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Vilniaus miestas su Auš
ros Vartais, Gedimino kal
nu, Šv. Kazimiero grabu, Dr. 
Basanavičiaus, Petro Vilei
šio ir kitų tautos žadintojų 
kapais jau Lietuvos globoje. 
Praeitą sekmadienį Gedimi
no kalne iškilmingai iškelta 
Lietuvos vėliava, kuri ten 
turės plevėsuoti per amžius 
ir skelbti visiems ryžtingą 

| lietuvių tautos valią gyven
ti, laisvai tautinę kultūrą 
kurti ir kitiems leisti būti 
laisvais.
Šiandie kiekvienas lietuvis 

turi įsirašyti savo širdyje 
nemarų priesaikos žodį: gy
venti ir dirbti, kad Lietuvos 
valstybė su savo sostine Vil
nium būtų mūsų tautos ir 
visos žmonijos pasigėrėji
mas. Šis pasižadėjimas turi 
būti perduodamas kartų kar
toms. Lietuvis gyvens. Lie
tuvis neš savo indėlius pa
saulio kultūros lobynan. Lie
tuvis nieko neskriaus, bet ir 
savo niekada neatsižadės!

AMERIKOS MBTUVIŲ KATALI
KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ
RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ
TIS. EINA KAS PENKTADIENĮ.
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Lietuvos Vėliava Jau Gedimino Kalne
čioms valstybėms. Senatas 
priėmė projektą įstatymo, 
kurs leidžia pardavinėti gin
klus kariaujančioms šalims. 
Naujo įstatymo turinys: a. 
panaikina dabar veikiantį 
draudimą pardavinėti gink
lus kariaujančioms valsty
bėms; b. Amerikos keleivi
niams ir prekiniams laivams 
draudžiama plaukti kariau
jančių valstybių zonose; c. 
ginklai parduodami tik už 
juos užmokėjus, be skolos. 
Siūlymas praėjo po 26 dienų 
ginčų, kuriuose dalyvavo 68 
senatoriai ir pasakė per vie
ną milijoną žodžių. 63 sena
toriai balsavo už vyriausy
bės siūlymą, 30 prieš.
Ne vienoda mintis

New York. — Spalių 31 d. 
uždaryta New'Yorko pasau
linė paroda. Uždarymas pra
ėjo be ypatingų iškilmių. 
Daug pakenkė lietingas 
oras.

Parodos vadovybė prane
šė, kad per 6 mėnesius paro
dą aplankė 25,814,729 as
mens, užsimokėję įžangos 
bilietus. Pradžioje parodos 
vadovybė tikėjosi šiemet 
susilaukti 60 milijonų asme
nų atsilankant, tad jų viltys 
išsipildė tik pusiau.

Kitais metais paroda bus 
tęsiama, tik abejojama, ar 
ji praeis plačiu maštabu, 
nes neaišku, kiek valstybių 
joje dalyvaus. Švedija, Nor
vegija, Danija ir Olandija 
pasisakė nedalyvausiančios. 
Visiems mums įdomu — 
kaip pasielgs Lietuva. Kiek 
mums žinoma, Lietuvos vy
riausybė nelinkusi skirti lė
šų savo pa vili jonui išlaikyti 
sekančiais metais. Lietuvos 
pavilijono likimas priklausy
siąs nuo amerikiečių lietu
vių. Išlaidos gana stambios, 
tad vertėtų gerai apgalvoti, 
ar verta kitais metais daly
vauti. Pavilijono išlaikymas 
pareikalautų, kiek teko nu
girsti, tarp 10 ir 15 tūkstan
čių dolerių.

Kaunas, 
spalių 29 d 
minioms sveikinant, Lietu
vos kariuomenė įžengė Vil
niun. Sekmadienį, visoj Lie
tuvoje skambinant varpais, 
Gedimino Kalne iškilmingai 
iškelta Lietuvos vėliava. Iš
kilmėse dalyvavo ir vėliavos 
iškėlimo aktą pasirašė ir 
Amerikos ministeris Lietu
vai, Owen Norem.

Vilniaus rinktinę; jos vadu 
paskirtas generolas Vitkau
skas, vilnietis, iki šiol buvęs 
kariuomenės pėstininkų in
spektorium. Gen. Vitkausko 
vadovaujama kariuomenė ir 
žygiavo dabar į Vilnių, ku
rio pakraščius pasiekė penk
tadienio vakarą. Visur ka
riuomenė vietinių gyventojų 
sutikta nepaprastai šiltai, su 
gėlėmis ir džiaugsmo ašaro
mis. Į Vilnių kariuomenė įė
jo spalių 28 d.

Jausmingiausias kariuo
menės sutikimas buvo Vil
niuje, kur gaudė bažnyčių 
varpai; namai papuošti Lie
tuvos vėliavomis; gatvės 
pilnos miestelėnų ir iš toli
mų kaimų atvykusių gyven
tojų. Amerikiečių korespon
dentai praneša, kad Vil
niaus gatvėse buvo daug su
klaupusių žmonių, kurie 
sveikino Lietuvos karius ir 
dėkojo Aukščiausiajam už 
suteiktą progą išvysti tikro
jo Vilniaus krašto šeiminin
ko kariuomenę. Ir čia gatvė
se žygiuojantiems kariams' 
bertos gėlės ir jų puokštės. 
Gyventojai, pritrūkę me
džiaginių vėliavų, mosavo iš 
lietuviškų spalvų popieriaus 
pasidarytomis vėliavėlėmis.

Labai jausmingas buvo ir 
Lietuvos vėliavos iškėlimas 
istoriniame Gedimino kalne. - 
Tuo metu visoje Lietuvoje 
gaudė bažnyčių.Varpai, vir
pindami visų liėtuyių širdis, 
per tiek metų laukusias šios 
laimingos* c alahdos.

Gen. Vitkauskas Vilniaus 
krašto gyventojams pareiš
kė, kad bus palaikoma vi
suotinė tvarka, kad bus ger
biamos visų gyventojų' tei
sės. Civiliniu Vilniaus kraš
to valdytoju paskirtas An
tanas Merkys, iki šiol buvęs 
Kauno miesto burmistras; 
jis yra buvęs krašto apsau
gos ministeriu, Klaipėdos 
gubernatorium. Jo paskyri
mą visi gyventojai — lietu
viai, baltgudžiai, žydai ir 
lenkai — sutikę labai pa
lankiai. Jam pavesta suda
ryti visame krašte civilinę 
administraciją.

Visoje Lietuvoje nuotaika 
labai pakilusi. Dabar laukia
ma tolimesnių vyriausybės 
žygių Vilniaus nuteriotam 
kraštui atstatyti. Visoje Lie
tuvoje renkamos aukos Vil
niaus suvargusiems gyvenu 
tojams sušelpti. Lietuvių di-’ 
džiausiąs noras, kad išlais
vinto Vilniaus krašto gyven
tojai pamatytų, kad lietu
viai ateina susijungti su 
jais atvira širdimi, mylinčia 
ir broliškai ištiesta pagalbos 
ranka. 5

Popiežiaus enciklika
Praeitos savaitės gale Po

piežius Pijus XII paskelbė 
savo pirmą encikliką, kurios 
katalikai ir visas pasaulis 
labai laukė. Enciklika susi
deda iš 11,000 žodžių; joje 
Popiežius plačiai nušviečia 
dabartinę pasaulio padėtį, 
patekusią į netaikos ir ne
teisingumo glėbį. Encikliko
je jis nurodo valstybių vai
ruotojų klaidas, paneigimą 
ir atsisakymą Dievo, laužy
mą sutarčių, nesiskaitymą 
su žmogaus verte, per didelį 
valstybės garbinimą.

Enciklika tuojau išversta 
į kelias kalbas iš lotynų. Ita
lijos fašistinė spauda pa
skelbė enciklikos tik san
trauką; Vokietijoje apie ją 
labai mažai parašyta. Ji la
bai palankiai sutikta Ameri
koje, Anglijoje ir Prancūzi
joje.
Parduos ginklus

Praeitą savaitę senatas 
priėmė prezidento siūlymą 
pakeisti neutralumo įsta
tymą, kurs draudė parda
vinėti ginklus kariaujan-

Washington. — Vokiečių 
karo laivų suimtas ameri
kiečių prekinis laivas „City 
of Flint” iš Sov. Rusijos 
Murmansko uosto gabena
mas į Vokietijos artimiausią 
uostą. Laivo įgula suimta ir 
vokiečių priežiūroje. Ameri
kos vyriausybė Anglijos ir 
Vokietijos vyriausybėms pa
reiškė savo susirūpinimą į- 
gulos žmonių likimu, pa
reikšdama savo susidomėji
mą, kad amerikiečių jūrinin
kams neatsirastų joks pavo
jus.

Vokiečiai teisinasi suėmę 
amerikiečių laivą, kaip ga
benusį kontrabandą Angli
jai. Pradžioje laivas nupluk
dytas į Murmanską, kur rei
kėję padaryti įvairūs patai
symai. Dabar laivas, vokie
čių karo laivų, sargyboje, 
gabenamas į Vokietijos uos
tą, kur atitinkamas teismas 
išspręs, kaip pasielgti su lai
vo įgula, su laivo vežtomis 
prekėmis ir pačiu laivu.

Kaunas. — Lietuvos 
riuomenė į Vilniaus kraštą 
pradėjo žygiuoti praeitą 
penktadienį, spalių 27 d. 
Prie buvusios administraci
jos linijos susirinko gausios 
minios visuomenės ir vy
riausybės atstovai. Prie Šir
vintų miestelio ribų pir
miausia ištraukiotos gairės; 
jos sukrautos į krūvą ir su
kurtas laužas, kuriame su
degė per 19 metų buvusios 
neteisybės žymės. Šiose ap
eigose dalyvavo ir kariuo
menės vadas, gen. Stasys 
'Raštikis.

Į Vilniaus kraštą tada 
pradėjo žygiuoti ta kariuo
menės dalis, kuri sudarys

Sovietų Rusijos komisarų 
tarybos pirm, ir užsienio 
reikalų komisaras Molotov 
Sovietų suvažiavime spalių 
31 d. savo kalboje pakartojo 
Sovietų Rusijos vyriausybės 
pasižadėjimą Baltijos vals
tybėms (Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai) — nesikišti į jų 
vidaus reikalus, gerbiant jų 
suvereninį savarankiškumą.

Šis pasižadėjimas nuskam
bėjo visame pasaulyje, jis 
visur paskelbtas. Neturėtu
mėm, bent dabar, pesimistiš
kai daryti išvadas, kad poli
tinė, ekonominė ir socialinė 
santvarka Baltijos valstybė
se negalės būti tokia, kokios 
tų valstybių žmonės norės. 
Kai bus tvirtas pasitikėji
mas savimi, tai ir didelio 
kaimyno pagarba' didės.

Norėdami gyventi, Lietu
vos piliečiai ir viso pasaulio 

i lietuviai turi dar labiau su- 
sistiprinti savo šviesiose vil
tyse, kad Lietuva stiprės, 
augs, šviesis, kad jos žmo
nių gyvenimas nuolat kils, 
nes taip ryžtasi lietuvis!
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Apie lietuvių ištvermingu
mą amerikiečių šviesuome
nei, skaitančiai „New York 
Times” dienraštį, įdomiai 
rašo koresp. Tolišius, pra
nešdamas apie vokiečių 
kraustymąsi iš Baltijos pa
kraščių. Tolišius sumini is
torinius faktus, Žalgirio mū
šį, vokiečių kovas su lietu
viais ir lenkais. Jis pažymi, 
kad vokiečiams keletą kartų 
pavyko sunaikinti lenkų už
tvaras, skyrusias vienas vo
kiečių apgyventas dalis nuo 
kitų. Visai kitaip vokiečiams 
klojosi su lietuviais.

Vokiečiams stengiantis į- 
sigalėti Baltijos pakraš
čiuose, lietuviai nuo Klaipė
dos iki Šventosios sudarė to
kią užtvarą, kuri išsilaikė 
šimtmečius ir to ryžtingumo 
pasekmė — šiandie vokie
čiai, po kelių amžių kovų, 
turi grįžti ten, iš kur jų pro
senių proseniai buvo prasi- 
skynę kelią kardu.

kaip yra su komunistais?
Kai buvo pasirašyta Mas

kvos Berlyno sutartis, Ame
rikos komunistų 
vadovybė nurodė 
kritikuoja ar 
šiam susitarimui, 
vietos komunistų
Tad kur komunistų laisvė 
pareikšti savo nuomonę, 
apie ką jie taip daug šneka?

Lapkričio 7 d. New Yorke 
įvyks rinkimai į miesto ta
rybą, teismus ir t.t. Rinki
mai labai svarbūs, bet lietu
viai nerodo jais jokio susi
domėjimo. Turime advokatų, 
kitų profesionalų, kurie po
litiniu gyvenimu turėtų in
tymiai domėtis. Lietuvis 
amerikietis juk gali veržtis 
į viešą, valstybinį darbą. Tu
rime ir piliečių klubus, kurie 
galėtų dalyvauti politiniame 
gyvenime. Bet ką klubai vei
kia?

Nejau negalima lietu
viams politikams išsijudinti, 
sudaryti reikšmingą politinį 
vienetą, kurs būtų lietu
viams kelias į valstybės dar
bą, kurs leistų įnešti į viešą
jį gyvenimą lietuviškų gėry
bių?

Kun. J. Kidykas, jėzuitas, 
labai gražiai patarnavo savo 
tautai, parašydamas įtakin
gam Amerikos katalikų sa
vaitraščiui ,,America” lietu
vių pažiūras į lietuvių lenkų 
santykius (žr. spalių 28 d. 
laidą). Spalių 7 d. minėto 
laikraščio laidoje kažkoks 
Herlivi bandė įrodinėti, kad 
lietuviai visada norėję arti
mai su lenkais vienybėje gy
venti, bet tik lietuvių „kli
kos” tam priešinęsi, nepri
tarusi ir Maskva su Berly
nu.

Kun. Kidykas savo laiške 
labai išsamiai išdėsto lietu
vių lenkų santykių istorinę 
raidą, primindamas Vilniaus 
užgrobimą, pernykštį lenkų 
ultimatumą ir užbaigia pa
reiškimu, kad Lietuva nesie
kia jokios globos, nežiūrint 
ar ji būtų raudona, ruda ar 
lenkų balta.

Būtų labai naudinga, jei 
lietuviai amerikiečiai, suge
bą angliškai rašyti, dažnai 
parašytų amerikiečių spau
dai straipsnius ar atvirus

Mūsiškiams komunistams 
nepatinka, kad Lietuvoje, 
esant visur ypatingai įtemp ■ 
tai padėčiai, įvesta protinga 
spaudos priežiūra. Girdi, jei 
,vyriausybė bijanti 
tai ji labai silpnai 
tis.

Kiek tenka sekti 
spaudą, dabartinė vyriausy
bė pakenčia spaudoje labai 
daug kritikos pastabų, ku
rios jos, matyt, nebaido, bet, 
tikime, leidžia vyriausybei laiškus, 'gindami Lietuvos ir 
patirti gyventojų norus ir 
naudingus pasiūlymus. Bet tiesą.

Berlynas. — Vokietijos 
nacių vyriausybė įsakė Vie
nos ir kitų buv. Austrijos 
didesnių miest^žydams išsi
kraustyti kovo 1 d. į jiems 
paskirtą vietą — Liublino 
miestą ir jo apylinkes, kur 
arti dabartinio Sov. Rusijos 
pasienio vokiečiai nori su
daryti žydams lyg ir autono
minę apygardą, kurioje gy
ventų tik vieni žydai.

Nors Prancūzijos pasieny
je laukiama smarkių vokie
čių kariuomenės puolimų, 
spalių 28 d. Prancūzijos ka
riuomenės vadovybė paskel
bė įsakymą, kuriuo bus pa
leista iš kariuomenės apie 
100,000 karių, senesnio am
žiaus. Paleidžiamųjų tarpe 
bus ir tie vyrai, kurie yra 4 
ar daugiau vaikų tėvai.

Washington. — Šią savai
tę Kongreso atstovų rūmuo
se pradėjo svarstyti senato 
priimtą dabar veikiančio ne
utralumo įstatymo pakeiti
mo projektą. Manoma, kad 
ir atstovų rūmuose vyriau
sybė laimės, nes pirmieji 
bandymai - parodė aiškios 
daugumos palankumą vy
riausybės naudai.

Ginčai dėl ginklų preky
bos uždraudimo įstatymo 
pakeitimo ėjo ir už senato 
ribų. Šiuo klausimu pasisakė 
ir keli katalikų vyskupai. 
Vieni iš jų stovėjo už dabar 
veikiantį įstatymą, kiti — 
už vyriausybės siūlymus. 
Chicagos arkivyskupijos 
valdytojas, vysk. Sheil rėmė 
vyriausybės siūlymą.
Riaušės Prahoje

Spalių 28 d. vokiečių 
glemžtos Čekoslovakijos
ventoj ai mėgino paminėti 
savo buvusios respublikos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dieną. Prahoje ir kituose 
miestuose čekai mėgino de
monstruoti, 
ko vokiečių 
susirėmimų, 
ir skaudžių
griežta cenzūra, bet pati vo
kiečių žinių agentūra pripa
žįsta, kad buvo riaušės, ku
riose žuvę keli čekai.
Už Angliją

Kanados Kvebeko provin
cijos gyventojai praeitą sa
vaitę turėjo rinkimus į pro
vincijos atstovų rūmus. Rin
kimus laimėjo liberalų parti
ja, kuri nepritarė buvusios 
vyriausybės politikai nerem
ti Kanados federalinės vy
riausybės nutarimo kovoti 
išvien su Anglija prieš Vo
kietiją. Sena vyriausybė rin
kimus visiškai pralaimėjo. 
Kvebeko prancūzai parodė, 
kad jie visiškai pritaria An
glijos vyriausybės vedamam 
karui drauge su Prancūzija 
prieš Vokietiją.
Kongreso tyrinėjimai

Kongresas turi sudaręs 
komisiją, kuri tyrinėja prieš- 
amerikietišką veiklą. Visas 
tyrinėjimas daugiausia nu
kreiptas prieš vokiečių na
ciškas organizacijas ir ko
munistų agentūras. Praeitą 
savaitę tyrinėjimo komisija 
paskelbė ištisą eilę pavar
džių asmenų, priklausančių 
komunistų įtakoje veikian
čiai sąjungai už taiką ir de
mokratiją. Sąraše yra ir 
stambių valdžios tarnautojų, 
gaunančių dideles algas iš 
valstybės iždo, šiems tyri
nėjimams labai priešinasi 
komunistai ir naciai.
115 nuskandintų laivų

Praeitą savaitę Vokietijos 
kariuomenės vadovybė pra
nešė, kad nuo dabartinio ka
ro pradžios vokiečių kari
niai laivai nuskandino 115 
Anglijos prekybinių laivų, 
kurių tonažas siekia 475,- 
321; anglai šias žinias pa
neigia, pranešdami, kad jie 
neteko tik 51 laivo. Iš neu
traliųjų valstybių iki šiol
nukentėjo — Norvegija, Šve
dija, Suomija, Graikija, 
Olandija, Belgija ir Danija.

Maskva. — Spalių 31 d. 
Sovietų Rusijos Vyriausio 
Sovieto nepaprastame posė
dyje komisarų tarybos pirm, 
ir užsienio reikalų komisa
ras Viačeslavas Molotovas 
pasakė 85 minučių kal
bą, kurioje peržvelgė tarp
tautinę padėtį ir pabrėžė 
Sov. Rusijos užsienio politi
kos gaires. Stambią savo 
kalbos dalį Molotovas pa
skyrė Baltijos valstybėms, 
o iš jų daugiausia Lietuvai.

Molotovas pažymėjo, kad 
Sov. Rusijos santykiai su 
Estija, Latvija ir Lietuva 
buvo pamatuoti 1920 metų 
taikos sutartimis ir kad nuo 
to laiko Sov. Rusija šių nau
jų valstybių atžvilgiu vedusi 
draugingą politiką. Jis nuro
dė, kad caristinės Rusijos 
elgesys buvo visai skirtin
gas, kad caristinė Rusija 
brutališkai slėgė mažas tau
tas, neleisdama jom plėtoti 
laisvo tautinio ir nepriklau- 

! mo gyvenimo. Sudarytas sa
vitarpės pagalbos sutartis 
Molotovas pavadino istori
nės reikšmės. Tos sutartys 
patvirtina jas pasirašiusių 
valstybių nepriklausomumo 
neliečiamumą ir į vieną ki
tos vidaus reikalus nesikiši
mo principą, šios sutartys, 
sakė Molotovas, remiasi abi
puse pagarba susitarusių 
šalių politinėms, socialinėms 
ir ekonominėms santvar-

Helsinkiai. — Suomijos 
vyriausybė pareiškė savo di
delį nepasitenkinimą Sov. 
Rusijos komisaro Molotovo 
kalba, kurioje jis atidengė 
Sov. Rusijos siūlymus ir rei
kalavimus Suomijos atžvil
giu. Suomiai pažymi, kad 
buvo abipusis susitarimas 
neskelbti viešai apie vestas 
derybas iki Suomijos dele
gacijos sugrįžimo į Maskvą.

Suomijos delegacija turė
jo lapkričio 2 d. būti jau 
Maskvoje, bet lapkričio 1 d. 
naktį Suomijos pasieny ji 
sulaikyta Suomijos vyriau
sybės nurodymu; delegacijai 
įsakyta tuojau susisiekti su 
vyriausybe ir gauti naujų 
nurodymų. Lapkričio 1 d. 
įvairios žinių agentūros pa
skelbė, kad Suomijos delega
cija gali būti grąžinta atgal 
ir tuomi derybos su Maskva 
nutrauktos, bet delegacija 
vis dėlto tęsė savo kelionę.

Molotovas savo kalboje 
pažymėjo, ko Rusija iš Suo
mijos nori. Svarbiausia, no
ri gauti dalį teritorijos, ku
ri labai svarbi Leningrado 
gynimo atžvilgiu; už šią te
ritoriją Sov. Rusija žada at
silyginti didesniu teritorijos

koms. Sov. Rusija stovinti 
už skrupulingą ir visišką su
tarčių gerbimą.

Savo kalboje Molotovas 
nurodė, kad Sov. Rusijos 
grąžinimas Lietuvai Vil
niaus esąs aiškus įrodymas 
kaip elgiasi Sov. Rusija ma
žų tautų atžvilgiu. Sov. Ru
sija grąžinusi Lietuvai Vil
nių ne todėl, kad jo gyvento
jai daugumoje lietuviai, nes

lietuvių teises ir, apskritai,

— Patirta, kad Lietuvoje 
šiuo metu yra įregistruota 
3223 nebyliai (iš 1000 gy
ventojų 1-2 nebyliai) ir 3129 
aklieji (taip pat 1-2 iš tūk
stančio gyv.).

taip nesą, bet todėl, kad su 
Vilniumi yra susiję lietuvių 
tautiniai siekiai ir istorinė 
praeitis. (Čia Molotovas ga
lėjo prisiminti, kad Vilnius 
Lietuvai buvo užtikrintas 
Sov. Rusijos 1920 metų su
tartimi. Red.).

Savo kalboje Molotovas 
pareiškė nepasitenkinimo, 
kad Suomija atsisakė pri
imti Rusijos pasiūlymus su
daryti sutartį, panašią į pa
sirašytąsias su kitomis Bal
tijos valstybėmis. Čia jis 
priminė, kad į pasitarimus 
„įsikišo” Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas 
Roosevelt.

Vykstančio karo reikalu 
Molotovas pareiškė, kad šiuo 
metu agresorium — užpuoli
ku yra ne Vokietija, bet An
glija ir Prancūzija, kurios 
nori viešpatauti pasaulyje. 
Jis pasakė, kad Vokietija 
dėjo įvairias pastangas tai
kai pasiekti, bet Anglija ir 
Prancūzija pasirinkusios ne- 
taikos kelią. Nurodė, kad 
negali būti Lenkijos atstaty
mo klausimo ir todėl esą ab
surdiška tęsti dabartinį ka
rą.

Apie Sov. Rusijos kariuo
menės įžygiavimą į Ukrai
nos ir Baltgudijos žemes 
Molotovas pasakė, kad ko
vose su lenkais žuvę 737 ka
riai, o sužeistų 1,862. Lenki
joje rusų kariuomenė pa
ėmusi 900 kanuolių, 10,000 
kulkosvaidžių, 300,000 šau
tuvų, apie 300 orlaivių, 150 
mil. šautuvų kulkų ir apie 
milijoną kanuolių šovinių. 
Užimtos Baltgudijos terito
rija siekianti 108,000 kvad
ratinių kilometrų su 4,800,- 
000 gyventojų, o Vakarų 
Ukrainos teritorija siekianti 
196,000 kv. klm. su 8 mili
jonais gyventojų.

Kaunas. — Senosios sosti
nės gyvenimas staiga atgi
mė, atsidarė krautuvės, mie
ste pilna žmonių, o namai 
pasipuošę Lietuvos trispal
vėmis. Mieste užviešpatavo 
visuotinis džiaugsmas, žmo
nių veidai nušvitę. Vilniaus 
gyvenimas grįžta į normales 
vėžes.

Kaunas. — Dėl karo su
irus tvarkai, Vilniuje ir apy
linkėse pasireiškė maisto ir 
būtiniausių gyvenimo reik
menų stoka. Lietuva siun
čia į Vilnių pilnus trauki
nius maisto ir būtiniausių 
gyvenimo reikmenų.
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Tautiečiai, Pagelbekim Vilniaus Kraštui
Apie Vilniaus atgavimą 

abejonių nebėr — Lietuva jį 
perėmė ir mūsų tautos tri
spalvė plevėsuoja senoje, is
toriškoje Gedimino pilyje!

Kaip nebėr abejonių, kad 
Vilniaus Krašto dalis atva
duota, nors ir labai sunkiose 
sąlygose, kurios uždeda mū
sų tautai tiesiog milžinišką 
atsakomybę, taip netenka 
abejoti, kad Vilniaus kraš
tas bus atstatytas, išlaiky
tas, jo suvargę gyventojai 
aprūpinti, sušelpti. Neturi 
ir negali būti abejonių ir dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymo, nors Vilniaus at
gavimo kaina tokių pavojų 
sudaro.

Mūsų tauta ima ant savo 
pečių tą didelę atsakomybę 
ir sunkią atgauto Vilniaus 
atstatymo naštą, ją pakels 
ir su pasitikėjimu žiūri į ne
priklausomos valstybės atei
tį.

Jaučiama, kad bus darbo, 
bus kovų.

Bet lietuvis įpratęs sun
kiai dirbti, užgrūdintas nuo
latinėse kovose už savo tau
tos gerbūvį ir laisvę. Ypač 
dabar, kuomet jis pagyveno 
laisvu ir nepriklausomu gy
venimu per dyidęšynt ^viene
rius metus, jis,, lietuvis, iš 
paskutiniųjų, gins savo tė
vynės laisvę. Įkėlęs savo ko
ją į senąjį, istoriškąjį Vil
nių, kurio atgavimo neatlai- 
džiai siekė per dvidešimt 
metų, kur prasidėjo tautos 
atgimimo sąjūdis, kur buvo 
paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė, kur slepiasi 
tiek daug tautos brangių at
minimų, kur ilsisi šv. Kazi
miero, Vytauto, dr. Basana
vičiaus ir kitų tautos didvy
rių kaulai, kur Aušros Var
tai, ten lietuvis įgaus nenu
galimų jėgų už išlaikymą 
tautos nepriklausomybės, jei 
kils reikalas, eiti, kad ir per 
ugnį, kad ir tarp skausmų 
— į garbę, į laimėjimą.

Tautiečiai, pati pirmiau
sioj i mūsų pareiga šiandien 
yra suteikti greitą pašalpą 
visiems atgautojo Vilniaus 
krašto gyventojams, kurių 
didesnė dalis paliko be pa-

Popiežius
Pernai šeštinių rytą Bu

dapešte, vengrų apaštalo šv. 
Stepono katedroje, klausiau
si įspūdingos kardino Euge
nijaus Paccelio kalbos. Kas 
galėjo pasakyti, kad, Eucha
ristiniame Kongrese kalbė
damas mūsų tautos vardu, 
lietuviškai sveikinau būsimą 
Šv. Tėvą! Jis dabar garbin
gai vadovauja Katalikų 
Bažnyčiai ir pasauliui, my
linčiam taiką. Susipažinki
me dar kartą, kad ir trum
pai, su šia prakilnia asme
nybe.

Popiežius Pijus XII yra 
romietis, 63 metų amžiaus; 
pakeltas į kardinolus 1920 
m. gruodžio 16 d. konsisto
rijoje. Gilus dievotumas, pa
prastumas ir kunigiškas 
stropumas patraukė visus 
ne tik Vatikane, bet ir dip
lomatų sferose. Jo patraukli 
asmenybė (aukšto ūgio, lai
bas), laisvas kelių kalbų 
vartojimas, ryškus protavi-
vas, pareigoms pasiaukoji-

stogės, be duonos, be tinka
mų žiemos metui drabužių. 
Tūkstančiai išbadėjusių, iš
vargusių, skaudaus likimo 
nukamuotų tiesia į mus sa
vo rankas, šaukdami pagal
bos. Mūsų atsakymas jiems 
turi būti — einame jums į 
pagalbą, padedame atstatyti 
jūsų sugriautus namelius!

Piniginė pagalba vilnie
čiams per Federaciją jau 
plaukia.

Šiomis dienomis ieškomi 
galimumai, kad būtų galima 
rinkti rūbai ir siųsti į Vil
niaus kraštą. Kai gausime 
žinių iš konsulatų, kai susi
tarsime dėl rūbų siuntimo 
su laivų kompanijomis, kai 
surasime rūbams sandėlį 
New Yorke, apie tai tuoj 
pranešim visuomenei, duosi
me tikslių nurodymų ir pa
prašysime talkos ir aukos.

Be seniau paskelbtų aukų 
Vilniaus biednuomenei su
šelpti, šiomis dienomis per 
Federacijos centrą įplaukė:

Iš Federacijos Chicagos 
apskrities — $92.05;

Iš Federacijos 23 sk. Chi
cago, Ill. — $17.20;

Iš Visų Šventų par. Rose
land, Ill. — $25.70;

Iš šv. Jurgio oar., Brook
lyn, N. Y. — $50.00.

Aukas reikia siųsti į Fe
deracijos sekretoriatą — 
2334 So. Oakley Ave., Chica
go Ill. išrašant čekį iždinin
ko kun. Pr. Juro vardu.

Šiuo sunkiu Vilniaus Kra
što gyventojų gyvenimo mo
mentu skubėkime jiems į pa
galbą. Kas greit aukoja, dvi
gubai aukoja. To neužmirš
kime. Mūsų greita pagalba 
sumažins vilniečių vargus, 
ne vieną nuo mirties išgel
bės. Neužmirškime ir to, 
kad mūsų gausi parama, 
mūsų parodytas nuoširdu
mas, atliktas krikščioniško
sios artimo meilės darbas, 
daug prisidės ir prie dvasi
nio Vilniaus atgavimo ir 
prie surišimo to krašto gy
ventojų su nepriklausoma 
Lietuva pastoviais, nesu
traukomais ryšiais.

Leonardas Šimutis, 
ALRK. Federacijos sekr.

Pijus XII
mas, skynė kelią į aukšty
bes.

Naujojo popiežiaus tėvas, 
advokatas Ernisto Pacceli, 
buvo žymus Romos pilietis. 
Būdamas Vatikano konsis
torijos patarėjas, užėmė 
svarbias vietas miesto val
dyboje, atstovavo katali
kams kaip patarėjas Romos 
Taryboje.

Pacceli šeimoje pasižymi 
ne tik Eugenijus, bet ir jo 
brolis Francisco, taipgi kon
sistorijos patarėjas, kuris 
tarpininkavo Vatikanui ir 
Italijai sudaryti konkordatą. 
Kardinolas gi atstovavo Šv. 
Sostui kaip Nuncijus Berly
ne ir sudarė sutartis su Ba
varija ir Prūsija.

Naujasis Popiežius, bai
gęs klasines studijas gimna
zijoje ir licėjuje, teologinius 
mokslus ėjo Alma Collegio 
Capranica Romoje. Jaunys
tėje Eugenijus buvo silpnos 
sveikatos, tad turėjo apleis
ti Capranica ir gyvendamas

Popiežius Pijus XII, 
praeitą savaitę išleidęs pirmą savo encikliką, ku
rioje nurodė pasaulio klaidas, pasmerkė žmogaus 
teisių negerbimą, tarpvalstybinių sutarčių laužy
mą. Apie šią encikliką teks plačiau vėliau parašyti, 
o šiame „Amerikos” numeryje pradedame spaus
dinti Popiežiaus gyvenimo aprašymą.

prie tėvų tęsė mokslus pon- 
tifikaliniame universitete, 
Romos seminarijoje. Įsi
šventina 1899 met. ir laiko 
pirmąsias mišias Santa Ma
ria in Vallicella bažnyčioje, 
Romoje, prie šv. Pilypo Ne
rijo grabo.

Universitete pasižymėjo 
nepaprastais gabumais, to
dėl tuoj po šventinimų ski
riamas mokyti teisės toj pat 
Romos seminarijoje ir eiti 
pareigas kaip Appredista 
valstybės sekretorijate. Ne
užilgo pakeltas į tituliarinius 
profesorius bažnytinių tei
sių ir skiriamas Minutante 
Nepaprastų Bažnytinių Rei
kalų kongregacijoje.

Kardinolas Gaspari, tuo
metinis arkivyskupas ir 
kongregacijos sekretorius, 
pastebėjo kun. Eugenijaus 
Pacceli sugebėjimą vesti 
kongregacijos reikalus ir 
paprašė Pop. Pijaus X at
leisti jį nuo profesūros ir 
laikyti vien tik valstybės 
sekretorijate.

Taip jaunasis kunigas 
laipsniais aukštinamas iš 
Minutante į sekretoriaus pa- 
gelbininką, vėliau sekreto
riaus pavaduotoją ir, galop, 
Benediktas XV pakelia jį se
kretorium Nepaprastų Baž
nytinių Reikalų kongregaci
joje, kuri yra tik Valstybės 
Sekretorijate sekcija; tokiu 
būdu kun. Pacceli, užimda
mas vis svarbesnes vietas, 
susipažįsta su Bažnyčios 
svarbiausiais reikalais ir 
juos gabiai veda.

Kai prasidėjo pasaulinis 
karas ir visais painiais rei
kalais su Vokietija pasitari
mai buvo vedami su Nunci- 
jatūra Bavarijoje, į šią vie
tą Šv. Sostas 1917 m. skiria 
savo gabiausi diplomatą, 
monsinjorą Pacceli. 1917 m. 
bal. 23 d. Pop. Benediktas 
XV konsekruoja jį Sistinos 
koplyčioje Sardos arkivys
kupu.

Arkivyskupas Pacelli vyk
sta Bavarijon pat karo įtem
pimo laikais. Pop. Benedik
tas XV rugpiūčio mėnesį at
sišaukė į kariaujančias tau
tas baigti karą ir taikintis. 
Jis siūlė tautoms spręsti 
ginčus ne kardu ir ugnimi, 
bet arbitracija, nusiginkla
vimu. Čia arkiv. Pacceliui 
teko tarpininkauti. Bet Vo
kietija ir Santarvė Jo Šven
tenybės nepaklausė. Tik ka
ro paliaubas paskelbę 1918 
m., visos šalys priėmė prin
cipiniai popiežiaus siūlomas 
taikos priemones.

Nuncijus Pacceli taikos 
derybų metu sunkiai dirbo 
Miuniche išlaikyti minei j a- 
tūros prestyžą, aiškinti šv. 
Tėvo pasiūlymus, raminti 
vokiečius. Vokietijos revo
liucijos metais ypatingan 
pavojun pakliuvo nucijus. 
Net gresiant pavojui jo gy
vybei, jis neapleido savo 
vietos. Per jį ir Lietuvos 
delegacija užmezgė santy
kius su Šv. Sostu.

Po karo ^Vokietijoje ir 
Austrijoje įvyko permainos. 
Nualinta Vokietija susitvar
kė Weimaro konstitucijos 
dėsniais. Pacceli pastango
mis atidaryta nuncijatūra 
Berlyne, į kurią jis pats pa
skiriamas. Čia sudaro ir pa
sirašo du konkordatus: vie
ną su Prūsija, 1919 m. birže
lio mėnesį ir kitą su Bava
rija 1925 m. vasario mėn. 
Be to, prasidėjo derybos dėl 
konkordatų su Badenu ir su 
Wurtemburgu. Visiems 
šiems konkordatams arki
vyskupas daug dirba ir jo 
rūpesčiu susitarta ir pasira
šyta.

Arkiv. Eugenijus Pacceli 
turėjo pasitikėjimą visų vo
kiečių. Jis buvo mėgiamas 
ne tik katalikų, bet ir pro
testantų. Jo dažnos kalbos, 
paskaitos universitetuose, 
klubuose, sueigose tiek įver
tintos, kad išleistos vienoje 
knygoje. Jis mokėjo vokie
čių kalbą tobulai ir ją lais
vai ir geru akcentu vartojo. 
Vokietijos katalikai džiau
gėsi Šv. Sosto nuncijum ir 
dėkojo Dievo Apveizdai, 
kad taip sunkiais kraštui 
laikais dirbo jiems toks ga
bus diplomatas, kaip arkiv. 
Eugenijus Pacceli.

(Bus daugiau)
Kun. Jonas Balkūnas.

M. AUKŠTAITĖS RAŠTAI

Skaitytojų dėmesiui pra
nešame, kad netrukus pra
dėsime spausdinti įdomias 
ištraukas iš mėgiamos rašy
tojos Marijos Aukštaitės 
apysakos „Audringais vieš
keliais”.

Bilijonai karo išlaidoms

Italijos fašistų partija, 
minėdama valdžios 17 metų 
sukaktį, paskelbė, kad per 
tą laiką Italija kariniems 
pasiruošimams išleido per 
pusseptinto bilijono dolerių. 
Sekantiems metams kariuo
menei numatoma išleisti 874 
milijonai dolerių.

— Nuo spalių 1 d. Lietu
voje žymiai atšalo oras ir 
naktimis prasidėjo šalnos su 
gruodu. Naktį į spalių 4 d. 
kai kuriose Lietuvos vietose 
(Šiauliuose ir Telšiuose) 
temperatūra jau buvo nu
kritusi iki 4 laipsnių žemiau 
nulio.

— Merkinėje internuoti 
septyni lenkų garlaiviai po 
ištisos savaitės plukdymo 
Nemunu pasiekė Kauną ir 
padėti Kauno žiemos uoste.

— Kooperatinės ir joms 
artimos organizacijos vieto
je vainikų ant a. a. J. Tūbe
lio kapo suaukojo 9,150 lt. 
vargšams šelpti ir dar 4,600 
lt. stipendijoms neturtin
giems studentams sušelpti.

— Penkiuose didesniuose 
Lietuvos miestuose (Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Ma
rijampolėje ir Ukmergėje) 
per šių metų pirmuosius 8 
mėnesius duoti leidimai sta
tyti 1,679 trobesius. Per tą 
patį laiką pernai buvo duota 
leidimų 1,266 trobesiams. 
Atskirai: Kaune leista sta
tyti 297 mūriniai gyvena
mieji trobesiai; Šiauliuose 
67 mūriniai gyv., 84 medi
niai gyv. ir 46 mūriniai bei 
89 mediniai negyvenamieji; 
Panevėžyje 28 mūr. gyv. ir 
121 mediniai ir 125 med. ne- 
gyv. trobesiai; Ukmergėje 
15 mūrinių ir 34 med. gyv. 
ir 16 mūr. ir 41 medinių ne
gyvenamų, ir Marijampolėje 
24 mūr. ir 49 med. gyvena
mieji ir 52 mūr. ir 42 med. 
negyv. trobesiai.

— Nežiūrint Klaipėdos 
netekimo ir įvairių neramu
mų Europoje, Lietuvos ūki
ninkai šiemet užaugino ir 
pristatė parduoti 30 nuošim
čių daugiau kiaulių (lašini
nių ir bekono), kaip pernai 
tuo pačiu laiku. Taip pat ra
guočių šiemet daugiau pri
auginta pardavimui. Be to, 
kai kurių sričių (ypač Bir
žų, Rokiškio ir Kretingos), 
kur daugiau ūkiai nukentė
jo nuo vasaros sausrų, dau
giau gyvulių parduodama. 
„Maistas” patarė ūkinin
kams raguočius prieš par
duodant eksportui daugiau 
nupenėti, nes už tokius kai
nos yra geros, o paskutiniu 
laiku dar kyla. Vidaus rin
koje gyvulių kainos taip pat 
gerokai pakilusios.

— Lietuvos lenkų leidžia
mas laikraštis „Dzien Pols- 
ki” skaitomas šiuo tarpu be
ne vieninteliu lenkų laikraš
čiu visoj Europoj, išskiriant 
dar vieną lenkų laikraštį 
„Narodoviec”, kurs išeina 
Varšuvoje. Lenkų kariuome
nės- karių likučių po vieną 
antrą vis dar atbėga į Lie
tuvą. Bet tai paskutiniai pa
vieniai bėgliai, kurie iki pa
siekdami mūsų pasienį, slap
stėsi ilgesnį laiką įvairiose 
vietose. Visi internuotieji 
lenkai apgyvendinti tam tik
rose koncentracijos vietose, 
daugiausiai vasarvietėse, 
kaip Palangoj, Kalautuvoj, 
Birštone ir kt. Jų skaičius 
neperviršija 10,000 žmonių.

— Šiomis dienomis prie 
Ukmergės ties demarkacijos 
linija vienas Lietuvos karei
vis pamatė lenkų kareivį, 
mėginantį pereiti liniją. Mū
siškiui sušukus sustoti ir 
atiduoti ginklus, lenkas dar 
delsė, bet pakartojus įsaky
mą, lenkų karys staiga su
šuko „broli”! Pasirodė, kad 
susitiko tikrieji pusbroliai, 
kurių vienas, kaip gyvenęs 
okupuotoje Lietuvoje, buvo 
paimtas į lenkų kariuomenę. 
Pusbrolis su džiaugsmu ati
davė ginklus savo pusbro
liui ir davėsi internuojamas.

— Prie nepaprastų šio ka
ro epizodų reikia priskaityti 
ir sekamą atsitikimą. Lat
vių žvejai pastebėjo Balti
jos jūroj beplūduriuojant di
delę geležinę dėžę, kurią įsi

kėlę į savo kuterį atidarę, 
rado tris su menkomis gy
vybės žymėmis lenkų karei
vius. Nugabenti į Liepoją ir 
internuoti lenkų kariai, atsi
peikėję, pasisakė esą vieno 
vokiečių paskandinto lenkų 
povandeninio laivo įgulos 
nariai, kurie tokiu būdu gel- 
bėjęsis. Tokiose geležinėse 
dėžėse gelbėjęsis 12 to po- 
vandenio laivo vyrų, bet 
apie kitų likimą nieko nebe- 
patirta.

— Spalių 3 d. rašytojų, 
dailininkų, muzikų ir akto
rių organizacijų atstovai su 
švietimo ministerijos kultū
ros departamento direkto
rium aptarė meno tarybos 
sudarymo reikalą. Tai jau 
bus tikras žygis į Kultūros 
Fondo pradžią, nes K. F. 
įstatymo projektas numato 
meno sričių atstovavimą 
Kultūros Fondo taryboje.

— Šiemet miškų departa
mentas pagamins kurui mal
kų pusantro milijono kiet- 
metrių (pernai buvo paga
minta 900,000 ktm); be to, 
ūkininkams šiemet paskirta 
parduoti pustrečio milijono 
kietmetrių miško. Darbinin
kams malkos teikiamos pa
pigintomis kainomis. Kauno 
ir provincijos malkų sandė
liai daug darbininkų šeimų 
jau aprūpino malkomis.

— Rašytojas Liudas Do
vydėnas įteikė Valstybės 
Teatrui naujai parašytą vei
kalą „Mūsų miesto žmogus”. 
Rašytojas Kazys Binkis bai
gia rašyti dar vieną veika
lą, kurį netrukus įteiks teat
ro komisijai. Kaip žinoma, 
Binkio veikalas iš jaunimo 
gyvenimo „Atžalynas” turi 
labai didelį pasisekimą. Ko
misija yra gavusi keletą 
naujų dramos veikalų ir iš 
daugiau autorių, kurių dalis 
visai naujų rašytojų.

— Švietimo ministerija 
leido Biržuose įsteigti nau
ją amatų mokyklą su daily- 
džių, mūrininkų ir krosni- 
ninkų skyriais.

— Gautomis žiniomis iš 
Londono, Lietuvos kronika: 
sportas, šaulių sukakties 
šventė ir įvairios sukaktu
vės bei įvykiai rodomi Lon
dono ir kitų Anglijos mies
tų kino teatruose.

— Bibliografijos instituto 
žiniomis, . pernai Lietuvoje 
išleista 1299 vienkartiniai 
leidiniai (knygos), iš kurių 
1211 lietuvių kalba, 24 žydų 
kalba, 16 vokiečių, 14 hebra
jų, 9 rusų, 7 lotynų, 4 lenkų 
ir keturiolika kitomis kalbo
mis. Užpernai buvo išleista 
1080 knygų. Pagal turinį, 
praėjusiais metais išleista 
beletristikos ir literatūros 
347 tomai, teologijos 214 
knygos, socialių mokslų 212 
knygų, taikomojo mokslo 
201, istorijos ir geografijos 
88, grynojo mokslo 72, meno 
ir sporto klausimais 50 kny
gų, kalbotyros 31, filosofijos 
18 ir t.t.

— Latvių laikraštis „Bri- 
va Žemė”, palankiai aprašy
dama tęsiamą naują Darbė
nų Šventosios geležinkelį, 
tvirtina, kad, tą liniją pa
stačius, Lietuvos ir Latvijos 
prekyba dar daugiau pagy- 
vėsianti.

— Susisiekimo ministeris 
nustatė, kad visi po Lietu
vos vėliava karo apimtose 
zonose plaukiojantieji laivai, 
geresniam jų pažinimui, be 
įprastų savo ženklų privalo 
turėti dar ypatingus atžy- 
mėjimus.

— Paštas iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Pie
tų Afrikos vėl reguliariai 
gaunamas Lietuvoje. Kai 
kurių laiškų kelionė iš Pie
tų Afrikos truko net 33 die
nas, tuo tarpu kai iš Aus
tralijos oro keliu atėjo per 
14 dienų.

Roma. — Spalių 31 d. 
Mussolini staigiai ir skubiai 
įvykdė stambius savo vy
riausybės ir fašistų partijos 
vadovybės pakeitimus. Iš 
svarbių vietų atleisti fašis
tai, buvę žinomi savo palan
kumu Vokietijai. Atleistų 
tarpe yra ir ilgametis fašis
tų partijos gen. sekretorius 
Achille Starace, kurio vieton 
paskirtas Ettore Mutti, pa
sižymėjęs Etiopijos, Ispani
jos ir Albanijos karuose. 
Starace buvo žinomas kaip 
artimas Vokietijos draugas. 
Iš viso pakeisti 6 ministe
rial. Pakeistas ir kariuome
nės štabo viršininkas.

Vokietijos spauda apie 
Mussolinio pakeitimus rašo, 
kaip apie eilinį darbų pasi
keitimą, bet Anglijoje ir 
Prancūzijoje neslepiama di
delis pasitenkinimas, nes į- 
vykdytuose ministerių, kari
ninkų ir partijos vadų pa
keitimuose įžiūrimas aiškus 
Mussolinio tolinimasis nuo 
Hitlerio. Vokietijos atstovas 
Romoje išvyko į Berlyną su 
naujausiais pranešimais apie 
besikeičiančią Italijos kryp
tį.

(Tęsiu 

geresnis ui 
(žentas Vaid 
išleido savo d 
ir padarė jį 
ikščiu. Kęsti 
s jį Vilniuje,

) pasijuokdavę 
?ęsis Julijona: 
įuvo ir daug 
muose žmonių 
jdavę į Kęstui 
j visą jų šein 
dėčiai norėjo 
įlyti valstyb

valdžios f

Popiežiaus kvietimas
Kristaus Valdovo šventė

je, 12 naujų vyskupų šventi
nimo proga, Popiežius Pijus 
XII pasakė pamokslą, kuria
me kreipėsi į visus krikščio
nis, kviesdamas drauge 
veikti, kad krikščionybės 
dėsniai būtų gerbiami visa
me pasaulyje. Iškilmėse da
lyvavo visų prie Vatikano 
savo atstovybes turinčių val
stybių atstovai; šalę jų bu
vo atstovai ir iš Kinijos, Ja
ponijos, Olandijos, Pietų A- 
merikos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių; šios valsty
bės neturi santykių su Vati
kanu, bet jų atstovai buvo 
iškilmėse.

Ukrainos ir Baltgudijos 
balsavimai

Praeitą savaitę buv. Len
kijos Ukrainos ir Baltgudi
jos teritorijose įvyko gyven
tojų balsavimai, kuriuose 
rinkti atstovai į tautinius 
susirinkimus, kuriems Sov. 
Rusijos vadovybė buvo pa
vedusi nuspręsti šių kraštų 
likimą. Balsavimuose daly
vavę daugiau kaip per 90 
procentų balsuotojų. Kandi- . 
datais buvę išstatyti išimti
nai komunistai ar jiems pa
lankūs asmenys. Išrinktieji 
atstovai jau visais balsais 
nusprendė prisijungti prie 
Sovietų Rusijos.

Sovietų kariuomenė 
Latvijoje

Pagal Sov. Rusijos-Latvi- 
jos tarpusavės pagalbos su
tartį, Sov. Rusijos kariuo
menės pirmi būriai pradėjo 
į Latviją žygiuoti spalių 29 
d. į jiems paskirtas vietas. 
Latvijos vyriausybė pasira
šė sutartį su Vokietijos vy
riausybe dėl Latvijoje gyve
nančių vokiečių išsikėlimo į 
Vokietiją. Latvijos vokiečiai 
jau pradėjo kraustytis į Vo
kietiją. Manoma, kad į Vo
kietiją išsikels apie 90 pro
centų Latvijos vokiečių.

Turki] šventė

Spalių 29 d. Turkijos res
publika minėjo savo gyvavi
mo 16 metų sukaktį. Ka
riuomenės paradą Ankaroje, 
Turkijos sostinėje, priėmė 
pats turkų prezidentas. Iš
kilmių proga atidarytos nau
jos 75 mokyklos, kaip ženk
las Turkijos vyriausybės pa
stangų pašalinti tautoje ne
raštingumą. Minios lankė 
respublikos įkūrėjo Kemal 
Ataturko paminklus. Kemal 
Ataturkas valdė Turkiją per 
16 metų iki praeitų metų 
lapkričio mėnesio, kai jis 
mirė.
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p Vytauto Didž. Gyvenimo
(Tesinvs) kantriai kpntp visiškai nR-

Beer, Wine, Liquor

Wholesale, Retaile
(Tęsinys) kentė, visiškai ne

ida apie 
nūs rašo, 
rbų pasi
bijoję ir 
piama di- 
las, nes į- 
erių, kari- 
vadų pa

ras aiškus 
nasis nuo 
j atstovas 
erlyną su 
imais apie 
jos kryp-

j jfegeresnis už ją buvęs ir 
| i žentas Vaidila, už kurio 
i jjieido savo dukterį Mari- 

ir padarė jį Lydos kuni- 
įščiu. Kęstutis, sutikda- 
sjį Vilniuje, didžiojo ku
mščio rūmuose, piktai 
i pasijuokdavęs. Tas skųs- 
ręsis Julijonai ir Jogailai.

I
i ir daugiau Vilniaus 
le žmonių, kurie šnai- 
g į Kęstutį, į Vytautą 
ą jų šeimą. Mat, al
iai norėjo patys vieni 

valstybę. Kęstučio 
jie, žūt būt, norėjo 

aidžios pavaryti, nu- 
i.

iuočiai, aiškus daik- 
i, Algirdo šeimą dar pa

gydavo. Jogailos motiną 
į vadindavo didžiąja kuni- 
ikstiene, jos vardą rašy
to pirmoje vietoje, siunti- 
lavo jai dovanų ir įspė
jo pasisaugoti Kęstučio. 
I kilnioji karaliene, — ra- 
■jie kartą slaptame laiške, 
||pamirškite, kad tas pa
pis, lyg pasiutęs šuo, nir- 

ne tik prieš krikščionis, 
ir prieš lietuvius. Kai 
ne anąkart Jus įspėję ir 
itur patyrę, jis nori tap- 

iietuvos karaliumi ir kas- 
| tik galvoja, kokiu būdu 
|tų pražudyti garsųjį Jū- 
jsūnų, Jogailą, pasigrobti 
limones ir pilis”. Išdidi, 
|a savimylos kunigaikš- 
|ė, tai girdėdama, dar 
iau turėjo nekęsti Kęstu- 
4 Ji, gal būt, nė nepama- 
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Įios sutarties turi būti vi
jai išskirtas kunigaikštis 
ttutis, jo žemės ir žmo- 
l Taip pasielgdamas Jo
ta jau ardė tą vienybę, 
kurios Kęstutis ir Algir- 

I tiek daug buvo vargę ir 
loję.
raslinkus dar trims mė- 
jams, Jogaila ją galuti- 
I sugriovė. Tai įvyko 
fctyvąjį 1380 metų pa
juj. Paskutinėmis gegu- 
Idienomis Prūsų pasienv- 
llogaila surengė didelę 
Ištaigingą medžioklę. Ka- 
■ada nebebuvo, tai nie- 
lir nesistebėjo, kad pa- 
Koti atvyko žymūs sve
ik Prūsų ir Padauguvio. 
jo pakviestas taip pat ir 
jautas. Trečią medžioklės 

smagiai beūžiant ir 
■otaujant, Jogaila su 
Juvos priešais pasirašė 
fta sutartį. Kryžiuočiai 
jhlavininkai dabar jau 
Bge pasižadėjo niekada 
Jldinėti Jogailos žemių, 
Bu Kęstučio valdomas 
■o niokoti ir toliau. Kad 
yios gudrybės nesupras- 
IJogaila galėjo eiti jam į 
h bet turėjo vengti mū- 

flJeigu jo kariai patektų 
pisvę/tai jie būtų pa- 
Fiami Jogailai jų neiš- 
Wnt.
įsirašęs tokią sutartį, 
r dėdę jis pavedė priešų 
f jnei. Ant sulinkusių Kę- 
Bjo pečių dabar užgriuvo

našta. Iš pradžių jis

kantriai 
žinodamas, kad jis yra prie
šams parduotas. Bet pama
žu žilas ir visko matęs sene
lis ėmė Jogailą ir jo brolius 
įtarti. Šie mažai Kęstutį 
berėmė, buvo jam nenuošir
dūs, nebesukalbami. Paga
liau viskas paaiškėjo, kai 
vienas kryžiuotis, rasit, ty
čia atidengė Kęstučiui aną 
paslaptį. ,,Tu nieko nežinai, 
— sakė jis Kęstučiui, — 
kad Jogaila 
ja pas mus 
mumis jau 
atimti iš
Kęstutis tada užsipuolė Vy
tautą, kuris dalyvavo anoje 
medžioklėje. „Tu draugauji 
su Jogaila, — prikaišiojęs 
jam tėvas, — o nieko nesa
kai, kad jis, susidėjęs su 
kryžiuočiais, nori mums nu
lupti kailį”. Vytautas, tam 
netikėdamas, gynė Jogailą 
ir dėl to net susipyko su tė
vu. Jis paliko Trakus ir iš
vyko į Gardiną, kur jau se
niau 
Ona 
tutis 
sius 
bė einąs į Prūsus.
paėjęs kiek nuo Trakų, stai
ga pasuko į Vilnių, puolė jį 
ir paėmė.
visa 
čiui 
lyje 
sios

Kas begalėjo Kęstutį įžei
sti labiau, negu šis raštas, 
kuris aiškiai rodė Jogailos 
ir jo patarėjų neištikimybę! 
Kęstutis įsodino jį į sostą, 
globojo jį ir rėmė, kad galė
tų sėkmingai malšinti ne
klusnius savo brolius — ir 
už tai jo brolio sūnus taip 
skaudžiai jam atsimokėjo. 
Jis leido kryžiuočiams lais
vai grobti dėdės žemes, ku
rias tasai per 50 metų savo 
krauju gynė. Už tai Jogai
los laukė sunki bausmė. Bet 
Kęstutis, visada žmoniškai 
elgęsis, Jogailą tiek tenu- 
baudė, kad atėmė iš jo di
džiojo kunigaikščio valdžią, 
palikdamas jam tik Vitebs
ko ir Krėvos žemes, kurias 
kitados valdė jo tėvas. Jis 
turėjo dar pažadėti, kad 
„niekada nesukils prieš Kęs
tutį ir visuomet jo klausys”. 
Vytautas palydėjo Jogailą ir 
jo motiną iki pat Krėvos, 
kur jie nusivežė visus savo 
turtus.

Po šio perversmo Kęstu
tis pasiskelbė didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu ir apsi
gyveno Vilniuje. Daugumas 
Lietuvos gyventojų tokia 
permaina buvo labai paten
kinti. Mat, Kęstutis stengėsi 
grąžinti Lietuvoje vienybę, 
suskato taisyti ir stiprinti 
pilis, aprūpino jas naujais 
karo pabūklais — patranko
mis. Sudaręs didoką laivy
ną, Nemunu nusiyrė iki pat 
Jurbarko ir ten smarkiai 
apgriovė kryžiuočių pilį. Ki
tą kartą jis įsiveržė giliai į 
Prūsus, padarydamas jiems 
didelių nuostolių. Kryžiuo
čiai keršydami taip pat bu
vo įsmukę į Lietuvą, bet ra
do ją, kaip patys sako, „su
jungtą ir stiprią”. Ypač bu
vo sustiprėję Žemaičiai. Pro 
čia jie jau nebedrįso veržtis 
giliau į Aukštaičius ir turė
jo traukti naujais keliais. 
Lietuva vėl buvo jiems sun
kiai beįkandamas riešutas.

Tuo pat metu Kęstutis rū
pinosi sustiprinti savo val
džią ir Lietuvos rytuose. 
Bet čia jam sekėsi prasčiau, 
nes kai kurie Jogailos šali
ninkai nenorėjo jam paklus
ti. Vienas Jogailos brolis, 
Kaributas, valdęs tolimas 
rusų žemes, net sukilo prieš 
Kęstutį ir atsisakė mokėti 
duoklę. Kęstutis, palikęs Vil
niuje Vytautą, pats išvyko 
sudrausti nepaklusnaus ku
nigaikščio. Išvykdamas, be-

NOTICE is hereby given that License 
RL2896 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 1436-1438 Myrtle Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EMMA DOERZBACHER 
Adm. Bratwurst Glockle

1436-1438 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
to the under
wine at retail 
Alcoholic Bever-

No.

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 3478 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 Tavem

196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7448 has been issued to the undersigned 
to sell beerl wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 179 Greenpoint Ave., Bo-

> be
.t c*u a i u uiwupuuiv n.Yc.| 

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

HENRY & ALFRED STOGNIEW- 
GREENPOINT BAR & GRILL 

Brooklyn, N.

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

of the Alcoholic 
at 946—3rd Ave.,

179 Greenpoint Ave.,

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 49? Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St. Brooklyn,

Kings,

N.

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.

nuolat siuntinė- 
Vaidilą ir su 
seniai susitarė 

tavęs valdžią”.

gyveno su savo žmona 
ir dukrele Sofija. Kęs- 
tada surinko narsiuo- 

savo vyrus ir pasiskel- 
Tačiau

Pats Jogaila su 
šeima pateko Kęstu- 

į nelaisvę. Vilniaus pi- 
Kęstutis rado slapto- 
sutarties raštą.

NOTICE is hereby given that License No. 
L9 has been issued
to sell wine and
under Section 132A of 
age Control Law at nvcuue, ,
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

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

to the undersigned 
liquor at retail 

the Alcoholic Bever- 
4911—12th Avenue,

NOTICE is hereby given that Licen& No. 
RW515 has been issued to the undersigned 
to bell beer and wine at retail 
under Section 182A 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.

RW431 has been issued 
signed to sell beer and 
under Section 132A of the 
age Control Law at 269 Wilson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises. 

R. DOERZBACHER 
Belrose Tavem

269 Wilson Ave. Brooklyn,

Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3174 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 244 Nassau Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 1150 Flabush 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.
JOHN J. O’BARN & ALFRED BALKE 

Dorchester Restaurant
1150 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

retai)
Bcver-

Ave.,
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL74003 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 299 Wyckoff Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE JETTER
299 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3382 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 2888 Atlantic Avenue, 
Borough of prooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3860 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1751 Bedford Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BALLFIELD TAVERN CORP.
1751 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3886 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 1168 Liberty Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 73 Grand 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
Brooklyn,

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

73 Grand St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7412 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 Hudson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed . on the premises.

ANTHONY TUTLES
85 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 52 Meserole 
Borough of Brooklyn, Countv of 
to

52

be consumed on the premises.
ARTHUR KELLER

Twentieth Century Tavern
Meserole St. Brooklyn,

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 761—40th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises. 
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 

Inc.
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 225 Franklin 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA 
225 Franklin St. Brooklyn,

764—40th St.

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

CLUB

N. Y.

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the premises.

STANLEY MASSULIS 
518 Grand St. Brooklyn,

Law at 518 Grand
County of

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3669 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 477 Rogers Avenue, 
Borough of Brooklyn, County , of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH DeMAYO
477 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3714 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 777-779-781 Sterling Pl., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

JEREMIAH LAWLOR & 
NICHOLAS LAWLOR 

777-779-781 Sterling Pl., Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is hereby given that License 
RW 573 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 693 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE ABBRACCIAMIENTO 
Sal’s Grill

693 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 918 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 — 42nd Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN KATINAS
123 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

LUDWIG LA 
Coney Island Ave..

Kings, to be con-

2081
ROCHE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6636 — 3rd Ave., & 283—67th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
lo be consumed on the premises.

DWOJACKI 
Restaurant

WILLIAM 
PJarkside 

6636 — 3rd Avė., 
283 — 67th St., Brooklyn, N. Y.

je, liepė pakarti Jogailos 
svainį, Vaidilą, kuris kasęs 
Kęstučiui duobę.

(Bus daugiau)

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 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.

NOTICE 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. 
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.

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. Biooklyn, 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 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 nt 139—58th Street, 
136—57th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pre
mises.

ORIGINAL MAGNET, Inc. 
139—53th St.
136—57th 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 Alcoholic 
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. 
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 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 

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

99—5th Ave. Brooklyn.

of the Alcoholic 
at 99—5th 

County of 
premises.

Ave., 
Kings,

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 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 2671 Pitkin Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
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) 

St., Brooklyn, N. Y.1630 Fulton

NOTICE is 
RL 3168 has 
to sell beer, 
Section .... _______  _____
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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

132A of the Alcoholic Beverage

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 bee.-, 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 
Control Law at 4224 Third Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

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

Beverage 
Borough 
be con-

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 
consumed on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
Arcadia Inn

2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

be

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 3066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 1605 Broadway, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(d-b-a Tarry Tavem) 

Broadway Brooklyn, N. Y.

con-

1605

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

PATRICK CUNNINGHAM & 
JAMES BRICK 

Park West Brooklyn,269 Prospect

West, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is 
RL 3020 has 
to sell beer, 
Section 
Control Law at 5311—3rd Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
Savoy Tavern

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

132A of the Alcoholic

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that 
RL 3167 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 239 Irving Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

CHARLES MACK 
Mack’s Tavern

239 Irving Ave., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

Y.

NOTICE is 
RL 3312 has 
to sell beer. 
Section 
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.

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 

132A of the Alcoholic Beverage

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License 
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.

No. 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 
RL 3759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

Beverage 
Borough 

con-

No.

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 254 Driggs Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
Warsaw Bar & Grill

254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

be

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR22 has been issued to the undersigned *- -ii v—. ----- - rctajI

Bever 
Place 
King-

to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 15-25 Arion 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

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

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 ~ 
Control Law at 1058 Bedford Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

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

Beverage 
Borough 
be con-

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW559 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Section 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed on

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 

at 133 Irving Ave., Borough 
County of Kings, to 

the premises.
WILLIAM ERNST

133 Irving Ave. į Brooklyn, N.

132A

be

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW545 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Section 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed on

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 

at 248 Avenue X, Borough 
County of Kings, to 

the premises. 
J.OHN DURIA

(d-b-a Luigi’s Rest)
248 Avenue X Brooklyn, N.

132A

be

Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L495 has been issued to the undersign^’ 
to sell wine and liquor at retai' 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 361 DeKalb .Avenu" 
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. 
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 Tavem)

161—5th 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 Tavem
315 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW456 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Section 132 A 
Control Law

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
at 967—3rd Ave., Borough

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

JEAN JURINICH
967—3rd Ave. Brooklyn,

to

N.

be

Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RW493 has been issued to the undersigned 

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 

at 112 Jackson St., Borough 
County of Kings, to be 

the premises.
GIUSEPPE ESPOSITO

112 Jackson St. Brooklyn, N. Y.

to sell beer 
section 132A 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Section 132 A 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed off

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 

at 318 Court St., Borough 
County of Kings, to be 

the premises.
DOMENICO 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.

137—5 th
EDMOND HOURIGAN

Ave. v Brooklyn, N. Y.

NOTICE
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 
to be consumed on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave. Brooklyn,

is hereby given that License No.

Kings,

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 

Frost St. Brooklyn, N.193 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3462 has been issued to the undersigned 
lo 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 Lice^e 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, 
to be consumed on the 

EDWARD L.
Penny Bridge 

Meeker Ave.■112

County of Kings, 
premises. 
SCHARF 
Tavern)

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. 
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 
to be consumed on the premises.

A. YENCAUSKAS
Grand St. Brooklyn,

Kings,

277 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. 
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

Grand St. Brooklyn, N.101 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. 
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
Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.1501

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. 
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 jVve., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

d-b-a Moriarty & Reilly Tavem
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 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern)

4616—5th Ave. Brooklyn,

Ave., 
Kings,

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 KTONOWSKI
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 8 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 617—3rd 
Borough of Brooklyn. County of 
to be consumed on the premises.

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

Avenue, 
Kings,

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 reta’’ 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholi* 
Beverage Control Law at 34 Myrtle Ave.. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

B. & B. GRILL, Inc.
84 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 Beverar"- 
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., 
Borough 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 ha? 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
Fulton St. Brooklyn, N. Y.2108

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, Qounty of Kings, 
to be consumed on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
Prospect Bar & Grill

Utica Ave. Brooklyn, N. Y.154

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.

___________ i*?'1'

* I
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retai! 
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Bever- 
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JOHN J. ACKERMAN
Court St. Brooklyn,

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

ANTHONY LACHTARA
85 North 7th St. Brooklyn,

j

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

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave. Brooklyn,

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

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave. Brooklyn, liquor at r<

re

Str
Kin

to sell , beer.

age Control Law at 29 Rock 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

ANNA DROEGE
29 Rock St. Brooklyn,

at retail

Control Law

consumed on the premises.
JOHN J. AYLWARD & 

EDWARD T. AYLWARD
(Al’s Tavern)

Henry St. , Brooklyn, N.

Lapkričio

IS TOLIAI) IR IŠ TOLI

Šv. Kazimiero parapijos 
trumpa istorija

Lietuviai pradėjo atvykti 
į Plymouth© miestą 1896 m. 
Tikėjimo reikalais kreipėsi 
prie tų, su kuriais galėjo su
sikalbėti, būtent, su kaimy
nais lenkais. Lietuviai reli
gijos pareigas atlikdavo šv. 
Stanislavo bažnyčioj, Nan
ticoke, Pa. Po 15 metų lie
tuviai susitarė su Plymou
th© lenkais steigti lietuvišką 
lenkišką parapiją ir pasista
tė nedidelę medinę bažnytė
lę.

Lietuvių skaičiui augant, 
vadovaujant Juozui Paukš
čiui ir kitiems tautiškai su- 
sipratusiems lietuviams, mū
sų tautiečiai kreipėsi į J. E. 
Scrantono vyskupą William 
O’Hara, kad paskirtų kuni
gą, kuris moka lietuvių ir 
kartu lenkų kalbą. Vysku
pas supratęs, kad lietuviai 
tai visai skirtinga tauta, lei
do kun. A. Varnagiriui at
vykti į Šv. Marijos parapi
ją. Kadangi bažnyčioje buvo 
kalbama tik lenkiškai, kun. 
A. Varnagiris, dėl šventos 
ramybės, neskaitė evangeli
jos ir nesakė lietuvių kalbo
je pamokslų.

Po kun. Varnagirio klebo
navimo laikų, atvyko į Ply- 
mouthą jaunas, energingas 
ir pilnas lietuviškos dvasios 
kun. Aleksandras Burba, ku
rio nuveikti darbai pasiliks 
amžinai visų Amerikos lie
tuvių katalikų atminty.

Kun. A. Burba atvyko į 
Plymouthą 1889 m. rudenį.. 
Vyskupas paskyrė jį klebo- /

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

R

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė dova
na pasiuntimui Lietuvon. Kaina 
25c už vieną. Užsakant pažymė
ki! kokiais norit mėnesiais, lietu
viškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijij 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY 

332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

B. J. SHAWKQIIS
(Ašakūnai)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Tol.: MArtret 2-6270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

KrallkauikM — Sarinlnkaa
Gamintoja* Gerlauiloa Rūšies 

NMvafglnančlų Garimų
Pamėginkit mūaų specialų Drink- 

Mixer TOM COLIN8
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Ii New Britain
CRHMO „CONNECTICUT BE8T”
Pristato pareikalavus: sallūn&ms, 
krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.

Reikalaukite visur to vardo 
Sodės Ir Alaus

91-93 Warwick St„ Newark, N. J.

nu šv. Marijos parapijon ir 
įsakė pamokslus sakyti len
kiškai ir lietuviškai. Tą jis 
ir padarė. Bet pirmą sekma- 

į dienį, vos kun. A. Burba spė
jo perskaityti Evangeliją 
lietuviškai, visi lenkai ėmė 
veržtis iš bažnyčios. Lenkai 
tuoj nubėgę užrakino klebo
nijos duris, kad kunigas A. 
Burba neįeitų. Klebonas tu
rėjo apsigyventi privačiai ir 
per tris savaites vis mėgino 
nuraminti įniršusius lenkus 
ir juos su lietuviais sutaiky
ti, bet niekas iš to neišėjo. 
Kun. A. Burba lietuvybės 
neišsižadėjo, drąsiai ir ener
gingai su lenkais kovojo. 
Sužinojęs apie iškilusius tar
pe lietuvių ir lenkų vaidus, 
vyskupas pats mėgino sutai
kinti. Pagaliau, vyskupas 
leido kun. A. 
naują grynai 
rapiją. Kun. 
prijausdamas 
leido laikyti 
Vincento bažnyčios salėje. 
Ten prasidėjo pirmos lietu
vių pamaldos 1889 metų spa
lių 27 d., taigi, praeitą penk
tadienį sukako 50 metų nuo 
šios lietuviškos parapijos 
pradžios.
Kun. A. Burba ir šv. Kazi

miero parapijiečiai dirbo 
dieną ir naktį, rinkdami au
kas bažnyčios statybai. Ka
da buvo užtektinai ižde tur
to, kun. A. Burba nupirko 
už miesto ant kalnelio nema
žą sklypą žemės ir po šešių 
mėnesių po atsiskyrimo nuo 
lenkų pradėjo statyti medi
nę bažnyčią ir kleboniją. 
Dar ir šiandien šv. Kazimie
ro bažnyčia ir klebonija sto
vi ant to paties kalnelio. Iš 
čia galima matyti Plymou
th© gražų miestelį, vingiuo
jančią Susquehanna upę, ir 
Nanticoke ir kitus Wyomin- 
go klonio miestelius. Pamal
das savo bažnyčioje pradėjo 
laikyti 1891 m. sausio mėn. 
Bažnyčia ir klebonija kašta
vo apie $16,000.

Plymouth© lietuvių atsi
skyrimas nuo lenkų davė ir 
kitiems lietuviams pavyzdį. 
Amerikos lietuviai sujudo ir 
visur pradėjo organizuotis, 
vienytis ir kurti atskirai 
vien lietuvių parapijas.

Po 10 metų Plymoutho 
bažnyčią ištiko skaudi nelai
mė — ji sudegė. Vėl reikėjo 
pasiaukojimo. Dar daugiau 
turėjo lietuviai vargti. Per 
9 mėnesius jie turėjo lanky
ti šv. Jono bažnyčią, Larks
ville, kol nauja buvo stato
ma. Vieton medinės bažny
čios pasistatė sau gražaus 
stiliaus mūrinę. Tuo pat lai
ku pastatė ir naują kleboni
ją-

Kun. A. Burba mirė 1898 
m. kovo 27 d. ir palaidotas 
parapijos kapinyne. Kun. 
Burbai mirus klebonu pa
skirtas kun. J. Žilinskas. 
Paskui jį sekė kunigai V. 
Matulaitis, V. Vizgirda, A. 
Civinskas, A. šiaulinskas, P. 
Gugis ir S. J. Struckus.

Kun. A. J. Sinkevičius pa
skirtas klebonu 1924 m. ko
vo 1 d. ir jam klebonaujant 
parapija daug padarė page
rinimų. Įsigijo labai puikų 
kapinyną, pagražino visą 
bažnyčios vidų, įtaisė naują 
didįjį altorių ir prie jo nau
jas groteles, suvedė naują 
garo šilimą, pristatė naujus 
laiptus, atnaujino visą baž
nyčią iš lauko.

Šv. Kazimiero parapija 
savo 50 metų sukaktį pami
nėjo spalių 29 d. iškilmingo
mis pamaldomis ir vakarie
ne, kurioje dalyvavo 
Scrantono vyskupas.

Burbai įkurti 
lietuvišką pa- 
W. Donahue, 

lietuviams, 
pamaldas šv.

mos iš WBRY (1530 klc.) 
radijo stoties, komp. A. 
Aleksio vadovybėje. Progra
mos laikas patogiausias — 
sekmadieniais, 5:30 iki 6 
vai. vak. Kaip tik jaukioj, 
lietuviškoj atmosferoj šei
mos nariams bei svečiams 
pavakarieniauti. Kartu pe
nas kūnui ir dvasiai. Tad, 
nepamirškite!

nušauti 20 ar 30 fazanų į 
dieną. Bet valdžia neleidžia 
išsivežti daugiau, negu 5 
fazanus kiekvienam žmogui. 
Vyrai ima moteris, vaikus ir 
kitus su savimi, kad ir jiems 
būtų dalis medžioklės; taip 
išvengiama . prasižengimo 
prieš medžioklės taisykles.

Vietinis.

Sekmadienį, lapkričio 5 
d., įvyksta milžiniškas 16 
metinis šv. Juozapo parap. 
vyčių choro koncertas, teat
ras ir šokiai. Programa ne
paprastai įvairi, turininga. 
Dainuos abu chorai, solistai 
ir solistės, 8 poros šoks tau
tiškus šokius ir bus suvai
dinta linksmas scenos vei
kalas „Vedybų triukšmas”. 
Bus ir kitokių įdomių nau- 
jienybių.

Choristai nuoširdžiai dė
koja lietuvių visuomenei už 
.praeities didžią paramą bei 
gausingą atsilankymą choro Į atsilankymą ir suteikimą 
parengimuose ir tikisi, kad 
ir ateityje jų neužvilsite. 
Todėl, tėveliai, vaikai, seni
mas ir jaunimas — visi at
eikite į minėtą „triukšmo” 
vakarėlį parapijos auditoriu- 
me, lapkričio 5 d. Lauksime!

Nuoširdus ačiū
Nuoširdžiausią ačiū, 

gali išreikšti mano jausmai, 
tariu mylimom rengėjom 
V. Gedminienei, P. Zakarai- 
tei, M. Paukštienei ir M. Pet- 
raitienei, suruošusiom man 
visai netikėtą puotą gimimo 
dieną, spalių 25, mūsų na
muose. Labai ačiū visoms 
viešnioms iš tolimesnių ko
lonijų ir mano antrai ma
mytei J. Petravičienei, kuri 
taip sumaniai mane apgavo.

Ačiū visoms už gausingą

— Visą savaitę praneši
mai liūdnino lietuvių širdis; 
bet Kristaus Karaliaus šven
tėje dienraštis „The Sun” į- 
sidėjo Vilniaus katedros at
vaizdą, pranešdamas apie 
Vilniaus atvadavimą. Lai 
rimta, nepaprastai šviesi 
viltis mus žadina.

— Šv. Vardo dr-jos uolių 
veikėjų Valerijono ir Anta
no Strazdauskų motina su 
mirtimi kovoja. Sūnus ir 
dukros budi prie motinos.

— Mirė Vaitkuvienė. Vai
kams ir Strazdauskams liū
desio dienose pažįstami pa
rapijiečiai reiškia užuojau
tą. J. K.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No 
RL3319 has been issued to the undersigned nT ,con k-" k —J- —• 1
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 387 Oakland 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
(Old Oakland Tavern) 

Oakland St. Brooklyn,3S7

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.

’s hereby. Siven 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, 

Kings,

man tiek daug džiugaus ma
lonumo, širdingų linkėjimų 
ir brangios dovanos. To ypa
tingo vakaro įspūdžiai ir jū
sų širdingumo pėdsakai pa
siliks visuomet mano širdy
je.

Spalių 29 d. Elizabeth© 
vyčių kėglininku ratelis lai
mėjo prieš mūsiškius vyčius 
3:0. Lapkričio 5 d. bus žai
džiama su Kearny.

Buvusio žaidimo daviniai: 
Newark
V. Barkauskas
E. Daukšys
J. Montvydas 
Laukžemis 
V. Daukšys

159
17

149
189
152

147
183
178
187
171

151
166
134
185
186

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 nt 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 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 3139 Fulton 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

OSCAR JOHNSON 
Norwood Grill

Fulton St. Brooklyn,3139

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

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

Lapkričio 14 d. Women’s 
Club salėje įvyksta art. O. 
Katkauskaitės (Anna Kas- 
kas) koncertas. Rengia Mat- 
tatuck Musical Art draugi
ja. Waterburio lietuviai ži
nos, kaip sutikti, pagerbti 
mūsų tautos tikrą pažibą.

Sekmadienį, lapkričio 19 
d., šv. Juozapo par. įvyksta 
trilypė šventė pagerbti kle
boną kun. J. Valantiejų — 
25 metų kunigystės, 20 me
tų klebonavimo ir Gedimino 
ordino įteikimo proga. Apie 
tai bus daugiau žinių.

Blakstiena.

Namų savininkų draugija 
spalių 31 d. turėjo kortų žai
dimo vakarą, kurio pelnas 
prisidėti prie Raud. Kry
žiaus darbo ir sušelpti tuos, 
kurie yra karo pavojuje ar 
jo jau paliesti.

Vyčiai šelps įsteigėją
Savo susirinkime vyčiai 

atidžiai perskaitė centro lai
šką, kuriame raginama su
šelpti M. A. Norkūną, orga
nizacijos įsteigėją, kuris da
bar reikalingas pagalbos. 
Mūsų jaunimas tuojau nuta
rė lapkr. 4 d. turėti „penny 
carnival”, kurio pelnas p. 
Norkūnui. Gražus tikslas! 
Dieve, padėk.

Parapijos vakarienė
Šiais metais mūsų parapi

jos vakarienė bus įdomi, nes 
minėsime mūsų mokyklos 
pastatymo 15 metų sukaktį.

Bilietai jau seniai platina
mi. Bus atspausdinta pro
gramos knyga su kiekvienų 
metų graduantų paveikslais 
ir istorija.

Tuo pat laiku vienam 
omahiečiui lietuviui bus į- 
teiktas garbės ženklas, Ge
dimino ordino medalis, kurį 
paskyrė Lietuvos valdžia. 
Dar nėra žinoma, kas bus 
tas laimingas, kurį pats Lie
tuvos Prezidentas paaukšti
no, bet visi Omahos lietuviai 
labai džiaugiasi, kad nėra 
užmiršti savo senos Tėvy
nės valdovų.

Feliksas Petručionis jau 
nuo seniai turėjo užeigą 
Omahos mieste su savo sū
numi ir gerai vertėsi. Dabar 
su kitu sūnumi atidarė įvai
rių valgomų daiktų krautu
vę savo name. Geram žmo
gui tai ir čia biznis gerai 
seksis.

Pas mus prasidėjo fazanų 
medžioklė. Lietuviai, ypač 
jaunesnieji važiuoja medžio
ti ir turi gerų pasekmių.Spalių 22 d. prasidėjo ru

dens sezono lietuvių progra- Į Vienam žmogui leidžiama

RL 2590 has been issued to the undersignejl 
to sell beer, wine and liquor at retail under! 
Section 132A of the* Alcoholic BeveragJ 
Control Law at 837-839 Nostrand Ave., B^J1 
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

NOTICE is hereby given that License No 
RW 503 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, and wine at retail unde 
Section 132A of the Alcoholic Beverag I 
Control Law at 1541-1543 Myrtle Ave., Bo f 
rough of Brooklyn, County of Kings, t 
be consumed on the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
d-b-a Linden Inn

J541-1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. )

NOTICE is hereby given that License N 
L 646 has been issued to the undersigni 
to sell wine and liquor at retail und. 
Section 132A of the Alcoholic Beverai 
Control Law at 1375 Bedford Ave., Borouj 
of Brooklyn, County of Kings, to be coi 
sumed on the premises.

H. SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

1375 Bedford Ave., Brooklyn, N. ]

NOTICE is hereby given that License N 
RL3883 has been issued to the undersigni 
to sell beer, wine and liquor at reta 
under Section 1 3 2 A of the Alcohol 
Beverage Control Law at 180 Prospe 
Park, Southwest, Borough of F 1^. 
County of Kings, to be consumed on tl 
premises.
WILLIAM McDEVITT & THOMAS NOLA 
180 Prospect Park, Southwest, B’klyn, N.

NOTICE is hereby given that License ft 
RL7413 has been issued to the 1 
to sell beer, wine and liquor 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 44 1Z 
Borough of Brooklyn, County of 
to ‘

JAUNIMAS 
KRISTAUS 

ŠVT

Apreiškimo 
jaunimo drž 
spalių 29 d. r 
minėjo Krist 
šventę. 10 vai 
bonas, kun. M 
laikė mišias, 1 
dojo par. choj 
pasakė kun. . 

tS Jišių metu p 
jrisiartino a 
mo.

Tuoj po mii
■'"‘.'TiS jijko bendri ] 

stal riw susirinl

Vykęs koncertas
Spalių 22 d. Lietuvių 

liečiu salėje, pietinėje Pitts
burgh© dalyje, įvyko šv. 
Vincento ir Dangun Žengimo 
parapijų jungtinio choro 
koncertas, kuriam vadovavo 
varg. A. V. Sadauskas ir 
varg. J. L. Senulis. Progra
mą vedė kun. J. Misius.

Jungtinis choras dainavo 
Pasaulinėj Parodoj dainuo
tas dainas, kurias nepapras
tai gražiai išpildė. Solo dai
navo A. V. Sadauskas ir 
Birbilaitė. Duetą dainavo 
Davidaitė ir Birbilaitė. Visa 
atlikta gerai.

Chorisčių apsirengimas 
tautiškais rūbais pridavė 
dar baugiau įspūdžio susi
rinkusiai publikai.

Trumpai pakalbėjo inž. A. 
J. Mažeika ir adv. Shultz. 
Jų kalbos susirinkusių nuo
širdžiai sutiktos. Dalyvavo 
ir kun. J. Vaišnora. Po kon
certo sekė šokiai.

Parengimas praėjo labai 
įspūdingai, tik gaila, kad 
vietos visuomenė jo neparė
mė savo gausingu atsilanky
mu. Gal todėl, kad vietos 
choras nedalyvavo.

Šio jungtinio choro sekan
tis parengimas įvyks lapkri
čio 12 d. šv. Vincento par. 
mokyklos salėj, Tabor St. 
Tikimasi, kad šį parengimą 
visuomenė įvertins, tinka
mai paremdama savo atsi
lankymu. Dalyvavęs.

— Kristaus Karaliaus 
šventė iškilmingai minėta 
spalių 29 d. Lietuvių bažny
čioj per sumą ištatytas Švč. 
Sakramentas ir paliktas iki 
vakaro. Rimti žmonės daž
nai lankėsi bažnyčioje, au
kodami savo širdis Aukš
čiausiam Karaliui, Jėzui 
Kristui.

— Šv. Vardo vyrų draugi
jos nedidis būrys išėjo iš pa
rapijos salės 2 vai. popiet į 
gatves ir kitų parapijų tūk
stantinėse eilėse žygiavo į 5 
regimento didžiulę salę, ku
rioje sutilpo apie 15,000 vy
rų. Čia trenksmingai grojo 
vargonai, vienam kunigui 
diriguojant, tūkstančiai vy
rų giedojo. Arkivyskupas 
pasakė kalbą; suteiktas pa
laiminimas Švč. Sakramen
tu. Mūsų bažnyčioje 7 vai. 
atkalbėta dalis rožančiaus, 
novena stebuklingo medali- 
kėlio, pagarbinta Kristaus 
Karaliaus Švč. Širdis. O kaip 
šis vakarėlis buvo jausmin
gas lietuvių širdims, nes lai
kraščiai pranešė, kad spalių 
28 d. lietuviai įėjo į Vilnių!..

Elizabeth 
Jenelevičius 
Kizelevičius 
Dobaras 
Pinkevičius 
J. Oškutis 
Juozapavičius 
C. Oškutis

213
150

200
171

189
188

199
193
180

164
192
198

3rd Avenue, 
Kings,

Inc.
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- 

Street, 
Kings,

44

NOTICE is hereby given that License 
RL3588 has been issued to the undersit 
to sell beer, wine and liquor at ret 
under Section 132A of the Alcoholic Bev 
age Control Law at 1274 Felton Stre 
a-k-a 542 Nostrand Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

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

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License J 
RL3709 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at ret 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 245 Smith 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License : 
L1539 has been issued to the undersig 
to sell wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic Be’ 
age Coutrol Law at 562 State 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed off the premises.

MYRON BERNSTEIN 
d-b-a Vim Liquors

State St. Brooklyn, N.

nuolių. Buvo 
lietis kalbėtc 
pravedė kun 
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ign niai kunigai, 
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LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

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

FRANK DUMCHES 
Frank’s Inn

1425 Rockaway Parkway, Brooklyn,

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 
age Control Law at 36 Morrell 
Borough of Brooklyn, County of 

be consumed on the premises. 
FRIEDA GOODMAN

Morrell St. Brooklyn,

to 

36

NOTICE is hereby given that License No. 
RL299.3 has been issued to the unndersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 873 Halsey 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

DOMENICO PROCE 
Parkview Tavern

Halsey St. Brooklyn,873

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3717 has bbeen 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 ard 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 
age Control Law at 261 Osborn 
Borough cf Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

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

261 Osborn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3551 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 328 Union Avenue, 

Kings,

N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL3085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquol- 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 Gienmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN MELLNIK MANUEL 
MARTINOFF

112 Gienmore Ave., Brooklyn, N. Y.

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

524

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 bo consumed on 

EVERGREEN 
1248 Myrtle Ave.

the premises. 
TAVERN, Inc.

Brooklyn, N. Y.

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 KICH
105 Norman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3882 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 229 DeKalb Ave., 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS 
Apollo Restaurant

DeKalb Ave. Brooklyn,229

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., 

Kings,

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

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.
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NOTICE is hereby given that License : 
RL3633 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at re 
under Section 132A of the Alcoholic Bei 
age Control Law at 325 Rockaway A 
Borough of Brooklyn, County of Kir 
to be consumed on the premises.

EDDIE ADAMS
325 Rockaway Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License : 
RL3371 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at re 
undei- Section 132A of the Alcoholic Bev 
age Control Law at 470 Court Stri 
Borough of Brooklyn, County of Kin 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License ' 
RL3584 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at re <
under Section 132A of the Alcoholic Bey LlGtllVH IF 
age Control Law at 321 Grand Str 
Borough of Brooklyn, County of Kin 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License : 
RL3347 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at re 
under Section 132A of the Alcoholic Bel 
age Control Law at 2188-2190 Flatbush A 
Borough of Brooklyn, County of Kii 
to be consumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Restaurant)

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

NOTICE is hereby given that License i 
RL7179 has been issued to the undersig j 
to sell beer, wine and liquor at re j 
under Section 132A of the Alcoholic Be' 
age Control Law at 589 Franklin A 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

GARDNIER FOSTER 
d-b-a Triangle Bar & Grill 

Franklin Ave. Brooklyn,

pramoko liel 
teko su ja lai; 
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NOTICE is hereby given that License 
RL2641 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at re 
under Section 132A of the Alcoholic Beii 
age Control Law at 428 Tompkins Aver 
Borough of Brooklyn, County of Kir 
to be consumed on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN 
428 Tompkins Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL2569 has been issued to the undersij 
to sell beer, wine and liquor at n 
under Section 132A of the Alcoholic Be 
age Control Law at 1157 Myrtle Ave. 
10 Jefferson St., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RUDOLPH WENZEL 
1157 Myrtle Ave. &
10 Jefferson St. Brooklyn, N.
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NOTICE is hereby given that License 
L796 has been issued to the undersig 
to sell wine and ------
under Section 132A of the Alcoholic Be 
age Control Law at 2037 Fulton Sti 
Borough of Brooklyn, County of Kii 
to be consumed off the premises. 
LOUIS SCHNEIDER & SAM SCHNEII 

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

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

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

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.
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P. šąli 
Pradžia 4 va 
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be; VIETOS ŽINIOS
. that LIcctrp v 
to the mdeniaį: 

[uor atretail 
Alcoholic Bevp^ 
Nostrand Are. 18* 
ty of 
€S.
HNEIDER 
ster House

Brooklyn, N. y

’A'įgJįi JAUNIMAS PAMINĖJO 
e at retail įSjĮ 
Alcoholic Bevedi 
3 Myrtle Ave., g*Į 
anty of Kings y 
raises. 1 1 
CHRIMPF
n Inn

Brooklyn, N, »

i that License JfJ 
to the undersigJ 
m at retail uįTJ 
Alcoholic Bever3 
Iford Ave., BoroS 
Kings, to be <3

AN 
iquor Store

Brooklyn, N, f

, that License te.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĘ

J Apreiškimo par. katalikų 
J jaunimo draugi j a (CY A)
| spalių 29 d. reikšmingai pa- 
| minėjo Kristaus Karaliaus 
’ šventę. 10 vai. ryte pats kle

bonas, kun. N. Pakalnis, at- 
1 laikė mišias, kurių metu gie- 

to“the'Ą3dojo par. choras. Pamokslą 
of’the aic3 pasakė kun. A. Petrauskas, 
at 180 PromeSLv. . • t-x- . ,

Mišių metu prie Dievo stalo 
prisiartino apie 600 jauni
mo.

jh of Brooįu 
consumed on

THOMAS NOL 
nest, B’klyn, N.

X’Sy Tuoj po mišių, par. salėje, 
1 at /EFko bendri pusryčiai, į ku
44 Henry Stree flUOS SUSirmkO per 400 laU- 
Conntv nf iru- r u

Duohų. Buvo svečias ameri
kietis kalbėtojas. Programą 

‘“Brooklyn, n.:pravedė kun. B. Kruzas ir 
i that Lie®, n pirm. Okas. Kalbėjo vieti- 
to the undeoW . . . . . ,v. .

L AtahoHeDial kunigai, džiaugdamiesi- 
274 Fulton” 

ve., Borough 
Sings, to h d 

lURANT, Ine. 
i Nostrand Ava 
N. Y.

to the undersiffl 
I . IlffiVM* ad
he Alcoholic Ben

County of King 
premises.

WARD &
HAVARD 
am)

gražiu jaunimo pasirodymu. 
Ne mažam skaičiui jaunimo 
pritrūko vietos salėje.

i that License ' 
to the mderšCT 

! liquor ii nį 
ie Alcoholic Brf 
!45 Smith ' 
bounty of 
premises. 
RACE

LANKĖSI LUBINAI

Redakcijoje lankėsi žino
tinas sportininkas, krepšinio 

Brooklyn, J žaidimo Lietuvoje mokyto- 
that Ucensej jas, Pranas Lubinas su savo 

uquor žmona Marija Agniete. Prane Alcoholic M ., ., .. . i .v

662 state eitą savaitę jie atvyko is 
i "premises. Lietuvos švedų laivu. 
NSTEIN 
Liquors

Brooklyn, N. 

i that Lieta

Lietuvoje Lubinas buvo 
rinktinės krepšinio koman- 

to“the raidos vadas ir garbingai iško- 
>6e tSwau VOJ° Lietuvai Europos krep- 
county of | šįnio čempionatą. Lietuviai, 

premises. x 1
'ams | Pr. Lubino vadovam’am i.

Brooklyn, £ . _ .

i that Licenš y " 
to the undeįį italUS, CStUS, 

1 liquor at .
he Alcoholic b 
470 Court | 
County of Č 
premises, j 

INNINGHAM į 
Brooklyn, 1 

------------ I 
that Licens 

to the undent 
liquor st in

a Alcoholic m 
21 Grand » 
bounty of Bq 
premises. ■ 

N, Jr. i
Brooklyn, l.j

1 that Liceniį] 
to the undeqjn 

d liquor at M 
the Alcoholic M 
-2190 Flatbed 

County of Hs|
i premises. 
lRABELLA | Aj 
Restaurant) į

Brooklyn, I ' 

ai that Licet* N 
I to the undssglt 
id liquor at ičtj 
the Alcoholic Bw 
589 Franklin Art

County of King

'am 1 „AMERIKOS” BIČIULIŲ 
ŽINIAI

en that license Kt 
d to the untasigM 
nd liquor at rd* 
the Alcoholic Bera 

>8 Tompkins Arenu
Counįr of Eng 

e premises. | 
ROTHMAN

Brooklyn, X.

en that Ideas) 
i to the undersgt 
nd liquor at id 
the Alcoholic Be* 

1157 Myrtle A* 
rough of Bn* 
be consumed a

wkneel
Brooklyn. K"

Brooklyn, K
Pr. Lubino vadovaujami, 

į nugalėjo prancūzus, lenkus.
, latvius, suo

mius. Policijos mokykloje 
jis ėjo instruktoriaus parei
gas.

Lubiiiienė, nors ir ne lie
tuvių kilmės, labai pamilo 

^Lietuvą ir jos žmones. Ji 
r pramoko lietuvių kalbos ir 
teko su ja laisvai lietuviškai 
pasikalbėti. Jie apsistoję 
Maspethe pas savo giminai
čius Petrulius, artimus „A- 
merikos” bičiulius. Spalių 31 
d. Lubinai atsilankė į Ap
reiškimo par. jaunimo drau
gišką pobūvį ir jame pakal
bėjo apie Lietuvą.

Praeitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje įvyko artimų 
„Amerikos” rėmėjų, dirbu
sių New Yorko Apylinkės 
Dienos komitete, susirinki
mas, kuriame pasidžiaugta 
sėkmingai praėjusia Lietu
vių Diena Klasčiaus parke 
ir pritarta „Amerikos” va
dovybės pasiryžimams stip
rinti „Amerikos” padėtį. Su
sirinkime užgirti šie planai:

1. Gruodžio 10 d. ruošti 
„Amerikos” metinę vakarie-

m that Li«wj 
to the untašj 
liquor at nt

the Alcoholic I*
2037 Fulton

County of M

iesAiTrajrt Apreiškimo par. salėje.
& Liquors) 1

Brooklyn, K ’

los

n
įgas drabu-, 
tuvę.
įsiems.

Bilietai bus po 1 dol. 25 c. 
Vakarienės šeimininkėmis 
kviečiamos Apreiškimo par. 
moterys.

2. Sausio 26, 27 ir 28 ir 
vasario 2, 3 ir 4 d.d. ruošti 
„Amerikos” naudai bazarą 
dviejose vietose; pirmą sa
vaitę šv. Jurgio parapijos 
salėje, 207 York St., o antrą 
- Maspetho par. salėje,

/

«1

<•

Perry Avė. Abiejose vietose, 
numatoma ir tikimasi, dirbs 
visų 4 vietinių parapijų 
veikėjai. Kadangi bazar as 
ruošiamas per 2 vietas ir tik 
po tris dienas, tikimasi ge
rų pasekmių.

Visi „Amerikos” bičiuliai 
prašomi įsidėmėti šias die
nas, kurios skiriamos „Ame
rikai”. Visus kviečiame iš 
anksto įsigyti „Amerikos” 
vakarienės bilietus. Galime 
pranešti, kad pirmoji „Ame
rikos” vakarienės bilietų už
sisakė EI. Matulionytė, Mas
petho par. jaunimo veikėja 
ir artima „Amerikos” bičiu
lė, prašydama užtikrinti 
karienėje tris vietas, 
pirma kregždė.

Vyčiai su savo krepšinio 
komanda rengiasi susiimti 
su visomis komandomis, ku
rios tik norės žaisti. Norin
tieji žaisti, prašomi praneš
ti A. Vasiliauskui, 51 Van 
Nostrand Avė., kuris atsto
vauja Great Neck vyčių ko
mandai. Pas mus galima 
žaisti tik sekmadienio vaka
rais, 8 iki 10 vai.

' Vietinis.

LICENSESBEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

va-
Tai

KONSULAS KALBĖS PER 
RADIJĄ

Pirmadienį, lapkričio 6 d., 
J. Ginkaus vedamo j radijo 
programoj, iš WCNW sto
ties (1500 kc.), 8:15 vai. 
vak. Lietuvos generalinis 
konsulas, pulk. Budrys, kal
bės apie atgavimą Vilniaus 
ir vilniečių reikalus. Ta pro
ga bus speciali muzikos pro
grama.

NUOŠIRDI PADĖKA

Širdingai tariame ačiū 
prieteliams ir visiems atsi
lankiusiems į mūsų 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuvių vakarienę, įvykusią 
spalių 29 d. parapijos salė
je, Maspethe.

Dėkojame kunigams J. 
Balkūnui, P. Lekešiui ir J. 
Kartavičiui už atsilankymą 
ir linkėjimus, šv. Rožan
čiaus dr-jai už suruošimą 
šios vakarienės, vakaro ved. 
J. Paulauskienei, Altoriaus 
dr-jai, šv. Rožančiaus dr-jai 
ir Tretininkų dr-jai už do
vanas, sodalietėms už patar
navimą.

Ačiū šeimininkėms: Gal- 
čiuvienei, Litvinienei, Ta- 
mienei ir Šimkienei už taip 
puikų vakarienės paruošimą.

Mykolas ir Morta Mereš- 
kevičiai ir sūnūs Petras 
Adomas.

A. a. Ona Vencevičiūte, 
veikli Apreiškimo parapijos 
jaunimo darbuotoja, mirusi 
spalių 30 d. rytą šv. Kotry
nos ligoninėje, Brooklyne. 
Velionė palaidota lapkričio 
2 d. šv. Jono kapinėse iš 
Apreiškimo par. bažnyčios, 
kur 11 vai. įvyko už velionės 
vėlę gedulingos pamaldos.

Velionė gimė 1920 m. va
sario 23 d. Brooklyne. Lan
kė ir baigė Apreiškimo pra
džios mokyklą, vėliau mokė
si pas seseris domininkones 
ir kitose mokyklose. Kurį 
laiką dirbo banke. Parapijo
je priklausė chorui, sodalie
tėms ir CYA. Visada buvo 
linksma, maloni, visus už
jaučianti. Prieš 2 metus ji 
turėjo apendicito operaciją, 
po kurios vis nesveikavo ir 
praeitą mėnesį labai sun
kiai susirgo. Kadangi buvo 
labai nusilpusi, gydytojai 
negalėjo daryti reikalingos 
operacijos, keletą kartų jai 
leido artimųjų kraują, bet 
gyvybės nepavyko išgelbėti. 
Dideliame nuliūdime liko 
motina, seserys ir visi pa
žįstami. Visiems velionės gi
minėms reiškiame gilios už
uojautos.

NOTICE is hereby given 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 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 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 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.

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
mises.

george p. McDermott
Crown Restaurant & Bar

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

ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pereitą pirmadienį Queens 
kolegija šventė savo 3 metų 
sukaktį.

Miestas plačiųjų gatvių 
vidury pastatė cementinius 
stulpus, kad automobilistai 
„žinotų”, kuria kelio puse 
važiuoti. Dabar automobiliai 
pradėjo tuos stulpus varty
ti, nes nuo jų, girdi, auto
mobiliai „nukenčią”.

Šiomis dienomis Brookly- 
no viešuose knygynuose pra
dėta reikalauti daug knygų 
apie Europos tautų gyveni
mą, istoriją ir t.t.

au- 
Jie 
di-

New Yorke streikuoja 
tomobilių vairuotojai, 
nori geresnių sąlygų ir 
dėsnio mokesčio už patarna
vimą.

lėlių.
jerkame fr

I IR

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.

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 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 under 
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 FRATELLO 
2837-39 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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. 
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 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. 
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 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 and 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 3858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 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, County of Kings, to be con
sumed on the .premises.

GEORGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave,, Brooklyn, N. Y.

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. 
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.

Ar Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą?
Jaustis gerai, tai yra raktas į tikrą pa
sitenkinimą gyvenimu. Bet Jūs negalite 
tikėtis jaustis geriausiai, Jei Jūsų vidu
riai gerai nevirškina. Kada tas Jus var
gina, Jums greičiausiai! reikalingas liuo- 
euotojas. šiuo atveju vartokite Ex-Lax. 
Ex-Lax yra vdskias, kuo geras lluosuo- 
tojas turėtų būti. Jis yra malonus pri
imti, turi gardaus šokolado skonj. Jis 
yra veiklus, bet švelnus veikime.
Ex-Lax suteikia Jums gerą vidurių išva
lymą nesukeldamas Jokių skaudėjimų 
bei nusilpimų.
Kada Jums neikte Uuosuotojo, paimkite 
Ex-Lax ir persitikrinkite patys kaip ge
riau Jūs Jausitės. Ekonomiškos 10c. ir 
25c. dėžutės kiekvienoje vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras'Ex-Lax I 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlginallo Ex-Lax.

Federalinės valdžios agen
tai sugavo 11 platintojų ne
tikrų pinigų ir juos baus. 
Jie sako išplatinę New Yor
ke apie 200 tūkst. dol. ver
tės 5 ir 10 dol. netikrų pi
nigų.

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.

Pereitą sekmadienį Romo
je, šv. Petro bažnyčioje, į- 
šventinta 12 naujų vyskupų. 
Visi nauji vyskupai yra mi- 
sijonieriai, dirbantieji Toli
muose Rytuose.

Mirusiam prelatui McGol- 
rick atminti šv. Cecilijos pa
rapijos ribose, Greenpointe, 
atidaryta moterims ligoni
nė, kuri bus šv. Kotrynos, 
Brooklyne, ligoninės vedėjų 
priežiūroje.

Socialinės veiklos kursų 
šv. Jono universitete Brook
lyne, kurie prasidėjo spalių 
30 d., klausyti užsirašė 800 
asmenų.

Katalikų pasauly yra 30 
mil. asmenų, kurie priklauso 
prie Šv. Jėzaus Širdies są
jungos.

Teresė Neumann, Bavari
jos mergelė, kuri jau keli 
metai nevalgo ir gyvena 
vien šv. Komunija, gyva ir 
pilnoje sveikatoje. Kai kurie 
anglų laikraščiai buvo pra
nešę, kad ji mirusi. Tas ne
tiesa.

GREAT NECK, L. I.

Lapkričio 25 d. Federaci
jos skyrius rengia gražią 
arbatėlę. Komisija užtikrina 
visiems gerų užkandžių ir 
gražių kalbelių. Apie šią 
pramogą išgirsim daugiau.

Norim raginti visus lietu
vius atsilankyti į svarbų su
sirinkimą šį penktadienį, 
lapkr. 3 d., kurį rengia mo
kesčių komitetas, Arrandale 
mokyklos salėje. Lietuvių 
vardu yra užkviesti visi 
Great Necko mokesčių mo
kėtojai. Bus trys kalbėtojai. 
Vienas paaiškins apie lietu
vių veiklą šioje srityje.

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.

HAVEM EYE R 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

MASįPETH. 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

SaTlnlnka*

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITUUONIS

GYDO be pelito, bi 
vaistų ir be chemi
kalų, tik m savo 
plikomi* raukomi*. 
Vleokioa Ilge* yra 
gydomo*: vyrų, 
tarų Ir valkų, 
tarimai veltui. 
VALANDOS: nao 
ryte Iki I 
Nedėldlenlala

10 ryte 1U 
pietų.

807 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel: EVergreen 7-7550

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

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

GRAND CHAIR CORPORATION
; LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI o

; ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas ;;
; 409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;;
! Tel. EVergreen 7-8451

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn,

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas \ 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public 
♦

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

■ i
660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

-

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graboritu — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
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 pate, tik rnleato pa
tvarkymu pamainyta* numeri* 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėm*, 
krikštynom* Ir vl*okiem* 

pailvažlnėjlmam*.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHAUNS 

(šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
’ Laidotuves

- $150 -------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

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

Tel. Newtown 9-4464

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

LAISNIUOTAS GRAB ORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

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



OrSTOB’^.

Vilniaus Atvadavimo Minėjimas Angelų Karalienes Parapijos
Malonu Brooklyn© ir viso 

New Yorko ir apylinkių lie
tuviams pranešti, kad šį sek
madienį, lapkričio 5 d., 7 
vai. vak. Apreiškimo par. 
auditoriume, kampas No. 5 
ir Havemeyer gatvių, ruo
šiamas Vilniaus Atvadavi
mo Minėjimas. Visi lietuviai 
mielai kviečiami atsilankyti 
ir pareikšti savo džiaugsmą 
drauge su visa Lietuva.

Minėjimo programos pa
grindiniu kalbėtoju bus Lie
tuvos generalinis konsulas, 
pulk. Jonas Budrys. Atsilan
kę lietuviai iš jo turės pro
gos išgirsti naujausias ži
nias apie Vilniaus atvadavi
mą, apie Vilniaus krašto lie
tuvių ir visų jo gyventojų 
dabartinę padėtį, apie gali
mumus bei reikalą jiems pa
dėti.

Praeitą sekmadienį, spa
lių 29 d. visa Lietuva iškil
mingai minėjo Gedimino kal
ne vėliavos iškėlimą. Visi 
galime džiaugtis, kad tose 
iškilmėse dalyvvo ir Jungti
nių Amerikos Valstybių mi- 
nisteris Lietuvai, Owen No- 
rem. Neatsilikime ir mes, 
lietuviai amerikiečiai! Atei
kime į šį didžiulį Vilniaus 
Atvadavimo Minėjimą, ku
riame visi drauge pasidalin
sime savo džiaugsmu, nusi
teiksime ateities darbams, 
sužinosime naudingiausias 
žinias apie Vilniaus grąžini
mą, apie jo dabartinę padė
tį.

Be gen. konsulo Budrio, 
bus ir daugiau kalbėtojų, 
bus ir kitokių pamarginimų. 
Visi lietuviai prašomi atsi
lankyti. Visi „Amerikos” 
skaitytojai raginami ne tik 
atsilankyti į šį minėjimą, 
bet ir savo draugus pakvies
ti. Sueikime gausingiausiai.

Daugeliui New Yorko lie
tuvių dar neteko girdėti gen. 
konsulo Budrio, tad, štai, y- 
ra dviguba proga — turinin
gai paminėti Vilniaus atga
vimą ir pasiklausyti konsu
lo svarbios kalbos.

Visus lietuvius maloniai 
kviečia L. Ę. Federacijos 
New Yorko apskritis. Dar 
kartą prašom atsiminti: šį 
sekmadienį, lapkričio 5 d., 7 
vai. vak., Apreiškimo par. 
auditoriume, No. 5 ir Have
meyer gatvių kampas, Bro- 
oklyne, įvyksta Vilniaus At
vadavimo Minėjimas.

Minėjimo pradžia 7 vai. 
vak. Įėjimas visiems lais
vas, jokios įžangos nėra.

PRIĖMIMAI LIETUVOS
GEN. KONSULATE

Šį sekmadienį, lapkričio 5 
d., nuo 2 vai. popiet iki 6 
vai. vak., Lietuvos generali
nis konsulatas bus atdaras 
visiems lietuviams, kurie no
rės atsilankyti į konsulatą 
ir pareikšti savo sveikini
mus Lietuvai ryšium su Vil
niaus atgavimu. Kurie 
lietuviai gali, prašomi tą 
dieną atsilankyti į Lietuvos 
konsulatą ir pareikšti savo 
linkėjimus Lietuvai, atgavu
siai savo sostinę.

Atgauta sostine giliai 
džiaugiasi visa Lietuva. Jų 
žmonių džiaugsmu pasida
linti gali ir lietuvių išeivija. 
New Yorko ir apylinkės lie
tuviai, tikime, gausiai rink
sis į Lietuvos Gen. Konsulo 
įstaigą ir ten savo sveikini
mą galės išreikšti savo pasi
rašymais atitinkamoje svei
kinimų knygoje, kuri, vieti
nių lietuvių iniciatorių pra
šymu, tą dieną bus atdara. 
Iš Brooklyn© ir kitur į kon
sulatą patogiausia važiuoti 
Independent ar IRT požemi
niu geležinkeliu iki 72 St. 
stoties, iš kur iki konsulato 
visai arti. Konsulato adre
sas — 16 West 75 St., New 
York.

Daugelis dar nėra buvę

Lietuvos konsulate. Štai yra 
proga aplankyti konsulatą, 
susitikti su jo šeimininku, 
pareikšti savo sveikinimus 
Lietuvai.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Bazaro reikalai eina gra
žiai pirmyn. Komisija iš
rinkta ir spalių 26 d. aptarė 
svarbiausią veiklą. Nutarta 
turėti 4 stalus. Rožančiaus 
dr-jos, jaunimo — sodalie- 
čių, klubiečių ir Altoriaus 
vaikų. Bus ir kitokių pamar
ginimų.

Bazaras įvyks lapkričio 
23, 24, 25, 26 ir 27 d.d. Lap
kričio 23, Padėkos dieną, ba
zaras — karnavalas bus 
pradėtas apie 5 vai. vak. 
Kiekvieną vakarą bus muzi
ka.

Įžanga į salę kiekvieną 
vakarą bus 10 c. asmeniui. 
Kiekvieną vakarą prie įžan
gos bus duodamos dovanos. 
Bus ir piniginių dovanų.

Susirinkime dalyvavo vi
sų parapijos draugijų atsto
vai ir visi pažadėjo savo 
draugijų susirinkimuose 
pranešti ir kviesti, kad visi 
nariai būtinai lankytųsi ba- 
zare ir paremtų parapijos 
reikalus — parapijos skolų 
mažinimą.

Klubiečiai pereitą trečia
dienį McCaddin salėje pra
dėjo krepšinio (basketball) 
žaidimo sezoną. Krepšinio 
žaidimai įvyks kiekvieną 
trečiadienį minimoj salėje, 
kuri yra Berry gatvėje tarp 
So. 2 ir So. 3 gatvių, Brook- 
lyne. Visi turėtų lankyti 
tuos žaidimus ir tuomi pa
remti mūsų jaunuolius. Tė
vai, mamytės — nepamirš
kite, kad ten žaidžia jūsų 
vaikai — ateikite pasižiūrė
ti!

Tikybos ir lietuvių kalbos 
pamokos būna antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 4 iki 
6 vai. popiet, šeštadienį nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Tėvai tu
rėtų pasirūpinti, kad jų vai
kai lankytų tas pamokas.

Parapijos jaunuoliai pir
madienio popiečiais, nuo 4 
iki 6 vai., turi visokių „štu- 
kų” pamokas dykai. Laukia
ma daugiau lietuviukų į tas 
pamokas.

LRKSA. 134 kuopos susi
rinkimas įvyks lapkr. 5 d. 
par. salėje, tuoj po sumos. 
Visi norintieji prisirašyti ar 
savo vaikelius prirašyti pra
šomi ateiti į šį susirinkimą.

Šv. Vardo rudens baliaus 
bilietai gruodžio 1 dienai 
pardavinėjami ir visi noriai 
juos perka, nes tik 25 c. as
meniui, o pasilinksminimas 
ir užkandžiai verti $1.00.

Gyv. Rožančiaus draugija 
rengia kiekvieną sekmadie
nį, 5 vai. p.p. gražius pasi- 
silinksminimus su dovano
mis, ir parapijos naudai. Vi
si, ypaę jaunimas, prašomi 
gausiai lankytis.

MASPETHO ŽINIOS

Lietuvos vėliausia filmą
J. Januškevičius rodys vė

liausią filmą „Ekskursija po 
Lietuvą” parapijos salėje, 
lapkr. 10 d., 7:30 vai. vaka
re. Visus kviečia šiuos judo- 
mus paveikslus pamatyti 
parapijos komitetas. Pama
tysite kariuomenės, aviaci
jos, naujojo uosto švento
sios vaizdus. Be to, parodys 
daugelio miestų vaizdus, ūki
ninkų gyvenimą, šalies pro
gresą, prezidento tėviškę ir 
ūkį. Kartu pamatysite Pa
saulinę Parodą, ' Lietuvių

Bazaras - Karnavalas
Lapkričio-Nov. 23-27 d. I93f>

PARAPIJOS SALĖJE 
Kampas So. 4th ir Roebling Sts. Brooklyn, N. Y.

kitokį pasilinksminimai

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ

Lapkričio 3 d., 1939 m.

ŽAIDIMAI, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI IR Visuotinis džiaugs 
Drąsus savarankis 
Įamybės drumstė, 
[oks jiems reikalu 
lidvyriai su tauta 
[remta pirštus.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti kiekvieną 
dieną.

Kviečia RENGĖJAI

—- bo ——• u—n——m —— m —• n—oi —— ra —• h —- n ——• u ——

Dieną, Lietuvos pavilijoną. 
Visa galima pamatyti tik už 
35 centus, vaikams 15 centų.

Pradėjo krepšinį
Parapijos krepšinio ko

mandos pradėjo sezoną pra
eitą penktadienį Klasčiaus 
salėje. Altoriaus vaikai lai
mėjo prieš Baers komandą, 
Vagabonds taipgi supliekė 
svečius, o Transfiguration 
C.C. nugalėjo Paretti ko
mandą 30:29. Žaidė Kepe- 
žinskas, Krygeris, Valvano, 
R. Mein, Bieleckis ir B. 
Mein. Šiandien rungsis su 
Harlequin kom., iš Astori- 
jos.

Žinutės
— Raudonojo Kryžiaus 

lietuvių sekcijai Queens ap
skrityje vadovauja Ona Kru- 
čienė. Ji atstovauja ir para
pijai. Netrukus organizuos 
Maspethe vajui komisiją. 
Lietuviai turėtų paremti, 
nes Raudonasis Kryžius 
gelbsti ir Lietuvai.

— Parapijos mokyklos 
vaikai ir šiemet leidžia savo 
savaitinį laikraštuką. Soda- 
lietės išleido mėnraštį. Vy
čiai seniai beišleido „110 
Speaks”.

— Lapkr. 7 d., antradienį, 
8 vai. vak. prasidės laimėji
mo vakarai, kurie tęsis kiek
vieną antradienio vakarą li
gi Velykų. Bus daug laimėji
mų (piniginių). Vyks para
pijos salėje.

— Spalių 29 d. apkrikšty
tas Mykolo ir Irenos Morkū
nų sūnus Mykolas. Krikšta
tėviai buvo Mykolas Waser 
ir Stella Topkielewicz.

adresai įvairių lietuviškų į- 
staigų, įmonių, prekybos vie
tovių ir t.t. Knygutė 40 pus
lapių, su viršeliais. Ji nau
dinga visiems, nes surinkta 
daug adresų. Ją galima gau
ti dykai „Amerikos” admi
nistracijoje.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 26 d., 2 vai. po
piet, Apreiškimo par, salė
je įvyks Moterų Sąjungos 
New York ir New Jersey 
apskrities suvažiavimas. Vi
sos kuopos prašomos išrink
ti atstoves.

DR. RIMAVIČIUS SUGRĮŽO

Dr. J. Rimavičius — Ray
mond, Marianapolio kolegi
jos^ personalo narys, Colum
bia'universiteto lietuvių kal
bos kursų vedėjas, šiomis 
dienomis sugrįžo iš Angli
jos. Rugpiūčio vidury dr. 
važiavo į Lietuvą, bet prie 
Anglijos pakraščių užklupo 
karas ir laivas buvo sulai
kytas. Iš Anglijos dr. Rima- 
vičiui nepavyko nuvykti į 
Lietuvą ir turėjo ilgokai 
laukti, kol gavo laivą į New 
Yorką.

Columbia universitete dr. 
Rimavičius paskaitas jau 
pradėjo; jų klauso 5 studen
tai. Marianapolyje paskaitas 
pradėsiąs sausio mėnesį.

Lietuvos vyriausybė ir vi
suomenė gausiai aukoja ir 
lietuviai jau iš senų senovės 
pasižymi vaišingumu ir pa
deda žmonėms nelaimėje, 
tačiau mūsų kraštas, ir pats 
nualintas per pasaulinį ka
rą, negali prilygti turtin
giems kraštams, tad jei tur
tingesni ir nenukentėję nuo 
karo kraštai kreipiasi para
mos, tad ir mes tikimės vi
sų pagalbos, o mes žadame 
visokeriopą kooperaciją tik
slingam šelpimui.

Jau tą pačią dieną „Sun”, 
o kitos dienos „N. Y. Times”, 
„Herald Tribune” ir kiti pa
rašė apie tą pasikalbėjimą. 
Žinoma, plačiausiai aprašė 
žydų spauda, kviesdama pa
gelbėti, kas savaime supran
tama, nes daugumas pabė
gėlių yra jų tautiečiai.

LIETUVOS ŽYDŲ PARA
MOS VAJUS

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.

i Narė.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos vyrų 
susirinkimas įvyks šį šešta
dienį 8:30 vai. vakare. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 
Turim svarbių reikalų.

Lapkričio 12 d., sekma
dienį, draugijos nariai eis 
bendrai prie Komunijos 8 
vai. mišių metu. Visi prašo
mi dalyvauti.

Draugijos valdyba.

BALIUS ATIDĖTAS

, Mot. S-gos 29 d. ruoštas 
maskaradų balius lapkričio 
25 d. atidedamas. »

Lapkričio 12 d. per 8 vai. 
mišias bus kuopos bendra 
Komunija, o po to salėje 
bendri pusryčiai. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

Rast.

„LIETUVIŲ VAIZBOS 
VADOVAS”

Brooklyn© lietuvių vaizbos 
butas neseniai išleido infor
macinį „Lietuvių Vaizbos 
Vadovą”, kuriame paskelbti

SPAUDOS ATSTOVAI 
PAS KONSULĄ

Spalių 27 d. 13 vai. Lietu
vos Generalinis Konsulas J. 
Budrys sukvietė į konsulatą 
Amerikos spaudos atstovus. 
Kvietimą priėmė ir atsilan
kė atstovai: Assoc. Press, 
International News Service, 
N. Y. Times, Herald Tri
bune, Sun, World Telegram, 
Daily Forward, Jewish Mor
ning Journal ir Jewish Daily 
Forward. Iš viso atvyko 14 
asmenų.

Pasikalbėjimas užtruko 
apie pusantros valandos, ku
riame gen. konsulas išdėstė, 
ką Lietuva naujai atgavo, o 
svarbiausia apie priglaudi
mą didelio skaičiaus pabėgė
lių, kurie reikalingi skubios 
paramos. Daugybė atbėgo be 
žiemos drabužių ir jokio 
turto, „kaip stovi”. Nors

Spalių 29 d. „Diplomat” 
viešbutyje įvyko Lietuvos 
išeivių žydų Federacijos 
(Federation of Lithuanian 
Jews) metinė konferencija. 
Federacija vienija visus Ka
nados ir J. A. V. Žydus iš
eivius iš Lietuvos. Ši konfe
rencija sutraukė per 1000 
delegatų iš atskirų vienetų 
ir skyrių. Jos garbės pirmi
ninku yra Sidney Hillman, 
viepirm. univ." prof. J. S. 
Jaffe. Federacijai priklauso 
apie 2000 mažų draugijėlių. 
Pirmu didesniu jos užsimoji
mu yra pastatyti Kaune 
bendrabutį keliems šimtams 
jaunų žydų, kur j e išmoktų 
amatų ir, likę Lietuvoje ar
ba iškeliavę į pasaulį, būtų 
pasiruošę gyvenimui. Ameri
kos siuvėjų sąjunga, kurios 
pirmininku yra Lietuvos žy
das Sidney Hillman, ypatin
gai parėmė tą sumanymą, 
paskirdama 10,000 dol. ir 
dar 15,000 dol. pažadėjo vė
liau. Tuos pinigus gavus,

Fed of Lith. Jews mano pra
dėti Kaune statybą ir patį 
namą — bendrabutį pava
dinti Sidney Hillman vardu.

Sekmadienio susirinkime 
priimtas Federacijos statu
tas, iš kurio matyti, kad ji 
sau tikslu stato remti socia
linį ir kultūrinį žydų veiki
mą Lietuvoje. Į konferenciją 
atvyko ir Lietuvos gen. kon
sulas, J. Budrys. Jo atvyki
mas visų dalyvių buvo su
tiktas atsistojimu ir ovaci
jomis. Konferencijos pirm. 
E. Epštein pertraukė dieno
tvarkę ir per mikrofoną žy
dų kalba prabilo į tūkstantį 
delegatų: „Į mūsų konferen
ciją atvyko atstovas vienin
telės pasaulyje valstybės, 
kuri valdžios lėšomis užlaiko 
žydų mokyklas. Jis savo de
mokratišku, visiems prieina
mu būdu, paveržė žydų sim
patijas, kur jis tik buvo, tiek 
New Yorke, tiek Bostone, 
tiek Philadelphijoje, ir kitur. 
Jis visur turi draugų”. (Vėl 
visuotinos ovacijos).

J. Budrys pasakė atitinka
mą žodį, tarp ko kito pa
reikšdamas, kad dabar, at
gavus Vilnių, žydų skaičius 
Lietuvoje pakilo iki 350,000. 
Ir toliau, kaip ir iki šiol kad

buvo, reikalingas ypatingai 
geras sugyvenimas. Jis iš
reiškė viltį, kad Amerikos 
Liet. Žydų Federacija palai
kys stiprius ryšius su Lietu
va. Turėdama tarp savo na
rių daug žymių asmenų, pa
vartos savo įtaką, visuomet 
gindama teisingus Lietuvos 
interesus. Be to, padėkojo 
už 200 dol. auką Vilniaus 
reikalams.

Rezoliucijų komisija pa
teikė susirinkimui nutari
mą:

■ pareikšti savo džiaugsmą 
ir pasveikinti per Lietuvos 
gen. Konsulą Lietuvos val
džią ryšium su Vilniaus at
gavimu ir pareikšti, kad šio
je trečioje metinėje konfe
rencijoje Lietuvos žydai iš
eiviai Amerikoje, kaip vie
nas pasiryžę remti kuo išga
lėdami Lietuvą ir

antra, tuojau pradėti vajų 
po visą Ameriką surinkti 
Lietuvos žydams 100,000 
dol.

Į prezidiumo stalą tuojau 
pasipylė čekiai ir pinigai. 
Sukelta geroka suma aukų 
fondo pradžiai.

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

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

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

naujoje vietoje 
REPUBLIC BAE & GRILL 

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
butkus^ persikeis į kitą daug patogesnę vietą, kampas 

11 Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite j naują vietą 

492 Grand. St., Brooklyn, N.Y.
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XAVERAS STRUMSKIS 

t-STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAVĄ

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — 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.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Ką tik gauta laikr 
jetuvos. Ne nauji 
jums visiems pilu 
lomių žinių. Juose 
u, kaip sutiktas s 
j Rusija pasirašym 
įtiktas Vilniaus atg 
įjrs dar nežinota, k: 
iros kariuomenė gi 
įjoti į sostinę, į jos 
įs, tačiau vieninga 
uita, viena mintimi 
l Visi lietuviai reii 
storinti pasitenkini 
ją, kad grįžta isto 
due, kad grįžta širč 
r skaudžiai sužalota 
Tuos pranešimus 

kaityti ir todėl, kad 
ydėti aiškiu nepasi 
iu dėl didelių lie 
sričių palikimo už 

[Lietuvos sienos. Tai; 
kad Lietuvoje vei 
dvasiai nėra vietos, 
Has, kad lietuviui ne 
irąsos pasakyti ties 
javo galingo kaimyn 
m, nors ir reiškiam? 
pagarba ir šiltumo ; 
iž ištęsėjimą savo ž< 
atidavimą bent dalie 
viškų žemių su sostii

Negalima skaityti 
ros laikraščių be gi] 
sijaudinimo, aiškiai; 
kaip giliai ir kaip 
yvenimiškai ten i 

Vilniaus atgavimas, 
pasireiškė kūrybini? 
mai. Nei jokios abeji 
reiškiama, kad lietuv 
jebėtų sumaniai š 
kauti atgautame nu? 
krašte.

Universiteto rėkte 
lusis lietuvių min 
prof. Šalkauskis stu 
pareiškė, kad Vilnia 
rimu nesidžiaugti 
dvasios seniai. 1 
JX Amžiaus” di 
bojau pasiūlė įvykd 
Re stambias atmaii 
mes reformos pag 
socialinės globos iš] 
plataus masto viešų ji 
organizavimą,' dar 
namų statymą ir t.t 
tona, kad krašte.p? 
mai jėgų būtinoms- 
ooms įgyvendinti, noi 
stiprinti valstybės 
ilausomumo pagrind? 
pantis greičiau ai 
Waus kraštą.

Datavo ir tokių 
risuotm džiaugsmo 
bandė kelti neramum 
PI Užsienio spaud 
pkambėjo lyg dide 
p - demonstrantų 
galavusi laisvės 
pas kaliniams . Li 
pdoje paskelbtos 
p asmenų, kurie 
pšmo vadai. Gal i 
pms bus įdomu 

tie darbo žmonių 
kurie kelia riauš 

p gina ir mūsiškis 
ūečiai komunistai: 
Ghana Langbordaitė 
ubaitė, Meras Berel: 
lis Calkė, Druskine 
H Lanas Motelis, S( 
f Prokopijus, B 
h, Charitonovas I 
Mjus Abromas, N 
□laja, Finkelis Vu 

'Šalia panašiai ska 
21 pavardės yr 

^aviškos pavardės, 
tavos spauda skelb 
ros kėlėjų dangun 
knistai trockinink 
horėję išprovoku( 
Wus stalinistus 
toi geriems Lietuv* 
fe santykiams.

savaitę belgai la' 
Ragai palaidojo 
R didvyrį, Bri 
pto burmistrą 1


