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Vilniaus krašto atstatymo 
reikalams, jo krašto var-
guomenei aprūpinti, įvai
rioms reformoms pravesti 
Lietuva turės sunaudoti di
deles sumas pinigų, kurie 
šių metų valstybės biudžete

Aukos Vilniaus Atstatymui Plaukia KLAIPĖDA BŪSIANTI
GRĄŽINTA LIETUVAI

nebuvo pramatyti. Bet Vil- 
1 niaus krašto reikalai yra 

Į per daug gyvi, kad Lietuva 
tesurastų tinkamos išeities. 

. Lietuvos seimas priėmė Vil
niaus Paskolos įstatymą, 
pagal kurį bus sukelta 50 
milijonų litų paskola.

Ar verta minėti, kad ir 
amerikiečiai lietuviai turėtų 
prisidėti šios paskolos sukė
lime? Jei Laisvės Paskolos 

. (jonai turėjo puikų pasiseki-
* mą, tai ir Vilniaus Paskolos 

lakštai galėtų surasti paten-
• kinamų atgarsių. Tiesa, šiuo 
įmetu amerikiečiai tam tiks
lui nedaug gali padėti, nes 
nėra tiesioginio kvietimo,

i bet reikia būti pasiruošu-
i siems, kad susidarytų pa
lanki dirva, jei bus kreipta
si.

Chicago, Ill. — ALRK Fe
deracijos sekretoriatas pra
neša, kad jau plaukia aukos 
Vilniaus kraštui atstatyti ir 
to krašto biednuomenei šelp
ti. Kun. Jonas Balkūnas, 
Maspeth, N. Y., lietuvių pa
rapijos klebonas, prisiuntė 
$104.02 čekį ir trumpą laiš
kutį:

„Vakar padariau prie baž
nyčios durų kolektą Vilniaus 
biednuomenei. Žmonės entu
ziastiškai atsiliepė. Prisiun- 
čiu čekį ir pinigus prašau 
persiųsti Katalikų Veikimo 
Centrui Kaune, kuris nusiųs, 
kur reikia. Kad visur būt 
taip padaryta, tai Amerikos 
lietuviai katalikai gražiai 
paremtų atgauto Vilniaus 
krašto gyventojus, kurių 
daug neturi nei duonos, nei 
pastogės, nei drabužių”.

Gražus Maspetho lietuvių 
katalikų pavyzdys. Neabejo
tina, kad ir kiti jį paseks.

kiančios aukos Vilniaus at
statymo ir šelpimo reika
lams tuoj siunčiamos į Lie
tuvą.

Siunčiant aukas vilnie
čiams per Federaciją, čekį 
reikia rašyti iždininko kun. 
P. Juro vardu, o siųsti se
kretoriui — 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago, Ill.

INDIJA KELIA SAVO 
REIKALAVIMUS

Bombėjus. — Indijos tau
tinė partija, Gandi vadovau
jama, pradėjo kelti naują 
neramumų bangą prieš Ang
liją po to, kai Indijos vice- 
karalius pareiškė, kad Ang
lija suteiks Indijai dominijų 
teises tik Europos karui už
sibaigus. Protesto prieš An
gliją ženklan, Indijos 8 pro
vincijų vyriausybės pakvies
tos atsistatydinti; šias pro
vincijų vyriausybes kontro-

n, N. Y.

Atsiminimų rašytojai da
bar pažymi paskutinio di
džiojo karo užbaigos įdomią 
žinutę. Kai buvo paskelbtos 
paliaubos, sąjungininkų ka
riuomenės vyr. vadas, mar
šalas Foch, artimiems savo 
padėjėjams taip pasakęs:

— Pasakykit kariuome
nei, kad sustabdytų karinius 
veiksmus ir eitų pailsėti, 
nes karas sulaikytas dvide
šimčiai metų...

Foch buvo teisus. Paliau
bos galiojo tik 20 metų. Po 
tokio trumpo laikotarpio vėl 
liejamas kraujas, griaunami 
kultūros židiniai, trypiamas 
žmogus.

Federacijos centras yra 
gavęs vilniečiams auką ir iš 
Chicagos Federacijos apskri
ties, kurios surinktos spalių 
mėn. 8 d. prakalbose. Ta au
ka — $25.75.

Be to, Federacijos centras, 
kaip jau buvo pranešta, vil
niečiams šelpti pasiuntė $1,- 
000.00. Į šią sumą įeina $800, 
kurie amerikiečių buvo su
dėti Vilniaus vadavimo rei
kalams, bet dėl Vilniui Va
duoti Sąjungos likvidavimo 
nebuvo pasiųsti, ir $200.00 
pridėta iš Federacijos iždo.

Visos į Federaciją įplau-

liuoja tautinės partijos žmo
nės.

Ryšium su nauja padėtim, 
laukiama, kad Anglija imsis 
naujos politikos Indijos tau
tinio judėjimo atžvilgiu.

DELSIMO KARAS

Amerikiečių spaudos dalis 
pranešė, kad Vilniuje gro
biamos įvairių įstaigų ir 
bažnyčių brangenybės, ardo
mos dirbtuvės ir visa tai 
siunčiama į Sovietų Rusiją. 
Kad taip ilgai Sov. Rusija 
neperleidžia Lietuvai Vil
niaus krašto, aiškinama ta 
aplinkybė, kad Sovietai norį 
palikti Lietuvai visiškai pli
ką Vilniaus kraštą, jau ir 
taip labai nualintą.

Neturime žinių, ar tie 
pranešimai nors kiek teisin
gi; jei jie būtų teisingi, gal 
galėtumėm ramintis šiuo 
samprotavimu: jei bolševi
kai skuba išgabenti įvairias 
vertybes iš Vilniaus krašto, 
tai ženklas, kad bolševikai 
nemano užimti Lietuvos; jei 
jie manytų užimti Lietuvą, 
tad kam tas plėšimas ir tur
tų gabenimas Rusijon?

Sov. Rusija, siųsdama sa
vo kariuomenę į Pabaltįjį, 
siunčianti su ja ir įvairias 
propagandos priemones — 
literatūrą, judomuosius pa
veikslus ir t.t. Ne paslaptis, 
kad Estijoje, Lietuvoje ir 
Latvijoje jautriai rūpinama
si, ar bus vedama komunis
tų ideologinė propaganda.

„New York Times” kores
pondentas Tolišius įdomiai 
aprašo apie Sovietų kariuo
menės įžygiavimą į Estiją. 
Jis pažymi, kad rusų ka
riuomenė elgiasi labai ko
rektiškai ir esąs klausimas, 
kas kam padarys didesnės 
įtakos: Sovietų kariai labai 
nustebę, kad Estijoje gali
ma laisvai pirkti krautuvėse 
maisto, kiek tik nori ir be 
jokių kortelių, nestovint ei
lėje...

cijos centras pernai neiš
siuntė Vilniaus reikalams 
visų aukų. Na, ar nepatrijo- 
tiška raginti kitus atsiskai
tyti iš aukų ir dar daugiau 
aukoti ?

Taip, Federacija turėjo 
dar neišsiųstų aukų, bet jos 
jau išsiųstos ir palydėtos su 
stambiu priedu. Šiomis die
nomis Federacija Vilniaus 
krašto žmonių reikalams iš
siuntė jau 1,000 dol. Ji pa
skelbė savo atsišaukimą, 
kviesdama visuomenę auko
ti Vilniaus krašto atstaty
mo reikalams. Maspetho pa- 
parapija jau pasiuntė per 
100 dolerių. Brooklyn© 
Apreiškimo parapijoje pa
daryta aukų pradžia tą 
pačią dieną, kai tik pra
nešta, kad Lietuva at
gauna Vilnių. Aukos renka
mos daugelyje kitų vietų.

Tiesa, aukojimo nuotaikai 
pakenkė ilgas bolševikų ne- 
sikrautymas iš Vilniaus ir 
jo krašto. Bet katalikai jau 
padarė aukų pradžią Vil
niaus krašto atstatymo rei
kalams, o ką tautininkai 
nuveikė? Jie net atsišauki
mo neparūpino.

Londonas. — Anglijos ka
ro ministeris Hore-Belisha 
pasakė per radiją kalbą, ku
rioje padarė karo apžvalgą. 
Ministeris pasakė, kad jokie 
taikos pasiūlymai nebus pri
imti, jei jie nebus užtikrinti 
jų įvykdymu.

Kalbėdamas apie Vokieti
jos siekius, Belisha pareiškė, 
kad Vokietijos siekių dalis 
sulaikyta Sov. Rusijos, kuri 
paėmė dalį Lenkijos ir įsi
tvirtina Pabaltijyje. Savo 
kalbą baigė, pabrėždamas, 
kad tik nugalėjimas naciš
kos Vokietijos pašalins tam
są, kuri dabar dengia mies
tus ir Europos padangę. Jis 
savo kalba leido lengvai su
prasti, kad anglai ir prancū
zai pasirinko delsimo karą, 
patys nepuldami, bet laukda
mi vokiečių puolimo.

Ryga. — Amerikiečių 
spaudos agentūra gavusi ži
nių iš Kauno, kad Vokieti
jos vyriausybė rimtai norin
ti grąžinti Lietuvai Klaipė
dos uostą, perleisdama jį 55 
metams. Kad ši žinia turin
ti pagrindo, liudijąs ir tas 
faktas, kad Klaipėdoje su
stabdytas karinis įsitvirtini
mas ir sulaikytas lietuvių 
nuosavybių skubus supirki
mas.

Kiek ši žinia turi pagrin
do, nieko negalima pasakyti. 
Iš Kauno negauta jokių ži
nių. Apie galimą Klaipėdos 
grąžinimą rašė ir „New 
York Times” koresponden
tas Tolišius, pažymėdamas, 
kad Klaipėdos krašte sulai
kytas karinis tvirtinimasis.

RUSIJA NESUSTABDĖ 
PARAMOS KINIJAI

Hong Kong. — Kelių pas
kutinių savaičių metu Kini
jos kariuomenė susilaukė 
stambios paramos iš Sovie
tų Rusijos. Pranešama, kad 
kinai gavę rusų orlaivių, 
tankų, priešlėktuvinių gin
klų; be to, esą atvykę keli 
šimtai rusų specialistų, ku
rie padeda kinams pasiruoš
ti tinkamai naudoti ginklus.

Spėjama, kad Rusija yra 
pažadėjusi Kinijai įvairios 
kitokios paramos, kurios 
vertė ginklais ir įvairiomis 
prekėmis sieksianti 100 mi
lijonų dolerių. Ką už tai ki
nai pažadėję Rusijai, ne
skelbiama ir laikoma di
džiausioje paslaptyje.

UŽDARYTA KATALIKŲ 
DRAUGIJA

Roma. — Čia gauta žinia, 
kad Vokietijos vidaus reika
lų ministerija uždarė kata
likų labdaringą „Albertus 
Magnus” draugiją, kuri 
šelpdavo studentus, einan
čius aukštuosius mokslus. 
Šios pačios draugijos para
ma yra pasinaudojęs ir da
bartinis Vokietijos propa
gandos ministeris Goebbels.

ITALIJOS VOKIEČIAI TU
RĖS IŠSIKELTI

Vilniaus Prijungimas Lietuvai Atidėtas
SUŠAUDYTAS UKRAINOS 

ARKIVYSKUPAS

Philadelphia. — Ukrainie
čių katalikų laikraštis „A- 
merika” paskelbė gavusi tik
rų žinių, kad komunistai su
šaudę Lvovo arkivyskupą 
Andriejų šeptickį, 6 jo vys
kupus pagelbininkus ir 10 
ukrainiečių pasauliečių ka
talikų vadų.

Šios žinios nepatvirtintos 
nei Vatikane, nei kitose vie
tose, bet yra žinių, kad 
Ukrainoje komunistai su
šaudę ukrainiečių katalikų 
kelis kunigus ir daug jų su
ėmę.

Arkiv. Šeptickis 74 metų 
amžiaus; yra lankęsis Ame
rikoje du kartu. Jis kilęs iš 
ukrainiečių turtuolių šei
mos, pasižymėjęs savo lab
daringais darbais, įsteigęs 
daugelį prieglaudų, našlait- 
namių.

VOKIEČIAI PAGROBĖ
AMERIKIEČIŲ LAIVĄ

Washington. — Čia gauta 
žinia, kad Vokietijos karo 
laivai suėmė Amerikos pre
kybinį laivą „City of Flint”, 
4,963 tonų, kurs dabartinio 
karo pradžioje išgelbėjo ke
lis šimtus anglų „Athenia” 
laivo keleivių, kai šis laivas 
buvo nuskandintas Angli
jos pakraščiuose.

Laivą „City of Flint” vo
kiečiai nugabeno į Sov. Ru-' 
sijos šiaurę, į Murmansko 
uostą. Laivas gabeno trak
torius, grūdus.

LIGONINĖJE UŽTROŠKO
5 KŪDIKIAI

PRANCŪZIJOS KUNIGAI 
PIRMOSE FRONTO 

EILĖSE

Paryžius. — Paryžiuje 
daugelyje katalikų bažnyčių 
dabar nėra mišių, nes kuni
gai yra išvykę į frontą. Apie 
400 katalikų kunigų yra 
fronte pačiose pirmose eilė
se, o apie 500 mobilizuoti.

Paskutiniai pranešimai 
skelbė, kad Vilnius turėjo 
būti Lietuvos užimtas spa- 
lių 25 d., trečiadienį, bet 
radijas tą dieną pranešė, 

i kad užėmimas atidėtas neri- 
i botam laikui, nes Vilniaus 
' mieste kilę neramumų tarp 
lenkų ir baltgudžių. Dau- 

: giau žinių negauta.

Nemažas skaičius kunigų 
jau yra žuvę mūšiuose. Ku-: 
nigai stojo į armiją karinin-’ 
kais savo noru, kariuome
nės vadovybės pakviesti. 
Prancūzų kunigai turi labai 
aukštą vardą kariuomenėje, 
todėl jie labai pageidaujami 
karininkais.

Iš Paryžiaus kunigų, ku
rie dabar kariuomenėje, 1 y- 
ra aviacijos pulkininkas, 3 
pulkų vadai, 12 kapitonų, 
104 leitenantai, 94 seržan
tai, 34 korporalai ir 130 ei
liniai; visi jie fronto pirmo
se eilėse.

Praeitame „Amerikos” 
numeryje buvome parašę, 
kad Vilnius jau prijungtas 
prie Lietuvos, kad Lietuvos 
kariuomenė jau įžygiavo į 
Vilnių. Taip buvo pranešu- 
sios amerikiečių žinių agen
tūros, kurioms netikėti ne
buvo pagrindo. Bet jų apsi
rikta. Praeitą savaitę Vil
niun Lietuvos kariuomenė 
neįėjo; ji neįžygiavo ir šios
savaitės pradžioje. Iš Švedi
jos pranešta, kad dėl Vil
niaus perdavimo kilę nenu
matytų, neaiškių kliūčių. 
Kokios tos kliūtys, ir šian
die neaišku.

ITALIJA ORGANIZUOJA 
BALKANŲ SĄJUNGĄ

Budapeštas. — Vengrijo
je labai palankiai sutinka
mos žinios, kad Italija sten
giasi sudaryti pietinių Eu
ropos kraštu vieningą Bal
kanų sąjungą, ku
riai priklausytų Vengrija, 
Jugoslavija, Graikija, Ru
munija, Bulgarija ir Turki
ja.

Ši sąjunga artimai ben
dradarbiautų su Italija ir 
būtų užtvara Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos įtakai į Eu
ropos pietus. Net praneša
ma, kad Mussolini ' veikiai 
mėginsiąs šaukti šių valsty
bių atstovų pasitarimus Ro
moje arba Belgrade.

Sudarymas Balkanų są
jungos rodytų, kad Italija 
vis labiau ir labiau linksta

Perth Amboy, N. J. — 
Spalių 26 d. anksti ryte, 
naujagimių skyriuje rasti 5 
kūdikiai negyvi; jie užtroš
ko iš ligoninės šildymo Pr^e Prancūzijos ir Anglijos
vamzdžių prasiveržusiuose sąjungos. Numatoma, kad
garuose. labai artimu laiku Turkija

i pasistengs užmegsti su Ita-
ilija labai artimus santy
kius.VOKIETIJA NEBESIEKSIANTI TAIKOS

žodžiais visada lengviau 
iškalbingai kalbėti, nei dar
bais. Brooklyn© „Vienybė” 
nelabai seniai reiškė nepasi
tenkinimo, kodėl K. Federa-

Kokio dydžio Lietuva bus, 
atgaudama dalį Vilniaus 
krašto? Be Klaipėdos krašto 
ir be Vilniaus sričių nepri
klausomos Lietuvos ploto 
dydis siekė 52,820 kvadrati
nių kilometrų. Klaipėdos 
kraštas yra 2,850 kv. klm. 
ploto. Vilniaus kraštas, pa
gal 1920 metų sutartį, turi 
32,250 kv. klm. ploto. Pagal 
šių metų spalių 10 d. Mask
vos sutartį, Lietuvai Vil
niaus krašto grąžinama tik 
6,880 kv. kilometrų.

Nežinoma, kiek Vokietija 
užėmė Vilniaus teritorijos, 
bet visai aišku, kad Sov. 
Rusija pasiliko labai stam
bų plotą lietuviškų žemių, 
kurių gyventojai ir didžiau
siame lenkų persekiojime iš
tvėrė ištikimais lietuviais.

Roma. — Čia pasirašytas 
Italijos Vokietijos susitari
mas, pagal kurį Tiroliaus 
gyventojai vokiečiai Vokieti
jos piliečiai turės išsikelti į 
Vokietiją, o vokiečiai Itali
jos piliečiai galės iki 1942 
metų pasirinkti, katrai vals
tybei priklausyti. Pagal šį 
susitarimą, į Vokietiją turė
tų išsikelti apie 240,000 vo
kiečių;' kurie prieš didįjį ka
rą priklausė Austrijai.

Po karo Italija gavo iš 
Austrijos Tiroliu, kaip atly
ginimą už talką sąjunginin
kams prieš Vokietiją. Dabar 
italai stengiasi šiame gražia
me krašte įsistiprinti ir vi
siškai jį suitalinti. Hitleris, 
stengdamasis palaikyti su 
Italija ko geriausius santy
kius ypač šiuo metu, nori 
parodyti Italijai, kad Vokie
tija prieš Italiją neturi jo
kių teritorinių siekių.

RUSIJOS PREKYBOS DE
LEGACIJA BERLYNE

Maskva. — Sovietų Rusi
ja šiomis dienomis siunčia 
į Berlyną savo prekybos de
legaciją, kuriai vadovauti 
paskirtas laivų statybos ko
misaras Tevoisan. Manoma, 
kad Sov. Rusija stengsis Vo
kietijoje pirkti tokių me
džiagų, kurios labiausiai rei
kalingos laivų statybai.

Berlynas. — Savo pasku
tinėje kalboje Hitleris dar 
buvo palikęs spragą, kuri 
rodė, kad jis norįs taikos. 
Tą spragą panaikino jo už
sienio reikalų ministeris 
Ribbentrop, pasakęs kalbą 
spalių 25 d. Dancige.

Ribbentrop pakartojo Hit
lerio pasakytas mintis ir 
pažymėjo, kad Vokietija ko
vos jiems primestą Anglijos 
karą, kol bus užtikrinta, 
kad Vokietijai ir vokiečių 
tautai negresia joks pavo
jus. Jis labai puolė Angliją 
ir jos vyriausybę, kuriai su
vertė visą kaltę dėl dabar
tinio karo. Prancūzijos at
žvilgiu ministeris buvo la
bai švelnus ir pažymėjo, 
kad Vokietija prieš ją netu
rinti jokių piktų siekių.

Anglijoje ir Prancūzijoje 
tuojau pareikšta, kad vokie
čių pastangos atskirti Pran
cūziją nuo Anglijos neduos 
jokių vaisių, kad karas bus 
tęsiamas, kol bus sunaikin
tas hitlerizmas.

Berlynas. — Įvairūs šalti
niai praneša, kad Hitleris 
šiuo metu planuojąs ant su
naikintos Lenkijos griuvėsių 
atstatyti naują Lenkiją, ku-
ri būsianti steigiama šiais 
pagrindais:

Nauja valstybė sudaroma 
tik iš lenkų; ji bus daug ma-

žesnė, nei lenkai turėjo savo 
autonomiją prieškariniais 
laikais, kai valdė Rusija; 
Čenstakava ir Krokuva bus 
priskirta Lenkijai; apie Liu
bliną bus sudaryta teritori
ja žydams apsigyventi. Į 
naują Lenkiją bus sugabenti 
lenkai iš Dancigo, Gdynios 
ir kitų Vokietijos užimtų 
buv. Lenkijos vietovių.

VOKIETIJOS ŽYDAMS 
PAPILDOMOS BAUSMĖS

DIDELĖ PASKOLA 
TURKIJAI

Ankara. — Pasirašiusios 
savitarpės pagalbos sutartį 
su Turkija, Prancūzija ir 
Anglija pažadėjo Turkijai 
240 milijonų dolerių paskolą, 
kurios žymi dalis bus sunau
dota valstybės saugumo ir 
gynimo reikalams.

Visų trijų valstybių ka
riuomenių atsakingi parei
gūnai turėjo pasitarimus ir 
numatė bendrus planus, jei 
tektų vieningai veikti.

Berlynas. — Prieš metus 
Vokietijos vyriausybė savo 

’išleidusi įsakymų žydams 
sumokėti valstybei 20 pro
centų nuo savo turto, kaip 
kolektyvinę pabaudą už nu
žudymą Vokietijos pasiunti
nybės Paryžiuje sekreto
riaus. Dabar ši pabauda pa
didinta dar 5 procentais. 
Dauguma žydų paskutinę 
pabaudos dalį buvo sumokė
ję rugpiūčio 15 d. ir manė, 
kad jų vargai tuomi užsibai
gė.

Iš naujos pabaudos Vo
kietijos iždas tikisi surinkti 
apie 100 milijonų dolerių. 
Jei reikalinga suma nebus 
surinkta, tai turtingesniems 
žydams bus užkrauta nauja 
pabauda.

Prieš kelias dienas atėjusi 
iš Lietuvos telegrama pra
nešė, kad Sov. Rusijos vy
riausybė pranešusi Lietuvos 
vyriausybei, kad nuo spalių 
23 d. Lietuvos kariuomenė 
galinti pradėti Vilniaus kra
što užėmimą, tačiau dar ne
teko sužinoti, ar Lietuvos 
kariuomenė nors kiek per
žengė buvusią Lietuvos Len
kijos administracijos liniją.

Šią savaitę į Kauną atvy
ko Sovietų Rusijos kariuo
menės delegacija- iš >18' as
menų. Kaimo stoty Rusijos 
karininkus pasitiko Lietu
vos kariuomenės štabo vir
šininkas, gen. Pundzevičius, 
Kauno įgulos viršininkas, 
gen. Adamkavičius ir kiti 
pareigūnai. Su rusais tuojau 
pradėta tartis dėl vietų, ku
riose bus patalpinti rusų 
kariuomenės būriai. Prane
šama, kad Sovietai norį tu
rėti savo įgulą ir Vilniuje. 
Palangoje būsianti įrengta 
bazė karo laivams. Kitos 
vietos, kur Rusijos kariuo
menė stovėsianti, minimos 
šios: Kelmė, Vilkaviškis ir 
Kaišiadorys. Kur bus įruoš
ti aerodromai, dar niekieno 
neskelbiama.

PASKOLA VILNIAUS 
KRAŠTO REIKALAMS

Kaunas. — Perėmimas 
nualinto Vilniaus Krašto 
tuojau reikalauja iš valsty
bės iždo išlaidų, kurios nor
maliam biudžete nenumaty
tos. Tam reikalai Lietuvos 
seimas priėmė 50 mil. pa
skolą, kuri vadinsis Vil
niaus Paskola.

PADIDINTOS ALGOS, MA
ŽESNĖ DARBO SAVAITĖ

16 ORLAIVIŲ PER 
SAVAITĘ

Londonas. — Anglijos ka
riuomenės štabas pranešė, 
kad praeitą savaitę anglų
priešlėktuvinės pajėgos nu
šovė Vokietijos 16 bombne- 
šių, mėginusių bombarduoti 
Anglijos laivus.

ANGLIJA NETEKO DAR 
DVIEJŲ LAIVŲ

Londonas. — Spalių 23 d. 
Anglijos laivynas neteko 
dviejų laivų — „Sea Ven
ture”, 1375 tonų ir „White
mantle”, 1692 tonų. Pirmas 
laivas nuskandintas Škotijos 
šiaurėje, o antras Šiaurės
jūroje. Išgelbėti įgulų na
riai pareiškė nežiną, ar jų 
laivai buvo torpeduoti ar 
palietė minas.

Washington. — Spalių 24 
d. įsigalėjo algų ir darbo va
landų įstatymo ta dalis, ku
ri nustato darbininkams di
desnes algas ir sumažina 
darbo savaitės valandų skai
čių. Darbo departamentas 
pranešė, kad nuo minėtos 
dienos 690,000 darbininkų 
gaus mažiausiai 30 centų už 
valandą; tai darbininkai, ku
rie dirba įstaigose, turinčio
se tarp valstybių prekybi
nius santykius. Apie pustre
čio milijono \darbininkų da
bar darbo savaitę turės iš 
40 valandų vietoj 42 vai.

Padidintos algos daugiau
sia palies darbininkus, dir
bančius kojinių ir tekstilės 

I gamyklose.
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Spalių mėnesio paskutinį sekmadienį katalikų pasaulis 
švenčia neužmirštamo atminimo Popiežiaus Pijaus XI pa
skelbtą Kristaus Valdovo dieną, skelbdamas visai žmoni
jai amžiną tiesą, kad tikroji žmogaus laimė ir jo paskirtis 
glūdi ne kur kitur, kaip tik jo artimame santykiavime su 
savo Kūrėju — Dievu. Ši šventė primygtinai skelbia, ko- 
kiosna klampynėsna patenka žmogus, kai jis atsisuka nuo 
tikrojo pasaulio Valdovo.

Katalikai, minėdami Kristaus Valdovo šventę, nori ir 
patys giliau pareikšti savo nepajudinamą tikėjimą Dievu 
ir savo artimiems, pasitraukusiems nuo Valdovo ar Jo ne
pažįstantiems, gilia meile parodyti, kur kreiptinos žmo
nijos pastangos. Kiek tik kartų žmonija nusisuka nuo 
Kristaus, tiek kartų ji patenka į skaudžiausios tragedijos 
gelmes.

Kristaus Valdovo šventė jautriai liudija, kad Kristaus 
pasmerktas jėgos vartojimas tik skurdą, baisias nelaimes 
neša. Ji verte veria žmogaus širdį, šaukdama sutraukyti 
ryšius su tais rūpesčiais ir siekiais, kurie netarnauja auk
štajai žmogaus paskirčiai, kurie ruošia pražūtį. Ji gali 
nuskaidrinti išpuikėjusio žmogaus širdį ir protą, vęrčia: 
mus veikti tik labai laikiniems tikslams.

Kristus savo bičiuliams ir priešams pasisakė esąs val
dovas, bet pabrėždamas, kad jo karalystė ne iš šio pasau
lio, kad jo mokslas tik taikos, ramybės ir meilės mokslas. 
Jis pažymėjo, kad kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūsta. 
Visi šiandie matome, kaip šventai teisingi tie pareiškimai. 
Dabartinis karas, vis dar neišnykusių žmonijos klasių 
tarpusavės kovos aiškiausiai liudija Kristaus Valdovo žo
džių prasmę.

Ką gi mes, maža tauta, gerokai savyje susiskaldę, gali
me padaryti, kad žmonijoje būtų mažiau vargo? Nenorė
kime viso pasaulio išgelbėti, bet pradėkime nuo savęs. 
Glauskime savo jėgas, semkime sau stiprybės Kristaus 
Valdovo šventėje, spinduliuojančioje amžinais, jokios ga
lios nepažeidžiamais dėsniais, rodančiais tiesią kryptį į 
tikrąjį Kelią, Tiesą ir Gyvenimą.

. Kam čia slėpti baimę ir abejones dėl Lietuvos ir jos 
žmonių likimo, kai jos žemėn atžygiuoja svetima kariuo
menė, išauklėta žmogaus vertės nepripažįstančioje ideolo
gijoje? Dabar tenka labai rimtai galvoti ne tik, kaip Lie
tuva išlaikys per 20 metų žavingai klestėjusią nepriklau
somybę, bet ir kaip jos gyventojai atsispirs gresiančiai 
propagandai, visiškai svetimai lietuvių tautos gerovei. 
Faktinai, Lietuvos nepriklausomybės likimas glaudžiai su
sijęs su katalikybės išlaikymu tautoje.

Labai tiksliai naujasis Lietuvos atstovas prie Šventojo 
Sosto, Stasys Girdyainis, pareiškė, kad Lietuva yra kata
likybės tvirtovė šiaurėje. Bet taip pat didelė tiesa, kad 
katalikybė yra ir Lietuvos apsaugos tvirtovė. Kataliky
bė yra neišsemiamas šaltinis, duodąs dorovinių jėgų as
meniui ir tautai išlikti atspariam prieš bet kokius pavo
jus. Katalikybė suteikia asmeniui pajėgos ir padrąsinimo 
už savo idealus net ir gyvybę atiduoti. Tad Lietuvoje tu
rės būti sukauptos didžiausios pastangos sustiprinti žmo
nėse katalikybės įtaką.

Tik apgailestauti dabar tenka, kad per paskutinius 8 
metus, iki šių metų kovo mėnesio, Lietuvoje vesta klai
dinga ir žalinga vidaus politika, slopinusi katalikų gaju
mą, platinusi jaunuomenėje įsitikinimų kaitaliojimų žy
gius, vertųsi vargan patekusius jaunuolius studentus atli
kinėti tamsų savo draugų šnipinėjimo ir išdavinėjimo 
darbą. Mokyklų jaunuomenei neleista burtis į ideologines 
sąjungas, varžyti kaimo idealingo jaunimo susirinkimai, 
o lengva širdimi pakęsti vakaruškavimai, gegužiniavimai. 
Kaimo švietėjai, mokytojai, buvo atstumti nuo gausin
giausio jaunimo ir versti tarnauti tik mažai grupelei 
žmonių.

Bet, ačiū Dievui, tiems trumparegiškiems veiksmams 
padarytas galas, kai prie valstybės vairo atsistojo vienin
go darbo vyriausybė, nuoširdžiai remiama visame krašte 
pripažinto šviesaus autoriteto — kariuomenės vado, gen. 
Raštikio. Visų padoriųjų vadų suprasta, kur glūdi kraš
to atsparumo laidas. Atstatyti santykiai su didžiausia pa
saulyje dorovine pajėga, šventuoju Sostu, irgi rodo, kur 
krypsta Lietuvos gyvenimo vairas — į stiprinimą ir didi
nimą dorovinių jėgų. Kuo aukštesnis tautos dorovingumo 
laipsnis bus, tuo stipresnis ir nepriklausomo gyvenimo 
laidas.

Kaip gėlė įtempia visas jė
gas, stengdamos sugauti 
nors vieną saulės spindulėlį, 
be kurio negali gyvuoti, taip 
mūsų siela, šiame netobuly
bių pasaulyje būdama, ver-

žias sugauti nors mažutę ki
birkštėlę absoliuto, kurį nu
jaučia, kurio trokšta ir be 
kurio negali gyvuoti.

— M. Pečkauskaitė.

Amy Lowell

VAKARO GĖLIŲ MADONA

Aš dirbau ištisą dieną, 
O dabar jau pavargusi esu. 
Aš šaukiu: — Kur esi?
Bet ten tik vėjuje ąžuolas šlama.
Namas toks tylus,
Saulė šviečia vidun ant tavo knygų,
Ant tavo žirklių ir tik ką padėto siuvamojo žiedo, 
Bet tavęs ten nėra.
Staiga pajutau aš vienatvę: 
Kur esi?
Ir ieškodama tavęs einu.

Ir, štai, aš išvydau tave,
Stovinčią po sinavadų balkšvai mėlynu bokštu —
Rožių pintinėlė ant tavo rankos.
Tu esi vėsi, kaip sidabras,
Ir šypsaisi tu.
Man rodos, kad Canterbury varpai skambina švelnias 

meliodijas,
Tu sakai man, kad reikia bijūnus apipurkšti,
Kad penkialapės išplitusios per visas ribas,
Kad pyrus japonicai viršūnę reikėtų nukirpti ir aplink 

apkarpyti.
Tu pasakoji man tuos dalykus.
Bet aš žiūriu į tave, sidabro širdie,
Balta širdies liepsna nublizginto sidabro,
Liepsnojanti po sinavadų mėlynaisiais bokštais, 
Ir aš trokštu tuojau pas tavo kojas klaupti, 
Kaip aplink mus garsiai skamba saldūs Canterbury 

varpų Te Deum.
Išvertė Julius Baniulis.

Vatikanas. — 
Popiežius Pijus 
naują Lietuvos 
Stasį Girdvainį, 
Popiežiui savo
raštus ir pasakė atitinkamą 
kalbą. Popiežius pareiškė ne
paprasto džiaugsmo, kad 
Lietuvos vyriausybė, neturė
jusi savo pilnateisio atstovo 
Vatikane per 7 metus, vėl 
pradėjo glaudžius santykius 
su Šv. Sostu. Tai 
Popiežius pasakė 
bą:

Kai dramatiški
mai užima vietą Europos po
litinėje santvarkoje ir vals
tybių viena kitos atžvilgiu 
pažiūrose, lietuviai ateina į 
krikščionybės centrą patvir
tinti savo ryžtingo prisi
rišimo prie pareigų ir siekių, 
kuriuos jiems skiria jų tau
tinė valia gyventi ir tikybi
nė tradicija.

Katalikai, visada esą Mū
sų tėviškoje meilėje ir gany
tojiškame prieglobstyje, ma
to šios dienos veiksme lai
mingą ateičiai ženklą; tai 
žymė, kad santykiai tarp 
Lietuvos vyriausybės ir 
Šventojo Sosto įeina į naują 
laikotarpį, kuriame dar esą 
klausimai, liečią valstybės ir 
bažnyčios santykius, galės 
išminties ir teisingumo dva
sioje veikiai susilaukti har
moningo išsprendimo, pa
lankaus tikybiniam gyveni
mui laisvai plėtotis tautoje.

„Katalikybės šiaurinė tvir
tovė” — taip Jūs, Pone Mi
nister!, pavadinote šalį, ku
rios Jūs esate sūnus ir taip 
aukšto laipsnio jos tarnas. 
Šie žodžiai, išplaukę iš Jūsų 
lūpų, kyla iš pat širdies Jū
sų tautos, tradicingai ištiki
mos Šventajam Sostui; jie 
yra garbės titulas Lietuvai. 
Juose virpa skambesys pasi
ryžimo, kuris sprendžia vi
sada pasilikti savyje ir iš
orėje vertu šio titulo ir už
davinio, kurį jis išreiškia, 
net jei ir pasiaukojimas tap
tų reikalinga kaina už tokio 
idealo patikrinimą ir įvykdy
mą.

Žinodamai savo, kaip Vy
riausio Ganytojo, 
Mes, jei nebūsime 
neleisime savo 
visada nugręžtai į
ganymą, būti nukreiptai į 
grynai laikinus ginčus tarp 
valstybių dėl teritorinių var
žytynių. Bet Mūsų užimamos 
vietos ypatinga pareiga ne
leidžia Mums užmerkti akių, 
kai nauji, didžiuliai pavojai

kyla kaip tik sielų išgany
mui, kai virš Europos, savo 
pagrinde krikščioniškos, vei
do kasdien pavojingai artėja 
Dievo priešų minties ir dar
bo blogybės šešėlis. Tokiose 
aplinkybėse, daugiau nei bet 
kada, Europos apsaugos ir 
plėtojimosi istorija ir, jei 
reikalas, krikščioniško pa
veldėjimo apgynimas įgau
na nepaprastos svarbos Eu
ropos ateities likimui ir visų 
jos tautų, didelių ir mažų, 
gerovei.

Valstybė, kuri savo pažiū
rų kilniu aukštumu pripažįs
ta tinkamą laisvę Kristaus 
mokslui plėstis ir būti prak
tikuojamu, krauna sau dva
sinės jėgos turtus, kuriais ji 
galės remtis rūpesčių ir šun
ta laisvė evangeliškam mok
slui, krikščioniškas jausmas 
persunks ne tik piliečių sie
las, bet ir viešojo gyvenimo 
įvairias sritis. Kuo daugiau 
krikščioniškas teisingumas, 
broliškumas ir meilė gyvai 
palies ir vadovaus indivi
dams bei grupėms, tuo la
biau bus sudaroma tautų 
širdyse ir tarp jų dvasinė 
aplinkuma, leidžianti išsprę
sti, ir net lengvai, daugelį 
problemų, kurios šiandie at
rodo ar yra tikrai neišspren
džiamos.

Jei dabartinių įvykių aki
vaizdoje krikščioniškos tau
tos ypatingai turi teisių į 
Mūsų prieglobstį ir į Mūsų 
ganytojišką budėjimą, tai 
Mūsų Lietuvos sūnūs ir duk
terys gali suprasti, kaip arti 
Mes esame prie Jų. Mes esa
me susijungę su jais taip pat 
mūsų nepajudinamu užtikri
nimu jų ištikimumu ir pasi
tikėjimu Dievu, kurio visa
galinti pagalba gali atidary
ti naujus kelius į pažangą ir 
gerovę taikios Europos, pa
skirtos teisingumui, broliš
kumui ir savo krikščioniš
kam pašaukimui.

Gyvai paliesti šios vilties, 
mes siunčiame lietuvių tau
tai, jos valdytojams ir val
domiesiems, nuoširdžiausią 
sveikinimą ir visiems jos 
vaikams, ypatingai Jūsų 
Ekscelencijai, Mes iš širdies 
gilumos prašome gausiausių 
dieviškų malonių.

IŠ TĖVŲ ŽEMES RUSAI IR VOKIEČIAI 
ĮSPĖJA TURKIJĄ

— Kauno miesto savival
dybė pradėjo atstatyti isto
rinę Kauno pilį, šiemet bus 
atlikti esamų pilies sienų 
sustiprinimai. Silpnesnės pi
lies vietos atsargiai išardo
mos ir atstatomos iš naujo.

— Pienocentras pastatė 
vaisių sulčių fabriką Kau
ne. Baigiamos įmontuoti 
mašinos ir greitu laiku pra
dės veikti.

— Nemuno kairiajame 
krante prie Aleksoto kasama 
nauja prieplauka, kur nuo 
ateinančio pavasario galės 
sustoti Nemuno transporto 
laivai ir baidokai ir prekes 
stačiai iškrauti į Aleksoto 
sandėlius.

— Pradėtas daryti projek
tas Biržų giriai, kuri apima 
14,380 hektaro pelkėto ploto, 
nusausinti.

— Ateinantį pavasarį ža
dama pirkti dvi žemkases, 
kurių viena kaštuos apie 50,- 
000 lt. ir iškas per valandą 
nuo 30 iki 50 kubinių metrų 
žemės.

— Nuo pusės rugsėjo bai
gėsi ilgoji sausra. Upėse, ku
rių vanduo per paskutinį 
dvidešimtį buvo labiausiai 
nukritęs, vėl n udėjo kilti. 
Dėl sausrų išdžiūvusios ga
nyklos vėl pasitaiso. Rugių 
pasėliai gražiui sužaliavo. 
Vyriausybės paraginti, ūki
ninkai šį rudenį pasėjo rugių 
ir kviečių vietomis net dau
giau kaip pernai.

— Rengiamas karo reika
lu įsakymas, kuriuo būtų 
pašalintas skystojo kuro, ži
balo trūkumas. Nuo spalių 1 
d. žibalo apšvietimui galima 
gauti tam tikrais nustaty
tais kiekiais pagal korteles.

— Rugsėjo 19 d. 10 vai. 
ryto Ukmergėje Mildos gat
vės 9 nr. Aleksas Auglys, 
18 metų, ir jo sesuo Leono
ra, 9 m., savo bute krapštė 
rastą kiaušinio formos gra
natą, kuri sprogusi užmušė 
abudu jaunuolius. Granata 
buvo lenkų gamybos. Aug
liai ją rado Sodų gatvėje, 
mokyklos kieme, pamestą 
patvoryje. Toje mokykloje 
laikomi internuoti lenkų ka
rininkai.

— Kaip Lietuvos jaunuo
menė buriasi į organizacijas 
ruoštis tėvynei ginti, dar 
vienas pavyzdys —■ Kauno 
valst. prekybos mokyklos 
mokiniai, kurie savo tarpe į- 
steigė mokinių berniukų ir 
mergaičių šaulių būrius, ku
riuose mokosi vartoti gink
lą, norėdami paremti gin
kluotąsias savo tėvynės jė
gas keletą dienų atsisakė 
nuo priešpiečių ir tuo būdu 
sutaupytus pinigus paaukojo 
Ginklų Fondui.

— Kainų tvarkytojas įsa
kė visoms firmoms ir vi
siems verslininkams susira
šinėjimą ir sąskaitas vesti 
tik lietuvių kalba. Tuo būdu 
ne vien palengvinimas kon
trolės pareigūnams, neberei- 
kalaujant vertimų į lietuvių 
kalbą, kaip tatai ligi šiol vis 
dar būdavo, bet ir praskina- 
mas kelias lietuvių kalbai į 
prekybą, pramonę ir amatą, 
kuriuose ligi šiol nelietuviš
kosios firmos vartodavo bet 
kurią, tik ne valstybinę kal
bą, o valstybinę lietuviškąją, 
ir tai dažniausiai sudarkytą, 
te vartodavo susirašinėjimui 
su valdžios įstaigomis ir lie
tuvių įmonėmis.

— Ligi šiol Lietuvos jūri
nė prekyba su užsieniais bu
vo palaikoma Lietuvos ir 
svetimų bendrovių laivais 
per Baltijos uostus — Klai
pėdą arba Rygą, Liepoją, per 
Baltijos jūrą, pro Malmo, 
Zundo sąsiaurį ir Skagera
ką į Šiaurės jūrą. Kilus ka
rui šie vandens keliai pasi
darė nesaugūs, be to anglų 
laivų bendrovės Lietuvos 
prekių pasiimti tesutinka at
siųsti savo prekybinius lai
vus tik iki Bergeno uosto, 
Norvegijoje, Atlanto vande
nyne, arba dar toliau į šiau
rę. Susirūpinta naujais sau
gesniais keliais. Tuo reikalu 
Lietuvos kooperatyvų cen
trai pasiuntė delegaciją į 
Skandinavijos valstybes.

— Lietuvos filmų gamyba 
kinų kronikai buvo atiduota 
koncesininkui, su kuriuo 
koncesijos sutartis baigiasi 
ateinantį balandžio mėnesį. 
Numatoma kino kroniką ir 
bendrai filmų gamybą visiš
kai pertvarkyti pagal nau
jausius modernios kino tech
nikos reikalavimus.

— Jau parengtas įstaty
mo ūkių skaldymui tvarkyti 
projektas, kuriuo nustatoma 
įvairioms žemės rūšims mi- 
nimalės normos, žemiau ku
rių žemė nebegalės būti skal
doma. Būtent, bus nustaty
ta minimalinė norma I rū
šies žemei — 6 hektarai, II 
rūšies — 8 ha, III rūšies — 
10 ha ir IV rūšies — 12 ha. 
Tos normos miestų I zonoje 
sumažinamos dar iki 50 pro
centų. Atsižvelgiant į gyve

nimo reikalavimus, įstatymo 
j projektas numato išimčių, 
kuomet bus leidžiama įsigy- 

’ ti ir mažesnius kaip minima
liam ūkiui nustatyta žemės 
plotus iš stambesnių ūkių.

— Į Vokietiją produktai 
iš Lietuvos siunčiami per 
Klaipėdą, iš kur vokiečiai 
jas pasiima savo laivais.

— Lietuvos verslininkų 
sąjungos centro valdyba pa
reiškė, kad ji yra pasiryžusi 
tėvynei viską aukoti ir kvie
čia visus savo narius drą
siai, ramiai ir sąžiningai ei
ti savo pareigas, elgtis drau
smingai, nesibijoti dėl atei
ties, pasitikėti savo krašto 
vadovybe, rūpestingai sekti 
ir pildyti vyriausybės įsaky
mus bei nurodymus. Tuo bus 
geriausiai patarnauta savo 
valstybės ateičiai ir tautos 
gerovei.

— Rugpiūčio mėn. iš Lie
tuvos buvo išgabenta prekių 
už 20 mil. 100 tūkst. litų, o 
įgabenta už 17 mil. 600 tūks. 
litų.

— Tarp Rygos ir Kauno 
aero klubų vedamos derybos 
oro susisiekimui tarp šių 
miestų įvesti. Svarbiausiais 
klausimais jau esą susitarta, 
tad manoma, kad Kaunas — 
Ryga oro susisiekimas greit 
bus pradėtas.

— „N. Tilžės Keleivis” 
praneša, kad Tilžėje kas sa
vaitę kavos pupelių ir kavos 
pakaitalų (erzaco) ant kor
telių duodama po 63 gramus 
žmogui. Iš to 63 gramų skai
čiaus, grynų 
per savaitę 
duodama iki 
pupelės bus 
suaugusiems,
18 metų amžiaus.

— Finansų ministeris, 
siremdamas nepaprastuoju 
metu tautos ūkiui tvarkyti 
įstatymo jam suteikta teise 
tvarkyti gamybą, taupymą 
ir prekių bei medžiagų įve
žimą ir paskirstymą, įparei
gojo visas įstaigas ir visus 
valdininkus laikytis kuo di
džiausio taupumo, ypatingai 
susilaikyti nuo nebūtinų už
sieninių prekių pirkimo.

— Suvaržius kietojo kuro 
(anglies ir kokso) vartojimą 
privatiems reikalams, gyven
tojams smarkiai pradėjus 
pirktis malkas ir durpes, 
Kaune buvo bepristingą kaip 
malkų, taip durpių. Tam rei
kalui į pagalbą atėjo miškų 
departamentas, kurs ėmėsi 
iš savo sandėlių pristatyti 
miestui kuro. Dabar kaip 
malkų, taip durpių galima 
pirktis, kas kiek nori ir pi
gesnėmis kainomis, negu pas 
privačius perkupčius.

— Klaipėdos krašte pra
dėti kolonizuoti nacionalso
cialistų partijos ištikimieji, 
atsiųsti iš Vokietijos gilu
mos. Kiekvienas kolonistas 
turi įmokėti tik 300 markių 
pinigais ir gauna nedidelį 
ūkelį su trobesiais ir inven
torium. Kolonistai parinkti 
iš pačių patikimiausių parti
jos veikėjų.

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybė reiškia didelio 
nepasitenkinimo pasirašyta 
Turkijos - Prancūzijos - An
glijos tarpusavės pagalbos 
sutartimi. Nepasitenkinamą 
reiškia ir Sovietų Rusijos 
spauda. Sutartis pasirašyta 
tuo metu, kai iš Maskvos 
grįžo Turkijos užsienio rei
kalų ministeris, vedęs dery
bas su Stalinu ir Molotovu 
dėl glaudesnių Turkijos ir 
Sov. Rusijos santykių.

Pasirašydama sutartį su 
prancūzais ir anglais, Turki
ja pasižadėjo padėti abiem 
valstybėms, jei jos būtų 
priverstos kariauti pildant 
savo pasižadėjimus Graikijai 
ir Rumunijai; iš kitos pusės, 
Turkija gaus pagalbą iš 
abiejų sąjungininkių, jei ji 
bus priversta kariauti prieš 
užpuoliką; visos trys valsty
bės turės veikti išvien, jei 
bet kuri jų būtų įtraukta į 
karą Viduržemių jūrose.

Anglai ir prancūzai šią 
sutartį nepaprastai vertina, 
nes ja labai sustiprino savo 
padėtį Viduržemių jūros ry
tinėje dalyje. Vokietija ir 
Rusija norėjo palikti Turki
ją visiškai neutralią, priver
sdami ją uždaryti Dardane- 
lių sąsiaurį kariaujančių ša
lių laivams. Dardaneliai la
bai svarbus postas — tai 
vartai į Juodąją jūrą. Turki
ja ir šiaip svarbi talkininkė; 
ji turi 16 milijonų gyvento
jų; jos kariuomenėje šiuo 
metu apie 1 mil. vyrų.

Maskvos spauda pažymi, 
kad šia sutartimi Turkija 
pateko į karo aplinkumą, to
dėl pradėjusi pavojingą žai
dimą. Berlynas net kalba 
apie tai, kad Turkija galinti 
veikiai susilaukti Lenkijos 
likimo.

Maskva. — Atnaujintos 
Sov. Rusijos ir Suomijos de
rybos antrą kartą pertrauk
tos ir Suomijos vyriausybės 
delegacija vėl išvyko į Suo
miją pasitarti su savo vy
riausybe.

Derybų eiga laikoma tik
roje paslaptyje, bet spėlio
jama, kad Maskva Suomijai 
pastačiusi naujų reikalavi
mų. Suomijoje padidintas 
karinis pasiruošimas. Suo
mijos pakraščių dalis esanti 
apsaugota minomis.

Washington. — Jau kelin
ta savaitė senatoriai ginči
jasi dėl prezidento Roose- 
velto pasiūlyto neutralumo 
įstatymo pakeitimo projek
to, pagal kurį būtų leista 
parduoti ginklus kariaujan
čioms šalims, jei jos užmo
ka. Dabar veikiančio ginklų 
prekybą draudžiančio įsta
tymo šalininkai prisipažįsta, 
kad jie pralaimėjo, kad lai
mės prezidento siūlymo šali
ninkai.

Manyta, kad siūlymas bus 
balsuojamas spalių 26 d. se
nate, o atstovų rūmuose — 
kitą savaitę, bet, rašant 
šiuos žodžius, dar nežinotas 
prezidento siūlymo likimas.

Kopenhaga. — Vokietijos 
pakraščių sargybinis laivas 
„Este” palietė jūroje vokie
čių miną ir liko susprogdin
tas. Nelaimėje žuvo per 70 
vokiečių jūrininkų.

— Iš Skandinavijos kraš
tų Baltijos valstybėms per
siųsta didelė pašto siunta, iš 
kurios apie 500 maišų per 
Rygą atsiųsta į Lietuvą, tai 
daugiausia iš Vakarų Euro
pos ir Amerikos siunčiamoji 
korespondencija.
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LICENSES 

Beer, Wine, Liquor 

Wholesale, Retaile
(Tęsinys)

Dabar Vytautas 
dažniau dalyvauti 
tolimose kelionėse, 
se karo žygiuose, sunkiuose
mūšiuose. Visa tai, ką jam 
dar vaikui pasakojo tėvas ar 
motina, dabar jis pats paty
rė. Akis į akį susidurdavo su 

1 priešu, gyvendavo karo pa- 
1 lapinėse, aplankydavo sveti

mus kraštus, jų pilis ir mies- 
Itus. Turėdamas vos 17 metų,

sutartį su 1 jis su tėvu ir dėde buvo nu- 
is, Turki- I vykęs net iki Maskvos. Ta 
žti abiem i kelionė buvo labai įspūdinga, 
jos būtų j Paskui, praslinkus trejiems 
ti pildant 
s Graikijai 
itos pusės,
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tutis norėjo paimti Kara- 
j liaučių, bet tas jiems nepa

vyko: jie buvo smarkiai su- 
: mušti.

Po šio karo Vytautas gavo 
iš tėvo Gardino kunigaikšty- 

1 stę, kuri reikėjo ginti nuo 
lenkų, mozūrų ir kryžiuočių. 
Atvykęs čia su savo žmona 
Ona, Vytautas įsikūrė tvir
toje Gardino pilyje, pastaty

toje Nemuno šlaite. Tačiau 
tprireikus gintis nuo priešų, 

Kęstutis atvykdavo jam pa
dėti.

Pirmą visai savaimingą 
žygį Vytautas atliko 1377 
metais. Tais metais Lietuvą 

į užpuolė apie 12 tūkstančių 
j kryžiuočių. Jie pasiekė Vil
nių ir ėmė ardyti jo sienas. 
Kęstutis ir Vytautas, tuo 
metu buvę Trakuose, susita
rė jiems atkeršyti. Kęstutis 

j pasiliko Trakuose, o Vytau- 
1 tas, skubiai nuvyko į Už
nemunę ir ten sunaikino 
kryžiuočių maisto atsargą, 

y Mat, dėl dažnų karų Užne- 
jmunėje tada beveik niekas 
Inegyveno. Tenai augo tik 
I dideli miškai, tad iš anksto 

reikėjo pasirūpinti maistu ir 
pašaru. Vytautas visa tai, 
ką vokiečiai buvo susikrovę, 
paleido vėjais. Iki pat Prūsų 
sienos liko tik šlamančios 
girios ir plynas kelias. Kai 
vokiečiai, pasitraukę nuo 

: Vilniaus, grįžo namo, tai 
; „šešias dienas ir naktis turė- 

> jo išbūti nematę duonos, o 
| arkliai — pašaro”, — nusi- 

. skundžia vienas anų laikų 
vokietis. Be to, vydamasis 

) kryžiuočius iki pat Gumbi
nės, Vytautas dar daug jų 
išžudė. Taip jiems atsimokė- 

j jo už Vilniaus puolimą. Tada 
jis buvo jau 27 metų vyras.

Taigi, jaunosios Vytauto

Gražiai
gė Lietuvą padaryti galinga 
ir didele valstybe. Iš visų šo
nų apspitę priešai ■— rusai, 
lenkai ir vokiečiai — negalė
jo jos įveikti. Negalėjo jie 
sudrumsti nė gražios Algir
do ir Kęstučio santarvės, nes 
abu valdovai stipriai jos lai
kėsi. Jie vylėsi, kad ir toliau 
lietuviai gyvens didžiausioje 
vienybėje ir meilėje, kuri 
geriausiai apsaugo nuo visų 
priešų. Ypač gražiai gyven
siant jie tikėjosi du savo sū
nus, Jogailą ir Vytautą, ku
riuodu turėjo pavaduoti se
nus savo tėvus. Abu jauni 
pusbroliai, manė jie, mokė
sią sekti savo tėvų pavyz-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 107 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3<178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 196 Johnson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VITO LICAVOLI 
Rex Tavern

196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 752 Flushing Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONEY’S CAFE, INC.
752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 179 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HENRY & ALFRED STOGNIEW- 
GREENPOINT BAR & GRILL

179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 492 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcdholic 
Beverage Control Law at 9708 Ft. Hamilton 
P’kway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 386 Flatbush Ave. 
Ext., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP, Inc.
386 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 946—3rd Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BUSH TAVERN, Inc.
946—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 863 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

K. M. & S. TAVERN, Inc.
863 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 226 Schenectady 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martin’s Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 254 Driggs Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
Warsaw Bar & Grill

254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L9 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4911—12th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

ARTHUR SPAGNA
4911—12th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3696 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 3472 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW515 has been issued to the undersigned 
to Isell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 387 Humboldt St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3644 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 216 Reid Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOHN KEARNS & JAMES MULLEN 

216 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lisence No. 
RW391 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 31 Greenpoint Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR22 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 15-25 Arion Place, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ARION TEMPLE, Inc.
15-25 Arion Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3214 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 220 Wyckoff Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Ave. Brooklyn, ,N. Y.
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mingai. Namie jį saugojo 
budri Birutės akis, o į karą 
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idu, karžygiu. Karo laukuose 
užsigrūdino Vytauto būdas, 
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ginti Lietuvos laisvę ir ne
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ramybę, jau supo Lietuvos 
dangų. Kęstutis, visomis jė
gomis su ja grūmęsis, liūd
nai baigė savo dienas drėg
name rūsyje, o Vytautas į-

Vokietijos 
nis laivas 
ųe vokie- 
isprogdin- 
vo per 70

ijos kraš- 
bėms per
siunta, iš 

naišų per 
etuvą, tai 
irų Euro- 
unčiamoji

kliuvo į tokius vargus, kurių 
jis niekada nelaukė ir nesi
tikėjo.

Kęstutis ir Vytautas 
Algirdaičių pinklėse

Pavargęs karuose ir pra- 
j šilęs nuo rūpesčių, Algirdas 
j užmerkė savo akis tais pa

čiais metais, kai Vytautas 
i atliko pirmą savo žygį į Už- 
j nemunę. Kęstutis paliko be 
i mylimo savo brolio, su ku

riuo daugiau kaip 30 metų 
| gražiausiai valdė Lietuvą.

džiu ir gyventi santaikoje, 
kaip tinka garbingų tėvų 
vaikams. Tad Algirdas mir
damas didžiojo kunigaikščio 
sostą paskyrė savo sūnui Jo
gailai, o Žemaičiai ir Trakų 
kunigaikštystė, Kęstučiui 
mirus, turėjo tekti Vytautui.

Kęstutis, kurį Apvaizda 
paliko dar pagyventi, po bro
lio mirties galėjo ir pats lik
ti didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Juk jis, per tiek 
metų Lietuva rūpindamasis, 
nuolat dėl jos laisvės budė
jęs, buvo tapęs tikruoju jos 
šeimininku. Visi lietuviai jį 
karštai mylėjo ir didžiai ger
bė, o kitų kraštų kunigaikš
čiai jį, kaip ir Algirdą, va
dindavo Lietuvos karalium. 
Taigi, jam visai teisingai 
priklausė didžiojo kunigaikš
čio vardas. Pats Vytautas 
yra rašęs, kad Algirdui mi
rus Jogaila buvo dar jaunas 
ir silpnas, o jo tėvas Kęstu
tis — senas ir galingas: jei 
tik būtų norėjęs, būtų leng
vai paėmęs Vilnių, o Jogai
lai būtų pavedęs valdyti ku
rią nors kunigaikštystę. Ta
čiau Kęstutis ir po Algirdo 
mirties pasiliko gyventi Tra
kuose. Šiam senam karžygiui 
rūpėjo ne didžiojo kunigaik
ščio sostas, o visos šalies 
ramybė ir taika. Jis buvo į- 
sitikinęs, kad Lietuva jąja 
džiaugsis tik tada, kai bus į- 
vykdyta paskutinė Algirdo 
valia: Jogaila viešpataus 
Vilniuje, o Vytautas — Tra
kuose.

Kęstutis dar padėjo Jogai-, 
lai atsisėsti ir įsitvirtinti tė
vo soste. Vienas Jogaila ne
būtų to lengvai pasiekęs, nes 
jis nebuvo vyriausias Algir
do sūnus. Buvo net keli už 
jį vyresni broliai, kurie ne-
norėjo pripažinti jo valdžios. 
Vienas iš jų, Andrius, susi
taręs su Maskva ir kalavi- 
ninkais, tuojau pasišiaušė 
prieš Jogailą. Būtų gal kėlę 
maištą ir kiti, jaunesnieji jo 
broliai, bet bijojo pražilusio 
Kęstučio, kuris rėmė Jogai
lą. Jau būdamas visai senas 
Kęstutis važinėdavo į Vilnių, 
į didžiojo kunigaikščio rū
mus, kur patarinėjo jaunam 
valdovui, kaip geriau valdy
ti valstvbė.

Jogaila, rodos, turėjo 
džiaugtis dėdės paspirtim. 
Tačiau iš savo broliavaikio 
Kęstutis nesulaukė gero žo
džio. Jogaila ėmė jo pri
vengti, norėdamas kuo grei
čiausiai nusikratyti dėdės 
globa. Tik su vienu Vytau
tu, savo jaunystės draugu, 
jis dar bičiuliaudavosi. — 
Iš kur jam kilo šita neapy-
kanta karžygiui seneliui?

Šios neapykantos sėkla se
niai glūdėjo Algirdo šeimoje. 
Antroji Al'girdo žmona, Juli
jona, būdama rusė, nemėgo 
lietuviškos Kęstučio gimi-
nes. Kol Algirdas buvo gy
vas, ji to aiškiai neparodė. 
Bet jam mirus ir jai pasiju
tus Vilniaus rūmuose tikrą
ja šeimininke, ji ėmė kursty
ti Jogailą prieš Kęstutį. Jai, 
gal būt, atrodė, kad šis žila
galvis senelis, apsilankyda
mas Vilniuje ii’ mokydamas

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 143 Driggs Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2042 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-70 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SARAFIANOS and PSYCHOYOS, Inc. 
1266-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY ADAM BRODMAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

.4OTICE is hereby given that License No. 
RL 3061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLI 
Margie’s Tavern

546 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St. and 20 Somers 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 120 Norman Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
Norman Bar-Grill

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3092 has been issued to the undersigned 
to- sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY SCHAPOLIS & 
JOHN WIGNES

147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6700 has 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 Kent Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Bogart Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BOGART ST. TAVERN, Inc.
32 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 828 St. John’s Pl., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BRYAN CARNEY
828 St. John’s Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court Street. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1042 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

STERLING TAVERN, Inc.
1042 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor’’ at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 99—5th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murphy’s Bar & Grill)

99—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 705 Blake Ave., Borough 
of Brookin, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ
705 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2671 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1630 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2502 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS EARLY
2502 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 73 North 6th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 214—39th Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4224 Third Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2136 Rockaway Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
Arcadia Inn

2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 368 Rochester Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK MESCHONAT,
368 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3222 has beeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 116-118 Bushwick Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM KESTLER 
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1103 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JAMES J. REILLY
■ 1103 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy Street. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MORRIS WEINER
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at' retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8218-20 Third Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WM. A. O’CONNELL 
8218-20 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 417 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 615 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

jos sūnų, kišąsis ne į savo 
reikalus. Ji pati norėjo būti 
savo sūnaus patarėja ir 
kreipti Lietuvos valstybę 
taip, kad iš to daugiau nau
dos turėtų jos pačios šeimy
na ir rusai. Pavydėjo, rasit, 
ji Kęstučiui ir tos didžios 
meilės bei pagarbos, kurią 
rodė jam visi lietuviai.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1058 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW559 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 133 Irving Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed or. the premises.

WILLIAM ERNST
133 Irving Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW545 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 248 Avenue X, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN DURIA
(d-b-a Luigi’s Rest)

248 Avenue X Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW456 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 967—3rd Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW493 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 112 Jackson St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson St. ■ Brooklyn, N. ■ Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 318 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

DOMINICO SCOTTO
318 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDMOND HOURIGAN 
137—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 114 Nassau Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 193 Frost St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

VINCENT PERCELI 
Mansion Bar & Grill

193 Frost St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3462 has been issued to the undersigned 
u> sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 371 Johnson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 412 Meeker Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern)

412 Meeker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 119-121 Conover St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH A. McGUINN 
119-121 Conover St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 361 DeKalb Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3820 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 195 Greenpoint Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

B. SOCHMAN & MAX BROWN 
195 Greenpoint Ave., Brooklyn^ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1605 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(d-b-a Tarry Tavern)

1605 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 277 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

A. YENCAUSKAS
277 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 269 Prospect Park West, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PATRICK CUNNINGHAM & 
JAMES BRICK

269 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 199 Russell St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPHINE SULIGOWSKI
199 Russell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5311—3rd Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
Savoy Tavern

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 101 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATIONS

101 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 996 Manhattan Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 239 Irving Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES MACK 
Mack’s Tavern

239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 150 North 4th Street, 240 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
Joe’s Bar & Grill

150 No. 4th St., & 240 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1501 Newkirk Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 49 Tompkins Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ROCKOWER 
Sam’s Bar & Grill

49 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 161—5th Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
(Lincoln Tavern)

161—5th 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 Kings, 
to be consumed on the premises.

MORILLON REST., Inc
2026 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 315 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

d-b-a Moriarty Reilly Tavern
315 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2983 has beben issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 321—5th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

d-b-a Moriarty & Reilly Tavern
321—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 4616—5th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern)

4616—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 789-91—3rd Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN MALINOWSKI
789-91—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 855—3rd Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANK KLONOWSKI
855—3rd Ave. Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 617—3rd Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 773 Coney Island 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 34 Myrtle Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

B. & B. GRILL, Inc.
34 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 207 Bond St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TIMOTHY O’SHEA, .
207 Bond Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 616 DeKalb Ave., 
Be rough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2108 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 156 Alabama Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MOE FRANKEL
156 Alabama Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 125 Wythe Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 139 Patchen Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 154 Utica Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
Prospect Bar \ & Grill

154 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1823 Ocean Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HARRY A. HASSELMANN
1823 Ocean Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2867 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 4122 Avenue D, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
Dan’s Tavern

4122 Avenue D Brooklyn, 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 Kgigs, 
to be consumed on the premises.

MARGARET & ANTHONY TRIFIRIO 
945 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2980 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 11 Newell Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN HALONSKI
11 Newell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ano liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6816—4th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
6816—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2818 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 472 McDonald Ave. 
& 92-96 Church Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises. v

WILLIAM MEYER 
Beverly Tavern 

472 McDonald Ave. & 
92-96 Church Ave. 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 1S2A 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

3011 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2706 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 440—17th Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine md liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2243 Kimball Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball St. Brooklyn, 'N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3793 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 270 Smith Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARY WHITE
270 Smith St. Brooklyn, 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 Kings, 
to be consumed on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

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 Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given taat License No. 
RL2S38 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 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PATRICK BOYLAN 
Celtic Bar & Grill

1578 Broadway Brooklyn, 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.



i AMERIKA Spalių 27 d., 1939 m.

me pasirodė visas orkestras kalą „Germanija” vaidino

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI ir atskiros jo dalys.
Prieš programą orkestras

M ARIAN A POLI O ŽINUTĖS

— Spalių 3 d. įsteigta nau
ja studentų kuopa Worceste- 
rio, Mass. šv. Kazimiero pa
rapijoje. Steigiamam susi
rinkime dalyvavo 118 stu
dentų. Atsilankė kleb. kun. 
A. Petraitis ir kun. Padvais- 
kas, kuris bus kuopos dva
sios vadas.

Į valdybą išrinkti: pirm. 
Ant. Šipas, vicepirm. Sal. 
Parulytė, rašt. Ang. Raini- 
kytė ir ižd. Vyt. Kazlauskas, 
iždo globėjai P. Banys ir EI. 
Kupstas.

Šiame susirinkime iš Ma- 
rianapolio dalyvavo studen
tai P. Aikšnora, B. Rustei
ka, B. Laučka, A. Parulis ir 
J. Klebauskas. Susirinkimas 
praėjo pakilioj nuotaikoj. 
Visi jaunieji pasiryžę dirbti.

— Spalių 1 d. įvyko Ma- 
rianapolio kuopos pirmas 
šiais mokslo metais susirin
kimas. Valdybon išrinkti: 
pirm. Petras Aikšnora, yice- 
pirm. Juozas Brazauskas 
(High School pirmininkas) 
ir rašt. Pranas Pronskus. 
Spaudos sekcijos pirmin. 
Pr. Skeivis, meno sekcijos 
pirm. Jonas Klebauskas, 
sporto sekcijos pirm. V. At- 
kočius.

Susirinkime nutarta minė
ti Kristaus Karaliaus šventę 
ir joje in corpore priimti 
Komuniją; spalių mėn. 22 
d. suruošti studentų suva
žiavimą Marianapolyje.

— Kolegijos studentai per
sikraustė į naujus rūmus. 
Visi studentai naujais kam
bariais patenkinti. Naujieji 
rūmai labai gražioj vietoj ir 
nelabai toli nuo senųjų.

— Marianapolio futbolo 
ratelis pradėjo savo naują 
sezoną. Ratelis labai gerai 
pasirodė prieš Norwich Free 
Academy, Rhode Island 
State Fr. ir St. John’s Prep. 
Dar liko trys žaidimai.

Futbolą šiemet tvarko mo
kytojai J. Andriulionis, J. 
Rainieri ir J. Bourdeau.

J. P. Klebauskas, L. K.

čiūnas, asistuojamas kun. 
dr. V. Martusevičiaus ir kun. 
Jer. Bagdono. Par. choras, 
vadovaujamas muz. J. Mic- 
kūno, puikiai giedojo. Didy
sis altorius skendo gyvose 
gėlėse, kurias parūpino A. 
Rimgaila. Pamokslą pasakė 
kun. S. Raila, svečias iš Lie
tuvos.

4 vai. popiet pašventintas 
bažnyčios kertinis akmuo; 
šios apeigos nebuvo atliktos 
nuo to laiko, kai degė bažny
čia. Šventinimo apeigose pa
dėjo kun. J. Čepukaitis ir 
kun. Marčiulionis, MIC. Po 
to įvyko iškilmingi mišparai, 
kurių metu pamokslą pasakė 
kun. E. Paukštė.

Vakare par. salėje įvyko 
iškilmingas bankietas klebo
nui pagerbti. Vakarienę pra
dėjo kun. dr. V. Martusevi- 
čius, pakviesdamas vakaro 
vedėju prof. dr. A. Senną. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai Čepukaitis, K. Kle- 
vinskas ir S. Raila ir kiti. 
Dalyvių buvo per 400, kurie 
gyvai sekė programą. Ypač 
gražiai pasirodė seselių kazi- 
mieriečių paruošti mokyklos 
vaikučiai. Choras irgi gra
žiai paįvairino programą, 
susilaukdamas vakaro vedė
jo pągyrimo. Po vakarienės 
pasišokta, pasišnekučiuota.

Vakarienė puikiai nusise
kė; parapijai likę apie 550 
dol. pelno. Kun. Martusevi- 
čiui rengimo darbe pagelbė
jo S. Mažeika ir A. Noreika. 
Šeimininkėmis buvo: Barau
skienė, Urbonienė, Juozaitie
nė, Beniušienė, Daknienė, 
Peledžienė, Kiselienė, Seilie- 
nė, Paškevičienė, Simonaitie- 
nė. Prie stalų patarnavo Ag., 
Ad. ir EI. Agurkaitės, Šim
kūnaitė, Kernagytė, Bal
čiūnaitė, L. Kernagytė ir O. 
Barauskaitė. Salei išpuošti 
dirbo K. Dryža, J. Barcius, 
P. Burokas, A. Noreika, K. 
Kisielius, M. Seilius.

Jei ką praleidau, atsipra
šau; reikia branginti ir laik
raščio vietą.

ir mokytojai nuotografuoti. 
Orkestro valdyboje kun. 
Jer. Bagdonas — pirm., Pr. 
Siratavičius — direktorius 
ir vyr. mokytojas; Feliksas 
Šliogeris — mokytojas, Pra
nas Šapronas — mokytojas; 
Stasys Maslauskas — mo
kytojas; Vladas Mosėjus — 
mokytojas; Ona Liepaitė — 
raštininkė; Lucija Jotautai- 
tė — iždininkė. Mokytojai 
pamokas vaikučiams sutei
kia dykai. Daug kuo padeda 
ir vietinės sesutės mokyto
jos, ypač viršininkė, sesuo 
Marija Lucilė. Steigimosi 
metu pagelbėjo vietinis biz
nierius, veikėjas Kazys Ža- 
deika.

Kai kurie muzikantukai, 
kaip J. Čiurlionis, Norb. Ku
činskas, L. Petraitytė, P. 
Vendzailis, Dar. Bruzgaitė 
ir St. Jasionis gavo ir dova
nų. Vakarą vedė kun. J. 
Bagdonas. Žmonių susirinko 
daugiau, negu tikėtasi.

Koncerto programa už
baigta Lietuvos himnu. Po 
koncertinės dalies buvo šo
kiai. Koncertinėje dalyje da
lyvavo vietinės sesutės mo
kytojos; jos gėrėjosi gabu
mais savo mokinių. Orkes
trui per tą visą koncertą 
dirigavo P. Siratavičius.

„Pisorius”.

Kaminskaitė, Jakštytė, Šum- 
skytė, Buzevičiūtė, Radvilai
tė, Norkevičiūtė, Anaušaus- 
kaitė, V. Mockevičius ir A. 
Mockevičius. Visi jauni vai
dintojai, bet gražiai suvai
dino, gražiai kalbėjo lietu
viškai. Jie tikrai pasveikin- 
tini už gražų darbą.

Koncertinėje programoje 
solo dainavo Duginytė, due
tą — Kaminskaitė ir Jakš
tytė, solo Barnotas, solo Ma- 
čiukaitis, duetą Duginytė ir 
Radvilaitė, solo Radvilaitė, 
duetą Einorytė ir Šumskytė. 
Užbaigoje pasirodė visas 
choras. Visa programa buvo 
graži.

Reikia pasidžiaugti gero
mis merginomis, kurios pa
sipuošė lietuviškais kostiu
mais. Visiems akomponavo 
A. Stanišauskas, vakarui va
dovavo choro pirm. Radvi
las. Kalbėjo kleb. kun. J. 
Kazlauskas; atsilankė ir 
kun. V. Ražaitis. Žmonių bu
vo pilna parapijos salė.

Daug darbavosi Brilvi- 
čius, Mačiukaitis, Jakštis, 
Stankaitytė, Anušauskaitė. 
Pagelbėjo jaunimui Mikuc
kis, Mockevičius, Lučinskie- 
nė, Mockevičienė ir kiti. 
Choras dėkingas F. Romui 
už paskolinimą gražios už
dangos scenai. Lauksim dau
giau tokių parengimų.

piją, tad dabar laikas yra 
pagalvoti apie tai.

Kviečiame visus, kurie 
esate prisidėję auka ar pa
skola, atsilankyti. Tikime, 
kad turėsime ir svečių kal
bėtojų.

J. J. Lhidvinaitis, pirm.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3319 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 387 Oakland Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(Old Oakland Tavern)

387 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 837-839 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK J. SCHNEIDER 
Schneider’s Lobster House

837-839 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

CHICAGO, ILL.

PHILADELPHIA, PA.

Dar apie pagerbtuves
Spalių 15 d. šv. Kazimie

ro parapija pagerbė savo 
kleboną, kun. Ig. Valančiū- 
ną, minėjusį kunigavimo 20 
metų sukaktį. Išpuoštoje 
bažnyčioje iškilmingas mi
šias laikė pats kun. Valan-

SKUBIAI REIKALINGA

Maskaradų balius
Šv. Kazimiero par. šv. 

Vardo dr-ja sekmadienį, spa
lių 29 d., par. salėje ruošia 
maskaradų balių su dovano
mis; pradžia 4 vai. popiet. 
Gros Bill Smith orkestras; 
šokiai nuo 8:30 vai. Visi ma
loniai kviečiami. Visi gal at
simena praeitų metų maska
radų balių, kurs pukiai pa
vyko. Ir šiemet bus geras, 
smagus.

Pagerbė Poškienę
'Mot. s-gos 67 kuopa Row

an Trees viešbutyje šiomis 
dienomis surengė puotą Al
binai Poškienei pagerbti. 
Dalyvavo per 80 asmenų. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. P. Baltutis, Al. Kums- 
kis, Mot. S-gos centro pirm. 
E. Paurazienė, atvykusi iš 
Detroito, A. Nausėdienė, dr. 
A. Stulga, kun. A. Linkus, 
K. Sriubienė, M. Paukštienė, 
dr. J. Poška. Muzikalinę pro
gramos dalį atliko M. Janu
šauskienė ir K. Sabonis.

Garbės viešnia Alb. Poš
kienė, praeitame sąjungiečių 
seime išrinkta iždo globėja 
ir literatinės komisijos nare, 
pasakė padėkos kalbą' vi
siems dalyviams ir rengė
jams. Puotą ruošė 67 kp. ko
misija: pirm. M. Paulienė, E. 
Daunorienė, O. Butkienė, O. 
Jonaitienė, K. Kliaugienė, V. 
Trust ir F. Burba. Vakarie
nėje dalyvavo centro valdy
bos ir Chicago apskrities 
kuopų atstovės ir įvairių 
draugijų atstovai. Visa tai 
liudijo, kad p. Poškienė yra 
labai populiari, turi daug 
draugų. Sąjungiete.

Dabar visi rengiasi para
pijos metiniam bazarui, kurs 
bus lapkričio 9 — 18d.d.

Praeitą šeštadienį palai
dota a. a. Masaitienė, sena 
parapijietė. Laidotuvėse bu
vo daug žmonių. Pasiliko 
nuliūdime visa šeimyna, vy
ras J. Masaitis, kuris yra 
parapijos trustistas per il
gus metus. Laidotuvėse pa
tarnavo p. Daugiela. O.

BALTIMORE, MD.

WATERBURY, CONN.

Lietuvių respublikonų klu
bas smarkiai darbuojasi. 
Du lietuviai respublikonų 
sąraše: Jonas W. Stokes, 
mėsos pardavėjas, kuris yra 
nominuotas „City Sherif” 
vietai ir William Kolback 
— aldermano vietai; pasta
rasis yra aldermanas ir da
bar. Abudu gabūs ir žymūs 
veikėjai lietuvių judėjime. 
Lietuviams vertėtų juos pa
remti. Abu Lieuvių Vaizbos 
buto nariai. I Vikiu jiems 
geriausių pasekmių.

Vaizbos EiVo radijo pro
grama rudens ir žiemos lai- 

įku bus pakeista iš ketvirta
dienio vakarų į sekmadienį. 
Šį sekmadienį, spalių 29 d., 
programa bus nuo 1:30 iki 
2 vai. popiet ir bus vykdo
ma sekmadieniais tuo pat 
laiku per visą žiemą iš 
WATR stoties.

V. B. Kor.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2692 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 1650 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3111 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 31 So. 3rd Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings^ 
to be consumed on the premises.

AUGUST GOODARD
31 So. 3rd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3104 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 55 Hudson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3276 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 39 Graham Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises, 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
undei- Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3139 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

OSCAR JOHNSON 
Norwood Grill

3139 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LI503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 7721 — 3rd Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, Inc. 
7721—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių moterų politinis 
klubas rengia didelį blynų 
balių lapkr. 3 d., 48 Green 
St. Kviečiame visus atsi
lankyti.

LICENSESBEER, W/NES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2891 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 36 Morrell Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRIEDA GOODMAN
36 Morrell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7562 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 588 Gates Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, Inc. 
588 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3204 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 29 Rock Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANNA DROEGE
29 Rock St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3598 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 1425 Rockaway P’way, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANK DUMCHES 
Frank’s Inn

1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under 
Section I32A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1541-1543 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
d-b-a Linden Inn

1541-1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 616 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1375 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

H. SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

1375 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 180 Prospect 
Park, Southwest, Borough of Brooklyn, 
Courfty of Kings, to be consumed on the 
premises.
william McDevitt & thomas nolan
180 Prospect Park, Southwest, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL7113 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 44 Henry Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN J. AYLWARD & 
EDWARD T. AYLWARD 

(Al's Tavern)
44 Henry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3588 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 1274 Fulton Street, 
a-k-a 542 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NORMOND RESTAURANT, Inc. 
1274 Fulton St., a-k-a Nostrand Ave. 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3709 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 245 Smith Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LI 539 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Coutrol Law at 562 State Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

MYRON BERNSTEIN 
d-b-a Vim Liquors

562 State St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3633 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 325 Rockaway Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDDIE ADAMS
325 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

gUN. DR. J. N 
LANKĖSI API

Šią savaitę p; 
įgalkūną viešėje 
Įforko apylinkėj 
U, Dr. Jonas 
kl.C., Amerikos 
jonų Provincijoj; 

topolio kolegijos
Aukštasis sveči 

Amerikos” rėdai 
bėjo pasaulinę 
pr ypač domėjos 
trilijonu. Grįžo t 
pnapolį, o kit 
ksiąs į Chicagą 

,'Marijonų įstaij

NEW YORK,

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

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKOMIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.

Tel.: MAriret 2-5270

j
J

j
:■

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KraUkauiku — Savininkai
Gamintojai Gerlauiloi Būilei 

NMval{InanClų Gėrimų
Pamėginkit mūaų ipeclalų Drink-

Mixer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

Reikalaukite visur to vardo 
SodSs Ir Alaus

f

::

91-93 Warwick St., Newark, N. J. .f

Liūdna žinia
Juozapatas Briedis gavo 

liūdną telegramą iš Chica- 
gos, kad ten mirė jo brolis 
Vincentas. Velionis Lietuvo
je buvo tikintis žmogus, bet 
atvažiavęs į Ameriką pateko 
į kitokių draugystę ir pakry
po kiton pusėn. Paliko sūnus 
Henriką ir Algirdą ir dukte
rį Aldoną, kuri žinoma pia
nistė. Vienas sūnus irgi pa
sižymėjęs pianistas, gyv. 
Hollywoode. Antras New 
Yorke.

Briedžiai yra kilę iš Ru- 
bežnikų kaimo, Joniškio par. 
Velionis Vincentas ir mūsiš
kis Juozapatas buvo pagar
sėję dainininkai, buvo daž
nai kviečiami kunigų giedoti 
per atlaidus.

Reiškiu nuoširdžios užuo
jautos velionio broliui ir jo 
šeimai. K. Dryža.

Orkestro debiutas
Spalių 22 d. šv. Jurgio 

par. salėje įvyko naujai su
organizuoto jaunuolių or
kestro pirmas viešas pasi
rodymas ; programa buvo 
gan turininga ir plati, labai 
puikiai išpildyta. Žmonėms 
tų bernaičių ir mergaičių 
muzika labai patiko. Groji-

NEWARK, N. J.

Spalių 15 d. L. Vyčių 29 
kp. kėglininkai susitiko su 
Lindeno vyčiais ir laimėjo 
2:1. Žaidimas įvyko Linde- 
ne. Sekantis žaidimas bus 
Newarke prieš Elizabetho 
vyčius.

Buvusio žaidimo daviniai: 
Newark
V. Barkauskas 170 186 210 
J. Grimalauskas 158 154 176 
E. Daukšys 164 135 189 
J. Montvydas 159 141 210 
V. Daukšys 169 166 221

820 782 1006
Linden
Matulonis 149 171 178
Tratulis 157 139 198
W. Kruze — 132 155
Dambrauskas 182 175 198
Lenorth 159 172 192

772 789 921
K. V.

BRIDGEPORT, CONN.

Šv. Jurgio par. choro kon
certas ir vaidinimas įvyko 
spalių 22 d. Pradžioje cho
ras, vad. A. Stanišauskui, 
sudainavo „Jaunimo gies
mę” ir „Žalioj girelėj”, Vei-

— Spalių 21 d. buvo gra
ži; nė į mintį neatėjo, kad 
būtų lietaus. Vakare bažny
čioje kun. A. Dubinskas pas 
altorių kalba dalį rožančiaus 
su ramiais parapijiečiais; 
kiekvienai paslapčiai aukoja 
vis kitokią intenciją; trečio
ji paslaptis aukojama už 
Lietuvą. Tuojau mūsų min
tis žaibo greitumu persikėlė 
į Vilnių, prie Aušros Vartų, 
sveikinti Panelę Švč. ir ne
tikėtai, staiga, sužaibavo pa
dangių kanuolės ir karališ
kai pasveikino Lietuvos Ka
ralienę Aušros Vartuose. 
Bažnyčios skliautuose griau
smingi balsai nuaidėjo, drau
ge su mūsų Sveika Marija. 
Mes nežinom, kiek širdžių 
pasiženklino šios paslapties 
rožančių už Lietuvą, bet šis 
įvykis paliko įspūdingą at
minimą.

— Serga J. Černauskas, 
SLRKA 13 kuopos narys; 
jis labai nusilpnėjęs; gydy
tojai paskelbė, kad reikia 
jam kraujo. Net 13 tokių 
geradarių atsirado ir gauta 
kraujo, kiek reikėjo. Ligo
nio sveikata dabar gerėja.

J. K.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2993 has been issued to the unndersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 873 Halsey Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOMENICO PROCE 
Parkview Tavern

873 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3717 has bbecn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 7913 — 5th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
LEO P. SHOTT & JOSEPH G. SHOTT 

7913—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3840 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 194 Livingston St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROSS REST., Inc.
194 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3885 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 261 Osborn Street, 
Borough cf Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK 
d-b-a Round Town Bar & Grill & Rest. 

261 Osborn St., Brooklyn, N. Y.

LINDEN, N. J.

Lindeno Lietuvių R. K. 
parapijos fondo komitetas 
šaukia nepaprastą visų lie
tuvių katalikų susirinkimą, 
kuris įvyks sekmadienį, spa
lių 29 d., 3 vai. popiet, Lin
den Hall, Wood Ave. ir 16th 
St.

Jau 10 metų prabėgo, kai 
mes pradėjome parapijos 
fondo darbą ir nupirkome 
plotą žemės 150x150; buvo
me pasiėmę paskolą iš ban
ko $300.00; dabar jau ta 
paskola išmokėta. Kviečia
me atsilankyti į susirinki
mą, kur išgirsite komiteto 
pranešimą apie nuosavybę, 
o jūs tarsite savo žodį, kas 
toliau daryti. Mūsų pradėto 
darbo tikslas buvo susikur
ti katalikų centrą — para

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
undei’ Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 328 Union Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3085 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 1449 East New York 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 32 Union St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 112 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN MELLNIK MANUEL 
„ MARTINOFF

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 524 Court Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises, 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2912 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 4723 — 4th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 

4723 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3668 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 1243 Myrtle Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2675 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 139—58th Street, 
136—57th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pre
mises.

ORIGINAL MAGNET, Inc. 
189—58th St.
136—57th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3192 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 1843 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT
1843 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3044 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 115 Norman Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises, 

THEODORE KICK
105 Norman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3882 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 229 DeKalb Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS 
Apollo Restaurant

229 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2837 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 2863 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3392 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 85 North 7th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY LACHTARA
85 North 7th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 676 Driggs Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET SWEDAS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lisence No. 
Cl 78 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 Bedford Ave., cor. Dean 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, Inc. 
Bedford Ave., cor Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3371 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 470 Court Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM 
470 Court St. ' Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3584 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 321 Grand Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN VALEN, Jr.
321 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Beven 
age Control Law at 2188-2190 Flatbush Ave, 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Restaurant) 

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7179 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 589 Franklin Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GARDNIER FOSTER 
d-b-a Triangle Bar & Grill

589 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2641 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 428 Tompkins Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2569 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 1157 Myrtle Ave. & 
10 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLPH WENZEL 
1157 Myrtle Ave. &
10 Jefferson St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L796 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2037 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.
LOUIS SCHNEIDER & SAM SCHNEIDER 

(Sally’s Wines & Liquors)
2037 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

Nauįos Rudens Mados
VYKŲ IR JAUNŲ VYKŲ

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.
SIUTAI 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 mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

Brooklyn,. N. Y.

Spalių 22 d. Ai 
ipar. salėje įvy 
ią N. Y. ir N. J. 
įvažiavimas. Pir 
iii išvykus į Pii 
iidovavo vicepirm 
ai. Maldą atkalbę 
kino kun. Paulek 

vyčių atst 
Pi&delphijos.
L V. .12 kuopa 

dovana už gavimą 
ga naujų narių. A 
ras pranešė, kad 
šokių, įvyksiančių 
U d., ruošimas vy 
mingai. J. Bulev 
kp. narys, išrinkta 
gų komitetą. Jis r; 
aus įstoti į „Book 
Month Club”.

Suvažiavime dai 
Vyčių dvasios vac 
M. Kemežis ir paša 
kviesdamas būti 
ir daugiau susipažii 
tuvių kalba ir 1 
Apskritis labai d 
kad kun. Keąežis 

tas visos organfzaci 
sios vadu.

Po posėdžio vieti 
tiai visus atstovus 
aus pavaišino, o vi 
vyko pasilinksminim 

Sekantis suvažiavi 
Newarke.

KOMUNISTŲ PART! 
KANDIDATŲ

New Yorko kor 
partija mėgino išstatj 
I kandidatus į miešti 
te narių rinkimus, 
nų taryba surado, k 
munistų surinkti pan 
ra su trūkumais, juos 
Wa reikalingi, pag. 
tyw, formalumai, 
mstai kreipėsi į teism 
vyriausias New Yorke 
lybės teismas visais l 
uisprendė, kad rinkių 
nisija pasielgė teisėta
tikindama komunistų 
Matų sąrašą. Tad šių 
įtikimuose į miesto t 
omunistai neturi save 
^tų. Prieš dvejis t 
e turėjo kandidatus, 1 
fflo nepravedė į mies 
lų.

'ARBUS SUSIRINK.

Lietuvių Prekybos 
ariukimas įvyks antį 
spalių 31 d., 8 vai. 
'Union Ave., Brook

APREIŠKIMO PAR

25 met

JUBILIEJIb
Sekmad., Lapl

P, ŠĄLU
M2 Jamaica Aven

Bus įvairių ža 
Vakarienei valgius

P. šalinskas, i 
Mia 4 vai. popiet 

Rengėjai visus m
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mnty of Kings, 
remises.
NINGHAM 
Brooklyn, N. Y.

that License Na j 
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Brooklyn, N. Y. I

that License Na
> the undersigned 

liquor at retail |
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■ounty of Kings 
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ABELLA 
estaurant)
Brooklyn, N. I- ‘

that License Na 
o the undersigned 

liquor at retail 
e Alcoholic Beret-
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OSTER
ir & Grill 

Brooklyn. N- I.

thit License Na 
to the undersigned 

liquor nt tail 
e Alcoholic Bera- 
Tompkins Ararat. 

Bounty of Kicft 
premises. 

ITHMAN
Brooklyn, N. >•

__  fVIETOS ŽINIOS |
Brooklyno gatvėse yra apie 
300,000 medžių.

KUN. DR. J. NAVICKAS 
LANKĖSI APYLINKĖJE

Šią savaitę pas kun. J. 
Balkūną viešėjo ir New 
Yorko apylinkėje lankėsi 
kun. Dr. Jonas Navickas, 
M.I.C., Amerikos tėvų mari
jonų Provincijolas, Maria-
napolio kolegijos rektorius.

Aukštasis svečias lankėsi 
„Amerikos” redakcijoj. Ap
žiūrėjo pasaulinę parodą, 
kur ypač domėjosi Lietuvos 
pavilijonu. Grįžo atgal į Ma- 
rianapolį, o kitą savaitę 
vyksiąs į Chicagą aplankyti 
T. Marijonų įstaigų.

NEW YORK, N. Y.

Spalių 22 d. Aušros Var
tų par. salėje įvyko L. Vy
čių N. Y. ir N. J. apskrities 
suvažiavimas. Pirm. Mažei
kai išvykus į Pittsburghą,
vadovavo vicepirm. V. Kru- 
žas. Maldą atkalbėjo ir svei
kino kun. Paniekas. Atsi
lankė vyčių atstovai ir iš 
Philadelphijos.

L. V. 12 kuopai įteikta 
dovana už gavimą daugiau
sia naujų narių. Al. Dauba
ras pranešė, kad apskrities 
šokių, įvyksiančių lapkričio 
11 d., ruošimas vyksta sėk
mingai. J. Bulevičius, 41 
kp. narys, išrinktas į apei
gų komitetą. Jis ragino vy
čius įstoti į „Book of the 
Month Club”.

Suvažiavime dalyvavo L. 
Vyčių dvasios vadas kun. 
M. Kemežis ir pasakė kalbą, 
kviesdamas būti vienybėje 
ir daugiau susipažinti su lie
tuvių kalba ir literatūra. 
Apskritis labai džiaugiasi, 
kad kun. Kemežis pakvies
tas visos organizacijos dva
sios vadu.

Po posėdžio vietiniai vy
čiai visus atstovus ir sve
čius pavaišino, o vakare į- 
vyko pasilinksminimas.

Sekantis suvažiavimas bus 
Newarke. K. V.

KOMUNISTŲ PARTIJA BE 
KANDIDATŲ

that License ha 
o the underšp“ 

liquor at n® 
i Alcoholic M- 
1 Myrtle Ave • 
gh of Brooklyn. 
consumed on 4* I

SNZEL I

Brooklyn, N- I ;

that License Na 
i the undersign^ 
iquor at retail 
> Alcoholic Bever- 
37 Fulton Street
lounty of King8- 
premises. _ 

1AM SCHNEIDER

Liquors) 
Brooklyn, N. I-

New Yorko komunistų 
partija mėgino išstatyti savo 
4 kandidatus į miesto tary
bos narių rinkimus. Rinki
mų taryba surado, kad ko
munistų surinkti parašai y- 
ra su trūkumais, juose neiš
laikyta reikalingi, pagal įsta
tymus, formalumai. Komu
nistai kreipėsi į teismą, bet 
vyriausias New Yorko vals
tybės teismas visais balsais 
nusprendė, kad rinkimų ko
misija pasielgė teisėtai, pa
naikindama komunistų kan
didatų sąrašą. Tad šių metų 
rinkimuose į miesto tarybą 
komunistai neturi savo kan
didatų. Prieš d ve j is metus 
jie turėjo kandidatus, bet nė 
vieno nepravedė į miesto ta
rybą.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

I

1
as drabn
iu.*
lems,

Lietuvių Prekybos Buto 
. susirinkimas įvyks antradie

nį, spalių 31 d., 8 vai. vak., 
| 337 Union Avė., Brooklyne,

J. LeVandos raštinėje. Visi 
nariai ir nenariai biznieriai, 
profesijonalai ir amatininkai 
maloniai kviečiami dalyvau
ti. Susirinkime bus kalbama 
apie žiemos sezono veiklą ir 
apie savitarpę pagalbą. Bu
to obalsis: savieji remkite ir 
pagelbėkite saviesiems.

Per paskutinius 2 metus 
Brooklyne atidaryta 30 nau
jų parkų, kuriuose mokykli
nio amžiaus vaikai turi lai
mės žaisti. Visi parkai Bro
oklyne užėmė 3,786 akrų plo
tą 1937 m.

J. LeVanda, pirm.

KOMUNISTŲ VADAS 
BROWDER SUIMTAS

Spalių 23 d. New Yorke 
suimtas Earl Browder, Ame
rikos komunistų partijos ge
neralinis sekretorius, kalti
namas sufalsifikavime Ame
rikos paso ir kitų dokumen
tų, kai jam teko kelis kar
tus vykti į užsienį. Jį apkal
tino federalinis prisiekusių 
teismas. Jam paskirta 7,500 
dolerių užstatas iki teismo. 
Kol užstatas buvo pateiktas, 
Browder laikytas arešte. 
Laukiama ir daugiau komu
nistų vadų areštų, nes paaiš
kėję, kad daugelis jų važinė- 
ję užsieny suklastotais do
kumentais. Browderio bylos 
svarstymas paskirtas lap
kričio 27 d.

MOTERŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 24 kuo
pa rengia silkių — bulvių 
balių penktadienį, lapkričio 
10 d., par. salėje. Prašome 
atsilankyti ir pavalgyti ska
nių silkių su šiltom bulvėm. 
Varg. P. A. Dulkės gabiai 
išlavinta pasaulinės parodos 
šokikų grupė pašoks nau
jus lietuviškus šokius.

Bilietai kaštuoja po 25 c. 
iš anksto, o prie durų 35 c. 
Įsigykite bilietų „Amerikos” 
administracijoje ar kreipki
tės pas draugijos nares. 
Gros Avižonio orkestras.

Narė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno nejudamos nuo
savybės mokesčių mokėtojai 
reikalauja, kad valstybė, ku
ri pradėjo griauti senus na
mus ir statyti naujus, pa
galvotų ir apie taisymą tų 
namų, kurie pigiau atsieitų 
pataisyti, negu juos, dar ge
rus, nugriauti ir statyti nau
jus. Brooklyno vadovybė pi
liečių reikalavimą remia ir 
nori, kad valstybė rūpintųsi 
ir senų namų taisymu.

Brooklyno Chamber of 
Commerce reikalauja, kad 
miesto valdyba atidarytų 39 
gatvės Brooklyne laivais 
susisiekimą su Manhattan. 
Jie sako, kad prie laivų tai
symo ir statymo, darbams 
prasidėjus, būtinai reikia 
geresnio susisiekimo.

Brooklyno miesto valdyba 
ragina namų savininkus so
dinti prie savo namų, šali
gatviuose, medelius. Parkų 
skyrius nurodys, kokius me
džius ir kaip juos sodinti. 
Prieš sodinant, būtinai rei
kia gauti miesto leidimas. 
Be to, bus galima sodinti tik 
tinkami medžiai. Šiuo metu

APREIŠKIMO PAR. ŠV. VARDO VYRŲ DR-JOS 
25 metų gyvavimo proga

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Sekmad., Lapkričio ■ Nov. 19, 1939

P. ŠALINSKO SALĖJE
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Bus įvairių žaidimų ir gražių dovanų.
Vakarienei valgius ir visus reikmenis paaukoja

P. Šalinskas, Šv. Vardo Dr-jos Narys
Pradžia 4 vai. popiet. Bilietas $1.00

Rengėjai visus maloniai kviečia atsilankyti.

Šv. Jono universitete spa
lių 30 d. atidaromi katalikų 
akcijos vakariniai kursai, 
kurie tęsis per lapkr. mėn.

Pereitą sekmadienį Brook
lyno bažnyčiose buvo mini
ma misijų savaitė. Turėta 
atitinkamos pamaldos ir rin
kliavos misijų reikalams.

Brooklyno gyventojai kvie
čiami lankytis Brooklyno 
muziejuje (Eastern Parkway 
ir Washington Ave.), čia 
sekmadieniais duodami var
gonų ir orkestrų gražūs kon
certai. Pats muziejus gra
žiai papuoštas įvairiomis 
naujybėmis. Jaunimas, ypač 
mokyklinio amžiaus, turėtų 
lankyti, čia daug galima pa
simokyti.

MIRĖ ZANE GREY

Pasadena. — Spalių 23 d. 
čia mirė rašytojas Žane 
Grey, apysakininkas, sulau
kęs 64 metų. Tai buvo vie
nas mėgiamiausių amerikie
čių rašytojų. Apskaičiuoja
ma, kad jo knygų šioje šaly
je parduota per 11 milijonų; 
be to, jo raštai yra išversti 
į 20 kalbų. Iš profesijos 
Grey buvo dantų gydytojas, 
bet jos nemėgo ir pradėjo 
rašyti būdamas dar 14 me
tų. Pradžioje jam nesisekė 
su raštais. Jo parašytų kny
gų priskaitoma 54.

SOVIETŲ RUSIJOS 
KARIUOMENĖ

Ilgą laiką Sovietų Rusijos 
karo jėgos buvo lyg savotiš
ka paslaptis. Apie jas daug 
spėliojo ir įvairiai jas verti
no. Vieni teigė, kad jos esan
čios nedidelės ir gana silp
nos, kiti tvirtino, kad jos 
esančios milžiniškos ir labai 
stiprios. Dabar vokiečių lai
kraščiai paduoda žinių apie 
Sovietų karines jėgas. Pa
sak tos spaudos, rusai ligi 
šiol turėjo pustrečio milijo
no karių, o šiuo metu, aki
vaizdoje naujo Europos ka
ro, pašaukę dar apie pustre
čio milijono vyrų prie gink
lo. Karo atveju Rusija galin
ti sumobilizuoti apie 35 mil. 
vyrų armiją. Dabartinė rusų 
armija turinti 30,000 leng
vųjų ir 23,000 sunkiųjų kul
kosvaidžių, 1,600 mažųjų 
patrankų, 11,000 lauko pa
trankų, 1,600 sunkiųjų pa
trankų ir apie 1,000 sunkių
jų tvirtovinių patrankų. Ru
sija turinti 10,000 įvairaus 
tipo sunkių ir lengvų tankų, 
apie 60 šarvuotų traukinių, 
o visa jos sunkioji artilerija 
motorizuota.

Sovietų aviacija esanti la
bai gausinga ir galinga. 
Šiuo metu Rusija turinti 6,- 
800 sausumos lėktuvų ir 3,- 
500 hidroplanų, jūros lėktu
vų. Rusija turinti 74 aviaci
jos fabrikus, kuriuose dirba 
apie 200,000 darbininkų, ir 
galinti per mėnesį pagaminti 
po 1,500 naujų lėktuvų.

Rusų jūros karo laivynas 
esąs gana didelis, apie 400,- 
000 tonų. Laivyną sudaro 5 
linijiniai šarvuoti kovos lai
vai, 6 kreiseriai, 30 naikinto
jų, 150 povandeninių laivų ir 
200 torpedinių laivų. Ir dar 
jie statosi 4 šarvuotus krei
serius, 1 linijos laivą, 1 lėk
tuvnešį, 9 kreiserius, 24 nai
kintojus ir apie 50 povande
ninių laivų.

Pagal savo sienas rusai 
esą pastatę didelius sustip
rinimus; apie 4,000 kilome
trų ilgumo sustiprinimų juo-

sta esanti pastatyta Tolimų
jų Rytų ir 4,500 km ilgumo 
juosta vakarų pasienyje, pa
gal Lenkijos, Rumunijos, 
Estijos ir Suomijos sienas.

— Šiemet smarkiai nuse
kus Nemuno vandeniui, žve
jai sugauna daug ir stam
bios žuvies. Raudondvario, 
Kalautuvos, Zapyškio ir kt. 
vietovių žvejai be kitų pa
gauna ir didelių lašišų.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 S. -3rd Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MEYER FREEMAN
35 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 671 Meeker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BRIDGET A. CHARLES, Adm., 
Estate of Thomas Charles

671 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8822—3rd -Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ERNST A. WOBBER 
8822—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Patchen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 3101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
“Wendland’s Alte Klause”

1193 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 E. New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 Lewis Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101-103 Ditmas Ave. & 755-9 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
101-103 Ditmas Ave.,
755-9 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and1 liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7201 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN M. SULLIVAN
7201 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-751 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
Louis Little Campus & Rest.

749-751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
trol Law at 4301—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
d-b-a McGough Bros.

4301—4th Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN 

Bob’s and Neil's
4304—Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES REIMANN
1556 Myrtle Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 422 Utica Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 224 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BRIDGET CAREY
224 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail U”der 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2837-39 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,
NIEL RODDEN & CHARLES FRATELIO 
2837-39 Fulton St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james McLaughlin
1785 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NORWOOD PALACE RESTAURANT, Inc. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, Couhty of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

. HAVEMEYER 8 O259 ,
’ RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand.avenue

' į maspėth.n. y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

f PIRKITE RAKANDUS
DABAR

B <i

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 !

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas |
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;Tel. EVergreen 7-8451 jį

...........................................................................-..............................-.............

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

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

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK- M

TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-
SIU KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE ĮyggĮf 

BROOKLYNE

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS MARN 
Wyckoff Center Bar & Grill

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 3083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 621 Chester Street — 109 He- 
geman Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre- 
niises.

george p. McDermott 
Crown Restaurant & Bar 

621 Chester St.,
109 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 75 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague Street. Brooklyn. N. Y.

Kokios Rūšies Liuo- 
suotojas Yra Ge
riausias Vaikams

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 559 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 566 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOSEPH NEMIA & CARMELO NEMIA 

67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Navy Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GINO CASCIANI
94 Navy St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1148 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Avenue, and 
1533 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUILBERTO RICCI 
The New Home Rest.

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

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Nepakenčiamas, neskoningas valytojas 
yra užtektinai blogas suaugusiems. Bet 
valkams — jis visai neįmanomas. Val
kams lluosuotojas, be abejo, turėtų bū
ti veiklus, bet švelnus Ir malonus pri
imti.
Užtat milijonai protingai galvojančių 
motinų savo valkams vartoja Ex-Lax. 
Dėl to, kad Ex-Lax yra, patikimas lluo
suotojas — lluosuotojas, kuriuo galima 
pasitikėti.
Jaunuoliai mėgsta Jo gardų šokoladini 
skoni, Jo lengvą Ir patogų veikimą. Mo
tinos žino, kad Ex-Lax palluosuoja vi
durius taip tikrai, kaip ir kiekvienas 
stiprus lluosuotojas, duodamas valkams. 
Per 30 metų Ex-Lax yra Amerikoje mė
giamiausias lluosuotojas. Jis kaštuoja 
tik 10c. ar 25c. dėžutei kiekvienoje 
vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnaiio Ex-Lax.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

GYDO b® pelite, b» 
vaistų ir be chemi
kalų, tik iu savo / 
plikomi* rankomis. Zi 
Visokios llgM yra/ w 
fydomoi: vyrų, mo-ffiį 
terų Ir valkų. Pa- . Z 
tarimai veltui 
VAI ANDOS: nuo M® 
ryte iki I vakare. \w 
Nedėldienlali ir 
Iventadlenlali nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėm!, 
kilkštynomi ir vlMkiami 

pasivažinėjimam!.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeri! 
buvusio 107 Union Avenu®.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OI
BARRY P. SHAUNS

(Šalinskas)

Vestie E. Davii,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI z

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

Tel. Newtown 9-4464

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS
Veronica B. Valantiejui

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



AMERIKA

MASPETHO ŽINIOS

— Kun. dr. J. Navickas, 
Tėvų Marijonų provincijo
las, svečiavosi kelias dienas 
pas kun. J. Balkūną.

— Šiandien lietuvių krep
šinio komanda pradeda žai
dimus su Paretti komanda 
Klasčiaus salėje. Ten pat 
visada žais Maspeth Vaga
bonds komanda. Penktadie
niais taipgi žais gyresnieji 
altoriaus vaikai 6 v. v. ir 
jaunesnieji 4 vai. popiet.

— Kristaus Karaliaus 
šventėje Maspetho bažny
čioje visą dieną (nuo su
mos ligi 7:30 v. v.) bus iš
statytas Švč. Sakramentas 
adoracijai.

— Senieji Mereškevičiai 
šį sekmadienį, spalių 29 d., 
minės savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. Baž
nyčioje 9 vai. bus iškilmin
gos mišios ir jubiliejinis 
šliubas. Sveikiname.

— Lapkričio 1 d. — Visų 
Šventų diena; mišios lietu
vių bažnyčioje 6, 7, 8, 9 ir 
10 vai. Vakare dveji mišpa
rai 7:30 vai. Vėlinių dienoje 
mišių pradžia 6 vai. ryte. 
Suma 9 vai. Vakare pamal
dos 7:30 vai.

— Lapkr. 10 d. parapijos 
salėje bus rodomi Lietuvos 
judamieji paveikslai.

— Vargonininkų ir chorų 
seimų komisija turėjo savo 
paskutinį posėdį Maspethe, 
kur nutarta atiduoti liku
sius pinigus (apie 50 dol.) 
„Muzikos Žinioms”.

VARNECKIENĖS
PADĖKA

Iš širdies dėkoju savo my
limai draugei Petronei Len
kauskienei, suruošusiai man 
visiškai netikėtą puotą ma
no vardinėse spalių 21 d., 
mūsų namuose, 412 Harman 
St., Brooklyne. Labai ačiū 
visoms draugėms už atmini
mą manęs, už gausingą atsi
lankymą, gėles, brangias do
vanas. Visa tai buvo man 
nepaprastai brangu, jautru 
ir to niekada neužmiršiu. 
Visiems nuoširdus ačiū, o 
ypač Lenkauskams, M. De
gutienei, Tarnauskienei, 
Bagdonams, Zubrienei su 
dukrele, Krasnienei, Gra- 
mienei, Simonienei, Klu- 
sienei, Mr. & Mrs. Nad- 
ter, Mašauskienei, Čižiū
nienei, Klimienei, mano duk
relei Emilijai ir sūnui Ste
ponui ir visiems svečiams. 
Lai Dievas atlygina už gerą 
širdį.

Uršulė Varneckienė.

SUTIKTUVIŲ VAIŠĖS

IŠ ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS

Mot. S-gos 35 kp. vakaras 
spalių 22 d. gerai pavyko, 
nors galėjo ir daugiau žmo
nių atsilankyti. Labai gra
žią programą išpildė seselių 
pranciškonių paruošti vai
kučiai ir muz. J. Brundzos 
vadovaujami choristai ku
rių buvo 40. Vaikai dainavo

Laimingo sugrįžimo pro
ga, Eleonoros Bartkevičiū
tės mylima teta ir dėdė, 
p.p. Cirkeliai, spalių 22 d. 
suruošė jai gražias sutiktu
ves savo namuose.

P. Cirkelienės nepaprastu 
vaišingumu ir sumanumu, 
vaišių stalas buvo skoningai 
prirengtas keptu kalakutu, 
„Welcome Home” tortu, lie
tuvišku krupninku, džiovin
tu lietuvišku sūriu ir kito
kiais skanumynais. Ne tik 
stalas puikiai atrodė, bet ir 
pats kambarys buvo specia
liai šiai progai padabintas.

Svečiai sočiai prisivaišinę, 
nuoširdžiai linkėjo E. Bart
kevičiūtei darbuotis sėkmin
gai Amerikos lietuvių tarpe, 
o p.p. Cirkeliams dėkojo už 
malonias vaišes.

Marytė.

konės vaikelius gražiai mo
ko. Lietuviai tėvai turėtų į- 
vertinti sesučių pastangas ir 
prisiųsti savo vaikus pasi
mokyti. šioj mokykloj lan
kosi ir kitataučių, kurių ke
li mokosi net lietuviškai kal
bėti.

Šį sekmadienį Angelo Sar
go draugijos bendra Komu
nija 9 vai. mišių metu. Tėvai 
prašomi savo vaikučius pa
raginti dalyvauti.

Sodaliečių balius ryt va
kare, spalių 28 d., parapijos 
salėje, turėtų būti visų lan
komas. Ypatingai tėvai, mo
tinos turi dalyvauti su savo 
vaikais — savo vaikų paren
gimuose. Jeigu tėvai nerems, 
tai parengimai neturės pasi
sekimo ir jaunimas, kurį 
mes norime matyti lietuviš
ku, pranyks kitataučių tar
pe. Jaunimo parengimuose 
ypatingai turėtų dalyvauti 
visas parapijos jaunimas. 
Visų pareiga palaikyti sa
vuosius ir duoti jiems dau
giau drąsos organizuotai 
veikti lietuvių tarpe.

Kreipšinio žaidimai įvyks 
McCaddin salėje, trečiadie
nio vakarais. Jie prasidės 
lapkričio mėnesį.

VIEŠA PADĖKA

Turėjau sunkią apendicito 
operaciją, po kurios gydyto
jai man skyrė gyventi tik 2 
valandas. Išbuvau mirties 
pavojuje 5 dienas ir pradėjo 
sveikata gerėti. Po 4 savai
čių sugrįžau į namus, kur 
esu 3 savaites, nuolatinėje 
gydytojo priežiūroje. Dabar 
gydytojai nurodo, kad turė
siu pasiduoti antrai operaci
jai. Dar šiek tiek galėdamas 
valdyti plunksną, noriu iš
reikšti didžiausią padėką per 
mūsų mylimą „Amerikos” 
laikraštį visiems, kurie ma
ne aplankė liūdnose valando
se.

GREAT NECK, L. I.

Lietuviai pradeda domėtis 
mokesčių (taksų) klausimu. 
Iki šiol čia mokesčiai kas
met buvo beveik vienodi, 
bet šiemet Great Necko 
žmonės pastebėjo, kad mo
kesčiai padidėjo beveik 100 
nuošimčių.

Vietos lietuviai savo susi
rinkimuose svarstė šį klau
simą ir tarėsi, ką daryti. 
Ne vien lietuviai skriaudžia
mi, bet kitataučiai nieko ne
veikia.

Lietuvių organizacijos iš
rinko atstovus, kurie rūpin
tųsi ir veiktų kas tik gali
ma. Visi žinojo, kad vi
siems lietuviams reikėjo su
sirinkti praeitą antradienį, 
kai delegacija (pirm. A. 
Vasiliauskas) pranešė susi
rinkusiems, ką jie veikia. 
Atrodo, kad jų darbas buvo 
labai sėkmingas.

Šį šeštadienį atvyks kun. 
Balkūnas išpažinčių išklau
syti.

Šį sekmadienį vyčiai vyks 
į Madison Square Garden 
pamatyti „Rodeo”.

Vietinis.

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)

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

ir vaidino. O. Zajankauskai- jg ANGELŲ KARALIENĖS 
tė pasakė monologą apie pa- PARAPIJOS 
saulinę parodą.

Sąjungietės labai dėkin
gos kleb. kun. Pauloniui ir
kun. V. Masiuliui už skelbi
mą ir dalyvavimą, varg. 
Brundzai ir jo choristams, 
sesutėms pranciškonėms, vi
siems programos dalyviams, 
visiems atsilankiusiems ir 
darbu prisidėjusiems.

Kp. pirm.
Lietuvos paveikslai

Mūsų par. salėje kitą še
štadienį, lapkričio 4 d., 8 
vai. vak., po išpažinčių, bus 
rodomi įdomūs, naujausi 
Lietuvos paveikslai, kuriuos 
pagamino J. Januškevičius. 
Juose rodomi naujausi įvy
kiai Lietuvoje, kariuomenės 
gyvenimas. Be to, visi pa
matysime pasaulinę parodą, 
Lietuvių Dienos iškilmes. 
Bilietai 35 c., vaikams 15 c.

Parapijos bazar o reikalais 
susirinkime buvo daug daly
kų aptarta. Bazaras bus lap
kričio 23, 24, 25 ir 26 d.d. 
Gražu, kad visos parapijos 
draugijos imasi darbo ir yra 
vilties, kad toks darbas pa
siseks.

Šv. Vardo draugijos rude
ninis balius bus penktadienį, 
gruodžio 1 d., par. salėje. 
Jaunimas turės progos prieš 
adventus pasišokti. Gros 
Nakties Pelėdų orkestras. 
Bilietas tik 25 c.

Labai esu dėkingas kuni
gams J. Kartavičiui ir -J. 
Aleksiūnui ir mano drau
gams už gėles, dovanas, ap
lankymus ir kitokią pagal
bą: Paškauskams, Šarkams, 
Pakštams, čižams, Šabū- 
nams, Murphy, Lauciui, 
O’Donnel, Karveliui, Augus
tinui, Vaselkai, Rimšai, Spai- 
čiui, Kučinskui, Revukui, 
Brangaičiui, Litvinui, Tras- 
kui, Prakėnui, Savickienei, 
Šukienei, Mrs. Kvat, Mrs. 
Prašia.

Ciprijonas Mieželis, 
5867 Fresh Pond Rd.

Maspeth, N. Y.

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

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

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 Alcoholic Bever
age Control Law at 300 Reid Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDNA O’CONNOR
300 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3171 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.

DEMOKRATŲ PRAMOGA
Katekizmo ir lietuvių kal

bos mokykla vaikams būna 
antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 4 iki 6 vai. popiet 
ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 
vai. dieną. Sesutės pranciš-

naujoje: vietoje
REPUBLIC BAR & GRILL

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikėlę 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, N.Y.

Liet, demokratų klubo pir
ma pramoga įvyks šį šešta
dienį, spalių 28 d., SLA sa
lėje, 197 Grand St., Brookly
ne. Tai bus koncerto, pra
kalbų ir pasilinksminimo va
karas. Kalbės J. Tysliava, 
adv. K. Jurgėla, teisėjai 
O’Dwyer ir Carroll ir kiti. 
Koncertinėje dalyje V. Tam- 
kiūtė, B. Ramanauskaitė ir 
kiti. Gros J. Navicko orkes
tras. Bilietai į programą 50 
c.; tik į šokius — 25 c.

Valdyba.

NUOŠIRDUS AČIŪ

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, N. Y.

NOTICE is hereby given tTiat 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 beer, 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 the premises.

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

Spalių 27 d., 1939 m.

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

/ DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3303 has been issu <1 to the Undersigned 
to sell beer, wine d liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 112-- Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on th i remises.

HAROLD F. ATJTIUE & 
WILFRED IL ATCIIUE 

d-b-a lial-\.i.. Bar & Grill
1128 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine aid liquor at retail 
under Section 132A o' the Alcoholic Bever
age Control Law at 52 Tompkins Avenue, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed or. 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 I32A of the Alcoholic Bever
age Control' Law at 9526 Avenue L, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MORRIS BARTMONOWITCII 
d-b-a Murray’s Tavern

9526 Avenue L Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2984 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 156 — 7th Avenue, 
Borough of Brooklyn, - County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1289A Fulton St. 
& 534 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

1289A Fulton St. &
534 Nostrand ■ Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-7177

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

1—2 p. p.
6—8 vak.

Ir pagal sutartį
Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

TrFRIfilDAIBE

Nuoširdų ačiū tariu drau
ge su savo sūneliais, Juoza
pu ir Jonu už šv. mišias, ku
rias atnašavo už mano myli
mo vyro Antano vėlę, mi
nint jo mirties vienerių me
tų sukaktį (spalių 20): 
broliui kun. kleb. J. Valan- 
tiejui, kun. dr. A. Bružui iš 
Altamont, N. Y., Tėvams 
Marijonams iš Marianapolio 
Kolegijos ir kun. J. Kartavi
čiui. Ačiū sesutėms pranciš
konėms, varg. A. Visminui, 
visiems giminėms, draugams 
ir draugėms, pažįstamiems 
už dalyvavimą mišiose, už 
dvasinius bukietus.

Ver. R. Valaidtįejięnė.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2746 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 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. 
RL2865 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 Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
The Rocky Road Tavern

432 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Die 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 self beer, wine and liquor at retail 
under Section $32A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 9 Willoughby Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Andrew’s Subway Inn

9 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

• 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 Ovenware Water Ser
ver included at this low pricel

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

FEATURES AS FRIGIDAIRE MODELS COSTING $100 MORE!

V.

NUPIGINTA IKI

ALL THESE GENUINE FRIGIDAIRE FEATURES!
• FAMOUS METER-MISER MECHANISM
0 EXCLUSIVE F-114 REFRIGERANT
• 1-P1ECE ALL-STEEL CABINET CONSTRUCTION!
• 5-YEAR PROTECTION PLAN ON SEALED-IN

MECHANISM
O BUILT AND BACKED BY GENERAL MOTORS

PLUS MANY OTHER IMPORTANT MONEY-SAVING 
ADVANTAGES!

■t:'

£

12450
Easy Terms

M’ RWIMUK HTER-MISER
II. FRIEDMAN MUSIC SHOP
433 Graham Ave.z Brooklyn, N. Y.

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


