džiaugsme. Mūsų rūpinimasis vilniečiais galės pa
veikti dabartinius dar nelaisvų vilniečių sričių valdytojus, 
kurie turės įvertinti vieningų ir gyvybingai pasiryžusių 
lietuvių siekius.

jų kelios dešimtys tūkstan
čių nelaimingais vaivados 
Bocianskio viešpatavimo lai
kais buvo sukonfiskuota ir 
žuvo provincijos policijos 
posterunkų sandėliuose. Kai 
prieš ateinant į Vilnių Sovie
tų armijai lenkai grąžino 
lietuviams teises ir draugijų 
bei mokyklų turtą, tai šitų 
konfiskuotų knygų buvo at
gauta labai menkutė dalelė, 
jokiu būdu negalinti paten
kinti tų reikalavimų, 
riuos stato šiandieninė 
niaus krašto lietuviškoji 
kykla. Beveik tas pats 
ir su mokytojais, kurių taip 
pat jaučiamas didelis trūku
mas. Tačiau šitas klausimas 
galės būti išspręstas kiek 
lengviau, nes į Vilniaus kra
štą grįžta daugelis mokyto
jų, kurie anksčiau dėl įvai
rių priežasčių buvo priversti 
apsigyventi kitur. Vienoje 
kitoje vietoje, sako, buvę dėl 
mokyklų kilę nesusipratimų 
su lenkiškuoju elementu, ta
čiau visur rastas kompromi
sas.

— Kaip į lietuvių organi- 
zavimąsi žiūrėjo raudono
sios armijos vadovybė?

— Kiek man žinoma, ji jo
kių trukdymų nedarė. Rau
donosios armijos vadovybė 
taip pat nedarė jokių kliūčių 
lietuviams organizuoti savi
valdybes ir komitetus.

— Kaip su lietuvių drau
gijų ir mokyklų turtu?

— Jo dalį jau perėmė lie
tuvių mokyklos ir komite
tai, tačiau, deja, jis ne visas 
bus galima surasti, kadangi 
jo gana daug yra žuvę ly
giai taip pat, kaip ir lietu
viškųjų knygų.

— Kokios Vilniaus lietu
vių nuotaikos?

— Vilniaus lietuvių nuo
taikos kupinos vilčių, o pa
tys lietuviai — pasiryžimo 
dirbti ir atstatyti tai, kas 
per ištisą metų eilę buvo su
naikinta.

— Patiriama, kad neseniai 
pasirašyta tarp Lietuvos ir 
Vokietijos sutartimi dėl 
klaipėdiškių pilietybės, klau
simas esąs išspręstas taip, 
kad tie klaipėdiškiai, kurie 
Klaipėdos krašte gyveno 
prieš Klaipėdos prijungimą 
prie Lietuvos, tai yra ligi 
1923 metų, laikomi Vokieti
jos piliečiais, gi visi po 1923 
metų atvykusieji ir įsigiju
sieji autonominio Klaipėdos 
krašto vidaus pasus — lai
komi Lietuvos piliečiais, o 
jei tokie pasilieka gyventi 
Klaipėdos krašte, tai laiko
mi svetimšaliais.

— Atsiradus reikalui pa
keisti žibalą kitomis dega
momis medžiagomis, ypač 
po to, kai vyriausybė žymiai 
atpigino denatūruotąjį spiri
tą, Lietuvoje atsidarė nauja 
plati pramonės šaka, tai spi
ritinių ir karbitinių lempų, 
žibintuvų ir virtuvų gamyba, 
kuria Kauno pramonininkai 
labai susidomėję. Pramonės 
ir prekybos departamentas, 
saugodamas vartotojus nuo 
netikusių, žada leisti parda
vinėti tik tokius modelius, 
kurie bus patogūs, taupūs ir 
pigūs.

— Suvaržius skysto kuro 
vartojimą autovežimiams, 
pradedama domėtis autoge- 
neratoriniais varykliais, ku
riuos lengvai galima pritai
kyti sunkvežimiams ir auto
busams. Paskutiniu metu y-

1938 m. jau 123,881,200 tonų 
už 6,264,700 litų. Buvo susi
rūpinta gamintis cementą 
savo krašte. Tam reikalui iš
tirti Jesios ir Marvos — Py
plių kreidos sluoksniai, Skir
snemunės — Jurbarko krei
dos klodų rajonas ir Mončių 
— Vegerių — Karpėnų kal
kiniai klodai, daryti labora
toriniai cemento pavyzdžių 
tyrimai ir pradėta organi
zuoti pirmąjį cemento fabri
ką prie Skirsnemunės. Be 
to, yra daugelyje vietų ištir
tas molis plytinėms, gipso 
klodai ir atlikti kiti tyrimai.

— Rugsėjo 23 d. per Ka
raliaučių grįžo Lietuvos pa
siuntinybės Lenkijoje na
riai, kurie vokiečių karo 
vadovybės leidimu sykiu su 
kitų valstybių diplomati
niais atstovais apleido Len- 

1 kiją. Sykiu grįžo ir būrelis

Spalių 20 d., 1939 m.

ąj d., 1939 m.

Kai iš Vilniaus krašto pa
bėgo lenkų kariuomenė, po
licija ir kiti lenkų tvarkos 
dabotojai, Vilniaus krašto 
lietuviai drauge su gudais 
daugelyje vietų bendrai vei
kė tvarkai palaikyti. Gauna
mi Lietuvos laikraščiai pa
duoda įdomių žinių, kaip vil
niečiai pergyveno laikotarpį 
iki atėjo Lietuvos kariuome
nė. Čia pasinaudosime kata
likų „XX Amžiaus” dienraš
čio paskelbtais pranešimais.

— Kaip dabar atrodo Vil
nius, jį užėmus raudonajai 
armijai? — paklausta atvy
kusio iš Vilniaus.

— Pirmiausia turiu paste
bėti, — pasakoja tik rugsėjo 
26 d. atvykęs Vilniaus lietu
vis, — kad išvykdamas iš 
Vilniaus jokios raudonosios 
armijos ten nepalikau. Ji, 
tiesa, buvo atėjusi į Vilnių ir 
Vilniaus kraštą, tačiau pa-

skutinėmis dienomis ir vėl 
pasitraukė. Jos taip pat nė
ra ir paliai demarkacijos li
niją.

— Tai kas gi palaiko tvar
ką ir kas valdo kraštą?

— Yra sudarytos iš vieti
nių gyventojų savivaldybės 
ir komitetai, kurie ir admi
nistruoja kraštą. Daugely 
vietų šitie komitetai yra su
daryti grynai iš lietuvių. 
Lietuviški komitetai jau yra 
sudaryti Vilniuje, Tverečiu
je, Melagėnuose, Ašmenoje, 
Varnėnuose, Tabariškėse, 
Švenčionyse, Švenčionėliuose 
bei daugely kitų vietų. Tose 
vietose lietuviai sudarė ir 
savivaldybes. Taip pat visa
me krašte steigiamos moky
klos, o kai kuriose jau ir 
mokslas varomas. Tik skun
džiamasi lietuviškų vadovė
lių trūkumu. Tiesa, Vilniaus 
krašte anksčiau turėta pa
kankamai vadovėlių, tačiau

Lietuvis pabėgėlis iš lie
tuviškos Pelesos parapijos 
(Lydos apskrity) papasako
jo, kad prieš pabėgimą bu
vęs Vilniuje, kur turėjęs rei
kalų Vilniaus kunigų semi
narijoj. Iš 120 klierikų, ku
rie Vilniuje mokosi suvažia
vę iš Lenkijos gilumos, tik 
12 tėra lietuvių iš Vilniaus 
krašto. Iš Pelesos, sužinojęs, 
kad Lyda jau užimta rusų, 
dviračiu atvykęs į Varėną, 
kur su dideliu vargu perėjęs 
sieną. Bėgti buvo sunku per 
Vilniaus krašto miškus, nes 
vietiniai gyventojai, pajutę, 
kad nebėra jokios valdžios, 
griebėsi kirsti miškus ir ke
lius apvertė medžiais, tat 
labai trukdė važiuoti. Ap
skritai, kraštas, lenkų polici
jai pabėgus kažkur į' pietus, 
buvo likęs be valdžios. Kai 
kur komitetus suorganizavo 
lietuviai, visoj eilėj vietų 
buvo iškeltos lietuviškos vė
liavos. Daugumas Vilniaus 
krašto gyventojų lietuvių, 
gudų ir lenkų laukė ateinant 
lietuvių. Dėl to kai kur labai 
nepatenkinti buvo lenkų ka
reiviai. Ant Varėnos tilto ir 
sovietams atėjus dar buvo 
daug žmonių, kurie norėjo 
pereiti į Lietuvos pusę, bet 
sov. kareiviai juos nuo sie
nos nuvarė.

Kitas pabėgėlis iš Melagė- 
nų parapijos (Švenčionių ap
skrities) pasakoja, kad ten 
lenkų policija valsčių taip 
pat paliko ir pabėgo. Tvar
kos sargybą tuomet suorga
nizavo lietuviai studentai, 
bet netrukus vietiniai komu
nistai iš jų atėmė 
ir prie bažnyčios 
raudoną vėliavą, o 
pradėjo dalinti
ženkliukus, kuriuos jie turė
jo prisisegti prie drabužių 
ir laukti sovietų kariuome
nės. Atvažiavus apie 20 sov. 
šarvuočių automobilių, vie
nas vietinis komunistas pa
sveikino komisarą ir atvyku
sius raudonosios armijos da
linius. Moterys garsiai šau
kė, kad čia lietuvių gyvena
ma. Sov. kariai užtikrino, 
kad gyventojai galės steigti 
savo mokyklas. Po to vietos 
komunistai suėmė dvarinin-

Sovietų kariuomenė, už
ėmusi Vilnių, elgėsi draus
mingai ir korektiškai. Gy
ventojams buvo pasakyta, 
kad dirbtų kaip tebedirbę 
toliau savo darbą. Todėl per
eitą savaitę išėjo abu Vil
niaus lietuvių laikraščiai.

Pasitraukus lenkų vyriau
sybei, gyventojų reikalais 
rūpintis buvo išrinktas ben
dras lietuvių ir gudų komi
tetas, kuris kvietė gyvento
jus prie tvarkos ir ramumo. 
Lenkai į tokį komitetą įeiti 
nesutiko. Su komitetu sovie
tų organai skaitėsi, taip pat 
paliko dalį milicijos. Su len
kų kariais elgėsi mandagiai, 
— liepdavo padėti ginklą ir 
paleisdavo. Tik karininkams 
reikėjo registruotis.

Lietuviškas elementas Vil
niaus krašte susipratęs, 
energingas, ypač jaunimas, 
kuris veik visas kilęs iš so
džiaus. Tiesa, paskutinėmis 
dienomis lenkų valdžia grą
žino lietuvių organizacijų 
turtą, tačiau tik centruose. 
Sodžius tain ir liko be orga
nizacijos. Kai kuriose srity
se, ypač Lydos apskrity, len
kų policininkai net ligi pas
kutinio momento neleisdavo 
klausyti radijo pranešimų iš 
Kauno.

Tautinė dvasia, lietuvišku
mas, susipratimas vis tiek 
liko, nors ir be organizacijų.

Vilniaus krašte yra apie 
200 liet, studentų, apie pora 
šimtų mokytojų. Per Vytau
to D. gimnaziją perėjo apie 
2,000 moksleivių. Dalis jų y- 
ra išvykę į Nepirklausomą 
Lietuvą, bet kita dalis liko 
sodžiuj. Taip pat nemaža 
švietėjų yra davusi ir Šven
čionių gimnazija. Lietuviš
koji mintis Vilniaus krašte 
stipri ir gaji.

Vilniaus krašto gyventojai 
atsidėję išklausė SSSR užs. 
reik. komisaro Molotovo „uvuw
pranešimo ir min. pirm. gen. | kus, viršaitį ir lenkų naudai 
Černiaus žodžio. Ne tik lie-' tarnavusius lietuvius.

ra atsiradę tokių gazogene- 
ratorinių varyklių, kuriems 
nebereikia medžio anglies, 
kaip buvo iki šiol, bet užten
ka paprastų malkų. Tų gazo- 
generatorinių varyklių jau 
siūloma pirkti ir žadama pa
siūlymu pasinaudoti. Tokiu 
būdu visais kuro atžvilgiais 
Lietuva gali pasidaryti ne
bepriklausoma nuo užsienių 
ir nuo karo padarinių.

— Paskutiniu . laiku tarp
tautiniais traukiniais daug 
keleivių ir per Lietuvą pra
važiuoja dujokaukėmis veži
ni. Ir Lietuvoje jau galima 
pirktis žymiai papigintų du
jokaukių, kurias pardavinėja 
ekonominė karių bendrovė.

— Ligšiolinis Italijos at
stovas Lietuvai G. di Giura1 
atšaukiamas iš Kauno ir jo ,Varšuvoje pasilikusių Lietu- 
vieton skiriam? s Angiolo. vos piliečių.
Cassini. Ministeris di Giura j 
jau padarė atsisveikinimo 
vizitus.

— Klaipėdiškių reikalams 
tvarkyti komisijos praneši
mu, nežiūrint dabartinės pa
dėties, paskutiniu laiku su
tvarkyta daug privačių as
menų Klaipėdoje pasilikusio 
turto reikalų ir įmokėjimai į 
trečiąją sąskaitą nėra susto
ję. Valstybinis turtas, likęs 
Klaipėdoje, būsiąs sutvarky
tas atsiskaitymo keliu.

— Lietuvos V. D. univer
sitetas yra pripažinęs aukš
tojo mokslo laipsnius 3,144 
asmenims, o šio pavasario 
semestre 238 asmenims, iš 
viso iki šiol 3,382 asmenims.

—1939 m. pavasario semes
tre buvo 2,893 studentai, iš 
kurių tikrų studentų 2,576 ir 
laisvų klausytojų 317. Dau
giausiai teisių ir medicinos 
fakultetuose.

— Vyriausybė pritarė tre
čiojo cukraus fabriko staty
mui. Jis bus statomas prie 
Panevėžio. Paruošiamieji 
darbai jau atlikti. Cukraus 
suvartojimas Lietuvoje pa
skutiniais metais paaugo 
15 — 20 nuošimčiais.

. — Pirmomis karo dieno
mis išvykimas iš Lietuvos į 
Ameriką buvo susitrukdęs ir 
keliolika keleivių turėjo, ne
spėję į laivą įsėsti, vėl su
grįžti. Tačiau susisiekimas 
su Jungt. Valstybėmis ir ki
tais užjūrio kraštais nenu
trūko. Jis palaikomas Švedų 
Amerikos linijos ir vienos 
olandų laivų linijos. Dabar 
vykstantieji arba išvykstan
tieji į Ameriką važiuoja per 
Rygą, Taliną, Helsinkį į 
Stockholmą, Švedijoj, o iš 
čia į švedų uostą Goteborgą, 
iš kur laivai plaukioja į 
Šiaurės Ameriką ir atgal. 
Jau karui prasidėjus šiais 
keliais iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių atvyko į Lie
tuvą keliolika žmonių ir iš
vyko apie 50. Dėl draudimo 
premijų pakėlimo laivams, 
susisiekimas kiek pabrango.

— Rugsėjo 25 d. per Rygą 
atvežta 300 maišų pašto iš 
Jungt. Amerikos Valstybių 
ir Australijos, siųsto į Lie
tuvą. Taip pat gauti keli 
siuntiniai, išsiųsti lietuvių 
firmoms dar prieš karui pra
sidedant.

— Iš Liepojos uosto per 
Mažeikius atvežta apie 12,- 
000 tonų cemento ir daug 
geležies iš Švedijos.

— Šiuo metu Nemunu iš 
Klaipėdos į Kauną atgabena
ma baidokais labai daug į- 
vairių prekių. 10 baidokų at
gabeno geležies dirbinių, rū
dos, cino, bituko — meksfal- 
to smalos, druskos ir kt. 
prekių.

— Nepriklausomoje Lietu
voje gyvai vykstant staty
bai, labai daug suvartojama 
statybinės medžiagos, kurios 
nemažą dalį tenka importuo
ti iš užsienių, ir jos kiekiai 
kasmet didėja. Pav., cemen
to 1924 m. buvo įvežta 25,- 
500 tonų už 1,900,000 litų, o

— Patiriama, kad vokie
čių Lufthansos bendrovė ke
tina artimiausiu laiku vėl 
atnaujinti oro susisiekimą ir 
oro pašto vežiojimą lėktu
vais tarp Berlyno, Karaliau
čiaus, Kauno ir Rygos. Ka
rui prasidėjus visos oro su
sisiekimo linijos per Kauną 
buvo laikinai sustojusios.

— Šiuo metu Lietuvoje y- 
ra užsilikusių iš kitų kraštų 
į Lietuvą atvykusių lietuvių, 
jų tarpe ir Anglijos lietuvių 
ekskursijos dalyviai ir Ang
lijos ir Prancūzijos lietuvių 
vaikai, kurie čia buvo atvež
ti vasaroti užsienio lietuvių 
vaikų kolonijose. Šiomis die
nomis kai kurie Anglijos lie
tuviai ekskursantai išvažia
vo aplinkiniu keliu per Lat
viją, Estiją, Švediją ir Nor
vegiją. Kiti anksčiau buvo 
išvykę aplinkiniais keliais 
lėktuvais. Kadangi vaikus 
pavojingiau leisti tokiais to
limais keliais, jie greičiau
siai pasiliks Lietuvoje sve
čiuotis iki grįš ramesni lai
kai.

— Žinoma rašytoja ir vei
kėja Sofija Čiurlionienė pa
aukojo per DULR užsienių 
lietuvių mokykloms 100 kny
gų „Dvylika brolių laksčiu
sių juodvarniais” ir 30 kny
gų „Šventmarės”. Be to, jos 
dukrelė Danutė dovanojo 
120 egz. savo knygos „Šu
niukas padauža”.

— Telefono susisiekimas 
su Jungt. Amerikos Valsty
bėmis per Angliją laikinai 
nutrauktas ir užmegstas per 
Italiją, Romą. Mokestis lie
ka tas pats.

— Vidaus reikalų ministe- 
ris paskelbė darbo prievolę 
viešiesiems darbams, kurie 
galės būti organizuojami, 
reikalui esant, krašto gyni
mui, gyventojų gyvybei, 
sveikatai ir turtui apsaugoti, 
viešiesiems keliams tiesti, 
tiltams statyti ir remontuo
ti, valstybės ir savivaldybių 
įstaigų bei įmonių norma
liam veikimui laiduoti ir at
likti privatinių įstaigų, įmo
nių bei žemės ūkio darbams, 
kurie reikalingi kraštui bū
tinomis medžiagomis, ener
gija, gaminiais ar maistu 
aprūpinti.

— Lietuvos darbo prievo
lei gali būti pirmoj eilėj šau
kiami asmenys, tinkami or
ganizuojamam darbui ir ne
turį nuolatinio užsiėmimo 
arba darbo. Nuo darbo prie
volės atleidžiami pašauktieji 
karo tarnybon, kunigai, 
moksleiviai mokslo metu, 
valstybės, savivaldybių, pri
vatinių įstaigų bei įmonių 
tarnautojai tų įstaigų arba 
įmonių darbo metu, nesvei
kieji ir luošieji ir dirbantieji 
žemės ūkyje sezoninių darbų 
metu. Atliekantiems darbo 
prievolę bus užmokama.

— Per pirmuosius 7 mė
nesius, nuo sausio iki liepos 
pabaigos šiemet Lietuvoje 
buvo 12,034 jungtuvės, gimė 
33,301 kūdikis.

Kaunas. — Lietuvos Sa
vanorių Sąjungos Centro 
valdyba buvo išleidusi atsi
šaukimą į visuomenę, kuria
me, pabrėžusi 1920 metais 
pasirašyta su Sovietų Sąjun
ga taikos sutartimi nustaty
tas sienas ir nusistovėjusią 
gerą kaimynystę, sako: „Ne- 
suklysime sakydami, kad 
viena iš priežasčių, dėl ku
rių Lietuvoje esama gero 
jausmo Sovietų Sąjungai, y- 
ra ta, kad ši valstybė per vi
są eilę metų pastoviai pri
jautė Lietuvai ir ją užstojo 
jos kovoje dėl savo tautinių 
idealų, kurie, Suvalkų sutar
tį paneigus, liko visiems 
mums atmintinu būdu ne
įvykdyti. Tvirtai tikime, 
kad, realizuojant dabar ben
drą sieną ir tiesioginę kai
mynystę tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, įvykių da
lyvių nebus užmirštas nė bū
tinas reikalas leisti mūsų 
tautai realizuoti ir savo tau
tinį idealą, kurio įgyvendini
mui yra, beje, ir tvirtas su
tartinis pagrindas”.

Dėl santykių su antru di
džiuoju kaimynu, LSS. val
dyba sako: „Vakaruose turi
me kitą galingą kaimyną, 
Vokietiją, su kuria taip pat 
yra nusistovėję visiškai ge
ros draugiškos kaimynystės 
santykiai, kuriuos mums 
tenka ir toliau atidžiai pa
laikyti”. Dėl dabartinės pa
dėties atsišaukime sakoma: 
„Visa mūsų tauta giliai įkai
nojo tą nepalyginimą laimę, 
kurios mums mūsų laisva 
tėvynė suteikė, apsaugojusi 
mus nuo pareigos lieti krau
ją už svetimųjų reikalus, 
kaip kad tai dažnai įvykda
vo praeityje, kai mūsų kraš
tas ar kuri jo dalis būdavo 
svetimųjų valdžioje. „Todėl 
kiekvienam tautiečiui, kiek
vienam piliečiui palieka taip 
pat galioti prievolė, susibū
rus vieningai aplink krašto 
vadovybę, lengvinti jai at
likti tą jos tarptautinį uždą- 
vinį .

jgjos Vytauto dieni 
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iio Vytauto širdį 
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— Vyriausybė patiekė sei
mui svarstyti Kelių Fondo 
įstatymo sumanymą. Fondo 
lėšos tuo projektu galės būti 
naudojamos naujų geležinke
lių sankasoms ir tiltams sta
tyti. Kelių Fondui sudaryti 
vyriausybė skirs pirmais 
metais 400,000 litų ir toliau 
po 400,000 lt. kasmet, kol 
susidarys 2 milijonų litų su
ma; toliau bus skiriama po 
2 milijonus litų kasmet. Taip 
pat į Kelių Fondą eis įvai
rios rinkliavos nuo autoveži- 
mių, įvažiavimo, susisiekimo 
koncesijų, rangovams ir tie
kėjams uždedamų pabaudų, 
įvairių baudų už nusižengi
mus susisiekimo taisyklėms 
ir tam tikri papildomieji mo
kesčiai nuo tabako, nekilno
jamo turto miestuose, nuo 
verslo pelno mokesčio, darbo 
pajamų, alkoholio, benzino 
ir nuo tarpmiestinio autobu
sais susisiekimo pajamų mo
kesčio. Fondas turi pradėti 
veikti nuo ateinančių metų 
sausio 1 d.

— Lietuvoje esančių lenkų 
pabėgėlių globą perėmė Lie
tuvos Raudonasis Kryžius, 
kurs susisiekė su Tarptauti
niu Raud. Kryžiumi, pažadė
jusiu taip pat prisidėti prie 
lenkų pabėgėlių išlaikymo ir 
aprūpinimo.

— Iš Klaipėdos paskutiniu 
metu yra atvykę apie 30 Lie
tuvos piliečių ir dar apie 350 
pil. ruošiąsi iš Klaipėdos 
grįžti, arba atvykti.

— Našlė Pilsudskienė, ku
ri su dviem dukterimis buvo 
atbėgusi į Lietuvą, išsikėlė į 
Rygą.

— Kai kurie piliečiai buvo 
išėmę iš bankų savo sutau
pąs, dabar vėl jas grąžino į 
bankus.
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jaunosios Vytauto dienos
Vytauto gimimo metų nie- 
js'tikrai nežino. Tačiau 
koma, kad 1351 met. ra
kame Trakų kampelyje 
įrutė jau augino šį mažą 
įelį. Margieji girių sakalai 
jjila jam ripavo pirmąsias 
įminės, o skardus medžio
jo ragas jį džiugino jau 
pgėjusį. Būdamas nema- 
į berniukas, jis, tur būt, 
feai irstydavęs po liūliuo
ki ežerą ir klausydavosi 
blynų girių ošimo. Visa tai, 
įe abejojimo, giliai smigo į 
jaunučio Vytauto širdį ir 
tnrste jam gimtojo krašto 
įeilę.
Kiek paaugęs, jis pažino

i garsią Lietuvos praeitį. 
& motina Birutė, ar kas ki
ls, tur būt, papasakodavo 
įm apie pirmąjį Lietuvos 
kalių Mindaugą, apie nar- 
įjj Gediminą, apie karžygį 
largį, kuris tėvynę ginda
mas pilies liepsnose žuvęs, ir 
Įie kitus didžius Lietuvos 
Ijtus ir jų žygdarbius. Jis 
ffirdėjo, žinoma, kitus žmo
nes byloj ant apie šventus 
aiškus, skaidrią vaidilučių 
įnelę milžinkapius, dievus 
I deives. Ir jis pats drauge
ii savo motute turėjęs kū- 
snti pilyje namų ugnelę, ku-

smarkiausių žirgų ir pasi
ėmęs vokiškus ritierių dra
bužius. Persirengę ir užsėdę 
ant arklių, niekieno nepažin
ti, jie nudūmė į tamsią girią 
ir čia pasislėpė. Paleidę gi
rioje arklius, su dideliu var
gu parvyko namo. Po astuo
nių nelaisvės mėnesių Kęs
tutis vėl išvydo Trakų pilį ir 
savo šeimą.

Tačiau kitais metais Kęs
tutį vėl palietė nebičiuliška 
kryžiuočių ranka. Keršyda
mi už jo pabėgimą, jie at
plaukė Nemunu iki Neries 
žiočių ir užpuolė stiprią Kau
no pilį (1362 metais). Kęstu
tis ir Algirdas nuvyko jos 
gelbėti, bet nieko nepešė. Pi
lis iš visų šonų kryžiuočių 
buvo apsupta ir smarkiai 
liepsnojo. Daug narsių lietu
vių, kurie gynė pilį, žuvo ug
nyje arba nuo priešų kardo. 
Pilies vadas Vaidotas, vyres
nysis Vytauto brolis, norėjo 
kardu prasiskinti kelią per 
vokiečių grandines, bet buvo 
sužeistas ir su 36 vyrais pa
imtas į nelaisvę. Netekę Kęs
tučio, kryžiuočiai dabar sa
vo rankose turėjo jo sūnų. 
Prie sugriautos pilies at
šventę Velykas, jie nusiyrė 
Nemunu namo.
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Štai vieną kartą, kai Vy- 
autas turėjo tiktai 12 me
nkų, jis ilgai laukė grįž- 
int namo savo tėvo. O šis 
segrįžo ir negrįžo. Tiktai 

j įeliau atlėkė nesmagi žinia, 
fed jo tėvas, vienam mūšyje 
■įtrenktas nuo žirgo, pateko 
Miuočiams į nelaisvę. Šie 
luiiarė jį Marijenburgo pi- 
|fes rūsin. Lietuviai siūlė 
feiuočiams brangių dova- 
pkad jį paleistų, bet tie 
■gorėjo nė kalbėti. Kęstutis 
jho atkakliausias jų prie
ik todėl neketino jo ati

mti nė už jokius pinigus. 
Džiaugės, kad jį turėjo savo 
tekose, skambino bažnyčios 
’arpais ir laikė iškilmingas 
tenaldas.
Lietuvos laimei jų džiaug

ias nebuvo ilgas. Kęstutis 
tavo pavestas saugoti vie- 
ton lietuviui, Alpini (Adol
fo), kuris dar mažas buvęs 
paimtas į nelaisvę ir čia’ už- 
augęs. Jis davė Kęstučiui aš- 

geležgalį, su kuriuo šis 
Palengva pramušė įskilusią 
kalėjimo sieną ir naktį nusi
leido už pilies mūsų. Ten jo 
laukė Alpis, pabalnojęs porą

iui sudalyti 
irs pirmais 
itų ir toliau 
kasmet, kol 
onų litųsu- 
skiriama po 
asmet. Taip 
ią eis įvai-1 
io autoveži- J 
susisiekimo 
rams ir tie- ■ 
į pabaudų, 
s nusižengi- 
taisyklėms 

lomieji mo
to, nekilno- 
stuose, nuo 
jsčio, darbo 
o, benzino 
lio autobu- 
ajamy mo
ld pradėti 
čių metų

učių lenkų 
erėmė Lie- 
j Kryžius, 
Tarptauti- 

mi, pažade- 
įsidėti prie 
šlaikymo ir

paskutiniu 
apie 30 Lie- 
ar apie 350 

Klaipėdos 
:ti.
iskienė, ko- 
jrimis buvo 
ą, išsikėlė j

liečiai buvo 
javo šutau- 
s grąžino į

Tuo nepasitenkinę, po 
dviejų metų sudegino dar ir 
kitas Nemuno krantuose pa
statytas pilis. Taip jie pasi
darė laisvą kelią į Trakus ir 
į Vilnių. Viską pakeliui nai
kindami, kartą jie atvyko iki 
pat Lietuvos sostinės, bet 
nieko negavę grįžo namo. 
Jaunutis Vytautas iš Trakų 
pilies bokštų galėjo vėl ste
bėti, kaip priešai siautėjo po 
artimas jo tėviškės apylin
kes.

Tokiais neramiais laikais 
augo šis lietuvių didvyris. 
Jo motina Birutė ir tėvas 
Kęstutis rūpestingai jį sau
gojo, kad nepatektų į pavo
jų. Bet vos jis sulaukė jau
nikaičio amžiaus — šešiolik
tų septynioliktų metų — jau 
retai tebūdavo namie. Su tė
vu jis drąsiai vykdavo į ka
rą arba jodinėdavo po plačią 
Lietuvą. Dažniausiai jodavo 
į Vilnių, kur viešpatavo jo 
dėdė Algirdas. Kelias į jį 
buvo netolimas, vingiavo per 
gražius Panerių kalnus ir 
puikius šilelius. Dvi valan
dos geru žirgu — ir Vytau
tas būdavo Lietuvos sostinė
je. O čia, dėdės pilyje, jis 
rasdavo visai kitą gyvenimą 
ir kitokius papročius, negu 
Trakuose. Jo dėdė Algirdas 
valdė plačiausius rusų kraš
tus, kurie siekė iki pat Juo
dųjų marių. Iš ten atvykda
vo pas jį visokių žmonių. Jie 
kalbėdavosi dažniausia ru
siškai, buvo krikščionys ir 
šiaipjau daug kuo skyrėsi 
nuo lietuvių. Algirdo žmona 
buvo rusė, o keli jos sūnūs 
— krikščionys, stačiatikiai. 
Vytautą visa tai labai domi
no. Vilniaus pilyje jis maty
davo, kaip su šiais žmonė
mis reikia elgtis ir kaip vai-, 
dyti rusų kraštai. „Visa Ru
sija turi lietuviams priklau
syti” — sakydavo jo dėdė. 
Vytautui tie žodžiai giliai į- 
strigdavo į galvą, ir paskui 
jis uoliai stengėsi to pasiek
ti.

Vilniuje Vytautas turėjo 
ir savo jaunystės draugą. 
Tai buvo mylimiausias Al
girdo sūnus, Jogaila, dvejais 
metais už Vytautą vyresnis. 
Juodu labai sutiko: dažnai 
vienas pas antrą atvykdavę 
pasisvečiuoti, drauge eidavę 
medžioti ir vaikyti greita- 
kojų stirnų. Algirdas su Kę
stučiu džiaugęsi tokia jų 
draugyste, nes buvo nužiūrė
ję juos skirti save įpėdiniais. 
Tam tikslui juos drauge su 
savim imdavo į karą.

Sovietų kariuomenė prie 
Vilniaus priėjo rugsėjo 18 d. 
vakarą apie 9 vai. Pirma 
privažiavo didelis kiekis tan
kų, kurie sudarė raudono
sios kariuomenės priešaki
nes dalis. Naktį įvyko susi
šaudymų, kurie vietom buvo 
gana smarkūs. Skambėjo 
kulkosvaidžių ir šautuvų šū
viai, o kartais ir subaubė 
patranka. Tačiau rimto pa
sipriešinimo lenkai neparo
dė. Dar išvakarėse laikraš
tis „Slowo” karštai ragino 
ginti Vilnių, taip pat gintis 
ryžosi lenkų įkurtasis gyni
mo komitetas. Tačiau paaiš
kėjus, kad nėra jokios vil
ties apsiginti, komitetas pa
ragino paleisti kareivius na
mo ir išsižadėjo gynimosi. 
Tvarkai mieste palaikyti 
lenkų socialistai įkūrė mili
ciją. Susidarė visuomeninis 
tvarkos komitetas į kurį įė
jo lietuviai Stašys, Burokas 
ir V. Žilėnas, baltgudžiai 
Puzdniak, Šimą ir Vlockevič. 
Jie suėjo į kontaktą su len
kų socialistų komitetu.

Vilniaus gyventojai pora 
dienų gyveno sumišime ir 
nežinioj. Jiems buvo neaiš
ku, kas ateis į Vilnių — ar 
vokiečiai, ar rusai, ar lietu
viai. Tomis dienomis vilnie
čių tarpe buvo didelės sim
patijos lietuviams. Kaip pra
nešė „Lietuvos Žinių” kores
pondentas, susidarė tokia 
nuotaika, kad lietuviai būtų 
sutikti su gėlėm ir džiaugs
mu. Net ir lenkų Vilniaus 
gynimo komitete vienas pul
kininkas pasiūlęs prašyti 
Lietuvą perimti Vilnių, ta
čiau kiti komiteto nariai

nusistatė, kad negalima nie
kam užleisti nė vienos pė
dos buvusios Lenkijos že
mės.

Antradienio rytą, rugsėjo 
19 d. dar tebebuvo tik Sovie
tų tankų būriai ir privažia
vo motorizubtos dalys. Rusų 
kareiviai ragino lenkų ka
reivius padėti ginklus ir lik
ti mieste, arba grįžti namon, 
jei gali namus pasiekti. Dau
guma lenkų kareivių tai pa
darė, persirengdami civiliai. 
Ties „žoržo” viešbučiu buvo 
iškelta raudona Sovietų vė
liava, kuri kabėjo greta Lie
tuvos vėliavos, nes tame 
viešbuty buvo Lietuvos kon
sulatas. Antradienį apie 12 
vai. dieną Vilniun jau įėjo ir 
didesnės raudonosios kariuo
menės dalys, raiteliai ir pės
tininkai. Pranešimuos iš Vil
niaus pažymima, kad rusų 
kareiviai, ypač karininkai, 
rodo didelį mandagumą ir 
palankumą gyventojams.

Vilniaus miestas nuo pas
kutinių dienų vokiečių bom
bardavimų gerokai nukentė
jo. Buvo žinių, kad susprog
dinta ir Vilniaus garsioji 
katedra, bet, pasirodo, ka
tedra likusi sveika. Mieste 
kelias dienas buvo didelių 
sunkumų su maistu ir kitom 
prekėm, net papirosų pritrū
ko. Tačiau elektros stotis, 
vandentiekis, paštas veikė 
tvarkingai. Prieš besilikvi- 
duodamos lenkų įstaigos iš
mokėjo valdininkams algą 
už 3 mėnesius. Daugelis iš 
Vilniaus pabėgo ir pasitrau
kė Lietuvos ar Latvijos, sie
nų link.

(Bus daugiau)

NAUJAS „STUDENTŲ 
ŽODIS”

Praeitą savaitę išėjo „Stu
dentų žodžio” spalių mėne
sio numeris, kurio turinys, 
kaip ir anksčiau, įvairus, gy
vas, turtingas. Pažymėtini 
straipsniai bei kitoki raštai:

Alb. Reneckio — Prasidė
jus mokslo metams; J. V. — 
Išeivijos euthanazija; Balio 
Laučkos — Spalių Devinto
ji; P. Baltinio — Ramybės 
Valdovas ir jaunimas; Pasi
kalbėjimas su prof, K. Pakš
tu; Lenkijai susilaukus tra
giško likimo; kat. organiza
cijų seimų svarbesni nutari
mai; „Pax Romana” Kon
gresas ; Spaudos apžvalga, 
eilėraščiai, apysakaitės, įvai
rumai, apžvalga, asmenys ir 
nuotykiai, korespondencijos 
ir t.t.

„Amerikos” skaitytojai 
prašomi supažindinti moks
lus einantį jaunimą su šiuo 
svarbiu žurnalu, kurs moks-l 
leiviams kaštuoja tik 2 dol. 
„St. žodžio” adresas: Ma- 
rianapolis College, Thomp
son, Conn.

giau tokių namų, kol išaugs 
gražus planingas darbinin
kų miestelis. Miestelio plane 
numatytos vietos būsimoms 
gatvėms, sporto ir poilsio 
aikštėms, .privažiavimams ir 
kt. Panašius darbininkams 
namus statyti yra pradėjęs 
ir „Lietūkis”.

LICENSES

Beer, Wine, Liquor

Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
RL 3211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 220 Wyckoff 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

LEONARD STROBEL 
Wyckoff Ave. Brooklyn,

No.

retail 
Bever- 

Ave., 
Kings,

220 N. Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
RL3820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor e.t retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 195 Greenpoint Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be

B.
195

consumed on the premises.
SOCHMAN & MAX BROWN 

Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2026 Church Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MORILLON REST.. Inc 
2026 Church Ave. Brooklyn,

Kings,

N. Y.

NAMAI DARBININKAMS

Kaunas. — „Maisto” fab
rikas yra nusistatęs prie sa
vo Kaune esamų skerdyklų 
pastatyti didesnį skaičių na
mukų, kur „Maisto” darbi
ninkai galėtų už tinkamą 
nuomą patogiai ir sveikatai 
palankiose sąlygose gyventi. 
Šį rudenį jau visa eilė tokių 
namų baigiama statyti. Na
mai yra dviejų aukštų, dvie
jų tipų. Vienuose namuose 
yra butai iš vieno kambario, 
erdvios virtuvės ir vonios 
kambario. Kituose namuose 
butai yra iš 2 kambarių ir 
virtuvės bei vonios. Kiek
vienam butui yra atskiras 
sandėlis ir tvartas ir atski
ras gabalas žemės daržui ir 
sodui. Namus darbininkai 
gauna išsimokė  j imui pigio
mis ilgalaikėmis 2 nuošimčių 
paskolomis nuosavybėn.

Prie fabriko yra nupirk
tas didelis žemės plotas, kur 
kasmet bus statoma dau-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4122 Avenue 
Borough of Brooklyn. County of 
to be consumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
Dan’s Tavern

4122 Avenue D Brooklyn,

D,
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 945 Liberty Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARGARET & ANTHONY TRI IT RIO 
945 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3397 has been issued to the undersigned 
to : ell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Laww at 96 Berry 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA 
96 Berry St. Brooklyn,

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
under Section 
age Control 
Borough of 
to be consumed on the premises.

JOHN HALONSKI 
Newell St. Brooklyn,

wine and liquor at 
132A of the Alcoholic 
Law at 11 Newell 
Brooklyn, County of

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

11 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
under Section 
age Control 
Borough of 
to be consumed on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
Ave. Brooklyn,

wine ano liquor at retail 
132A of the Alcoholic Bever- 
Law at 6816—4th

Brooklyn, County of
Avenue, 

Kings,

6816—4 th

NOTICE
RL 2818
to sell

N.

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

under Section 132A of 
age Control Law at 
& 92-96 Church Ave., 
lyn, 
the

County of Kings, 
premises.

WILLIAM 
Beverly 

McDonald Ave. &472
92-96 Church Ave.

the Alcoholic Bever-
472 McDonald Ave.
Borough of Brook- 
to be consumed on

MEYER 
Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4118-20 Avenue H, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Avenue H Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3810 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3011 Avenue N, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARIE BOWMAN 
Pat’s Bar & Grill

Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 261-7 Driggs Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DOM, Inc.
281-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 59 Johnson Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 

consumed on the premises.
HARRY STRIHARSKY

& WILLIAM WARANITSKY 
Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

be

3011

NOTICE hereby given that. License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retaiĮ under 
Section 
Control Law at 43 Schermerhorn 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 

consumed off the premises. 
CHARLES LOFFMAN 

d-b-a Boro Hall Liquor Store 
Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.

be

43

69

132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 43 Schermerhorn St., 

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2706 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 440—17th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO., Inc. 
918 Halsey St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No., 
RL 2948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3622 Quentin Rd., and 
1710 East 37th Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, 
the premises.

PATRICK 
d-b-a Quentin 

8622 Quentin Rd., 
& 1710 East 37th St.,

to be consumed on

DOYLE 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL3068 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

to sell beer, wine ind liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 2243 Kimball 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino 

Kimball St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4-5 ‘Newkirk Plaza and 
600-2 E. 16th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

2243 N .Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
RL3793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 270 Smith 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MARY WHITE
270 Smith St. Brooklyn,

No.

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 936 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM NOLAN-WILLIAM WRAGE 
936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 242 Myrtle Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

EDWARD NOCELLA 
242 Myrt'e Ave. Brooklyn,

Kings,

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3708 has been issued to the undersigned 
to sei; beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 232 Underhill Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

UNDERHILL, Inc.
232 Underhill Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and l.quor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 187 — 7th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

EDWARD IGOE
187—7th Ave. Brooklyn,

Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given taat License No. 
RL2338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1578 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

PATRICK BOYLAN 
Celtic Bar & Grill

1578 Broadway Brooklyn,

Broadway, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 49 Sumner Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAM SAFFIAN & ABE MARX 
49 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 415 
to sell 
Section 
Control ____ __
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 400 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 145 Franklin Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

County of Kings, to 
premises.

LA SALLE R. 
4-5 Newkirk Plaza, 
& 600 E. 16th St.,

& F. CO, Inc.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3318 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Ave., Bo- 
Kings,

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at Ft. of Voorhies 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises, 

AUGUST L. ROEDER
Ft. of Voorhies Ave., Brooklyn, N.

to

Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 553-555 Fulton St., 6-8-10 
DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises

MEYER’S CANDIES, Inc. 
553-555 Fulton St., 
£ 6-8-10 DeKalb Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PHILIP MURANO
Adm. of Estate of Anthony Bamonte 

(Wither’s Grill)
32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 399 Nostrand Ave. and 295 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

399 Nostrand Ave.
295 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Ave. and 980 
Carroll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

899 Franklin Ave.
980 Carroll St.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2628 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GUISEPPE CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 47 Atlantic Ave., Bo

NOTICE 
RW 416 
to sell 
Section 
Control ____ __
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Rest)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

’s hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 12 Carlton Ave., Bo-

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 8 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 132A 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
182 — 15th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

182—15th St., Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 408 Jay Street, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

KURLAND WINE & LIQUOR, Inc. 
408 Jay St., Brooklyn, N.

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section J ' ' Z___
Control Law at 34 Flatbush Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc. 
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

132A of the Alcoholic Beverage
• * ■ -.................. , Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 426 So. 5th Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS 
6th St., Brooklyn, N.426 So.

to

Y.

NOTICE
RL 3375 .. _________ „
to sell beer, wine and liquor at retail under

Beverage 
Ave., Bo- 
Kings,

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

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 2081 Flatbush 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Winery 
signed 
132 of 
at 182 
County 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

— 15th St., Brooklyn, N.

58 has been issued to the under- 
to manufacture wine under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

182

NOTICE hereby given that License No. 
RL 7321 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 125 Bedford Ave., 169 
No. 10th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

REBECCA MARON
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
No. 10th St.

125
169

NOTICE hereby given that License No. 
RL 3485 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 49 Ten Eyck St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1550 Fulton Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1048-1064 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section I“‘ Z.. .‘.:„Z.Z.
Control Law at 1408a Newkirk Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
Gerard’s Tavern

1408a Newkirk Ave., Brooklyn, N.

132A of the Alcoholic Beverage.......... go
to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1515 — 69th St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar £ Grill)

1515 — 69th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 964 Halsey 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

HALSEY SPIRITS, Inc. ' 
964 Halsey St., Brooklyn, N.

Beverage
St., Bo-

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 148 Hoyt Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL 
St., Brooklyn, N. Y.148 Hoyt

NOTICE
RL 2918 .. __________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 767 Fulton Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

THOMAS KENNY 
Fulton Tavern

767 Fulton St., Brooklyn, N.

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

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 375 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 3712-14 — 13th 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Rest.)

3712-14 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control Law at 174 Bedford Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, Inc. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N.

Beverage 
Ave., Bo- 
Kings, to

132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 174 Bedford Ave., Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Rest.)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 769 Metropolitan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

SPIEZIO’S GRILL. Inc.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 55 — 4th Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FELICE MANCARUSO
55 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 324 Devoe Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3350 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 7002 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1154 Broadway. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OLD BELL INN 
(Lawrence Hall)

1164 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
RL 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1450 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANCIS P. FARRELL ' ’
1450 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 212 Berry Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANTHONY SZMASZEK
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

\

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 509 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW FERRARA 
d-b-a Joe’s Sea Food

609 Nostrand Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 1224—8th Ave., 
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

JOHN GALLAGHER 
1224—8th Ave., 
445—13th St.

Beverage 
446—13th 
of Kings,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 647 Morgan Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
547 Morgan Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 815 _ Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, 
be consumed on the 

PAPPAS BAR & 
815 Franklin Ave..

County of Kings, to 
premises.
CHOP HOUSE, Inc.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1120 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 882 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest.

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 62 Meserole Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1054 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.,

HENRY FITSCHEN 
B’way Bar & Grill

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Glenmore Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.123

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 270 Smith St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MARY WHITT
270 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 180 Irving Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO RATHNI 

(New Ridgewood Casino)
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 188-190 Grand St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE, Nest 14 of 
WILLIAMSBURGH. Inc.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 247 Pennsylvania Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.



AMERIKA Spalių 20 d., 1939 m.

PHILADELPHIA, PA.

1$ TOLIAU IR Iš TOLI
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 

SEIMAS

Spalių 29 d. Marianapolyje 
įvyksta vienintelės lietuvių 
kolegijos Amerikoje rėmėjų 
seimas. Jau kelinti metai, 
kai kilnios lietuviškos dva
sios žmonės remia tą nevys
tantį žiedą — Marianapolį. 
Toji lietuvių kolegija, veda
ma Tėvų Marijonų, kasmet 
progresuoja, auga, naujų lie
tuvybės jėgų Amerikai ga
mina. Marianapolio studen
tams visada buvo malonu 
matyti atsilankiusius Maria
napolyje ir dalyvauti rėmėjų 
seimuose.

Studentai tą dieną tikrai 
jaučia, kad yra žmonių, ku
rie rūpinasi jais, jaunais, 
gyvenimo nepatyrusiais. 
Jaučia, kad tėviška ir dosni 
rėmėjų ranka padeda jiems 
tęsti mokslą šiais sunkiais 
laikais.

Šiemetinis rėmėjų seimas 
bus nepaprastas, nes Maria- 
napolis įsigijo naują nuosa
vybę, kuri labai graži ir ne
toli senosios. Taigi, šiemet 
suvažiavę rėmėjai galės pa
sidžiaugti jų atliktu darbu 
ir kartu nustatyti tolimesnes 
Hkimo gaires. Šiuo laiku 

Vsrianapolio įstaiga ypatin
gi kalinga dosnios šir-

- ir o-erų patarimų. Tos 
'iželės kolegijos išlaiky-

’"ėra vien Tėvų Marijo- 
nestis, bet visų lietu- 

kuriems rūpi, kad jų 
;~ias nepražūtų tauty-

- tirpinančioje jūroje.
'7;°i brangūs tautiečiai 
■'š’ami dalyvauti šiame 

varne darbe, kuris dir- 
tautos vaikams. Ma- 

’-nolis išsiilgęs laukia 
' bičiulių — rėmėjų, at- 
-,Aančių šių metų pasku- 
spalių sekmadienį, 29 d. 

TZ-‘-k vienas atsilankiusis ga- 
nematyti jaunuosius lie- 

At^t’us. semiančius savo dva- 
religinį, tautinį ir moks- 

Vnį peną.
Stud. Balys Laučka.

kyti paskirta 10 dol. auka. 
Išrinkti atstovai į apskrities 
suvažiavimą, įvyksiantį spa
lių 22 d. Aušros Vartų par. 
salėje.

Norime padėkoti visam 
jaunimui, gausiai atsilankiu
siam rugsėjo 30 d. į mūsų 
šokius ir „Amerikai” už pui
kią talką.

Apskrities kėglių žaidimo 
(bowling) sąjunga pradėjo 
savo darbą spalių 1 d. New
ark laimėjo prieš Patersoną 
2:1. Žaidimą pradėjo A. La- 
kavičius iš Paterson ir mū
siškis pirm. J. Grimalaus- 
kas.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus lapkričio 13 d.

F. V.

ir taip įspūdingai pasirodė. 
Tokios demonstracijos duo
da labai gražią progą iškelti 
lietuvių vardą tarp kitatau
čių ir džiuginti savųjų šir
dis.

BAYONNE, N. J.

L. Vyčių 67 kuopa spalių 
21 d., šeštadienį, Mt. Carmel 
salėje, E. 22 St., ruošia ne
paprastą balių. Rengimo ko
misijoje dirba J. Navickas, 
J. Cerwins, M. Kviatkauskai- 
tė, A. Bernotas, Adelė Kar
men, N. Pudaitė, Pr. Micke
vičius. Gros Guy Barrie or
kestras. Tikimasi gausaus 
atsilankymo. Visi kviečiami.

NEWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kp. spalių 9 d. 
turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo ir mūsų 
kleb. kun. Ig. Kelmelis. V. 
Daukšys pranešė apie ap
skrities suvažiavimą.

Pramogų komisijos pirm. 
P. Podgalskis pranešė apie 
būsimas pramogas. Kiekvie
ną mėnesį dvi dienos skiria-
mos pramogoms. Spalių 20 
d. bus „roller skating party”, 
o lapkričio 5 d. kitas įdomus 
vakaras. Gruodžio pradžioje 
bus kortų žaidimo vakaras 
parapijos naudai.

Lietuvos paviljonui išlai-

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKOHIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

T aisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

LL    ■>
I >1 : MAriret 2-5270 /
t «:

GOLDEN STAR j 
‘OTTLING CO. :■

Krallkauiku — Savininkas / 
mlntoju Geriausios Rūšies <;

NMval^lnančių Gėrimų [ • 
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM OOLINS J 
Taipgi parduoda lietuviško bra- .• 

voro alų Ii New Britain \ 
r” EMO ..CONNECTICUT BEST” *• 

' tato pareikalavus: Balionams, / 
antuvėme. vestuvėms Ir t.t. *. 
Skalaukite visur to vardo

Sodės Ir Alaus \
’• 

91-03 Warwick St., Newark, N. J. J

PITTSBURGH, PA.

Auka
„Auka yra brangesnė už 

maldą”, sako šv. Povilas. 
Tiesa, yra prakilnios dvasios 
žmonių, kurie supranta ir 
atjaučia tą šv. Povilo pata
rimą.

Kadangi sesutės pranciš
konės jau pradeda savo sun
kų ir didelį darbą statyti 
mokyklą, tad atsiranda pa- 
gelbininkų tam didžiam dar
bui. P. Tomisonienė iš 
Homestead, Pa., neseniai pa
darė rinkliavą Homesteade, 
gavusi kun. E. Vasilausko 
pagalbą-. Buvo graži auka 
statybai.

Spalių 14 d. ta pati uoli 
veikėja, su kun. V. Abromai
čio ir jo parapijiečių pagal
ba, padarė kitą rinkliavą 
Braddoke, Pa., kur gauta 
graži parama statybai. Prie 
abiejų rinkliavų šv. Pranciš
kaus akademikės dalyvavo 
ir uoliai darbavosi.

Garbė visiems gerašir
džiams aukotojams, kaip 
centus, taip ir savo gerus 
norus ir darbus paskyru- 
siems. Kapelionas.

Pagerbė kun. Bagdoną
Spalių 15 d. šv. Jurgio 

par. sodalietės suruošė pa
gerbimo vakarienę vikarui 
kun. Jeronimui Bagdonui. 
Rengimo komitetą sudarė B. 
Ginkevičiūtė, S. Oreškaitė, 
S. Slavinskaitė, M. Kryža- 
nauskaitė, O. Lukaševičiūtė, 
Al. Burkauskaitė, L. Jotau- 
tė, O. Liepaitė ir T. Kegoly- 
tė. Vakarą labai tvarkingai 
vedė B. Ginkevičiūtė. Kalbas 
pasakė kleb. kun. Ig. Zim- 
blys, Ig. Liepa, kun. J. Bag
donas. Dalyvavo per 300 
svečių.

Kun. Bagdonui suteikė do
vanų šv. Rožančiaus, Treti
ninkų, Marijos Magdalenos, 
šv. Onos dr-jos, lietuvių kal
bos klasė ir šv. Kazimiero 
par. choras (kur kun. Bag
donas yra buvęs vikaru ir 
šv. Kazimiero par.).

Visi atsilankę puikiai pri
imti, pavaišinti. Po vaišių 
buvo smagūs šokiai. Rengė
joms sodalietėms lietuviškas 
valio!

Sodalietėms ruošimo dar
be pagelbėjo p.p. Durienė, 
Burkauskienė, Kryžanaus- 
kienė, Viktorienė, M. Grikie- 
tytė, Bevenekavienė, Šolom- 
skaitės, Bartasevičius, Bur- 
kauskas, Varvalis ir kiti.

K. V.

CAMDEN, N. J.

Šv. Jurgio par. šv. Vardo 
draugija rengia didelį balių 
penktadienį, lapkr. 3 d. New 
Hall, 10 Street ir Kaighn 
Avė.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti. Komitetas daug 
dirba padaryti šį balių sėk
mingą. Gros Blue Aces or
kestras iš Philadelphijos, Pa. 
Bilietas 35 centai.

AUKOS LIETUVOS PAVI- 
LIJONUI PASAULINĖJE 
PARODOJE IŠLAIKYTI

Adv. Elihu D. Stone, Bos
ton, Mass. — $25.00;

Lietuvos Vaizbos Butas, 
Pittsburgh, Pa. — $25.00;

Juozas Ambraziejus, Bro
oklyn, N. Y., surinko — 
$5.00;

Charles K. Pikiel, Pitts
burgh, Pa. — $5.00;

Ponai J. Grebliūnai, Pitts
burgh, Pa. — $2.00.

Iš viso — $1133.50.
Anksčiau paskelbta — 

$413.00.
Bendrai — $1546.50.
Džiugu matyti, kaip greit 

ir dosniai lietuviai paskubė
jo su parama. Gen. Konsula
tas, nuoširdžiai dėkodamas 
visiems aukotojams, prašo 
visus asmenis, kurie dar ne
grąžino aukų lapus, skubiai 
juos sugrąžinti. Be to, pra
neša, kad, jei kiek pinigų 
liks, jie bus skubiai pasiųsti 
į Lietuvą mūsų atgautos so
stinės ir Vilnijos krašto iš
vargintiems broliams — se
sėms sušelpei ir paremti. Lai 
pradžiugs jų širdys, kaip ir 
Jūs rasite pasitenkinimo, 
kad aukojote kilniems tiks
lams.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas. 

1939. X. 16 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 3531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3003 Avenue L, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DANIEL BURNS
3003 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 414 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1833-1835 Douglas St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROUMANIAN PEASANT, Inc. 
1833-1835 Douglas St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 67 Jay Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN RINKEVICH, Jr.
67 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

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

WATERBURY, CONN.

Spalių 8 d. Krugelių ūky
je įvyko draugiškas išvažia
vimas, kurį suruošė Vaizbos 
butas. Daugiausia pasidar
bavo dr. Colney su žmona ir 
Krugeliai. Atsilankė apie 
130 asmenų. Buvo keli kita
taučiai. Pasakyta gražių kal
bų, pasidalinta patarimais, 
padainuota.

M. Digimienė.

BALTIMORE, MD.

Kun. Ig. Valančiūno 
pagerbtuvės

Spalių 15 d. šv. Kazimie
ro parapija pagerbė savo 
kleboną, kun. Ig. Valančiū- 
ną, sulaukusį kunigavimo 20 
metų sukakties. Vakarienė 
puikiai pavyko.

Apie sukaktį plačiai rašė 
ukrainiečių laikraštis „Ame
rika” ir lenkų laikraštis 
„Przewodnik Katolicki”, ku
riame buvo kun. Valančiūno 
paveikslas ir jo garbei eilė
raštis. K. V.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3364 has been issued to the undersigned 
* b.e,e,r; 'VintuanliliT10r at retail ^er 
Section 13«A of the Alcoholic Beverage Con- trol Law at 280 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
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LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB

Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 36 Newkirk Plaza, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NEWKIRK STATION LIQUORS 
and WINES, Inc.

36 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

EDWARD G. LAWLER
& JAMES LAWLER

(Lawler Bros.)
1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol at 384 Broadway-321 Division Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HARRY GRAFF
(d-b-a Kingsley Bar and Grill) 

384 Broadway
a-k-a 321 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 941 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 128 North 10th Street, Borough

— Atsiprašau brangiųjų 
„Amerikos” skaitytojų, kad 
praeitą savaitę nebuvo žinių 
iš Baltimorės. Spalių 8 d. ry
te buvo šv. Vardo vyrų dr- 
jos Komunija, o aš tuo tarpu 
buvau kelionėje į Harris
burg, Pa. Labai man gailėjo, 
kad negalėjau su prakilnios 
dvasios vyrais dalyvauti Ko
munijoj, bet . suskubau į 
Harrisburgą, o katedroj per 
sumą labai puikiai vyrų 
choras giedojo gregorijaniš- 
kas mišias. Čia teko aukoti 
Dievui savo maldas už bran
giąją tėvų šalelę Lietuvą, 
kuri dabar tarp ugnies ir 
kalavijo. Nors džiūgaujame 
gavę Vilnių, bet šaltas šiur
pulys dar smelkia džiaugsmo 
jausmus, nes saulė tikros 
laisvės spindulių dar ne
skleidžia mūsų tėvynės pa
dangei. Dar daugiau reikia 
kreiptis prie gailestingos 
Švč. Panelės Aušros Vartuo
se, Vilniuje, kad per jos už
tarimą ' Dievas suteiktų tik
rą taiką Europoj, o Lietu
vai neliečiamą laisvę.

— Spalių 15 d. šv. Alfon
so lietuvių bažnyčioj prasi
dėjo 40 valandų atlaidai; vi
sais atžvilgiais pavyko gra
žiai, lankėsi daug maldinin
kų. I

— Mirė dr. J. Bučnio žmo
na. Kunigai bažnyčioj prašė 
pasimelsti už jos vėlę.

— Spalių 9 — 10 d. buvo 
šilumos iki 93 laipsnių, bet 
dabar vėl šalčiau. J. K.

JERSEY CITY, N. J.

— Spalių 21 d. įvyks ba
lius parapijos naudai. Ren
gia Rožančiaus ir Tretinin
kų draugijos, parapijos salė
je, Grand St. ir Manning 
Ave.

— Parapijos metinė vaka
rienė įvyks lapkr. 19 d.

— Novena prie šv. Onos 
kiekvieną antradienį; lietu
viškai 7:30, angliškai 8:15 
vai. Rožančiaus pamaldos 
trečiadieniais ir penktadie
niais 7:30 vai. Mišios sekma
dieniais 8 ir 10:30 vai.

— Šv. Onos par. vyrai la
bai puikiai pasirodė šv. Var
do parade spalių 8 d. Buvo 
apie 200 vyrų. Turėjo pasi- 
samdę gražų beną. Pirmose 
eilėse 11 vyrų buvo apsiren
gę frakais ir aukštom kepu
rėmis. Rankų plojimas buvo 
girdimas per visą paradą, 
kada tik mūsų grupė pasiro
dė tarp didelių airių parapi
jų. Ačiū šv. Vardo nariams, 
kurie taip puikiai prisirengė

Skelbimas Nr. 3
K. S. Karpius, Cleveland, 

Ohio, aukoja $2.00 ir surin
ko $51.00, viso — $53.00;

S. ir A. Mockai, So. Bos
ton, Mass., aukoja $5.00 ir 
surinko $11, viso — $16.00;

Petras Aleksandravičius, 
Shenandoah, Pa. — $5.00;

W. J. Krencevičius — $5.- 
00;

John F. Stanisky — $5.00;
Adv. A. Kupka, Brockton, 

Mass. — $10.00;
Linden, N. J. Lietuvių 

Bendras Kom-tas — $17.00;
Marianapolio Kolegija, 

Thompson, Conn. — 25.00;
Kun. J. Misius, Pittsburgh, 

Pa. — $10.00;
N. N. (prašęs neskelbti 

pavardės), New Haven, 
Conn. — $50.00;

Adv. Z. Šalnienė, So. Bos
ton, Mass., surinko — $9.00;

A. J. Aleksis, Waterbury, 
Conn., aukoja $3.00, surinko 
$40.00, viso — $43.00;

Lietuvių Vaizbos Butas, 
Brooklyn, N. Y. — $10.00;

SLA. 4-tas Apskritis, New 
Britain, Conn. — $10.00;

Lietuvos Konsulatas Či
kagoje, prisiuntė gautas au
kas — $246.00;

Šv. Jurgio Draugystė, 
Brooklyn, N. Y. — $50.00;

Edvardas Paulionis, Little 
Neck, N. Y. — $10.00;

Alytaus Žydų Draugija, 
Boston, Mass. — $50.00;

Lithuanian Merchants’ 
Association, Philadelphia, 
Pa. — $10.00;

A. Jocis, Bridgeport, Conn.
— $2.00;

Magd. Veiverienė, Bridge
port, Conn. — $2.00;

N. Arisonas, Stratford, 
Conn. — $1.00;

S. L. Zapėnas, Lawrence, 
Mass. — $5.00;

P. Lapienė, Babylon, N. 
Y., surinko — $18.00;

V. J. Atsimanymo Parapi
jos Šv. Vardo Draugija, Mas- 
peth, N. Y. — $5.00;

Dr. A. Petriką, Brooklyn, 
N. Y., be anksčiau paskelb
tų, aukoja $2.00, surinko 
$12.00, viso — $14.00;

J. Fr. Baltramaitis, Brook
lyn, N. Y. — $3.00;

Šv. Vincento Draugystė, 
Maspeth, N. Y. — $10.00;

W. A. Meškūnas, Scran
ton, Pa., aukoja $1.00, surin
ko $19.00, viso — $20.00;

C. S. Cheleden, Pittsburgh, 
Pa., aukoja $10.00, surinko 
$20.00, viso — $30.00;

Lietuvos Dienos Komite
tas, New Yorke — $300.00;

Kazys Dryža, Philadel
phia, Pa., aukoja $2.00, su
rinko $25.00, viso — $27.00;

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, Inc. 
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JOHN ANDERSON
128 North 10th St., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 4419 Avenue N, Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE hereby given that License No. 
L 494 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 361 DeKalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

NAT T. SPERLING •
361 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
L 1324 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 584 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

WILLIAM WILKS
584 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 964 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 9 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 386 Troutman St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, Inc.
386 Troutman Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 923 Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANKLIN TAVERN, Inc.
923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 387 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1145 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1364 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE hereby given that License No. 
RL 3266 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 98 Berry Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

STEPHEN LEWICKE
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
RW 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4105 Avenue U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
consumed on the premises.

GEORGE II. POHMER 
George’s Log Cabin

4105 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under
Section 132A of the Alcoholic Bevenage
Control Law at 1060 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 774 Third Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SUZANNA WAITELIS, Admx.
774 Third Ave., Brooklyn, N., Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
d-b-a Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

OWEN CAFFREY
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 206 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GUNDE LEICKERT SCHUELE 
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DELICATESSEN, INC. 
1906 Avenue M Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOSEPH J. VAUGHAN
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIDNEY JURIS, Adm. 
Estate of Harry Juris

713 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 724-726-728—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE COVE RESTAURANT. Inc.
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 15 & 17 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DAVID STOLLER
(Adm. Original Dave’s Busy Bee)

15 & 17 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 95 Bedford Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
FRANK DALY & ANTONIO PLONSKI 

Park View Inn
95 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 74 Rochester Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BITTERMAN
257 Grand St., Brooklyn, N.» Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500 Fourth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LA TOURAINE CAFE. Inc.
8500 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1133 Washington Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, Jo be con
sumed off the premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK, Inc. 
76 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 485-487 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRIEDERICH JULIUS MERKEL 
485-487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 411 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Avenue T, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
and BASILIO IMBURGIA

170 Avenue T, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 13-15 Grand St. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar and Grill

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7364 has been issued to the undersigned
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to sell beer, wine and liquor at retail under ». « .
Section 132A of the Alcoholic Beverage Cbn- LlCKVlCnS, S3
trol Law at 406 South 3rd St., Borough v.
of Brooklyn, County of Kings, to be con-|KVW DOTS UŽDU 
sumed on the premises.

WALTER AMBROSE
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde? 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar and Grill

914 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1116 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

Pirmadienį i 
vaikučiai turi
kų” pamokas. I 
tyręs iš mie 
ismuo dykai.
tas ir kaip pa 
ns iš geležies.
Antradienį n 

tau orkestro į 

o prisiųstas kž

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 109 Nassau St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 699 Gates Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GLENMORE BAR & GRILL, Inc. 
699 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 155 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3225 has been issued to the* undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575 Johnson Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO 
EDWARD CURCIO & JAMES CURCIO 

d-b-a Miami Restaurant
595 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Nauį
1

Siū
Jei jūs esate 

bų kokybe, jūs

Mes turime įv

Virš 30 metų

Mūsų kainos ;
(lėliais kieki jūr.

SIŪTAI
F

5
a 'i-'*'.

Jūsų atsilankyi
s? drabužiai yra

Henry
W Grand Stre



........ .................................

Spalių 20 d., 1939 m.
5
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BN VIETOS ŽINIOS i
Programoj dalyvaus pa

saulinės parodos šokikų gru
pė, pritariant Avižonio or
kestrui.

ne •MCHSt lofthefe<

•wk
MASPETHO ŽINIOS

ŪRS. SfAIfOy ,A

4

- Visi kviečiami į Vyčių 
jokius Maspethe, Klasčiaus 
salėje, šį šeštadienį, spalių 
Žld.
- Vilniaus džiaugsmą ne 

Žodžiais, bet darbais maspe- 
įiečiai parodė, sudedami 
fekmadienį (prie bažnyčios 
jurų) Vilniaus biednuome- 
įei $104.02. Aukos pasiųstos 
per K. Federaciją.

I - Penktadienio vakarą,

Trečiadieniais krepšinio 
žaidimai bus McCaddin Hali.

Ketvirtadienį sodaliečių ir 
visų parapijos merginų pa
silinksminimai.

Penktadienio vakare cho
ro pratybos. Dulkė rengiasi 
žiemos darbui — koncertui.

Šeštadienį 10:30 vai. ryte 
Altoriaus vaikų susirinki
mas.

MASKARADŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 29 kp. 
lapkričio 25 d., šeštadienį, 
Apreiškimo par. salėje ren
gia didelį maskaradų — kau
kių balių, kuriame bus duo
damos dovanos už gražiau
sius ir įdomiausius kostiu
mus. Kviečiami visi rengtis 
į šį gražų balių. Pelnas pu
siau su parapija. Bilietai po 
35 centus. Koresp.

Sprogimui pasigirdus, J. 
Kaminskas su draugu nebė
go, kaip kiti tolyn, bet tuo
jau šoko į nelaimės paliestą 
namą, kurs jau liepsnojo ug
nyje. Įbėgę į vidų, jaunuo
liai ištraukė vieną žmogų, 
užverstą kambario sudribu
siomis sienomis ir išnešė į 
gatvę. Vėliau atėjo daugiau 
pagalbos.

L. VYČIŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

ro baubas paskubino vedy
bas.

’į «$s novena prie šv. Judo

it no ir Judo dieną, spalių 28 
; Novena bus tik vakarais 

B“and^ 1:30 vai. (sekmadienį 4 vai.ray F

Bre

Be paminėtų darbų, ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 4 iki 6 vai. popiet ir še
štadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dieną vaikučiai susirenka 
pasimokyti katekizmo ir lie
tuvių kalbos. Juos moko se
sutės pranciškonės.

LIETUVOS PAVEIKSLAI

EL. BARTKEVIČIŪTĖ 
SUGRĮŽO

L. Vyčių New York ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyks šį sekmadie
nį, spalių 22 d., 2:30 vai. po
piet, Aušros Vartų par. salė
je, 568 Broome St., New 
York. Visi kuopų atstovai 
prašomi atvykti laiku.

K. V.

KLAIDOS PATAISYMAS

Spalių 24 d. Brooklyne 
prasidės rinkliava ligoni
nėms palaikyti. 1,000 darbi
ninkų rinks gatvėse pinigus 
tam tikslui.

Šiemet vasaros sausra iš
džiovino miesto parkuose žo
lę. Miesto darbininkai pra
dėjo lygint nudžiovintas vie
tas ir apsėti žolės sėklomis.

Praeitą penktadienį, pa
saulinės parodos taikos aikš
tėje New Yorko miesto ma- 
yoras La Guardia išdalino 
250 katalikiškų mokyklų mo
kiniams medalius už jų pa
rašytus raštus ugnies saugu
mo klausimu.

New Jersey valstybės šv. 
Vardo draugijos narių para
duose spalių 8 d. nutarta ko
voti prieš nešvarią spaudą 
visomis galiomis.

" JurSis Blieka> krepši- 
vedėjas, tikisi turėti 
Ser4 sezoną. Pradės 

, tony BAicjjj Maliu 27 d. ir toliau kiekvie- 
—penktadienio vakarą

šeštadienį 8 vai. ryte mū
sų par. 50 vaikučių važiuoja 
į Madison Square Garden 
pamatyti „Rodeo cowboys”.

'be® ,'s»dnZ>
?r Rod Kiče ji
1 of the

be premisa *• 
JOHN A®J8$jv 
Oth St, ’

Svarbus susirinkimas
Lietuvių piliečių klubo su- 

(rinkimas bus penktadienį, 
palių 20 d., 8 vai. vak., klu-

e < JS i1°133 ffŽįfc

RAY VOK

Šį sekmadienį sodalietės 
per 9 vai. mišias bendrai pri-‘ 
ims Komuniją. Jų gražus 
parengimas įvyksta kitą še
štadienį, spalių 28 d. 
vaukite visi.

Piliečių klubas spalių 20, 
21 ir 22 d.d. (penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį), 
7:30 vai. vak., savo salėje 
(280 Union Avė., Brooklyne) 
ruošia įdomius Lietuvos pa
veikslus, kuriuos rodys J. 
Januškevičius. Drauge bus 
parodyti ir pasaulinės paro
dos ir Lietuvių Dienos vaiz
dai. Paveikslai spalvoti. Vi
si kviečiami atsilankyti. Bi
lietai po 35 c., vaikams 15 c.

54 METINIS BALIUS
Daly-

Haspethe.
Visi nariai privalo ateiti, 

gtonAo, hfrIrjeg fous svarbių dalykų ap
tarti. Narys.

Of the Alafelieh^ 
t 73 Matiy.njį 

County of Eip,sb> 
re premises.
I H. VAN vmu 
st, r

hereby gira Ik ai 
been issued to te tty' 

wine and liquor tt resi ■ 
of the Alcoholic B«ml 
t 344 Marcy An, to 
County of Eip, labi 

e premises.
JAHN HANEHFELD 
Armory Taren

'e.

Kuru sukaktis
Šeštadienį, spalių 7 d., lie- 

tuvių piliečių klubo salėje 
įrengtas pokylis Pranei ir 
[ijušui Kurams pagerbti, 
inint jų vedybinio gyveni

mo 25 metų sukaktį. Svočia 
iuvo A. šiablevičienė, o svo-

— S. Lukšis. Svečių hu
per 150; matėsi tėveliai 

]f*the AMoik Bew’rotašiai iš Scranton, Pa. ir 
755 - 3ri Irane, fc 
Coanty oi Hin to k 
ptvnjses., ■■■
<TTA MlffiUS

aug svečių ir giminių iš ki-
zts i miestų. Vakarą vedė P. J. 

[apikas. Rengėjos buvo Ta-
myiŽS it's mašauskienė,
The a&£bX lorkūnienė, Adomaitienė ir 
SNoXAtob i. Šlapikienė.
>remisea
31 JULIUS K® 

Avė., Bmkbtl

iby given thd Uwi 

n issued to te e&S 
.nd wine it ml ą 
the Alcohofie B"®* <1 
170 Avena t 
unity of Kajt • “ 
premises.
rANNI PIZZW 
A.SILIO MBl® .

Brute*

eby given thsl IM 
en issued to te te?

dr-j a
5 vai.

Gyv. Rožančiaus 
kiekvieną sekmadienį 
popiet par. salėje rengia ne
paprastus laimėjimus, kurių 
pelnas parapijai. Visi para
pijiečiai prašomi dalyvauti 
ir praleisti laiką tarp savų
jų.

ŠIENO BALIUS

par. 
šieno

Angelų Karalienės 
sodaliečių ruošiamas 
balius bus kitą šeštadienį, 
spalių 28 d., 8 vai. vak., par. 
salėje. Gros J. Navicko Nak
ties Pelėdų orkestras. Bus 
dovanų už įdomiausius kos
tiumus. Visi kviečiami. Bilie-

Marksienė, tai iš anksto 35 c.
Komitetas.

Buvęs.
SUŽEISTA STARKIŪTĖ

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

i Ęazaro, kuris įvyks lap
kričio 23 — 27 d.d., veikla 
(jau prasidėjo. Draugijos 
Ida pilnai prisidėti, nes 

.-SSĮF“ Proga Paremti

ounty of 
premises. ® 
HAEL NWg "
7 B* “‘Sali 
Ext, ‘

za- 
tai 
pa-

Par. jaunuoliams ir suau- 
' gusiems mokyklos kamba- 

reby.giįįįį IlUOSe 
Mr■ 
ne and kivxx v xvuu: the AtaWral v. ,
io6 South*AiZJauo nors užimta:

ig Pirmadienį nuo 4 iki 6 vai.
'I Vaikučiai turi visokių „štu- 

Pam°kas. Moko juos pri
tyręs iš miesto prisiųstas 
asmuo dykai. Jie turi pamo
kas ir kaip pasidaryti žais
lus iš geležies.

Antradienį nuo 6:45 yra 
een ^du orkestro pamokos. Mo-
inOf “iprisiųstas kariškis.

sen issued 
ne and o I ■ * ii_MKIp..e
1U6 B0W»""įU>, Jounty of išA Ji
premisa _ J 

LTER AW*
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•eby
ien issued tote "Tįį 
ne and

the Al«į^>

sis Bar ffld

-7ireby pr®. ,L,ater

,kJyn, 01

s tikra „rugiapiūtė”.
Kiekviena savaitės diena

Petronėlė Starkiūtė, gyv. 
20 Stagg St., Brooklyne, An
gelų Karalienės par. choro 
narė, „Amerikos” skaityto
ja, šiuo metu serga. Ją su
žeidė taksi automobilius 
prie Hooper St. Sužeidimas 
nesąs labai sunkus, bet ligo
nė negali vaikščioti. Ji gydo
si dr. Valuko priežiūroje. 
Pažįstami prašomi atlanky
ti.

BULVIŲ — SILKIŲ 
BALIUS

Penktadienį, lapkr. 10 d., 
8 vai. vak., įvyksta linksmas 
bulvių — silkių balius. Mo
terų s-gos 24 kuopa kviečia 
visus „Amerikos” skaityto
jus į šį balių, įvyksiantį An
gelų Karalienės parapijos 
salėje.

issued to te

11 $«*<*£?! 

ddyn.

refer theW 1 «n issu^ ’° 
ri

Are., ° b

u issueu
s and
f the AĮcob’ ir

anty 01
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Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.
SIŪTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 

JAUNIEMS VYRAMS
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsij krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgio dr-ja rengia 
jau 54 metinį balių, kuris į- 
vyks lapkričio 25 d., Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyne.

Šokiams gros P. Kaizos ir 
J. Navicko orkestrai, tad bus 
puiki proga visiems smagiai 
pasilinksminti. Rengėjai vi
sus širdingai kviečia daly
vauti. Rep.

Spalių 14 d. švedų „Kungs- 
holmo” laivu iš Lietuvos su
grįžo Eleonora Bartkevičiū
tė, artima „Amerikos” ben
dradarbė.

EI. Bartkevičiūtė 1937 m. 
rudenį gavo Lietuvos sti
pendiją studijuoti Vytauto 
D. universitete lietuvių kal
bą, istoriją ir, apskritai, vi
sas lituanistikos šakas. Ne
seniai ji sėkmingai baigė 
pasirinktas studijas.

EI. Bartkevičiūtė jau lan
kėsi „Amerikoje” ir papasa
kojo labai įdomių žinių iš 
Lietuvos gyvenimo. Jos nuo
taika gera, pilna pasiryžimų 
dirbti. Tikime, kad jos gabi 
plunksna netrukus aplankys 
„Amerikos” puslapius, pa
likdama įdomių įspūdžių.

Sveikindami sugrįžusią 
malonią bendradarbę, linki
me jai iš nauja susidaryti 
jaukią aplinkumą kūrybi
niam darbui ir savo-asmens 
džiaugsmui.

Pereito „Amerikos” nu
merio prof. dr. K. Pakšto 
kalbos aprašyme išlaidoms 
padengti aukotojų sąraše 
praleista J. Mykolaičio pa
vardė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Long Island universitetas 
įvedė orlaivininkystės pa
mokas, kurias federalinė val
džia remia, paskirdama stu
dentų pašalpai 4 milijonus 
dolerių. Kiekvienas studen
tas gaus 350 dol. pašalpos. 
Tikimasi apie 11,000 studen
tų.

Prie Riss parko, Queens 
apskr., prijungta 25 akrai 
balos, kurią dabar WPA dar
bininkai taiso ir padarys 
gražų parką.

Praeitą savaitę Brooklyno 
vedybų leidimo raštinė buvo 
labai užimta. Sako, kad ka-

Nassau apskrity suregis
truoti visi dviračiai ir iš
duoti jiems leidimai su ženk
lais.

New Yorke, Grand Cen
tral Palace, suruošta auto
mobilių paroda.

Williamsburgho gyvento
jai, su valstybės senatorium 
J. Crawford priešaky, suju
do reikalauti šio miesto daly 
griūvančias lūšnas nugriauti 
ir pastatyti jų vietoj gėrės-1 
nius namus ir Broadway ge
ležinkelį nuo Havemeyer St. 
į Kent Avė. visai nugriauti.

Queens apskrity valdžia 
sumanė perkelti savo rašti
nes iš Long Island City į 
Kew Gardens. Piliečiai kelia 
protestus.

New York — Maryland 
provincijos jėzuitų nauju 
viršininku išrinktas kun. 
James P. Sweeney.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri- 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininku

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

25 METŲ SUKAKTIS

Kazimieras ir Stasė Kava
liauskai, gyv. New Yorke, 
„Amerikos” skaitytojai, šio
mis dienomis sulaukė vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakties. Jubiliatai turi duk
reles Eleną ir Oną ir sūnų 
Henriką. Kavaliauskų artimi 
bičiuliai, minėdami jų su
kaktį, surengė gražią puotą.

VISŲ ŽINIAI

Pranešame visiems brook- 
lyniečiams ir apylinkės gy
ventojams, kad Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubas ren
gia savo metinę vakarienę 
laukiant Naujų, 1940 Metų; 
tai bus sekmadienio vakare, 
gruodžio 31 d. Bus duoda
mas valgis ir gėrimas. Bilie
to kaina $1.50 asmeniui. Va
karienę pradėsime 7 valan
dą. Prašome nepamiršti šio 
pranešimo.

Piliečių Klubas.

MIRĖ

Kazimieras Stanonis mirė 
spalių 14 d. šv. Kotrynos li
goninėje. Buvo pašarvotas 
dukrelės Marijonos Szym- 
borski namuose, 276 Stagg 
St., Brooklyne.

Paliko nuliūdime savo 
dukrelę Marijoną Szymbor- 
ski ir sūnų Alfonsą, brolį 
Antaną, 70-14 — 60 Avė., 
Maspethe, tėvelį, du brolius 
(Praną ir Joną), sesutę Ur
šulę Matulaitienę, gyv. Dar
sūniškiu parapijoje, Užgere- 
lės kaime, Trakų apskrityje.

Laidotuvės įvyko spalių 17 
d. iš Maspetho par. bažny
čios į I Kalvarijos kapines. 
Laidotuvėse patarnavo Es
tate A. J. Valantiejus.

LIETUVIS IŠGELBĖJO

Praeitą savaitę New Yor
ke, 127 W. 23 St., įvyko vie
name name sprogimas, už
mušęs 3 asmenis ir sužeidęs 
daugybę. Nelaimės metu 
prie vienos krautuvės lango 
stovėjo Jonas Kaminskas, 
22 metų jaunuolis, studen
tas su draugu Fred Kowsky; 
jie lanko naują policijos ir 
ugniagesių kolegiją.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

PIRKITE RAKANDUS iii
DABAR i

; Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo- ; •
; mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom ;;
) Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu- )) 
’ dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”. !!
; LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI ;;

GRAND CHAIR CORPORATION
: LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI į;
: ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas >
; 409 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;;
; Tel. EVergreen 7-8451 !!

Tel..- EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

BROOKLYNE

..MM ....................    M . ....................... . ..............
—.......J ...........J..........................              J ......

šeštadienį, lapkričio 25 d., 
9 vai. ryto, šv. Petro ligoni
nėje, Brooklyne, J. E. vys
kupas T. Molloy laikys gy
dytojams mišiams.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
' ' ’.i

65-23 Grand Avėnue
‘ MAŠ.PĖTH, N. y.- : •

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITUMONIS
GYDO M peilio, 
vairių Ir be chemi
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
VlBokloa liros yra 
lydomos: vyrų, mo
terų Ir valkų. Pa
tarimai veltui.
TAI ANDOS: nua • 
ryte Iki I vakare. 
NedMdlenlals ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte Iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N, Y.

EVergreen 8-9770 Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pate, tik mHerio pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieė pat AprelAklmo bažnyčią)

Duodu automobilius verinvčms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuvei 
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

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

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
/ T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejui '

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Misijų Sekmadienis

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS ATLAIDŲ

RtPUBlK CALIFORNIA 

PORT

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

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

492 Grand St., Brooklyn, M- Y.

XAVERAS STRUM5KIS

[STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU RšSIRlNKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 SAV^

Šis sekmadienis, spalių 22 
d., visame katalikų pasauly
je minimas, kaip Misijų Sek- 1 
madienis, kuris yra gera 
proga visiems bendradar- < 
biauti su misijonieriais. i

Norime supažindinti su 
New Yorko arkivyskupo 
Spellmano laišku, kurio iš
traukas čia paduosime: I

„Misijų sekmadienio pra
nešimas buvo mūsų Prisikė
lusio iš numirusiųjų Išgany
tojo pirmą kartą skelbtas 
Oliveto kalno viršūnėje, kur 
paskutinį kartą Kristus su 
Savo mylimaisiais apašta
lais susirinko. Ten Jis jiems 
tarė: „Eidami į visą pasaulį, 
skelbkite evangeliją visam 
sutvėrimui” (Mk. 16-15).

Kristus tarė: „Eidami į 
visą pasaulį”. Tai reiškia: 
eikite iš vienos vietos į kitą, 
nuo vienos tautos į kitą, iš 
vienos šalies į kitą. Eikite į 
visus žmones, tautas, gentis, 
šeimas. Nė viena pasaulio 
dalis teneatskiriama nuo jū
sų darbavimo; nė vieni žmo
nės teneapleidžiami jų ap
lankymu. „Eidami į visą pa
saulį” — eikite į pasaulį jau 
civilizuotą ir dar necivilizuo
tų, į pagoniškąjį pasaulį, į 
žydiškąjį pasaulį ir į nežy- 
diškąjį pasaulį. Eikite į lais
vųjų šalis ir į vergų šalis; 
eikite į Dangiškąją Imperi
ją, į Gėlių Karaliją, Juodųjų 
Kontinentą, Baltųjų Grabo 
kraštą, net į šalis, kur gy
ventojai ieško baltojo žmo
gaus galvos — visur eikite 
— „eidami į visą pasaulį”.

„Skelbkite Evangeliją” — 
neužkariaukite žemių; nesie
kite pasaulinių laimėjimų; 
bet „skelbkite evangeliją”, 
tą tikėjimo, vilties ir meilės 
evangeliją; tą taikos ir ge
ros valios visiems žmonėms 
pranešimą. Skelbkite Mano 
evangeliją: palaiminti betur
čiai dvasioje, palaiminti ro
mieji, palaiminti kurie liūdi, 
palaiminti, kurie alksta ir 
trokšta teisybės, palaiminti 
gailestingi, nesuteptos šir
dies, taikieji, palaiminti, ku
rie persekiojami dėl teisy
bės. Eikite ir skelbkite visa, 
ką matę ir girdėję. Apibū
dinkite Mano gyvenimą, Ma
no žodžius, Mano darbus. 
Pasakykite apie Mano žaiz
das, Mano kančias, Mano 
mirtį. Kalbėkite apie Mano 
meilę, ir apie Kraują, kurį 
liejau dėl žmonių išganymo, 
ir apie Mano troškimą, kurį 
kentėjau už sielas.

„Visam sutvėrimui” — 
baltajam, juodajam, raudo
najam ir geltonajam, — už 
vienus ir už visus Aš miriau. 
Nuo lopšio iki kryžiaus, ir 
nuo Betliejaus iki Kalvari
jos, buvau užimtas vykdyda
mas Dievo valią — „kad visi

žmonės būtų išganyti ir pa
siektų tiesų pažinimą” (I 
Tim. 2-4).

„Eidami į visą pasaulį, 
skelbkite evangeliją visam 
sutvėrimui”, šis paskutinis 
Kristaus įsakymas apašta
lams, šis paskutinis Jo troš
kimas ir testamentas, yra Jo 
Sužieduotinės, Katalikiškos. 
Bažnyčios, brangusis doku
mentas bei amžinasis raštas 
ir Misijų sekmadienio dan
giškasis skelbimas bei pra
nešimas.

„Šis įsakymas, „eiti ir 
skelbti”, nebuvo duotas iš
imtinai vieniems apaštalams 
ir jųjų įpėdiniams, bet kiek
vienam, kurs turi Tikrąjį Ti
kėjimą. Mus visus Kristus 
siuntė Jo Karalijos platinti. 
Kai kurie yra Kristaus šau
kiami aktyviai dirbti ir šie 
yra didvyriai fronto apka
suose. Bet tokių, palygina
mai, yra nedaugelis. Visi kiti 
šaukiami ištiesti paramos 
ranką. Ir šis pakvietimas nė
ra toks, kurį galima priimti 
arba atsisakyti, bet yra 
kiekvieno žmogaus pareiga.

„Nuaiškinti Kristaus aiš
kų įsakymą taip, kad žmo
gus remtų vien savo parapi
jos, savo tautos, arba savo 
rasės veikimus, būtų apsilei
dimas Dievo įsakymo ir sa
vo pareigos vykdyme.

„įsirašyti į Tikėjimo Pla
tinimo Draugiją yra visiems 
galima. Kartais kokia nors 
dovana misijoms platinti 
draugijai ir meldimasis už 
misijas yra aukos, kurias 
kiekvienas gali daryti, kad 
prisiartintų ta diena, kada 
Dievo įsakymas būtų įvyk
dytas: ..Eidami į visą pasau
li, skelbkite evangeliją vi
sam sutvėrimui”.

Spalių 20 d., 1939 m.

INŽ. A. J. MAŽEIKA IŠVY
KO Į PITTSBURGH^

Spalių 17 d. inž. Antanas 
J. Mažeika išvyko į Pitts-

Dažnai sakoma, jeigu ne
daroma pažangos, tai eina
ma atgal. Kiek tai paliečia 
šv. Jurgio parapijos 40 vai. 
atlaidų gražumą, tikrai gali
ma tvirtinti, kad čia vykdo
ma tikra pažanga. Kasmet 
atrodo, kad arčiau tobuly
bės neįmanoma siekti, o ^at
laidai vis gražesni ir gražes
ni. Be abejonės, šiemet tai 
priklausė nuo to, kad para
pijoje darbuojasi, išimtinai 
jai visą laiką pašvenčia dvi 
darbščios pranciškonės sesu
tės, Clarissia ir Isabella, ku
rios taip skoningai ir alto
rius išpuošė ir vaikučius, 
mergaites ir berniukus, pri
rengė prie procesijų, kad ne
galima atsidžiaugti. Vaiku
čiu rūbai, švelniai spalvoti, 
visiems ištraukė iš lūpų pa
reiškimą, kad tai ne . žemės 
vaikai, bet angeliukai. Kal-

bant apie altorių išpuošimą, 
jau kelinta savaitė pastebi
ma, kad, rodos, neišsibai
giančiomis kombinacijomis 
sumanios sesutės moka ir 
liktorius sustatyti ir gėles 
išstatyti. Žinoma, mūsų baž
nyčia turi nemaža visokių 
indų, įvairaus aukštumo gra
žių stulpelių, suolelių, tad 
galima altorių taip puošti, 
lyg atrodytų altorius turįs 
net keletą laiptų; gėlės išve
džiotos nuo viršūnės iki al
toriaus lygumos. Matyti, kas 
nors stropiai žiūrinėja, tyri
nėja, kad parapija turėtų to
kių naudingų įrankių pa
lengvinti altorius išpuošti.

Sekmadienį popiet teko 
užeiti į bažnyčią. Matau ne
mažą būrį sodaliečių mergai
čių, lankančių Šventąją Va
landą. Pačios vadovauja gie
dojime, rožančiaus kalbėji
me, maldose. O kaip grynai 
ir pamaldžiai jos skaito, gie
da bei meldžiasi lietuviškai! 
Bravo mūsų sodalietėms. Te
ko išgirsti, kad tą Šventą 
Valandą vedė Pranciška Va
siliauskaitė ir pirm. Elena 
Sablevičiūtė.

Tą patį vakarą į mišparus 
atvyko net 15 svečių kuni
gų! Vienas iš jų, kun. Bogu- 
šas. iš Palangos, negalėjo at
sigėrėti choro giedojimu, to
kiu sutartiniu ir galingu, 
ypač Mozarto „Magnificat”. 
Kun. Bogušas, pats muzikas 
ir muzikos žinovas, nesigai
lėjo pasveikinimų chorui ir 
io vedėjui p. Brundzai.

Antradienio vakare, po iš- ; 
kilmingo uždarymo su dar 
gražesne procesija, nei ati
darymo dienoje, atsidėko
jant choristams bei vaikams 
dalyviams procesijoje, para
pijos salėje suruoštos iškil
mingos vaišės, kurios pavir
to šeimyniniu vakarėliu.

Malonu buvo pastebėti, 
kad šiemet nemažas būrelis 
vaikučių net iš South Brook
lyno dalyvavo procesijose. 
Patariama So. Brooklyno tė
vams leisti savo vaikus daž
niau dalyvauti šv. Jurgio 
par. parengimuose, veiki
muose; jie susipažins su pa
čiais Central Brooklyno vai
kais, užmegs su jais, kaip 
pridera, tampresnius ryšius. 
Juk visi yra parapijiečių vai
kai, tačiau ligi šiol daugiau
sia tik Central Brooklyne 
gyvenančių vaikai dalyvau
davo parapijos veikime. To
liau gyvenantieji parapijie
čiai taipgi turi gabių vaikų, 
kurie, bendrai veikdami su 
vietos parapijiečių vaikais, 
galėtų kaip patiems vai
kams, taip ir visiems para
pijiečiams daug suteikti ma
lonumo, ruošdami parengi
mus, jau nekalbant apie nau
dą iš to, kad daugiau susi
pažins vieni su kitais.

Ši parapija lapkričio 26 d., 
sekmadienį, rengia iškilmin
gą vakarienę, minėdama pa
rapijos bažnyčios pastatymo 
25 metų jubiliejų; kartu bus 
leidžiama atminimo knyga. 
Kaip girdėti ir vakarienė ir 
knyga bus atmintinos. Pata
riame visiems dalyvauti to- 

: je vakarienėje. žiūrovas.

burghą, į kariuomenės sky
rių, kur jis pakviestas inži
nieriaus pareigoms. Kadan
gi dar nežinoma, kur inž. 
Mažeikai teks pastoviau gy
venti, jis išvyko vienas, o 
žmona pasiliko gyventi dar 
Brooklyne.

Inž. Mažeika aukštuosius 
technikos mokslus baigė 
1934 m., gaudamas inžinie
riaus diplomą, bet iki šiol 
neturėjo progos dirbti savo 
specialybėje. Dabar jam 
atsidarė darbo dirva, kuriai 
jis buvo pasiruošęs.

Inž. Mažeika, atvykęs iš 
Lietuvos prieš 13 metų, visą 
laiką gyveno Brooklyne ir 
dirbo visuomeninį darbą, y- 
pač vyčių tarpe. Beveik 5 
metus buvo L. Vyčių centro 
pirmininku; šiuo metu yra 
New York ir New Jersey vy
čių apskr. pirmininku. Daug 
dirbo ir K. Federacijos ap
skrityje, kurioje paskutiniu 
laiku ėjo vicepirmininko pa
reigas. Jo pasitraukimas iš 
šios apylinkės bus labai jau
čiamas.

„Amerika”, kurios artimu 
bendradarbiu, bičiuliu ir rė
mėju inž. Mažeika buvo, lin
ki jam sėkmingiausio darbo 
naujose pareigose. Jei jam 
teks iš Brooklyno persikelti 
ilgesniam laikui, tikime, kad 
dar turėsime progos su juo 
susitikti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcohojic Bever
age Control Law at 300 Reid Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

EDNA O’CONNOR
300 Reid Ave. Brooklyn.

Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2028 Pitkin Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES SMITH & PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Ave. Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at '217 — 5th Avenue. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS WYNNE 
5th Ave. Bar & Grill

217—5th Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 182A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1128 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HAROLD F. ATCHUE & 
WILFRED H. ATCHUE 

d-b-a Hal-Will Bar & Grill 
Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3675 has been issued to the undersigned 
to sell oeer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 295 Park Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN RAVELLI 
Park Ave. Rest.

295 Park Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3339 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 427 Wilson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on U'e nremises.

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

NOTICE is hereby gi ui. that License No. 
RL2746 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 503 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

503 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL28G5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 432 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn. County of 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
The Rocky Read Tavern 

Nostrand Ave. Brooklyn,

Kings,

N. Y.

SMAGUS VAKARAS

Mot. S-gos 35 kp. šį sek
madienį, spalių 22 d., šv. 
Jurgio par. salėje ruošia ne
paprastą vakarą, kurio pir
mą dalį išpildys varg. J. 
Brundza su Savo choru ir 
sesutės pranciškonės su savo 
mokiniais. Gros J. Navicko 
orkestras. Bus daug įdomy
bių. Kviečiame vietinius ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir pamatyti salę, naujai 
ištaisytą kun. Paulonio rū
pesčiu. Mūsų salė dabar ar 
tik ne gražesnė už kitas?

Vakaro pradžia 7 vai. Vi
si laukiami. Kvieslys.

432

NOTICE is hereby given that License No. 
RLE3809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 560 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on Hie premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

560 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A oft the Alcoholic Bever
age Control Law at " 9 Willoughby Ave., 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Andrew’s Subway Inn

9 Willoughby Ave. Brooklyn,

Kings,

Y.

ATVYKSTA LUBINAS

Pranas Lubinas, žinomas 
sportininkas, su žmona grįž
ta iš Lietuvos, kur gyveno 
15 mėnesių ir lavino jaunuo
lius krepšinyje. Lubinai 
grįžta švedų laivu. Kurį lai
ką viešės Maspethe pas Pet
rulius, o po to vyks į Kali
forniją.

Pr. Lubino žmona nelietu- 
vė, bet ji taip pamėgo Lietu
vą, kad puikiai išmokusi lie
tuvių kalbą ir labai pamilu
si lietuvius.

1128

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 52 Tompkins Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 9526 Avenue L, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MORRIS BARTMONOWITCH 
d-b-a Murray’s Tavern

Avenue L Brooklyn, N. Y.

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1350 Myrtle Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave Brooklyn, N. Y.

9526

NOTICE is hereby given that License No 
RL2679 has been issued to the undersign 
tc sell beer, wine and liquor at reta 
under Section 132A of the Alcoholic Beve 
age Control Law at 685 Knickerbocker Ave 
Borough of Brooklyn, County of Kin 
to be consumed on the premises.

JOSEPH KOENIG
685 Knickerbocker Avenue. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RL2984 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at re 
under Section 132A of the Alcoholic Bevei 
age Control Law at 156 — 7th Avenu 
Borough of Brooklyn, County of Kin 
to be consumed on the premises.

THOMAS ROACHE 
156—7th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RL2728 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at ret 
under Section 1 3 2 A of the Alcohol 
Beverage Control Law at 1289A Fulton S 
& 534 Nostrand Ave., ;____ '._________ ...
County of Kings, to be consumed on tl 
premises.

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

1289A Fulton St. & 
534 Nostrand Ave.

of the

Borough of Brookl

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

IŠNUOMOJAMA

6 šviesūs kambariai su at
skira šiluma. Naujai ir gra
žiai išdekoruoti. Vienas blo
kas nuo Crescent St. stoties 
(Jamaica linija). Pageidau
jama be mažų vaikų. Kreip
kitės į 38 Pine St., Brooklyn,' 
N. Y. (42 — 45)

SKUBIAI REIKALINGA

mergina ar moteris vargo- 
ninkauti ir šeimininkauti. 
Prašoma skubiai kreiptis į 
„Amerikos” administraciją, 
423 Grand St., Brooklyn, N.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale. Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bevor- 
agge Control Law at 20-22 Leonard St. 
& 13 Moore St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEON BERL 
Leo’s B. & G. 

20-22 Leonard St. and
13 Moore St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE s hereby given that License No. 
RL7577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1 Ridgewood PI. & 
388 Palmetto St.., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. MATZKEWITZ & J. STONCHIUS
1 Ridgewood PI. and
388 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

Į[M kaip

os klausimas.
i ir darbai.

Jtis paskola, 
langai pramatė.

iatis krašto atstatyi 
, jo krašto vi 

ei aprūpinti, p 
reformoms prave 

hU turės sunaudoti
j sumas pinigų, kr

i 
Brooklyn, N. Y1 ... — . -

DURKIN

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vaY. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
1—2 p. p.

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue pagal sutartl

Tel. NAvarre 8-1919

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel, EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 18 geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausią 

bravorą. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

W Buy OF m [mm m pma/w

“^FRIGIDAIRE

• 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!

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

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

FEATURES AS FRIGIDAIRE MODELS COSTING $100 MORE!

ALL THESE GENUINE FRIGIDAIRE FEATURESI
• FAMOUS METER-MISER MECHANISM
• EXCLUSIVE F-114 REFRIGERANT
• 1-PIECE ALL-STEEL CABINET CONSTRUCTION;
• 5-YEAR PROTECTION PLAN ON SEALEWN

MECHANISM
• BUILT AND BACKED BY GENERAL MOTORS

PLUS MANY OTHER IMPORTANT MONEY-SAVING 
ADVANTAGES!

NUPIGINTA IKI

12450
Easy Terms

A4 FRIGIDAIRE SBETHHHSB 
H. FHIEDMAN MUSIC SHOP 
433 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-4798
APPROVED DEALER OF BROOKLYN EDISON CO.
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