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Vilniečių kančios.
Dainuojantis jaunimas.
Vitaitis — auka?
Pripažįsta Dievą...
Nauja knyga.
Prof. Pakšto žodis.

liko žmona Vii 
ins Vytautas, 11 
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laidotuvėse p 
ab. J. Garšva.

Lietuvos katalikų XX Am
žiaus dienraštis atspausdino 
pasikalbėjimą su Lietuvoje 
viešinčiu *kun. J. Balkumi, 
kurs daug papasakojo apie 
Vilniaus lietuvių padėtį. Štai 
kelios ištraukos iš jo pareiš
kimų:

„Važiuodamas į Vilnių 
maniau bent kiek ilgesnį lai
ką ten pasilikti, tačiau ne
įstengiau žiūrėti į lietuvių 
kančias. Lenkai su Vilniaus 
lietuviais ir dabar elgiasi 
barbariškai. Pav., per Sek
mines net neleido lietuviams 
suvaidinti religinio turinio 
scenos veikalo. Aš esu įsiti
kinęs, kad greitai Vilniuje 
lietuviai neturės nė vienos 
savo įstaigos, nė vienos or
ganizacijos, nė vieno laik
raščio”.

Kun. Balkūnas su pasigė
rėjimu pažymėjo vilniečių 
lietuvių pasiryžimą ir pasi
aukojimą savo Tautai.

Čia verta dar paminėti, 
kad kun. Balkūno pareikšta 
nuomonė apie lietuvių ame
rikiečių gyvenimą, apie jų 
pageidavimus Tėvynės at
žvilgiu negalėjo išvysti 
spaudos šviesos. Visa tai už
gniaužė rūpestingo cenzo
riaus ukazai...
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75 metų sukaktis
Praeitą savaitę sukako ly

giai 75 metai nuo Gettys
burg© mūšio, kuris nulėmė 
Amerikos šiaurinių valsty
bių pastangas išlaikyti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vienybę, kurią norėjo iš
ardyti pietinių valstybių su
kilusi kariuomenė. Gettys
burg© mūšis tęsėsi tris die
nas ir baigėsi federalinės 
kariuomenės laimėjimu. Su
kakčiai paminėti į mūšio 
vietą buvo pakviesti abiejų 
pusių karo veteranai, kurių 
nė vienas nebuvo jaunesnis 
kaip 90 metų amžiaus. Vete
ranai, prieš 75 metus buvę 
vienas kitam didžiausi prie
šai, dabar maloniai dalinosi 
savo atsiminimais ir įvai
riais įspūdžiais. Liepos 3 d. 
ten atsilankė prezidentas 
Roosevelt ir pasakė atitin
kamą kalbą, kurioje pareiš
kė viltį, kad šalies būklės 
pagerėjimas nebetoli.

Komunistų vado pareiškimai
Praeitą savaitę New Yor

ke atitinkama komisija ty
rinėjo komunistų veiklą šio
je valstybėje. Liudininku 
pakviestas pats partijos va
das, generalinis sekretorius 
Earl Browder, kurs viešai 
pareiškė, kad Amerikos ko
munistų partija yra dalis 
komunistų internacionalo, 
kurį valdo Maskva, kad ji 
visada priėmė internaciona
lo nutarimus,’ nors ir turinti 
teisę pareikšti veto. Jis pri
pažino, kad komunistinė 
propaganda vedama visoje 
šalyje, visose įstaigose, mo
kyklose, pašalpas duodan
čiose įstaigose ir t.t. Komu
nistų partijoje dabar esą 
apie 75 tūkstančiai narių.

Šį sekmadienį Chicago j e 
susirinks parapijinių chorų 
atstovai pirmo seimo posė
džiams. Chorų sąjungos or
ganizavimu jau kelinti metai 
ypatingai rūpinasi vargoni
ninkai, kuriems rūpi išugdy
ti galingą giedančio, ir dai
nuojančio lietuviško jauni
mo sąjungą. Ši sąjunga ne
abejotinai reikalinga ir todėl 
visu nuoširdumu linkime 
jos organizatoriams geriau
sio pasisekimo. Ši sąjunga 
turėtų suvaidinti labai svar
bų vaidmenį lietuvybės stip
rinime, jei ji, žinoma, bus 
vedama aiškia lietuviška 
kryptimi, be jokių kompro
misų į šalį.

SLA seimas, praeitą sa
vaitę pasibaigęs Scrantone, 
labai nemaloniai „pasveiki
no” vadinamą tautininkišką 
visuomenę, neišrinkdamas 
redaktoriaus Vitaičio, kurs 
Tėvynę redagavo net 18 me
tų. Jo vieton išrinktas aiš
kus socialistas Kl. Jurgelio
nis. Vitaičio priešai vedė 
prieš jį kovą demokratijos 
vardan ir pašalino žmogų, 
kurs buvo, tikime, labai nuo
širdus demokratas, bet nesi
dėjo prie demokratijos išda
vikų, pasipuošusių „bendro 
fronto” skraiste.

Aišku, kad gaila Vitaičio, 
kaip žmogaus ir kaip lietu
vio, nežiūrint to, kad katali
kų visuomenė neturėjo jo 
asmenyje gilaus toleranto. 
Vienybėje ir aplink ją susi
spietę žmonės taip nusipoli
tikavo, kad vadinamą tauti
nį Susivienijimą visai atida
vė socialistų kontrolei. Gal 
Vitaitis bus ta auka, per ku
rią tautininkiška grupė pra
vers savo akis ir pajėgs su
prasti, kur „šuva pakastas”.

Komunistai džiaugiasi sa
vo turėtomis pramogomis, o 
jų laikraštis net ir Dievo 
vardą parašė didžiąja raide, 
ko iki šiol nedarydavo. Mat, 
redaktorius Mizara pasisa
kė gavęs katalikų paklausi
mų, kodėl komunistams Die
vas padedąs. Į tą klausimą 
Mizara atsakė taip: „todėl,

kad mūsų dienraštis visados 
gynė, gina ir gins darbo 
žmonių reikalus”. Iš to pa
reiškimo sektų aiški išvada, 
kad Mizara jau pripažįsta ir 
Dievą. Bet, tikriausiai, tai 
naujas komunistų „triksas” 
apgaudinėti visus, dangstan
tis tuo, kam visai netiki. 
Komunistai skelbiasi moder
niausiais demokratais, tad 
gal netrukus pasiskelbs ir 
moderniausiais Dievo išpa
žinėjais ir garbintojais... 
Tačiau komunistai labai ge
rai pažįstami iš jų darbų.

Tik ką išėjo iš spaudos 
nauja knyga — Lietuvių 
Kalbos Gramatika, kurią pa
rašė kun. dr. Jonas Starkus, 
Marianapolio kolegijos pro
fesorius. Knyga parašyta ir 
pritaikinta lietuviams ame
rikiečiams. Ji greitai bus 
pradėta platinti. Mūsų no
ras, kad ji surastų ko dau
giausiai susidomėjusių iš
mokti lietuvių kalbos. Tiki
me, kad dar bus progos pla
čiau supažindinti su šia nau
ja, labai reikalinga knyga.

Malonu pranešti skaityto
jams, kad kitame numeryje 
pradėsime spausdinti ameri
kiečiams lietuviams gerai 
pažįstamo profesoriaus K. 
Pakšto ilgą ir išsamų straip
snį labai svarbiu Vilniaus ir 
tautinės vienybės klausimu. 
Skaitytojai galėtų su tuo 
straipsniu supažindinti savo 
bičiulius, kurie negauna 
AMERIKOS.

' A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 
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SAVAITĖS [VYKIAI
Prezidentas keliauja

Šią savaitę prezidentas 
Roosevelt pradėjo didelę ke
lionę, kuri nugabens jį iki 
Ramiojo vandenyno pakraš
čių. Savo kelionėje jis pasa
kys ištisą eilę politinių kal
bų, kuriose kvies įvairių 
valstybių gyventojus rudens 
rinkimuose balsuoti už tuos 
kandidatus į Kongresą, ku
rie visą laiką rėmė prezi
dento sumanymus. Išvykda
mas Roosevelt dalyvavo 
New Yorke Pasaulinės pa
rodos valdžios paviljono pa
matų padėjimo iškilmėse ir 
mokytojų sąjungos suvažia
vime. Mokytojams pareiškė, 
kad jų pareiga auklėti jau
nuomenę šios šalies demo
kratinėje dvasioje. Kai civi
lizacijos laikrodis, kalbėjo 
prezidentas, gali būti atsuk
tas atgal deginimu knygynų, 
ištrėmimu mokslininkų, ar
tistų, muzikų, rašytojų ir 
mokytojų, cenzūravimu ži
nių, literatūros ir dailės, tai 
didelė našta tenka toms ša
lims, kur laisvos minties ir 
laisvo mokymosi žibintas 
dar dega. Jei laisvės ir pilie
tinių teisių ugnys gesta ki
tose šalyse, sakė preziden
tas, tai jos mūsų šalyje turi 
tapti dar šviesesnės.

Švenčių aukos
Liepos 2 — 4 dienų šven

čių metu įvairiuose nelai
minguose atsitikimuose vi
soje šalyje žuvo 517 asmenų, 
kurių 258 žuvo automobilių 
nelaimėse. Pernai per liepos 
4 d. šventę žuvo 563 asme
nys. Besimaudydami ar lai
veliais važinėdami šiemet 
nuskendo 141 asmuo, 20 nu
sižudė, 27 nušauti netyčia, 
3 mirė nuo „fireworks” ne
laimių. Daugiausia žmonių 
per tas šventes žuvo New 
Yorko valstybėje, po to seka 
Pennsylvania. Tik Nevadoje 
ir Nebraskoje nebuvo tra
giškų nelaimių.
Lygiai prieš metus

Liepos 7 d. sukako lygiai 
vieneri metai, kai japonų 
kariuomenė turėjo neva ma
nevrus prie kinų Peking© 
miesto ir tai buvo priežas
tis japonų kinų karo, kurs 
žiauriai vyko per visus me
tus ir dabar tebesitęsia. Ka
ras ir iki šiol dar oficialiai 
nepaskelbtas, nors Kinija 
jau neteko milžiniškų že
mės plotų ir daugiau kaip 
šimto milijono gyventojų, 
kurie pateko Japonijai. Ka
ro reikalų žinovai dar la
biau linkę tvirtinti, kad ja
ponai pradėję sau pražūtin
gą žygį, kad jie neįstengs 
suvirškinti užgrobtų žemių 
ir žmonių.
Velnio sala panaikinta

Prancūzijos vyriausybė 
galutinai nutarė uždaryti 
bausmės koloniją Velnio sa
loje, kuri yra Pietų Ameri
koje. Į šią salą buvo siun
čiami įvairūs nusikaltėliai. 
Apie toje saloje gyvenimą 
parašė knygą vienas pabėgė
lis. Tos knygos santrauka 
spausdinama AMERIKOJE 
nuo praeito numerio. Mano
ma, kad ši knyga turėjo ne
abejotinos įtakos tos baus
mės kolonijos uždarymui.

O VILNIAUS, neužmiršk! 
lietuvi!

LIEPOS KETVIRTA 
PAMINĖTA LIETUVOJE

Kaunas. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių nepri
klausomybės paskelbimo 
šventė — Liepos Ketvirtoji 
— iškilmingai paminėta 
Kaune. Minėjimą suruošė 
Lietuvių Amerikiečių drau
gija. Iškilmingas posėdis į- 
vyko Vytauto D. muziejuje. 
Kalbas pasakė dr-jos pirm. 
Julius Kaupas, kun. Jonas 
Balkūnas ir švietimo vice- 
ministeris Masiliūnas. Ame
rikiečių Pirmyn choras su
giedojo Lietuvos ir Ameri
kos himnus ir padainavo į- 
vairių lietuviškų ir ameri
kietiškų dainų.

Amerikos atstovas Kaune 
Norem uždėjo vainiką prie 
nežinomo kareivio kapo. Ge
nerolas Nagius pabrėžė 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus didelius nuopelnus Lie
tuvos nepriklausomybės pra
džioje ir įteikė poniai No
rem rožių bukietą.

Tai bene pirmas kartas, 
kai Lietuvoje paminėta Lie
pos Ketvirtoji.

ŽYDŲ SPAUDA APIE 
LIETUVĄ

New York. — New Yorke 
išeinantis žydų dienraštis 
Forward birželio 6 d. at
spausdino A. Etkindo ilgą 
straipsnį apie Lietuvą ir žy
dų padėtį tenai. A. Etkind 
gražiai atvaizdavo Lietuvą, 
jos padarytą pažangą, 
džiaugiasi stibiai pasireiš
kusiu paskutiniu laiku eko
nominės padėties pagerėji
mu. Taip pat pabrėžia gerą 
lietuvių ir žydų sugyvenimą. 
Straipsnį užbaigė pasakyda
mas: „Kaimyninių valstybių 
žydai gali mums pavydėti 
— mes Lietuvoje nesame pi
liečiais antros klasės”.

Tas nepatiko apie prieš 
pusmetį atvykusiam iš Lie
tuvos dr. Sudarskiui. Jis 
kaip tik priešingos nuomo
nės ir birželio 25 d. Forward 
atspausdino jo ilgoką straip
snį, pavadintą „Antra me
dalio pusė”.

Atėmė pilietybę
Rumunijos vyriausybė pa

skelbė, kad Rumunijos bu
vęs atstovas Washingtone, 
Karolius Davila, nebelaiko
mas Rumunijos piliečiu. Da
vila išbuvo rumunų atstovu 
8 metus ir Washingtone pla
čiai žinomas, kaip gabus di
plomatas. Karaliui Karoliui 
įvedus Rumunijoje visišką 
diktatūrą, Davila pasisakė 
prieš karalių ir todėl neteko 
pilietybės.
Gedulas Palestinoje

Praeitą savaitę viso pa
saulio žydai pakėlė didžiau
sią triukšmą dėl vieno jau
no žydo Palestinoje pasmer
kimo mirti. Anglų teismas 
pasmerkė mirčiai vieną žydų 
jaunuolį, kurs atrastas kal
tu paleidime kelių šūvių į 
autobusą, kuriuo važiavo 
grupė arabų. Iš visur žydai 
siuntė protestus ir prašy
mus, bet visa tai negelbėjo 
ir jaunuolis pakartas. Jis 
buvo kilęs iš Lenkijos. Dėl 
jo mirties visoje Palestinoje 
paskelbta visuotinė žydų ge
dulą. žydai sako, kad tai 
pirmas žydas pakartas Pa
lestinoje nuo pat jos sunai
kinimo laikų.

POPIEŽIAUS LAIKRAŠTIS
UŽSTOJA ŽYDUS

Vatikanas. — Popiežiaus 
pusiau oficialus laikraštis 
Osservatore Romano liepos 
5 d. atspausdino straipsnį, 
kuriame pareiškiamas aiš
kus nepasitenkinimas dėl 
daug kur daromų žydų per
sekiojimų. Laikraštis pažy
mi, kad priešžydiška propa
ganda davė tokius vaisius, 
kurie neverti XX-to amžiaus 
civilizacijos.

Laikraštyje pažymima, 
kad daug kur veiksmai prieš 
žydus yra ne tik kraštutinai 
prieškrikščioniški, bet ir ne
žmoniški. Nepasitenkinama, 
rašo laikraštis, žydų ištrė
mimu, bet jie dar mušami, 
sužeidžiami ir net žudomi.

POTVYNIAI JAPONIJOJE

Tokio. — Kobe apylinkėje 
siautė dideli potvyniai, ku
riuose žuvo apie 350 asmenų 
ir apie 400 asmenų dingę be 
žinios. Tarp žuvusių yra ir 
svetimšalių. Apskaičiuoja
ma, kad per 70,000 namų vi
sai sunaikinti arba labai ap
gadinti. Šioje apylinkėje to
kio didelio potvynio dar nie
kada neturėta.

Miestas visas paskendęs 
vandenyje. Prekyba sustab
dyta. Visoje apylinkėje vyk
domi gelbėjimo darbai. Po
tvynių nelaimes japonams 
padidino ir buvę žemės dre
bėjimai. Osakos mieste griu
vo mokyklos namai ir keli 
mokiniai užmušti.

32 VALSTYBĖS RŪPINASI 
TREMTINIAIS

Evian. — Šiame prancūzų 
mieste, prie Ženevos ežero, 
susirinko 32 tautų atstovai, 
kurie svarsto priemones ir 
būdus, kaip pagelbėti įvairių 
valstybių tremtiniams, pri
verstiems pasišalinti iš jų 
šalių dėl įvairių politinių, 
tautinių bei tikybinių prie
žasčių. Ši konferencija su
šaukta prezidento Roose- 
velto siūlymu. Daugiausia 
bus paliesti Vokietijos ir 
Austrijos pabėgėliai. Konfe
rencijoje atstovaujamos vi
sos demokratinės valstybės.

KUN. RYAN SMERKIA 
HAGUE REŽIMĄ

Duluth, Minn. — Katalikų 
universiteto prof. mons. 
Ryan savo kalboje smarkiai 
puolė Jersey City mayor o 
Hague režimą, kurs varžo 
žodžio ir susirinkimų laisvę. 
Jis paminėjo, kad daugis 
katalikų liko suvedžioti, 
pranešinėjant, kad Hague 
kovoja už amerikonizmą ir 
tikėjimą, tai esanti netie
sa — Hague kenkia Ameri
kos principams.

R. SKIPITIS IŠVYKO
Kaunas. — Draugijos Už

sienio Lietuviams Remti pir
mininkas Rapolas Skipitis 
išvyko į Pietų Ameriką, kur 
lankys lietuvių kolonijas.

— Ir Lietuvoje buvo sėdė
jimo streikas. Klaipėdos ce- 
liulozės (medžio apdirbimo) 
fabriko 1,100 darbininkų 
buvo sustreikavę, reikalau
dami padidinti atlyginimą 
bent 5 centus valandai. Iki 
jų reikalavimai buvo paten
kinti, darbininkai buvo atsi
sakę išeiti iš fabriko.

Iškilmingai Palaidotas Žuvęs 
Lietuvis Klaipėdoje

IŠ A.L.K. STUDENTŲ IR 
PROFESIONALŲ SEIMO

Thompson, Conn. — Lie
pos 2 — 3 d.d. Marianapolio 
kolegijoje įvyko Stud, ir 
Profesionalų sąjungos 7-tas 
metinis seimas, • prasidėjęs 
iškilmingomis pamaldomis 
kolegijos koplyčioje. Mišias 
atlaikė s-gos vicepirm. kun. 
Juozas Varnaitis (Denver, 
Colorado), asistuojamas ku
nigų A. Morkūno, M.I.C. ir 
Malakausko (svečio iš Lie
tuvos). Pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Pauliukonis.

Seims sveikino Rektorius 
kun. dr. J. Navickas, Lietu
vos Pavasarininkų centro 
narys stud. Ant. Skirius (ką 
tik atvykęs iš Lietuvos), 
kun. dr. J. Starkus, adv. Mi
leris, kun. Malakauskas, V. 
Uždavinys, kun. A. Petrai
tis, Pr. Galinis ir kiti. Tele
gramomis ir laiškais sveiki
no L. Šimutis, Vilkaviškio 
seminarijos amerikiečių 
kuopa, kun. Paulonis, kun. 
J. Balkūnas iš Lietuvos ir 
kiti.

Seimui paskaitas skaitė 
mokyt. J. Stulginskaitė ir 
stud. Jonas Petrauskas. Dis
kusijose ir paklausimuose 
labai gyvai dalyvavo visi da
lyviai. Buvo labai jauku, 
kad sąjungož'Vrfkla'ieiš.vi-. 
so lietuvybės klausimais gy
vai domėjosi jaunieji seimo 
dalyviai. Labai daug domė
tasi savo organo, Studentų 
Žodžio, turinio reikalu. Pasi
sakyta aiškiai, kad ir toliau 
organas būtų leidžiamas tik 
lietuviškai, neįvedant angliš
ko skyriaus.

Apie seimo nutarimus gal 
dar teks vėliau pranešti. Į 
naują centro valdybą išrink
ta : Juozas B. Laučka — gar
bės pirmininkas, stud. Jonas 
Petrauskas — pirmininkas, 
1 vicepirm. Elena Kudrotai- 
tė (Rochester), Ant. Dran
ginis — 2 vicepirm., P. Ven- 
slauskas — sekretorius, stu
dent. Gurklis — social sekre
torius, J. Klebauskas — ad
ministratorius, kun. K. Ur
bonavičius — vyr. redakto
rius, Jonas Pilipauskas — 
redaktorius, mokyt. J. Stul
ginskaitė — iždininkė, adv. 
A. Mileris — vyriausias or
ganizatorius.

MOKSLO DRAUGIJOS.
KLAUSIMAS BRIUSELY

. Kaunas. — Uždarius gry
nai kultūrinę Lietuvių Moks
lo Draugiją Vilniuje, Lietu
vos bibliotekininkų draugi
jos kreipėsi į Tarptautinės 
Bibliotekininkų Federacijos 
konferenciją Briuselyje, ku
ri liepos 5 d. ir svarstė Lie
tuvių Mokslo Draugijos Vil
niuje uždarymo klausimą. 
Laukiama iš ten žinių.'

DERYBOS SU LENKIJA

Kaunas. — Liepos 12 d. 
Varšuvoje prasidės Lietuvos 
Lenkijos prekybos sutarčiai 
sudaryti derybos.

Nuo liepos 1 d. jau prasi
dėjo tiesioginis geležinke
liais susisiekimas tarp Lie
tuvos ir Lenkijos.
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Klaipėda. — Liepos 2 die
ną čia palaidotas vokietinin
kų sukeltose riaušėse už
muštas lietuvis jaunuolis 
Kontautas, 16 metų jaunuo
lis, policininko sūnus. Laido
tuvėse dalyvavo 10,000 žmo
nių minia. Ant nekaltai žu
vusio jaunuolio kapo sudėta 
per 120 vainikų, tuomi pa
reiškiant protestą prieš vo
kiečių smurtą, kurį jie sukė
lė birželio 28 d.

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad daugiau į Klaipėdos uo
stą nebeįplauks laivai tos 
bendrovės, kurios laivas 
praeitą savaitę davė progos 
vokietininkams sukelti riau
šes. Birželio 28 d. įvykių by
lą spręs kariuomenės teis
mas; dabar vedamas tyrinė
jimas.

Vokiečių laikraštis New 
Yorke Staats-Herold liepos 
3 d. praneša, kad nuo Klai
pėdos nacių demonstracijos 
nukentėję mirė du lietuviai. 
Anglijos charge de affaires 
Kaune p. Prestonas, esą, lan
kęsis Klaipėdoje susipažin
ti vietoje su įvykiais.

PULK. VALUŠ1S PASKIR
TAS ATSTOVU

Kaunas. — Husarų pulko 
vądas, generalinio štabo 
pulkininkas' Aloyzas Valusis 
paskirtas Lietuvos karo at
stovu į Varšuvą.

Pulk. Valušis aukštuosius 
karo mokslus yra baigęs Pa
ryžiuje. Dabar buvo ir ka
valerijos štabo viršininkas. 
Jis yra vedęs prezidento 
Smetonos dukterį.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
DIREKTORIJOS ŽODIS

Klaipėda. — Birželio 28 d. 
vakare, atplaukus vokiečių 
keleiviniam laivui „Hanse- 
stadt Danzig”, uoste susi
rinko didelė minia, daug 
mokyklinio jaunimo. Laivui 
išplaukus, autonominei poli
cijai skirstant minią, vokie
tininkai išprovokavo mušty
nes akmenimis. Autonominė 
policija pavartojo ginklą. 
Įvykusių muštynių rezulta
te užmuštas 16 metų Gon- 
tautas ir keli sužeisti, iš jų 
trys sunkiai. Vėliau besi
skirstanti minia išdaužė si
nagogos langus.

Birželio 30 d. Klaipėdos 
Krašto Direktorija išleido 
atsišaukimą, griežtai per
spėdama gyventojus nedary
ti išsišokimų.

GALUTINAI UŽDARYTA
VILNIAUS LIETUVIŲ

ŪKIO DRAUGIJA

Vilnius. — Užmezgus di
plomatinius santykius, lenkų 
spaudoje pasirodė šiltų žo
džių lietuvių tautos atžvil
giu, bet jie tik žodžiais ir li
ko. Šiomis dienomis galuti
nai uždaryta Vilniaus Lietu
vių Ūkio Draugija. Nepakel
dami vis didesnio spaudimo, 
Vilniaus Krašto lietuviai 
gausiai siuntinėja delegaci
jas ir prašymus valdžiai lei
sti veikti uždarytosioms or
ganizacijoms ir mokykloms.
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Ko Nori Vatikanas ?
(Mūsų spec, korespondento 

Kaune)

Kaunas. — Derybos tarp 
Lietuvos ir-Vatikano veda
mos jau visas mėnuo. Ligi 
šiol derybas, kaip Kaune 
kalbama, trukdę Sovietai. 
Bet jų įtaka sumažėjo. Kun. 
Mironui pradėjus ministe- 
riauti, jo pirmu rūpesčiu bu
vo atnaujinti santykius su 
Vatikanu. Berods, buvo tai 
ir sąlyga užimti ministerio 
pirmininko vietą, ko taip bi
jojosi ir dar bijosi daugu
mas liaudininkiškų tautinin
kų (liaudininkų tautinin
kuose 80%).

Derybas vyriausybė raštu 
pradėjo tiesiog su Vatika
nu. Vatikanas raštu atsakęs 
ir pareiškė pageidavimus. 
Ar Lietuvos vyriausybė kon
kordato pakeitimus kokius 
padavė ar ne, nėra žinoma. 
Žinomi tik svarbesnieji Va
tikano pasiūlymai.

Be principinių siūlymų, 
liečiančių bažnyčios susi
tvarkymą, Vatikanas pareiš
kė savo norus fakulteto, 
jaunimo ir bendrai kat. ak
cijos reikalais. Teologijos- 
filosofijos fakultetas reika
laujamas atstatyti į pirmyk
štę būklę ir dar dvi kated
ras pridėti. Jaunimo orga
nizacijos privalo būti vysku
pų žinioje. Ypatingai kat. 
skautai ir moksleivių religi
nės kuopelės privalo turėti 
pilną laisvę. Ateitininkai ne
minimi. Katalikų akcija turi 
turėti visišką laisvę. Dar dėl 
bažnytinio susitvarkymo — 
vyriausybės prašoma pasta
tyti Kaišiadorių vyskupijai 
mažąją seminariją ir ją 
remti.

Šių visų pasiūlymų vy

riausybė bendrai nesibaido. 
Ponas Tonkūnas (švietimo 
ministeris) dar spyrėsi dėl 
fakulteto, bet nusileido. Or
ganizacijos taipgi negąsdi
na, tik kat. akcijos aiškini
mas skiriasi. Vyriausybei 
visur dar vaidenasi krikščio
nys demokratai. Katalikų 
veikime įžiūri „krikdemų” 
akciją. Vargas, kaip apsi
drausti nuo „krikdemų” įta
kos! Tad galima tikėtis 
spaudimo iš Vatikano drau
sti dvasininkus nuo bet ko
kio viešesnio veikimo, kad 
vyriausybė aliarmo nekeltų. 
Kaišiadorių vyskupijos ma
žoji seminarija taipgi atrodo 
nepriimtina, nes vyriausybei 
kainuotų keli milijonai litų. 
Bet šio klausimo išrišimas 
dar nesulaikytų vienus ar 
kitus susitarti.

Lietuvoje jaučiamas visų 
didelis susidomėjimas. San
tykių atnaujinimas pakreips 
politinę veiklą nauja vaga. 
Dešinieji tautininkai nesle
pia savo norų susitaikinti ir 
dirbti su katalikais. Bet jie 
mažumoje. Jei valstybės 
prezidentas būtų tikroje 
prasmėje tautos vadas, o 
tauta sektų zv^dą, tai baimė 
būtų bereikalinga. Vis dėlto 
p. Smetona nori normalių 
santykių su Bažnyčia. Bet 
prie dabartinių aplinkybių 
katalikai abejoja apie gali
mybes vyriausybei ištęsėti 
savo pažadus.

Kalbama, kad kun. Miro
nas po susitarimo atsistaty
dinsiąs ir vėl grįšiąs p. Tū
belis. Rimtieji tautininkai 
tuo abejoja ir nenorėtų p. 
Tūbelio grįžimo. Su kun. Mi
ronu tautininkų politika 
krypsta dešinėn ir į blaives
nį rytojų.

Katalikų Socialinė Veikla
(Tęsinys)

Prof. T. Brauer, skaityda
mas 1928 metais paskaitas 
Oxforde, patiekė Mullerio ir 
Baaderio darbų naujo įver
tinimo pavyzdį. Savo veikale 
„The Catholic Social Move
ment” prof. T. Brauer rašo: 
„Aš jau minėjau Adomo 
Mullerio ir Franzo Baaderio 
vardus ir jų koncepcijų 
svarbai ir tolregystei nuro
dyti užtektina apsakyti įvy
kį, kurs buvo tikrai įdomus. 
Tuojau po Didžiojo karo Vo
kietijoje varėme aktyvią 
propagandą už socializaciją. 
Taip, 1921 metais, pačiame 
mūsų darbo uolume ir įkarš
tyje, socialistų rašytojas 
Siegmundas Rubinstein iš
leido žymėtiną ir plačiai 
skaitomą veikalą vardu „Ro
mantiškas socializmas”. Ta
me veikale gražiu stilium ir 
sąmoningai apibūdintas vo
kiečių masių nusiteikimo 
stebėtinas apsireiškimas, 
kuris nusigrįžta nuo ben
drųjų demokratijos koncep
cijų ir susija kitokioje, kil
nesnėje ir reikšmingesnėje 
vizijoje, vienintelėje pačių 
vokiečių sielos išraiškoje. Ta

vizija, kuria masės, kaip ir 
socialistai, gėrėjosi, betgi 
buvo niekas kita, kaip tik 
realistinis Mullerio ir Baa
derio teorijų svarbiųjų už
davinių interpretavimas. 
Teisingi stebėtojai, kalbėjo 
pats Rubinstein, negali išsi
laikyti ir turi duoti liudiji
mą, kad iš katalikų pusės 

‘duota tikriausias ir simpate- 
tiškas socialinio gyvenimo 
naujųjų formų nuvokimas” 
(p. 18 — 19).

Katalikai socialiniai refor
matoriai pionieriai

Galingai išsitarta kritiko
je, kad Muller, Baader, ir ki
ti „romantikai” per daug 
svajojo apie grįžimą į vidur
amžių formas, kurias ben
druomenė buvo pergyvenusi, 
tačiau pasilieka reikšminga, 
kad viduramžių socialiniai 
principai ir įstaigos buvo į- 
kvėpimas ne socialistams, 
bet tiems protauto jams, ku
rie pažino kapitalizmo blo
gumus ir žvelgė į geresnę 
socialinę tvarką. Tai yra tie
sa apie protestantiškąją An
gliją, kaip ir apie kontinen
tą. Edmundas Burke gaivi
no savo protą Anglijos se-

nosios konstitucijos gvilde
nimu su savo pradu vidur
amžiuose. Savo „Pašneke
siuose apie visuomenę” Sou
they įdėjo į Tomo More bur
ną visas pažiūras apie vi
suomenės gerovę; pats Cor
bett, populiarus kapitalisti
nio individualizmo priešas, 
savo raštais iškėlė priešre- 
formacinę Angliją; taip pat 
ir Jaunosios Anglijos Akci
ja lygiai buvo dėkinga vi
duramžiams, kas aiškiai ži
noma „Sybilio” skaityto
jams ir užtenkamai faktų 
randama kitose Disraelio 
novelėse.

Villeneuve-Bargemontas ir 
Karolis de Coux

Sismondi, protestantas, 
buvo pirmasis, parašęs si- 
stematinės ekonomikos trak
tatą, kuriuo stengtasi pritai
kinti etikos principus be jo
kio patarimo grįžti į seną
sias socialines formas. Jo 
pavyzdžiu tuojau pasekė 
prancūzų katalikai, kaip 
grovas de Villeneuve-Barge
montas, kuris 1894 metais 
išleido trijų tomų veikalą 
vardu „Krikščioniškoji poli
tinė ekonomija”. Jis turėjo 
gausių praktiškų žinių ir 
administratyvio prityrimo. 
Jis nurodė ne vien palaido
sios kompeticijos individua
listinių argumentų klaidin
gumą, bet dar siūlė aiškias 
ir praktiškas formas, kurios 
atrodė labai pažangiomis to
se dienose. Jis troško, kad 
būtų priverstinas švietimas 
visiems ir nemokamos mo
kyklos vaikams kiekviename 
kaime ir mieste; kad būtų 
įsteigti taupymo bankai ir 
priverstinas taupumas dar
bininkams; kai uždarbis pel
ningas, kad jie prisipratintų 
taupyti; kad sanitariški in
spektoriai prižiūrėtų darbi
ninkų sveikatingumą visose 
dirbtuvėse; kad be gydytojo 
liudijimo vaikai, mažiau 15 
metų amžiaus, nebūtų sam
domi darbui; kad minimumo 
uždarbį spręstų tinkamam 
pragyvenimui skirtos komi
sijos; kad valdžia duotų pa
ramą agrikultūrai ir tarp
tautinio darbo legislaci  j ai 
(įstatymdavystei).

Kitas katalikas ekonomis
tas, Villeneuve-Bargemonto 
bendradarbis ir bičiulis, bu
vo grovas Karolis de Coux. 
Jis skaitė daug paskaitų 
apie ekonomiką Paryžiuje,
kur priešinosi dominuojan
čiai laissez-faire mokyklai ir 
varė kovą prieš kapitalizmo 
išnaudojimus. Kuomet Lou- 
vaino Katalikų Universitete 
įsteigta Politinės Ekonomi
jos katedra, jis pirmasis bu
vo kviestas ją užimti, nes 
universiteto autoritetai la
bai domėjosi socialine veik
la ir patėmijo jo nuopelnus 
socialinėje veikloje; be to, 
patys universiteto autorite
tai priešinosi tariamos mo
kyklos ekonomikos nekrikš
čioniškam dėstymui.

Vicomte de Melun
Tame laikotarpyje gyve

no dar kitas uolus katalikas, 
kurs dėl savo progresyvumo, 
praktikos ir plačios pasaulė
žiūros buvo laikomas kaip 
tikrai nepaprastas asmuo. 
Jo asmuo žinomas vardu 
Vicomte de Melun. Tas pran
cūzų genijus geriausiai pa
rodo save individualiniame 
darbe. De Melun buvo atsi
davęs koordinacijai. Po dvy
likos metų, kaip vienas dau
gelio socialinių darbuotojų 
Paryžiuje, 1842 metais jis 
sudarė Labdarybės Veikimo 
komitetą, kuris turėjo suko- 
ordinuoti įvairių labdarin
gųjų pastangų žygius, kad 
išvengtų trūkumų ir apsilei-

dimo. Jis leido laikraštį, 
kurs buvo pavestas skleisti 
sumanias žinias apie sociali
nę gerovę ir skaitytojus su
pažindinti su praktiškais 
klausimais kalbamoje srity
je. Jis įsteigė lokalines, tau
tines ir internacijonalines 
organizacijas, kurių uždavi
nys buvo sumaniau ir išga- 
ningiau skleisti labdaringus 
darbus. Jis buvo gvildento- 
jas ir aiškintojas to viso, 
kas Anglijoje ir Amerikoje 
vadinama labdarybės orga
nizacija, arba socialine lab
darybe. Jo ypatingiausias 
atsižymėjimas buvo bendra
darbiavimo palaikymas tarp 
valstybės ir gerosios valios 
labdarybių. Dabar tokia ko
operacija egzistuoja Angli
joje, Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje ir kituose kraštuo
se, kur visur atrodo paran
kiausia.

Tačiau, tokis nusistaty
mas nepatiko visiems pran
cūzo de Meluno bendradar
biams, nors jie ir buvo kata
likai. Pats grovas de Melun 
buvo net skaitomas kaip so- 
cijalistas. Ir prisibijota, kad 
suartėjimas su valstybe ga
lėtų pakirsti religiškoms 
labdarybėms gyvybę. Vis 
dėlto de Meluno schema bu
vo taip plati, kad jam buvo 
reikalinga legislatures plat
forma vykdyti savo visoke
riopus sumanymus ir, jo lai
mei, 1849 metais jis išrink
tas į legislatorius. Jis buvo 
skirtas į komitetą pravesti 
socialinės legislatures pro
jektus ir čia jis rado tinka
mą ir mėgiamą savo sritį, 
ir čia pat tapo vyraujanti 
galybė pozityvėje veikloje, 
kurią jam varyti padėjo ko
mitetas. Jis rūpinosi namų 
ir šeimų reikalais, sanitaci- 
ja, piliečių sveikata, apdrau- 
da, pašalpa' fr visais kitais 
svarbiais reikalais, kurie 
skverbėsi į jo atitinkamą 
socialinės veiklos programą. 
Jis sumanė tautinę sociali
nių agentūrų sistemą, plana
vo mokyklas vaikams ir su
augusiems, rūpinosi taupy
mo bankais, atostogų cen
trais, kūdikių ir vaikų slau
gymu dienos metu, kliniko
mis, ligoninėmis, ir k. Jis 
reikalavo pelno išdalinimo 
tarp darbdavių ir darbinin
kų, legislaci jos prieš ilgas 
darbo valandas ir kovojo 
prieš pavojingas arba ne
sveikas apystovas darbinin
kams. Jis turėjo sumanymų 
tarptautinėms sutartims pa
laikyti socialines normas 
prieš kompeticijos pavojus.

Vis dėlto jis gimė 50 me
tų pirma atitinkamo laiko ir 
gal gimė ne toje tėvynėje; 
kitame krašte jo veikla būtų 
pasauliui davusi išganinges- 
nių pasėkų. Prancūzija ne
buvo ta šalis, kurioje būtų 
buvę galima turėti arba duo
ti reikalingo ir sėkmingo 
tarpininkavimo darbinin
kams tarp valstybės ir pri
vačių agentūrų, kaip kad de 
Melun svajojo ir troško. Jis 
nenustojančiai varė nuolati
nę sunkią kovą. Mat, prieš 
jį stojo laissez-faire fanati
kai, kurie norėjo, kad val
stybė nieko neveiktų; prieš 
jį varėsi individualistai, ku
rie priešinosi centralizaci
jai; irgi nepalankiai į jį žiū
rėjo net kai kurie katalikai, 
kurie manė, kad valstybė 
gali nuslopinti religinę arba 
privatinę labdarybę. Deja, jo 
gražius sumanymus palaikė 
vienintelis socijalistas iš ko
miteto; iš to matyti, kad ki
ti komiteto nariai žiūrėjo į 
jo schemą kaip pavojingą 
arba nepraktišką svajonę. 
Vienok, keletas jo kuklių 
sumanymų, kurie buvo labai

|S TĖVU ŽEMES
— Birželio mėnesį Kauno 

bazilikoje įšventinti 27 nau
ji kunigai. Iš jų 11 Kauno 
arkivyskupijos, 12 — Pane
vėžio vyskupijos ir 4 Kaišia
dorių.

— Kauno Ukmergės plen
to gatvė neseniai pavadinta 
Savanorių prospektu.

— Alytuje, apvirtus val
čiai, Nemune prigėrė jaunas 
žydas Berlinskis; Alsėdžių 
valsčiuje nuskendo vieno 
ūkininko pusantrų metų du
krelė.

— Rokiškėnai prieš visas 
apylinkes ir parapijas di
džiuojasi savo nuostabiai 
gražia ir turtinga mūro baž
nyčia, kurią vasarą lanko 
gausios ekskursijos.

— Akademinio jaunimo 
sporto sąjunga praeitą mė
nesį suruošė studentų kelio
nę baidarėmis iš Anykščių 
į Kauną su iškyla į Rubikių 
ežerą.

— Šv. Kazimiero seserų 
mergaičių gimnazija sulaukė 
15 metų sukaktuvių. Šios su
kaktuvės paminėtos birželio 
15 d.

— Birželio 10 d. užbaigtas 
praeitų metų derliaus supir
kimas. Iki birželio 1 d. su
pirkta naujo derliaus grūdų 
66,630 tonų. Ūkininkams už 
šį kiekį grūdų sumokėta per 
12 milijonų litų.

— Kaune gauta žinių, kad 
prie Lenkijos užsienių reika
lų ministerijos įsteigtas Lie
tuvos reikalams skyrius, ku
rio vedėju paskirtas Bohda- 
nas Koscialkovskis, kilęs iš 
Rokiškio apskrities ir tarna
vęs Lietuvos karo aviacijoje.

— Istorikas Adolfas Ša
poka apgynė savo parašytą 
disertaciją „Lietuva ir Len
kija po 1569 metų Liublino 
unijos” ir gavo istorijos 
daktaro laipsnį su aukščiau
siu pagyrimo laipsniu.

— Žemės ūkio ministerio 
Tūbelio atostogos buvo pra
ilgintos iki liepos 1 dienos, 
nors ir skelbta, kad Tūbelio 
sveikata visai gera jam grį
žus iš Šveicarijos.

— Nuo liepos 1 d. telegra
mų agentūra Elta pradėjo 
dirbti dviem pakaitomis — 
dieną ir naktį. Antra darbo 
pakaita skiriama vakari
niams ir naktiniams dien
raščiams.

— Šią vasarą numatoma 
užbaigti statyti mūrinę ku
nigų gydyklą Birštone, ku
rioje bus galima gydyti apie 
40 ligonių.

— Šiemet per 5 mėnesius 
Lietuva įvairių savo gami
nių užsieniui pardavė už 92 
mil. 800 tūkst. litų, o užsie
nyje pirko už 88 mil. 500 
tūkst. litų. Tokiu būdu, šie
met Lietuva per pirmuosius

mėnesius pardavė užsieniui 
savo gaminių už 4 mil. 300 
tūkst. litų daugiau, negu 
pirko. Daugiausia užsieniui 
parduota arklių, šviežios 
mėsos, lašinių, javų, veršių 
odos, kiaušinių, linų semenų, 
dobilų sėklų, lentų, linų pa
kulų ir nuobrukų ir t.t.

— Vilniaus miesto valdy
ba gavo pranešimą iš Jungt. 
Amerikos Valstybių, kad 
ten miręs labai turtingas 
vilnietis, Jurgis Buivydas, 
kurs palikęs milijoninį tur
tą. Miesto valdyba ieško tų 
giminių, kurie galėtų tą tur
tą partraukti į Vilnių.

— Nevėžio krantuose, 
Graužiuose, Josvainių vals., 
Kėdainių apskr., atkastas 
žmonių ir arklių kapinynas. 
Jau ištirtas ten 101 kapas; 
tyrinėjimai rodo, kad seno
vėje kartu su degintas žmo
nėmis būdavo laidojami ir 
jų mylimi žirgai; prie visų 
arklių skeletų rasta vienokių 
ar kitokių papuošalų.

— Hamburge įvykusioje 
tarptautinėje tautiškų šokių 
šventėje iš Lietuvos dalyva
vo 20 šokėjų grupė, kuri 
milžiniškos minios akivaiz
doje pašoko žemaičių kadri
lį (Jonkelį, Blezdingėlę, Suk
čių) ir kepurinę.

— Šiemet Lietuvoje per 
pirmus keturius mėnesius 
buvo 8,583 jungtuvės, gimė 
20,574 kūdikiai, mirė 11,313 
asmenų ir priaugo 9,261 as
muo.

— Pernai Lietuvoje par
duota 27 milijonai dėžučių 
degtukų. Už parduotus deg
tukus gauta 1,433,000 litų, o 
už degtukų bendrovės popie
riaus fabrike pagamintą po
pierių gattta ’6,497,089 litai. 
Degtukų bendrovė turėjo 
pelno 509 tūkst. litų.

— Kelių Valdyba svarstė 
siūlymą padaryti Kauną jū
rų uostu; tam planui įvyk
dyti reikėtų apie 50 milijo
nų litų, bet ir tada, atitinka
mai pagilinus Nemuno vagą, 
Kauną galėtų pasiekti tik 
mažesni jūrų laivai ir tik 
pavasarį, todėl nuo minėto 
plano atsisakyta. Dabar bus 
gilinama Nemuno vaga, kad 
didesni garlaiviai galėtų pa
siekti Kauną.

— Į Klaipėdą sugrįžo 
klaipėdietis Dovydas Kem- 
pys, kurs buvo patekęs pas 
Ispanijos sukilėlius nelais
vėn; jis važinėjo anglų lai
vais, tad jo išlaisvinimui 
tarpininkavo Anglija.

Neseniai prie Palangos 
pasienio policija sučiupo spi
rito kontrabandininkus, o 
keliems šauliams visai atsi
tiktinai pavyko Klaipėdos 
krašte suimti šilko kontra
bandininkus.

— Rytprūsių valdžia pa
skelbė ilgą sąrašą kaimų ir 
valsčių pavadinimų, kurie 
nuo dabar turės būti vadi
nami vokiškai, o iki šiol jie 
buvo lietuviški. Naciai sako
si naikiną svetimšalių su
teiktus vardus. Tačiau vi
siems gerai žinoma, kas yra 
tikrieji Rytprūsių svetimša
liai. Lietuviai gyveno Ryt
prūsiuose iš seno, o vokie
čiai ten yra tikri ateiviai.

— Praeitais metais Liet
ūkio bendrovė turėjo 72,- 
882,496 litų prekybos apy
vartą. Prieš 15 metų Liet
ūkio metinė apyvarta siekė 
tik pustrečio milijono litų. 
Netrukus Šiauliuose Liet
ūkis numatąs pastatyti linų

naudingi, buvo legislatures 
užtvirtinti, bet jo patys 
svarbieji planai tapo išblaš
kyti. Kita nelaimė — 1851 
metais jis tapo įkalintas, ka
dangi protestavo prieš Na
poleono IU-čiojo coup d’etat 
(perversmą). Ir po to savo 
gyvenimą aukojo labdarybei 
ir atsidavė privačiam gyve
nimui. Jis be galo džiaugėsi, 
kad nusipelnė darbininkų 
meilės ir dėkingumo; ir pa
tys darbininkai žvelgė į jį, 
kaip į savo vadą ir tėvą. 
Šiandien jis gerbiamas kaip 
socialinės katalikybės čem- 
pijonas pionierius, nežiūrint, 
kad gyvendamas buvo susi
laukęs pasipriešinimo iš sa
vo bendradarbių katalikų apdirbimo fabriką, 
pusės. ' ‘

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)

— Seirijų valsčiuje ke
liems gyventojams teko ma
tyti įdomią kovą tarp la-

LIETUVIS IR SPAUDA

B. Mussolini sako: „Span, 
da už midų gardesnė, qį 
kardą aštresnė; ja draug 
pritrauksi; ja priešus m 
veiksi”.

1904 metai labai reikį 
mingas momentas lietinį 
spaudai. Tais metais can ' 
jungas, matydamas, kad vr 
tiek negalima lietuvių spat 
dos užslopinti, suteikė laį 
vę, nes kitos išeities negalė . 
jo būti.

Lietuvių spauda, noj j į

aštrus, griežtas buvoiį 
mas caro, vištik klestėjo, 
Bet kokios buvo tada sąjy. 
gos! Reikėjo spausdinti į 
tai, užsieniuose. Ir taip jį 
spausdinus surasti skaityto 
ją buvo nelengvas darbų 
nes nežinai, kam pasiūlysi’. 
Bet lietuvis, kilęs iš sami, 
nomis apaugusios bakūžėj I 
suprato spaudos tikslą. J’s 
dirbo, lyg skruzdėlė neėda-1 
ma už save didesnį šipulį k ji 
tas garbingas spaudos pio- ! 
nierius — knygnešys plati- į 
no naktimis, kada būdavo į 
tamsu, merkė rudenio lietus, Į 
jis bėgo per pasienį nuošales
nėmis vietomis, kur tanked 
nis buvo miškas; ne kartą Į - 
jį išgąsdino ir bailusis kiš-1 
kis...

Atnešęs į kaimus, mieste-1 
liūs pardavinėjo ir ne kartą I 
buvo savo pirkėjų išduotas į 
ir išsiųstas į Sibirą kalėti i 
Už ką jį siuntė į Sibirą? Už H 
tai, kad jis platino lietuvis- Į 
ką žodį. Bet tai knygnešio 
nenugąsdino, dar daugiau 
suteikė jėgų, pasiryžimo. Ir g 
šis pionierius nešė, gabeno, B 
slėpė kur išmanydamas, kišo I 
po stogu, dėjo į bičių avi-1 
liūs, į paukščių inkilėlius. I 
Dieną surasdavo pirkėjų, | 
v^aka^ pristatydavo. Tai I 
vaizdelis, kaip tais laikais 
klestėjo neužgniaužiamas 
lietuvio atsparumas spau
dos darbe. Ne be reikalo 
aukščiau parašyti B. Mu
solinio žodžiai sutrumpintai 
sako, kad spauda — viskas.

Dabar mes turime nepri
klausomą savo Lietuvą. 
Koks džiaugsmas! Jau ne
reikia slaptai spausdinti vie
no ar kito laikraščio, kalen
doriaus bei maldaknygės. 
Dabar nepriklausomoje Lie
tuvoje išeina keli šimtai lai
kraščių, į dieną net po du 
kartus, į metus išleidžiama 
kelios dešimtys tūkstančių 
knygų. O kiek dar yra išei
vijoje. Tai didis tautos lobis 
— ginklas.

Užbaigsiu šiais L. Tolsto- i 
jaus žodžiais: Inteligentas 
be spaudos — obuolys iš- 
griauštaviduris: pasižiūrėti 
gražus, paragauti — aitrus. 
Tad tenelieka nė vieno lietu
vio, kuris neskaitytų lietu
viškosios spaudos — knygos 
ir laikraščio.

S. Valatka.

i

pės ir gulbino; lapė norėjusi 
įsiveržti į gulbių lizdą. Gul
binas smarkiai apdaužęs 
sparnais lapę, bet „kariau
jančias” puses perskyrė ėję 
pro šalį gyventojai.

— Jungtinių Amerika 
Valstybių atstovas Kaune50 
žmona apsilankė PrišB- 
mo bažnyčioje ir pareiškė, 
kad tokia bažnyčia galėtų 
didžiuotis bet kuris kraštas. 
Jis pareiškė norą dalyvauti 
pirmose pamaldose, kurk* 
įvyks bažnyčios statybą ui- 
baigus.

— Surviliškio valsčiuje, 
Šventibrastyje pastatytas 
paminklas žuvusiems 1863 
metų sukilime. Šventibras- 
čio mūšyje žuvo ir keli ku
nigai, kovoję prieš rusus.
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S. Valatka.

New York = Budapest = Kaunas
(Tęsinys)

Eucharistinis Kongresas
Su Lietuvos maldininkais 

teko susipažinti Kongreso ■ 
atidarymo vakarą. Daugu
mas jų apsigyveno West 
End viešbutyje prie vakarų 
stoties. Vyskupai apsistojo 
Regnum Marianum vienuo
lyne. Su kun. Mieleška ir 
dir. Petru Končium kalbė
jaus dėl bendros lietuvių 
tvarkos. Reikia apgailestau
ti, kad lietuvių maldininkai 
buvo nesuorganizuoti kon
gresui. Tiesa, turėjome vie
ną posėdį bendrai, be to, vie
nas bendras pamaldas, bet 
nieko daugiau. Kitų tautų 
žmonės įvairiuose kongreso 
posėdžiuose dalyvaudavo 
bendrai su savo dvasiškija, 
vėliavomis, giesmėmis, mal
domis. Dažnai eisenose ma
tyti buvo tautinės grupės. 
Jų viešbučiai ir skirtos baž
nyčios papuoštos tautinėmis 
vėliavomis, aikštėje ar salė
se jų kalbomis užrašai, vė
liavos. Įvairios kalbos pasa
kytos per garsiakalbius, 
kaip aikštėje ar prie Duno
jaus procesijos metu. Buvo 
prašyta paimti mūsiškės 
grupės fotografija, tai tik 
mėgėjai ėmė posėdžio metu 
salėje. Kitų tautų grupes 
net viešoji spauda paduoda
vo, bet ne lietuvių. Visos 
tautos darė viešas eisenas, 
bet ne lietuviai. Įvairiausių 
kalbų išgirsdavai per gar
siakalbius dažnuose paren
gimuose, bet ne lietuviškai. 
Net tarptautiniame posėdy
je, geg. 28 d., kai buvo skir
ta lietuvių kalbėtojui trys 
minutės kalbėti, tai p. Pet
ras Končius, skelbtas kalbė
tojas, nepasirodė; kalbą te
ko man pasakyti ir manęs 
klausėsi didžiulė minia ir tik 
penki lietuviai (prel. Grigai
tis, kun. Ambotas, adv. K. 
Balkūnas ir abi Rėkiūtės). 
Kviestasis kalbėtojas su pa
lydovu ir ekskursantais pa
sirinko svečiuotis Lietuvos 
garbės konsulo ūkyje už 
Budapešto. Buvo įspūdis, 
kad iš Lietuvos vyko ne 
maldininkai, tik ekskursan
tai. Pageidaučiau, kad ki
tuose kongresuose lietuviai 
ir gausingiau ir tinkamiau 
dalyvautų.

Visos tautos savo kalbėto
jus fotografavo ir spausdi
no laikraščiuose, o lietuvių 
nebuvo kam rūpintis. Lietu
vos spauda nė nežinojo, kad 
lietuvis kalbėjo. Kalbos buvo 
per radiją transliuojamos ir 
Europa klausėsi. Kauno ra
dijui, žinoma, tas nerūpėjo...

Prie Dunojaus per iškil
mingą procesiją taipgi buvo 
įvairių tautų kalbos. Man te
ko prieiti prie transliacijos 
vedėjo ir paklausiau ar ne
galima ką nors lietuviškai 
pakalbėti; jis apgailestavo, 
kad visas laikas kitų užim
tas ir kad buvo galima tai 
anksčiau sutvarkyti. Neno
riu čia nė vieno kaltinti, bet 
noriu nurodyti, kad viskas 
yra galima prie gerų norų.

Antroji kongreso diena 
šeštinėse pasižymėjo ryte 
vaikų mišiomis Karžygių 
aikštėje, popietiniu tarptau
tiniu posėdžiu ir vakare iš
kilminga procesija Dunojaus 
upe.

Mišias laikė Paryžiaus 
kardinolas J. Verdier ir per 

' išimtas tūkstančių vaikų gie
dojo giesmes ir priėmė Ko
muniją. Komuniją dalino 
300 kunigų.

Kunigams bendras posė
dis buvo 10:30 vai. ryto šv. 
Stepono katedroje, kur kal
bėjo kard. Pacelli ir keli 
vyskupai. Susirinko čia kar
dinolai, vyskupai ir keli tūk
stančiai kunigų. Išeinant iš 
katedros man teko pirmą 
kartą sutikti ir pasveikinti 
J. E. vysk. J. Paltaroką.

Po pietų tarptautinis po
sėdis įvyko Kongreso salėje, 
kur telpa per 30,000 asmenų. 
Kalbėjo garsusis prof. Toth, 
Osservatore Romano redak
torius ir šių tautų atstovai: 
Albanijos, Anglijos, Argen
tinos, Australijos, Belgijos, 
Bolivijos, Brazilijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, čili, 
Danijos, Dancigo ir Egipto.

Vakare buvo įspūdingiau
sias kongreso įvykis — iš
kilminga procesija Dunoju
mi. Aštuntą valandą vakaro 
šv. Stepono katedros aikštė 
buvo pilna kunigų (apie 
3000), vyskupų ir kardino
lų. Sugaudė katedros varpai, 
išgirdome trimitus ir pama
tėme atvažiuojant Šv. Tėvo 
legatą kard. Pacelli, lydimą

Laiškas Amerikos Lietuviams

Rene Belbenoit
GYVENIMAS VELNIO SALOJE

sužibino žvakes, 
vienuolės išsiri- 
laikė uždegtas 
giedojo giesmes.)

ministerių, didikų ir kariuo
menes. Išsirikiavusi čia ka
riuomenė su orkestru tinka
mai jį pagerbė. Už dešimties 
minučių jau prasidėjo proce
sija. Išsirikiavo kunigai, 
prelatai ir vyskupai • ir nu
žingsniavo gatvėmis prie 
Dunojaus (4 blokai atstu
mo). Kiekviena Budapešto 
bažnyčia skambino varpais. 
Pakelyje kiekvieno namo vi
si langai 
Šaligatvėse 
kiavusios 
žvakes ir
Minios ir kunigai kartu pri
tardavo. Negalima aprašyti 
to įspūdžio, kurį padarė ši 
procesija. Prie Dunojaus 
laukė 5 laivai iliuminuoti 
lemputėmis. Į laivus susėdo 
dvasiškija, ministerial ir di
dikai. Trečiame laive išstatė 
Švenčiausiąjį, kur buvo kar
dinolai, vyskupai ir didikai. 
Procesija plaukė prieš van
denį ligi miesto ribų, iš kur 
grįžo ir plaukė ligi kitų mie
sto ribų. Visą laiką Šven
čiausiojo laivą lydėjo spin
dulių šviesa, leidžiama pro
žektorių nuo aukšto kalno 
Budos pusėje. Abiejose pu
sėse paupyje stovėjo žmo
nių minios (sako, apie pus
antro milijono) ir giedojo 
giesmes. Visu paupiu stovė
jo studentai ir skautai su 
degančiais fakelais. Visi na
mai paupiu turėjo languose 
žibančias žvakes. Ypatingai 
iliuminuota buvo paupyje 
stovinti parlamento karališ
ki rūmai. Visa tai darė to
kio įspūdžio, kurio negalė
siu užmiršti niekados. Ne 
vienam ašaros riedėjo iš 

. akių. Tos iliuminacijos, gies
mės, orkestras, minių šauks
mai sudarė tokią nuotaiką, 
kad džiaugsmas širdyje kilo, 
jog neužmirštas yra Aukš
čiausias Dievas tautose. Ne
buvo galima daugiau ir gra
žiau Dievui atiduoti pagar
bą, kaip tą vakarą Duno
jaus procesijoje.

Procesija tęsėsi tris va
landas. Užsibaigė kanuolių 
šūviais, fijerverkais ir vėl 
eisena atgal į katedrą. Man 
teko būti antrame procesijos 
laive (prieš Eucharistijos 
laivą); ar buvo kiti lietuviai 
kunigai ir vyskupai laivuo
se, nežinau. Ir čia nebuvome 
organizuoti.

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)

Kai 1918 — 1920 metais 
naujai atkurtos Lietuvos lai
svė buvo pavojuje, Jūs, 
brangūs broliai, at jausdami 
sunkią savo senosios tėvy
nės padėtį, visomis priemo
nėmis gausiai rėmėte mūsų 
pastangas ir padėjote išsau
goti tik ką paskelbtą nepri
klausomybę. Ir štai Lietuva- 
apsigynusi nuo visų priešų, 
ėmė tvarkytis viduje ir kur
ti iš naujo tas tautines bei 
kultūrines vertybes, kurių 
kūrybą svetimieji visą laiką 
buvo trukdę. Įėjusi į norma
laus valstybinio gyvenimo 
kelią, lietuvių tauta susirū
pino ir tų savo vaikų likimu, 
kurie prievarta buvo išplėšti 
klastingu pietų kaimyno žy
giu. Įsteigiama Vilniaus Va
davimo Sąjunga, kurios tik
slas ruošti tautą didžiam is
toriniam žygiui, paremtam 
teisybe, teisėtumu ir nuosai
kumu. Šiam kultūrinės ko
vos frontui finansiškai su
stiprinti įsteigtas Vilniaus 
Geležinis Fondas, kurio Ko
mitetas 1932 metais atsi
šaukimu, įdėtu visoje Ame
rikos lietuvių spaudoje, krei
pėsi į Jus, Amerikos lietu
viai, ir Tamstos aktyviai rė
mėte Vilniaus darbą, pirkda
mi Vilniaus pasus ir ženkle
lius ir šiaip gausiai aukoda
mi Vilniaus Geležiniam Fon
dui.

Kovo 17 d. ultimatumu 
lenkai, grasindami jėga, pri
vertė Lietuvos vyriausybę 
užmegsti diplomatinius san
tykius, kurių ligi šiol lietu
vių tauta, protestuodama dėl 
Suvalkų sutarties sulaužy
mo, griežtai vengė. Nėra 
abejonės, kad"lenkai ultima
tumo įteikimo metu su
traukdami prie administra
cijos linijos kariuomenę ir 
ruošdamiesi avantiūriškam 
žygiui, turėjo galvoje vien 
tik diplomatinių santykių 
sunormavimą, paremtą abi
pusiu lygiateisiškumu. Tai 
matėme iš to, kaip lenkai 
elgiasi šiuo metu su 1920 m. 
okupuoto Vilniaus krašto 
lietuviais. Jų būklė nė šiuo 
metu nė kiek nėra pagerėju
si, nors jau trečias mėnuo, 
kai santykiai vra. Nežiūrint 
daugelio pareiškimų atsa
kingų Lenkijos politikos vy

rų apie tai, jog santykius 
užmezgus, Vilniaus krašte į- 
vesti lietuviams tautiniai, 
visuomeniniai ir kultūriniai 
suvaržymai būsią atšaukti, 
ligi šiol niekas nepasikeitė. 
Lietuviškos mokyklos ir 
skaityklos uždarinėtos. Daž
nai lietuviška knyga laiko
ma priešvalstybišku agitato
rium ir todėl konfiskuojama 
ar draudžiama įvežti iš Lai
svosios Lietuvos. Draugijų 
veikimas neleidžiamas atgai
vinti. Prieš lietuvius rengia
mi išsišokimai, pasireiškią 
lietuviškose parapijose vė
liavų draskymu ir kitokiais 
negražiais darbais. „Ryto” 
'ir labdarybės draugijose ne
leistinai šeimininkauja vai
vados skirti globėjai. Lietu
viams keliamos už priešval
stybinį veikimą bylos ir po
licijos vykdomos kratos, 
ypač Vilniaus krašto kai
muose, nė kiek nesumažėju- 
sios. Ir tai ne viskas, iš kai 
kurių šaltinių turime žinių, 
jog iš tikrųjų šiuo metu len
kai nė nemaną suteikti ku
rių nors tautinių teisių Vil
niaus krašto lietuviams.

Tokie sunkūs suvaržymai 
Vilniaus krašto lietuvių, gy
venančių Lenkijos valdomo
je teritorijoje, Tamstoms, 
gyvenantiems laisvės šalyje, 
turbūt, atrodo, sunkiai su- 
prantami.x Juo labiau, kad 
taip yra save kultūringa 
vadinančioje ir svarbią Eu
ropos politikos misijonie- 
riaus rolę vaidinančioje 
Lenkijoje!

Šie skaudūs reiškiniai aki
vaizdoje sklandžiai einančių 
tarpvalstybinių derybų, ku
riose iš Lietuvos pusės ro
doma tiek geros valios ir 
taurumo ir ypač atsižvel
giant į tai, kad negausi len
kų mažuma laisvoje Lietu
voje niekeno nekliudoma 
gali naudotis visomis kultū
rinėmis priemonėmis, turi 
kelti nemaža susirūpinimo 
visoje lietuvių tautoje, ne
žiūrint kur jos nariai gy
ventų.

Brangūs Amerikos lietu
viai, su gyvu dėmesiu sekė
me spaudoje žinias apie Jū
sų ryžtingus protestus ir iš
kilmingus pasižadėjimus 
remti tėvynę pavojuje, kada

Kelionė prasideda Ir baigiasi švedų Amerikos Lini
jos laivais. Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholm© 

ar Kalmaro modemiškuoju S. S. .JJarleboi-"”

T—NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
TARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGA

DROTTNINGHOLM: Liepos 14, Rugplūčlo 8
GRIPSHOLM: — — — Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNGSHOLM:--------Rugplūčlo 18, Rugsėjo 14

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės l 
vietini laivakorčių agentą, arba

Nerelk švedų vizos keleiviams l Lietuvą per Švediją 
Laivų išplaukimai Iš New Yorko:

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

pietų kaimynas bandė tiesti 
savo neprietelišką ranką, 
kad užgrobtų ir sunaikintų, 
kas per 20 metų nepriklau
somo gyvenimo didžiomis 
pastangomis buvo sukurta. 
Stebėdami Jūsų jautrų su
bruzdimą, jautėme, kad mū
sų jėgos stiprėja, kad šioje 
kovoje ne vieni esame. Už 
tai Jums tariame nuošir
džiausią padėką.

Dabar jau tylu fizinio gin
klo arenoje. Bet Vilniaus 
krašto padangė vis tebėra 
juodu šydu pridengta, vis te
nai lenkinimo akcija tebetę- 
siama ir, atrodo, toliau dar 
labiau bus stiprinama, ne
abejotinai, net keliant koją 
ir į laisvąją Lietuvą.

Imdami šias visas aplin
kybes dėmesin, kviečiame į 
garbingą ir didingą lietuvių 
tautos darbą. Aukokime pa
gal išgales Vilniaus Geleži
niam Fondui. Pirkime Vil
niaus pasus ir ženklelius. 
Remkime savo tautiečius 
okupuotame Vilniaus kraš
te, palaikydami tenai lietu
višką kultūrą ir tautinę są
monę. Tegyvuoja mumyse 
Gedimino dvasia!

Vilniaus pasai ir ženkle
liai gaunami visuose Ame
rikoje esančiuose Vilniaus 
Vadavimo S-gos skyriuose ir 
Vilniaus Geležinio Fondo 
stotyse. Aukas prašome tie
siog siųsti Vilniaus Geleži
nio Fondo Komitetui, Kau
nas, Duonelaičio 9a.

Tikėdamiesi, kad šis mūsų 
laiškas ras Tamstų širdyse 
malonų pritarimą, kaip ir 
visuomet, iš anksto tariame 
nuoširdų ačiū. Kiekvienas 
Jūsų paaukotas šiam tikslui 
centas bus ypatingai verti
namas, o stambesnias sumas 
paaukojusių vardai bus įam

žinti Komiteto įsteigtoje 
Vilniaus Aukso Knygoje, 
kuri bus padėta Tautos Mu
ziejuje.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komiteto prezidiumas:
Pirm. prof. kan. F. Kemėšis 
Ižd. A. Kupcikevičius
Sekr. dr. V. Kauza 
Laikinoji sostinė Kaunas, 
1938 m. birželio 9 d.

AKLŲJŲ ROJUS

Jugoslavijoje yra Vetre- 
niko miestas, kurio gyvento
jai išimtinai tik aklieji. Mie
stą įsteigė karalius Aleksan
dras karo veteranams, ku
rie Pasaulinio karo metu 
neteko regėjimo. Miesto į- 
steigimo metu valdžia kiek
vienam aklam karo vetera
nui davė po namelį, kelis 
akrus žemės ir įvairių daik
tų, reikalingų mažam ūkiui 
tvarkyti. Karalius tuo nepa
sitenkino. Jis norėjo, kad 
aklieji ir apsivestų. Jis at
spausdino spaudoje atitinka
mus skelbimus ir kandida
čių į žmonas susirado dvigu
bai tiek, kiek reikėjo. Tuo
jau naujo miesto gyventojai 
gavo sau žmonas.

Šiandie šis miestelis yra 
vienas geriausiai gyvuojan
čių jugoslavų miestelių, nes 
jo ūkio gaminiams vyriausy
bė užtikrino geriausių rinkų. 
Nei vienas šio miestelio gy
ventojų neprąšė divorsų ir 
iki šiol ten gimė daugiau 
kaip 100 kūdikių.

— Katalikų Universitetui 
Remti draugijos naują val
dybą sudaro dr. J. Grinius, 
prof. K. Pakštas, dr. P. 
Mantvydas, kun. Mieleška ir 
kan. Steponaitis.

o; lapė norėjusi 
ilbių lizdą. Gul- 
kiai apdaužęs 
lę, bet „kariaii- 
les perskyrė ėję 
stojai

tstorasKaunesu 
flankė # 
jje ii pareiškė, 
bažnyčia g® 
et kuris krašto 
« norą dalyvi 
maldose, 
čios statybą

i

iškio valsčiuj®, | 
je pastatytas i 
žuvusioms 1863 Ji 
ne. šventibnff I 
žuvo ir keli 
j prieš rusus,.

(Tęsinys)
Tačiau susidraugavau su 

kaliniu, kurs irgi norėjo pa
bėgti. Jis turėjo kiek pinigų 
ir susitarėm bėgti. Pasišali
nę iš stovyklos pasiėmėm 
paslėptą luotelį; turėjome su 
savim pustuzinį kepalų kie
tos duonos, kelias dėžutes 
sardinių, kondensuoto pieno 
ir butelį, prikimštą degtu
kais. Atėjus nakčiai bijojo
me sukurti ugnį, kad neiš- 
duotumėm savęs. Tūkstan
čių tūkstančiai uodų lekiojo 
aplink mus ir mūsų veidai 
ištino nuo piktų įkandimų.

Po kelių valandų pastan
gų ir kovos per apgaulingas 
Maronio upelio bangas, mes 
pasiekėme olandų krantą, 
keli šimtai jardų už Al vi
nos. Ir ten beklaidžiodami, 
kvailai patekome į aikštę, 
kur grupė koribiečių indėnų 
dirbo. Jie tuojau pradėjo ar
tintis prie mūsų, iškėlę savo 
ginklus. Atidavėm visus pi- 

tikėdami juos papirk
ti bet jie nenuleido savo 

ginklų ir atidavė mus olan
dų valdininkams, norėdami 

į gauti gerą atlyginimą už

mūsų sugavimą. Kitą dieną 
mes jau buvom nugabenti į 
prancūzų teritoriją ir užra
kinti kalėjime.

Šv. Lauryno stovykloje 
yra keturi drausmės namai, 
kur būna apie 250 pasmerk
tųjų. Iš 40 asmenų mano 
skyriuje daugumas buvo at
siųsti už pabėgimą; jie grą
žinti iš anglų arba olandų 
Gujanos. Jie buvo viską išsi- 
pardavę už tabaką ir nė vie
nas jų neturėjo drabužių. 
Keli jų turėjo tik skarmalus 
apsidengti. Kankino karštis, 
nes oras įeidavo tik pro še
šis mažus langelius, kurie 
buvo 12 pėdų aukštumoje. 
Nakties metu mus surakin
davo, galvas atremdavom į 
sieną* o vieną alkūnę į gele
žinį užraktą. Grandinės nuo
lat tarškėdavo.

Šių vyrų laikysena baisi. 
Be užsiėmimo, be pinigų ta
bakui ar didesniems užkan- 
džiams, o čia dar nepaken
čiama aplinkuma ir tvanku
mas; jų padėtis neapsako
ma. Kai atvyksta „naujo
kas” ir atrandama, kad jis 
turi kiek pinigų, tuojau už-

puolimas ir apiplėšimas; jei 
jis mėgintų priešintis, galė
tų atsisveikinti ir su gyvy
be.

Už pabėgimą bausmė pa
prastai tokia: nuo 6 mėne
sių iki 5 metų uždarymas į 
bausmės skyrių. Kadangi tai 
buvo mano pirmutinis mėgi
nimas pabėgti, tai man pa
skyrė tik 60 dienų. Atlikęs 
bausmę, nusiųstas vėl į No- 
veau stovyklą; šį kartą ma
ne lydėjo sargyba ir pavesta 
man dirbti džiunglėse prie 
daržovių auginimo. Pirmą 
dieną mane baisiai sukan
džiojo didelės juodosios 
skruzdėlės ir sekantį rytą 
buvau taip ištinęs ir karš
čiavau, kad pranešiau ser
gąs. Gydytojas atsisakė ma
ne siųsti į ligoninę, o aš at
sisakiau dirbti. Už neklus
numą man paskirta 65 die
nos bausmės kambariuose, 
kur aš daug geriau jaučiaus, 
negu džiunglėse, nors ir bu
vau laikomas grandinėse su
rakintas ir dvi dienas iš tri
jų gaudavau tik sausą duo
ną.

Paleistas iš bausmės celių 
buvau nusiųstas į ligoninę, 
kaip patarnautojas, čia pir
mą kartą gavau progą bent 
kiek užsidirbti. Netoli ligo-

ninės augo vyšnia ir tokiu 
būdu pradėjau vyšnių pre
kybą. Kiekvienas kalinys, 
jei tik gali, įsivelia į kokį 
nors graftą. Vienas parduo
da kavą, kurią surenka iš 
virtuvės likučių; kitas naktį 
ištiesia blanketą ir suorga
nizuoja piniginį žaidimą; 
trečias turi dėžę saldainių 
ant blanketo ir žaidėjai me
ta į ją kiek pinigų ir atsi
laužia gabalėlį saldainių ir 
1.1. Barakų prižiūrėtojas 
taupo lempos šviesą ir su
taupytą aliejų parduoda ka
liniams. Ligoninės tarnauto
jas sumažina paskirtą pieno 
kiekį mirštantiesiems ir 
„taupmenas” parduoda.

Truputis po trupučio ma
no „kapitalas” išaugo ir kai 
įsigijau pakankamai drabu
žių, vėl pradėjau planuoti 
pabėgimą. Visą laiką kalėji
me tenka galvoti tik apie 
dvi išeitis: pabėgti arba 
mirti. Šį kartą aš pasisa
kiau sau, kad turės man pa
sisekti.

Kalėdų išvakarėse, kai 
sargybiniai rengėsi triukš
mingai švęsti Kalėdas, de
vyni mūsų, prisiekę iki pas
kutinių laimėti laisvę arba 
mirti, išslinkomę per tykias

džiungles prie upelio, kur tu
rėjome paslėptą laivelį, kurį 
tuojau paleidome į vandens 
srovę. Mūsų pavogtas laivu- 
kas buvo 30 pėdų ilgio; tu
rėjome maisto atsargai ka
vos, ryžių, tapijokos, kon
densuoto pieno, džiovintos 
jautienos ir bananų. Vande
nį supylėme į bačkutę, kurią 
laikėme upelyje kelias die
nas, norėdami pašalinti iš 
jos blogą kvapą; be to, ją 
gerai išrūkėme,

Pasiėkėihė MūrOnid upę ir 
už trijų valandų vykome jau 
13 mylių į Atlantą. Ten pri
taisėme laiveliui bures ir 
tuojau būtume atsidūrę į at
virą jūrą. Staiga išgirdome 
garsą panašų į perkūno. Mes 
artinomės į pavojų.

Marselius kreipėsi į Bas
ką, kurs anksčiau sakėsi 
esąs jūrininkas ir sušuko: 
„Baskai, esame pavojuje! 
Aš nieko nenusimanau apie 
laivą. Imki už vairo!” Bas
kas ramiai sėdėjo. Jis atsi
prašinėjo mūsų, aiškindama
sis nieko nežinąs apie jūri
ninkystę; jis sakėsi esąs jū
rininkas tik todėl, kad pri
kalbintų mus bėgti. Jis be
veik nesuskubo užbaigti sa
vo teisinimesi, kai mūsų lai
vo burių stiebiai lūžo įr kri

to ant mūsų. Nukrito ir bu
rės ir ihėš patekome į mir
ties pavojų.

Desperatiškai šaukdami, 
per stebuklą prisiyrėme prie 
kranto, bet vandens atsarga 
buvo visai sunaikinta. Nete
kome beveik viso maisto. O 
nebuvo praėję nei devynių 
valandų nuo mūsų pabėgimo 
iš stovyklos.

Kai tik pasiekėme krantą, 
Margelius sušuko į Baską: 
„Skubėki iš čia, kol dar ne
vėlu” ir Išsitraukė ilgą peilį. 
Manaū, kad kiti mūsiškiai 
būtų dovanoję Baskui, bet 
mes sustojome ratu, nuleido
me galvas ir nieko nesakė
me. Baskas pažvelgė į grasi
nantį peilį ir, netaręs žo
džio, pasišalino į džiungles.

Be jokių pastabų ėmėme 
apsvarstyti savo naują pa
dėtį. Žinoma, negalėjome 
tęsti savo* kelionės jūra. Su
tarėme pailsėti iki rytojaus 
ir tada keliauti į Paramari- 
bą per džiungles. Sekantį ry
tą sugrįžo Baskas ir verkda
mas aiškinosi, kad jis nega
lėjęs niekur eiti, nes visur 
patvinę. Marseliaus akyse 
aš išskaičiau mirties spren
dimą. Dideliu pykčiu Marse
lius šoko ant jo. Išsiliejo 
skausmo šauksmas ir Basko

kūnas susmuko. Dideliu šal
tumu, tartum nieko nebūtų 
atsitikę, Marselius pakėlė 
lavoną ir įmetė į vandenį, 
kur jo likimu pasirūpino 
bangos.

Po trijų dienų klaidžioji
mo per įvairias vietas palei 
pakrantes, nutarėme ko 
greičiausiai grįžti atgal į 
prancūzų Gujaną. Mūsų mai
stas beveik visai išsibaigė, 
bet buvome tikri, kad mūsų 
pajėgų užteks pasiekti Ma
ronio upę. Planavome ten 
gaudyti peteliškes ir tuomi 
pasiruošti sekančiam pabė
gimui. Įvairiose stovyklose 
turėjome draugų, kurie, ti
kėjome, galėjo mus paslėpti.

Keliavimas pasidarė spar
tesnis. Marcelius ir Marse
lius ėjo priešaky, praskinda- 
mi kelią. Aš ėjau paskui 
juos drauge su kitais trimis, 
o už mūsų sekė Čigonas ir 
Robertas. Čigonas vieną ko
ją turėjo medinę ir tai jam 
sunkino kelionę; jis dažnai 
sukniupdavo. Robertas ir Či
gonas buvo seni draugai ir 
todėl vienas kitam visada 
pagelbėdavo, kada tik reikė
davo.

(Bus daugiau)
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is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SIEGEL 
St.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

76

and SOL BEERMAN 
Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn.

COHEN
Brooklyn, N. Y.

HUGO B. LOHSE
Ave. Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

GINO TURATTI
Ave. Brooklyn, N. Y.

FRANK MANNINO
St. Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

JOHN BATTISTON
Ave. Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the

BERTHA HOLTZ
St. Brooklyn, N. Y.

8th St., Borough of 
Kings, to be consumed

Borough of Brooklyn,

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

ADOLF TOLLNER
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licenie Na

ERNEST SONCINI
St. Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

BENJAMIN FARBER
Ave. Brooklyn, N.

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

WILLIAM REESE 
Ave. Brooklyn, N. Y.

>8

JERRY MURPHY
St. Brooklyn, N. Y.

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

JACOB GEIMAN
Ave. Brooklyn, N. Y.

PAREMKIME 
PRANCIŠKONES

Visi džiaugiamės, kad 
serys pranciškonės atlieka 
labai didelį ir išganingą dar
bą mūsų išeivijoje. Jos ne 
tik atsidavusiai moko vai
kelius lietuvių parapijinėse 
mokyklose, auklėja lietuvai
tes akademijoje atitinka- 

pašaukimui, bet taip 
varo socialinę veiklą 
lietuvių, kur dar nėra

mam 
pat 
tarp 
įsteigtos mokyklos.

Seserų pranciškonių vie
nuolija yra dar jauna, ta
čiau savo užsimojimais ir 
uolumu yra nuveikusi gau
sių naudingų darbų auklėji
mo ir kultūros srityse. Sese
rims pranciškonėms rūpi 
varyti kultūros darbą tarp 
lietuvių ne vien Jungtinėse 
Valstybėse, bet jos dar su
sirūpino nelemta lietuvių 
padėtimi ir Pietų Ameriko
je.

Iki šiol nesirado nė vieno 
ordino ar kongregacijos, ku
ri pasiaukotų savo narių 
siųsti lietuvių katalikų misi
joms Pietų Amerikoje. Tik 
sesertį pranciškonių jauniau
sia vienuolija susirūpino to 
kontinento apleistais lietu
viais ir pasiketino šį rudenį 
siųsti penkias seseris į Pie
tų Ameriką; tos penkios se
serys, kaip pavasario pirmo
sios lakštingalos, skris su 
aušrine ir pasiaukojančio 
heroj izmo giesme į Brazili
ją; jos ten tikisi apsigyven
ti tarp lietuvių ir jiems su
teikti paguodą, auklėjant jų 
vaikučius žydrioje kataliky
bėje ir tvirtinant taurioje 
lietuvybėje, kad taptų doro
vingi ir pavyzdingi piliečiai.

lesnio ir uolesnio tikėjimo. 
Jei uolūs misijonieriai Afri
kos raistuose randa kelius ir 
būdus Dievo Karalystei plės
ti net tarp žmogėdžių stab
meldžių, tuomi labiau tokia
me Sao Paolo (Brazilijoje) 
seserų pranciškonių kantry
bę, uolumas ir heroj ingas 
pasiaukojimas gali net ste
buklų padaryti. Mes galime 
tikėtis, kad neužilgo pama
tysime, jog ten, seserims 
pradedant, katalikiškosios 
kultūros darbą varyti ir, 
Dievo Apvaizdai padedant, 
išdygs katalikiškos parapiji
nės mokyklos, klestės žyd
rioji katalikybė ir kurensis 
skaisčioji Tėvynės meilė.

Tik mums patiems reikė
tų seserims pranciškonėms 
ištiesti labdaringą ranką. 
Žinote, kad seserų pran
ciškonių 
jauniausia 
reikia lėšų 
kelionei į
Joms nuvykus į Sao Paolo 
(Brazilijoje), ten reikės ir 
gyvenbučio, naminių rakan
dų ir pragyvenimo reikme
nių. Draugijos ir organiza
cijos turėtų padėti seserims 
pranciškonėms tokiam svar
biame ir kultūriniame rei
kale.

Su dovanomis ir aukomis 
seserims pranciškonėms rei
kėtų pasiskubinti ir jas siųs
ti šiuo adresu: SISTERS of 
SAINT FRANCIS, Mt. Pro
vidence, R. D. 9, So. Hills, 
Pittsburgh, Pa.

Beje, seserys Pranciško
nės į Sao Pailo (Braziliją) 
išvyksta rugpiūčio mėnesį.

Kun. A. T. (Samata).

vienuolija yra 
ir neturtinga. O 
padengti seserų 
Pietų Ameriką.

Kaip ten yra tikrovėje
Pietų Amerikoje lietuvių 

- katalikų reikalai yra tikrai 
apverktinoje padėtyje. Ko
munizmas ir bedievybė plin
ta visuose frontuose. Kris
taus tikrųjų apaštalų maža. 
Klimatas, dvasinės ir me
džiaginės kliūtys paraližuo- 
ja uolių apaštalų akciją. Lie
tuvių kolonijų daug ir jose 
lietuviai gausingai apsigy
venę.

Ten labai reikalingi lietu
viai kunigai ir labai pagei
daujamos seserys misijonie- 
rės. Nei vienai iš lietuvai
čių seserų neteko ten nu
vykti. Tiesa, keletas pasiau
kojusių lietuvių kunigų buvo 
nuvykusių. Bent keturi ku
nigai iš Lietuvos ten neišsi
laikė. Pirmiau juos protega
vo ir piniginę paramą davė 
DULR. Jokios paramos nūn- 
gi Lietuvos valdžia nebetei- 
kia. e

Bedieviai ir komunistai 
labai terorizuoja katalikus, 
klaidina nesusipratėlius ir iš 
panagių ieško priekabių prie 
kunigų, kad juos diskredi
tuotų žmonių akyse. Gi pa
tys lietuviai kenčia didelį 
skurdą, labai išsisklaidę, su- 
bedievėję, sumaterialistėję 
ir sunkiai sukalbami.
Ištieskime seserims gelbs- 

tinčią ranką
Tai ten vyksta seserys 

pranciškonės. Joms ten ne
bus patogumų; jos ten pa
tirs daug skurdo ir nesu
skaitomų vargų. Tačiau jos 
turi viltį ir pasitikėjimą; jos 
yra pasiaukojusios žmonių 
gerovei ir Dievo garbei. Pa
galiau, ir mūsų Dangiškasis 
Tėvas turi viską, kad aprū
pintų tikruosius ir atsida
vusius Savo tarnus. Reikia 
nenusiminti, bet turėti gi-

VARGONININKŲ IR CHO
RŲ SEIMAS CHICAGOJE

Sekanti chorai įsiregistra
vo į Chorų Sąjungą ir iš jų 
laukiame delegatų į Seimą: 
šv. Petro par. choras, Bos
ton, Mass., ved. R. Juška; 
Nekalto Pras. Pan. švč. par. 
choras, Cambridge, Mass., 
ved. M. J. Karbauskas; An
gelų Karalienės par. choras, 
Brooklyn, N. Y., ved. P. Dul
kė; Atsimainymo Viešpaties 
Jėzaus par. choras, Maspeth, 
N. Y., ved. A. Visminas; šv. 
Cecilijos choras, Norwood, 
Mass., ved. A. Šlapelis; šv. 
Juozapo par. choras, So. 
Chicago, Ill., ved. K. Gaubis; 
Gim. Pan. Švč. par. choras, 
Chicago, Dl., ved. B. Janu
šauskas; šv. Grigaliaus cho
ras, Cicero, UI., ved. A. Mon- 
deika; Aušros Vartų par. 
choras, Chicago, Ill., ved. J. 
Brazaitis; Dievo Apvaizdos 
par. choras, Chicago, Ill., 
ved. K. Sabonis; šv. Mykolo 
par.

par. choras, Providence, R. 
L, ved. A. Giedraitis; šv. 
Juozapo par. Vyčių choras, 
Waterbury, Conn., ved. A. 
Aleksis; šv. Cecilijos choras, 
Newark, N. J., ved. A. Stani- 
šauskas; šv. Kazimiero par. 
choras, Montreal, Canada, 
ved. K. žižiūnas; šv. Cecili
jos choras, Indiana Harbor, 
Ind., ved. A. Glemža; šv. Ka
zimiero par. choras, Worces
ter, Mass., ved. J. K. Žemai
tis; šv. Vincento par. cho
ras, Girardville, Pa., ved. V. 
Šorys; šv. Kazimiero par. 
choras, Pittsburgh, Pa., ved. 
K. Bazys; šv. Cecilijos cho
ras, New Britain, Conn., 
ved. K. Žalnieraitis; šv. An
tano par. choras, Detroit, 
Mich., ved. J. A. Blažis; šv. 
Jurgio par. choras, Brook
lyn, N. Y., ved. J. Brundza; 
šv. Cecilijos choras, Pater
son, N. J., ved. A. Grigorai
tis; šv. Baltromiejaus par. 
choras, Waukegan, Ill., ved. 
S. Žilius; šv. Jurgio par. 
choras, Detroit, Mich., ved 
B. Nekrašas; šv. Pranciš
kaus par. choras, Lawrence, 
Mass., ved. P. Sakas; Dievo 
Motinos Sopulingos par. 
choras, Kearny, N. J., ved. 
F. T. Hodelis; Apreiškimo 
par. choras, Brooklyn, N. Y., 
ved. J. Jankus; šv. Cecilijos 
choras, Chicago, Ill., ved. V. 
Daukša.

Viso susiregistravo 39 
chorai su 2105 paduotais na
riais. Neįsiregistravę cho
rai, norį dalyvauti seime, 
turi pirmiau įsiregistruoti į 
Chorų Sąjungą dar prieš sei
mą.

Suvažiavusiems delega
tams pietus dykai duos Chi- 
cagos chorų provincija.

Į seimą sveikinimus ir au
kas prašome siųsti kleboni
jos adresu: St. Anthony’s 
Rectory, 1515 — 50th Ave, 
Cicero, Ill. Chorų registraci
ją siųskite N. Kuliui, 1702 
N. Wolcott Ave., Chicago, 
Ill.

tą baigė A. Baronas. Naza
reth College baigė Iz. Moce- 
jūnaitė ir E. Stirnaitė. Ro- 
chesterio lietuvių jaunimo 
aukščiau ir vidutiniškai pa
mokyto jau nestokuoja, tad 
ar nebūtų laikas, kad kas iš 
tų daugiau pamokytų imtųsi 
organizuoti vietos jaunimui 
skautų skyrių. Prie vyčių 
kp. ir sodaliečių ne visi jau
nuoliai glaudžiai prisideda, 
o daugumas eina prie ame
rikoniškų skautų.

Šiomis dienomis Scranto- 
ne per SLA. seimą pakelta 
keistos „traicės” mintis or
ganizuoti visą Amerikos 
lietuvių jaunimą į skautų 
būrelius po SLA. globa, o 
tuo pačiu laiku SLA. įžymy
bės riečia karštas prakal
bas, kad Lietuvos gynimo 
reikalui nebūtų duota nei 
cento. Tai koki tuomet jų 
globojami skautai bus? Rim
tesni lietuviai pasiskubin- 
kim skautus organizuoti.

Ant. Žiemys.

lietuviai 
miesto 

gatvėje

katalikai 
dalyje 

turi šv.

prie
Nors

gaus progos reikalauti ]ų at
stovus paremti. Amerikiečių 
spauda pažymėjo šio lietu
vio garbingą kelionę į Lie
tuvą; prieš porą metų p. De- 
kinis buvo lietuvių salės šei
mininkas.

— Jau mūsų kleb. kun. J. 
Lietuvninkas Romoje; lauk
sime platesnių žinių.

20 metų jubiliejaus 
Lietuvių Diena

SLRKA 83 kuopa savo 
susirinkime nutarė ruošti 
milžinišką išvažiavimą — 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 7 d. 
dideliame ir gražiame Lake 
Ariel parke. Tuomi bus iš
kilmingai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktis.

Parkas yra labai patogus, 
yra didelis ežeras, kuriame 
galima gerai išsimaudyti ar
ba valtimis pasivažinėti.

Tą dieną suvažiuos lietu
viai iš visų apylinkių, taigi 
bus gera proga susitikti su 
savo pažįstamais ir linksmai 
praleisti laiką.

Sekanti komisija yra iš
rinkta šiam milžiniškam iš
važiavimui tvarkyti: pirmi
ninkai — T. Zurevičius ir S. 
Galinis; vicepirmininkai — 
J. Balcietis ir M. Abojienė; 
rašt. — P. Katilius ir jo pa- 
gelbininkas — V. Juškevi
čius; ižd. — J. Vaičaitis.

Komisija kviečia visus lie
tuvius atsilankyti į šį išva
žiavimą, rugpiūčio 7 d. Lake 
Ariel parke.

P. Katilius, Rašt.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JACOB FELTSCHER 
Flatbush Coffee Shop

1605-7 Cortelyon Rd. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 So. 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MARTHA P. KANN and VIOLA LENTOL 

Plaza Rest.
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKVIEW KOSHER 
Delicatessen and Rest., Inc.

3916—18th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton and 
Brooklyn, County of 
on the premises.

SAM
National Kosher Del. and Rest.

2821 Brighton and 8th St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Avenue X, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARIA POLACCO
(Welcome Restaurant and 

Pizzeria Napolitana)
Avenue X Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A VEDI S MELKONIAN and 
STEVE MELKONIAN

1603 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2945 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. UMLANDT 
Harry’s Delicatessen

2945 Fulton St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-90 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN 
1088-90 Flushing Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control _Law_ at 
99 White Street, 
County of Kings, 
premises.

DAVE 
99 White

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
1980—86th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALVATORE FOPPIANO
7315—3rd Ave. Brooklyn, N. Y, L

NOTICE is hereby given that License Na į 
EB 881 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 75 I 
of the Alcoholic Beverage Control Law it | 
1488 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
340 Wilson * ~
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that Licenie Na 
GB 4722 has been issued to the undereįuej 
to sell beer at retail under Serfin n 
of the Alcoholic Beverage Control lt 
407 Myrtle Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 7417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenie No. 
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ii 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
253—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
DB9 has ___  _____ . __
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DAVIS
2224 Avenue X Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
223 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 8542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

Liepos 1 
ko apie 20 
čių sportii 
dalyvaus

Budrys, tei 
Kemežis ir •] 
švedų Grips 
viso važiavi 
su toriais

Studentų 
seime, įvyki 
polio kolegį 
no dalyvavo 
atstovai T. 
inž. P. Barz 
Laučka ir 1 
Jaunų Vyrų 
Masailis. Iš 

nuvytosios 
Navickaitė.

Birželio 26 d. buvo vietos 
lietuvių šv. Jurgio parapijos 
mokyklos mokslo metų už
baigimas. 8 vai. ryto įvyko 
mišios, kurių metu kleb. 
kun. J. Bakšys išdalino pa
žymėjimus ir pasakė pamok
slą, primindamas jaunuo
liams, kad įvertintų tėvelių 
pastangas, padėtas jais besi
rūpinant, kad būtų dėkingi 
savo mokytojoms ir kad ne
nutoltų nuo lietuvių parapi
jos bei nedingtų tautai.

Mokykla baigė 9 mergai
tės ir 7 bernaičiai.
7 vai. įvyko didelė progra
ma, susidedanti iš dainų, 
vaidinimų, žaidimų ir svei
kinimų. Programą vedė pats 
klebonas. Atsisveikinimo su

Vietos 
pietinėje 
Wharton 
Kazimiero bažnyčią. Ten pat
mokykla, puiki klebonija ir 
ne visai tinkamas seserų 
kazimieriečių (parapijos lie
tuviškos mokyklos mokyto
jų) vienuolynas. Klebonui 
kun. J. J. Kaulakiui mirus 
1933 m. rugpiūčio 15 d., at
keltas kun. Ig. Valančiūnas, 
kurs ir šiandie klebonauja. 
Jis turi darbštų vikarą kun. 
dr. Vitą Martusevičių ir šie
met įšventintą kun. J. Bag
doną.

Parapijos reikalai 
naujo klebono gerėjo, 
parapijiečiai jižsidėjo
kesčio po 10 dol., kurį dau
gis jau sumokėjo, bet yra ir 
tokių, kurie dar nesumokė
jo. Klebonas parodė gerą 
pradžią: bažnyčios vidus 
naujai ištinkuotas, seserų 
namas kiek aptaisytas, pa
rapijos mokyklos stogas už
dengtas. Bet dar naujiena, 
kurią teko girdėti: turėsime 
greitu laiku naują didįjį al
torių su trimis paveikslais 
— stovy lomis!

Tik visi sumokėkime savo 
aukas! K. Dryža.

Atitaisymas
Praeitame Amerikos nu

meryje aprašytose iškilmėse 
lietuvių grupei grojo ne J. 
Švedo, bet Juozo šeškaus 
vadovaujamas orkestras.

K. Dryža.

— Kurkliuose, Ukmergės 
apskrity, iškilmingai pa
šventinti šaulių namai, ku
rių statybai prisidėjo visos 
vietos organizacijos. Ta pro
ga šauliams įteikta daug 
šautuvų, kaip visuomenės 
dovana. Šaulių priesaiką pri
ėmė kleb. kun. Telksnys.

— Kražių valsčiuje mirė 
šimtametis
Blinstrubis, sulaukęs 106 
metų.

'LICENSES
BEER. WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENJAMIN BERGER & JOSEPH BERGER 

d-b-a Berger and Son.
13 Siegel St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485-487 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL GESCHE 
485-487 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 620 luis 
to sell beer at retail, under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
EB 1238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

choras, Chicago, Ill., mokytojomis ir klebonu pra- 
ved. N. Kūlys; šv. Jurgio kalbėlę pasakė E. Putrimai- 

choras, Chicago, Ill., te. Vardadienio proga pa- 
A. Pocius; Nekalto1 reiškė gražius linkėjimus 

kun. Jonui Bakšiui. Kadangi 
ji gražiai lietuvių kalbą 
vartoją, tai buvo malonu 
pasiklausyti.

Kitų vaikų pasirodymai 
dainelėse, žaidimuose irgi 
nusisekė. Klebonas išdalino 
dovanas baigusiems mokyk
lą už pasižymėjimus. Pirmu
tinę dovaną laimėjo E. But
rimas ir E. Sinkus; jie abu 
turėjo po 99; žemiausias 
nuošimtis buvo 77.

Šiemet jau 7-ta savo mo
kyklos vaikų laida. Nė vie
nais metais neišėjo baigusių 
mokyklą mažiau 12 jaunuo
lių.

Šiemet Benjamin Franklin 
High School baigė 20 lietu
vių. Rochesterio universite-

oar. 
ved.
?ras. Pan. švč. par. choras, 
Chicago, Ill., ved. J. Kudir
ka; šv. Petro ir Povilo par. 
choras, Chicago, Ill., ved. S. 
Raila; šv. Jurgio par. cho
ras, Cleveland, Ohio, ved. V. 
Greičius; šv. Petro ir Povi- 
o par. choras, Elizabeth, N. 

J., ved. J. Žilevičius; šv. Pet
ro ir Povilo par. choras, 
Hazleton, Pa., ved. M. Rau- 
ličkis; Aušros Vartų par. 
choras, Worcester, Mass., 
ved. J. Čižauskas; šv. Juoza
po par. choras, Mahanoy Ci
ty, Pa., ved. J. šluželis; šv. 
Pranciškaus par. choras, 
Athol, Mass., ved. J. Stačio
kas; šv. Juozapo par. cho
ras, Scranton, Pa., ved. A. 
Bulevičius; šv, Kazimiero

— Jau prasidėjo atosto
gos; parapijoje sustojo visi 
judėjimai. Kun. A. Dubins- 
kas išvažiavo atostogų, kun. 
dr. L. J. Mendelis tik vienas 
pasilikęs darbuojasi.. Kai 
daug bažnyčioj pamaldų, tai 
gelbsti svečias kunigas, nors 
didelių karščių nebuvo, bet 
lietuviai blaškosi po visos 
apylinkės pavandenius. Pir
madieniais ir antradieniais 
novenos vis įvyksta savu 
laiku; kitataučiai netingi at
silankyti.

— Liepos 1 d. Garsas pra
nešė iš kurių miestų lietu
viai sportininkai išvažiavo į 
Lietuvą, bet aplenkta Balti
more. O iš čia net pažymėti
nai išvyko Dekinio sūnus, 17 
metų, remiamas paties Ma- 
rylando gubernatoriaus, kai
po skautų atstovas, kuriam 
gubernatorius įteikė vėliavą 
nuvežti į Kauną, duodamas 
dar piniginę paramą. Deki- 
nis buvo prašęs paramos at
letų klubo, bet jam atsakė, 
kad ir kitokių grupių pri
klauso klubui, tai ir kiti

NOTICE
GB 4553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WINTER
79 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

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

JAMES FRANCIS BROLLEY 
360 Sumner Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MURRAY
299 Bedford Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1122 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISIDORE BROMBERG
1122 Avenue J Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 3115 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH N. ZEWERT 
386 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy 
County of 
premises.KERZNER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
EB 1052 has been issued to the undersigned i NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at I 
490 Morgan Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CLOTILDE CHIDICHIMO
490 Morgan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 827 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic
52 Jay Street, _. _ . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 774 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
316 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN GUBER 
d-b-a Greenpoint Coffee Pot

Oakland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BRISTOL BAR and GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

1218 Avenue J Brooklyn, N.

EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS 
21 Bridge St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 7405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
567 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
and ABRAHAM NASON

567 'Nostrand Ave.' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9207 has been issueci to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616—8th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
1808a. Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BILEK
1808a Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 7560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
222 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH 
132 Highlawn Ave.

SEUTHĘ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenie Na 
GB 4429 has been issued to the undenigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph -----
County of 
premises.

132 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. __

ERICH EBEL
344 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 Sixth 
County of 
premises.

7324 Sixth
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER W. KARSTEN
50 Henry St. Brooklyn, N. Y.
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IŠVYKO SPORTININKAI gavo papeikimą ir iškeltas į 
menkesnę vietą; taipgi daug 
policininkų perkelta. Susek
ta, kad jo apskrity viešai 
veikė gembleriavimas viso-

Liepos 1 d. į Lietuvą išvy
ko apie 20 lietuvių amerikie
čių sportininkų grupė, kuri 
dalyvaus tautinėje sporto | kių rūšių. Ypatingai arklių 
olimpiadoje. Laive su sporti
ninkais atsisveikino ministe- 
ris Žadeikis, gen. konsulas 
Budrys, teisėjas Zuris, kun. 
Kemežis ir kiti. Jie išvyko 
švedų Gripsholmo laivu. Iš 
viso važiavo per 60 lietuvių, 
su kuriais drauge išvyko ir 
lietuvių skyriaus vedėjas 
Mučinskas.

lenktyniavimo laimėjimai.
Inspektorius Neidig šios 

savaitės pradžioje nusišovė; 
saužudystės priežastimi nu
rodoma jo bloga sveikata.

BUVO SEIME

Studentų ir Profesionalų 
seime, įvykusiame Mariana-1 
polio kolegijoje, iš Brookly-, 
no dalyvavo Romuvos klubo 
atstovai T. Barziliauskienė, 
inž. P. Barziliauskas ir J. B. 
Laučka ir Apreiškimo par. 
Jaunų Vyrų dr-jos pirm. A. 
Masaitis. Iš Maspetho buvo 
nuvykusios Vyšniauskaitė ir 
Navickaitė.

Pereitą pirmadienį, liepos 
4 d., New Yorko miestas bu
vo pasveikintas 432 kanuo- 
lių šūviais. Parkuose buvo 
visokių vaikštynių, prakalbų 
ir koncertų. Mirčių tuo tar
pu mažai dar būta: 4 prigė
rė Jamaica užlajoj ir vieną 
automobilis užmušė. Buvo ir 
daugiau nelaimių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sing Sing kalėjime suras
ta 259 svetimšaliai kaliniai, 
kurių 88, kaip tik pabaigs 
savo įkalinimo laiką, bus pa
siųsti į jų šalis. Italijos pi
liečių yra daugiausia — net 
17. Kitos visos šalys, išsky
rus Lietuvą, turi nuo 8 iki 1. 
Lietuva laiminga — neturi 
nė vieno savo piliečio tame 
kalėjime.

Planuojama visus geležin
kelių traukinius netoli Pa
saulinės parodos nudažyti 
aluminiumu. Jau dabar mė
ginama įgyvendinti posakį: 
„Kelias į Pasaulinę parodą 
— sidabrinis”. Tuo būdu, 
ypač atvykusiems iš toliau 
bus galima greičiau surasti 
Pasaulinę parodą.

vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį, nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie prisidė
jo prie tų iškilmių pasiseki
mo. Ypatingai dėkojame 
kleb. kun. Pakalniui, kurs 
parodė tėvišką širdį mūsų 
sūneliui. Tegul padeda Die
vas jam ir toliau rūpintis 
jaunuoliais. Ačiū už gražų 
ir mūsų sukakties minėjimą. 
Esame labai dėkingi ir kun. 
Kartavičiui, kurs daug gera 
yra padaręs mūsų sūnelio 
reikaluose.

Daug turime padėkoti ir 
sesutėms domininkonėms, o 
ypač sės. Nikodemai, už gra
žų procesijos suruošimą ir 
išpuošimą bažnyčios. Širdin
gai dėkojame visoms šeimi
ninkėms: Misevičienei ir jos 
dukrelei, Žalnieraitienei, 
Benzevienei, Krasauskienei, 
Draugelienei, Kazlauskienei, 
Stankevičienei, Garlauskie- 
nei, Girnienei. Labai ačiū 
jaunuoliams patarnautojams 
su Kaz. Marma priešaky. 
Nuoširdžiai dėkingi muz. 
Jankui, jo choro grupei ir 
visiems solistams, žodžiu, 
ačiū visiems, kurie tik kuo 
nors prisidėjo prie mūsų sū
naus iškilmių ir mūsų su
kakties minėjimo.

E. ir A. Masiuliai.

mūsų vedybinio gyvenimo 
15 metų sukakties minėji
mo puotą. Dėkojame vi
siems, kurie atsilankė ir pri
sidėjo puotos surengime, už 
taip gražias ir brangias do
vanas, už linkėjimus. Kubi
liams ir Režgams už gėles, 
kurios puošė stalus. Svo
čioms Markevičienei ir Rež- 
gienei už skanius pyragus. 
Šeimininkėms Dumblienei, 
Kirvelienei ir Butauskienei 
už valgių gaminimą ir vai
šes; muzikantams už links
mą muziką.
Antanas ir Ona Šniečkai, 
Jurgis ir Marijona Žeroliai.

Elena Brusokienė, gyve
nanti 54-45 — 71st St., Mas- 
peth, N. Y. su savo sūnumis 
reiškia širdingą padėką kun. 
P. Lekešiui už palaidojimą 
jos vyro K. Brusoko, už ap
lankymą namuose, už iškil
mingas mišias ir visas mal
das bažnyčioje ir kapuose, 
už salę, kurioje leido susi
rinkti palydovams poilsiui ir 
užkandžiui po laidotuvių. 
Reiškia širdingą padėką ku
nigams J. Aleksiūnui, K. 
Paulioniui, J. Laurynaičiui

ir J. Varnaičiui, savo gimi
nėms, kaimynams ir piete
liams už jų malonią užuo
jautą nuliūdimo valandoje, 
už mišių ir gėlių aukas, atsi
lankymą ir budėjimą šerme
nyse jos a. a. vyro Kazimie
ro Brusoko ir už gausingą 
palydėjimą į bažnyčią ir 
kapus. Lai Visagalis Dievas 
užmokės Jums amžinomis 
gėrybėmis danguje.

Elena Brusokienė.

RADIJO KASDIEN

Praeitą savaitę New Yor
ko lietuvių biznierių orga
nizacija pradėjo lietuviškas 
radijo programas, kurios 
būna kasdien, išskyrus sek
madienius. Kasdien progra
ma būna 10:30 vai. ryte, o 
ketvirtadieniais dar ir vaka
re nuo 8 vai. Šios naujos 
programos pranešėju nauja 
organizacija pakvietė Vy
tautą Žalnieraitį, kurs savo 
pareigas atlieka labai suma
niai.

Šios lietuviškos progra
mos perduodamos iš WWRL 
stoties (1500 kc).

Šiltam ore 
šaltas lietuviškas Maisto 

kumpis su agurku

REotor 2-2786 Llet.-Amer.

157 Chambers St., New Yoitk. Imp, & Eksp. B-v6

NUOŠIRDUS AČIŪ!

Praleidę savo sūnaus, kun.
Vaclovo primicijas ir savo

Reiškiame nuoširdų padė
kos žodį savo mylimai ma
mytei, giminėms ir drau
gams už surengtą mums:

HAVEMEYĘR. 8-025$ 
RALPH ;KRUCH^. 

fotočraf^s a. ■ ; -
65-23:Grand AVENUE

' f. I
v, MASeETH.. -

New Yorko mieste liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais yra 
atidarytos 369 vaikams žai
sti vietos. Dąugumas jų par
kuose, bet yra ir mokyklų 
rūsiuose ir daržuose.

Iš Niagara Falls, N. Y. ra
šo, kad vietos National Car
bide ir Carbon bendrovė iš
dalinusi savo 2,000 darbinin
kų milijoną dolerių. Prieš 3 
metus bendrovė sumanė mo
kyti darbininkus taupumo. 
Kiekvienas darbininkas dėjo 
10 nuošimtį savo uždarbio 
taupymui ir bendrovė pridė
jo 30 centų prie kiekvieno 
darbininkų sutaupyto dole
rio ir per tris metus susi
taupė 1,000,000 dol. Gražus 
sumanymas ir gražus pel
nas.

Williamsburgo moterys 
prie Irving ir Harmon gat
vių reikalauja, kad miestas 
duotų vaikams vietos žaidi
mams. Šioje apylinkėje dau-, 
gumoje gyvena italai, kurie, 
tikisi, kad La Guardia juoS' 
išklausys.

New Yorko miesto vado-, 
vybė įsakė parkų policijai 
drausti kazyriavimą parkuo-, 
se. Kažin ką mūsų vyrai da- ’ 
rys parkuose, nes jie tik ir, 
važiuoja į parkus lošti pi- 
naklį.

Daugiau protaujanti Ame
rikos piliečiai suprato, kad 
be tikybos niekais virsta ir 
tautybė. Ir štai Nassau apy
gardos aukščiausio teismo 
teisėjas Thomas J. Cuff, pri- 
saikdydamas 150 naujų A- 
merikos piliečių, pasikvietė 
katalikų ir evangelikų kuni
gus duoti priesaiką, po prie
saikos abu dvasininkai pa
sakė kelis žodžius naujiems 
piliečiams, šiuo nepaprastu 
įvykiu, pirmą kartą Ameri
kos teismuose, susidomėjo 
ir teisėjai ir visuomenė ir 
dauguma jų nori, kad tas 
būtų praktikuojama visur, 
kur tik galima. Susiprato. 
Tai įvyko Garden City, L. I. 
Kunigai buvo: kun. J. Mad
den, katalikų, J. Esquirol, 
episkopalų.

New Yorko East Side po
licijos inspektorius Neidig

Hot-:

NOW ONLY
AS LOW AS

50c
a week

25 metų sukaktis ištikimo patarnavimo 
mūsų pirkėjams

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. r

ERMINIO SCUTARI
51 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7563 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9430 has been issued to 1he undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

-HENRY C. BOEHLING
121 Howard Ave. Brooklyn, N. Y.

^Tel. EVergreen 7-4335 >

| STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) į

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai
^Graborius - Balzamuoto jas ?

MODERNIŠKA KOPLYČIA
402 Metropolitan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)11 ’ 1

423 Metropolitan Ave., ;
? Brooklyn, N. Y. >

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams. '

EVergreen 8-9770

—----------- ---------------- =----=V|
Phone STagg 2-0783

Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA
JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

G-raborius ir Balsamuotojas Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa

tvarkymu pamainytas numeris bu-

vuslo 107 Union Avenue.

----------- ■' ■■■ .. ...............................

STagg 2-5043 Notary Public gTel. STagg 2-7177 |

M. P. BALLAS 
; (BIELIAUSKAS) I

ALFRED J. WENTZ |
R (VENCIUS) B

; ■ v '1
: Graborius ir Balsamuotojas < ADVOKATAS |

R . . tj

: 660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

į 219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

c (Williamsburg]) Bridge Plaza' >

f*7atSu»?RUtMp^B^

Niekada nebuvo 
tiek vertės mo
derniame skalb- 
tuve. Naujausios 
rūšies sutvarky
mas, masyvinė 
k o n s t r u kcija, 
darbo sutaupymo
priemonės, duodančios skalbimo 
dienos laisvę užtikrina švarius, 
sniego baltumo drabužius. Pama
tyk naują Hotpoint Skalbtu vą. 
Leisk jam atidaryti jūsų akis į mo
dernius skalbimo dienos nuostabu
mus. Jūs nustebsite, kaip švariau 
išplauna jūsų drabužius — viską, 
pradedant nuo ploniausių baltinių, 
baigiant sunkiausiais vilnoniais. 
Prašyk jo veikimo parodymo da
bar — šiandie!

YPATYBĖS
Tylus, pastoviai išaliejuotas motoras : 

nal. Naujoviškas mazgojimo būdas . . . 
gus gręžtuvas . . . porcelinis iš vidaus 
lauko . . . graži moderniška konstrukcija 
tiktai 4 judomos dalys . . . garantuojama 
point.

išimti- 
Pato- 
ir iš

THE COMPLETE WASHER
You Can See The OiffėYėhcė.^i

- . ..,V

APPLIANCE 
DEALER

?> 
Xv>X

TAeNw 
Hotpoint 
PILGRIM 

Washer

THRIFTIVATOR
SAVES CLOTHES

Hotpoint’s exclusive Thrifti- 
vator sends clothes through 
three separate zones of wash
ing action—gentle, intermedi
ate and vigorous. Insures thor
ough washing without dam
age even to daintiest garments.

E RM’S
663 Manhattan Avė 

Brooklyn, N. Y.
EVERGREEN 8-2113

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4729 has been issped to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beveragp Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4667 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. MEIER
876 Hancock St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE
5606 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032—7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Nevins St., and 427 Carroll St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHRISTIE GALLO
341 Nevins St.,
and 427 Carroll St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1125 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises..
JACOB PALUZEK and JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BOEMERMANN
344 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hegeman Ave. (Known as 731 Elton St.), 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PAUL MILLER 
Known as 734 Elton St.

873 Hegeman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 830 has been isstted to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
224 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL LAMONICO
224 Berry St. Brooklyn, N. Y.

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

HENRY WENDEL
35 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-5—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-5—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3472 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section, 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of West 10th Street, Coney Island, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HENRY VENTURA 
(Giant Baths)

Foot of West 10th St., Coney Island,
Brooklyn? N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, ' under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318—24 Grand Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GRAND.PARADISE CO., INC. 
318-24 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONSTANTINOS TZANIDES
398 Avenue P Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5125—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY WILCZYNSKI 
5125—6th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN THEISS
358 Classon Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1146 has bjen issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576-80 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

W. E. UMLA 
2576-80 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the^ Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS GOLDMAN and ABE JORTNER 
1808 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7212—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL KOENIG
7212—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
'37 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.-

MENNO KUEPER
37 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER
4901—4th Ave. Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1185 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1185 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
5516—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

CHARLES CORDES 
5516—8th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave.-, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on_ the 
premises.

ANN FARBSTEIN 
Administratis

409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ■ to be consumed off the 
premises. (/

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH and 
JOHN AJERSCH 

d-b-a Gene and Johns
8204—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MORRIS
219 Church Ave, Brooklyn, N. Y.



APREIŠKIMO PARAPIJA
DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

Lietuvių Diena
AMERIKA Liepos 8 d., 1938 m.

Praėjusį sekmadienį, lie
pos 3 d., Klasčiaus parke ir 
salėje, Maspethe, įvyko apy
linkės Lietuvių Diena, iš ei
lės jau devinta, šiemet pasi
taikė jai nelabai palankios 
aplinkybės — ■ trijų dienų 
šventės (labai daug išvaži
nėjo į tolimus miestus) ir 
Brooklyne stipriai siaučiąs 
nedarbas, šios aplinkybės 
ir neleido Lietuvių Dienai 
susilaukti tokio pasisekimo, 
kokį ji turėjo pernai, kai 
dalyvių skaičius siekė apie 
3 tūkstančius, o šiemet ne
buvo galima priskaityti ir 
pusantęo tūkstančio. Drįsta
me tai pasakyti atvirai, nes 
nėra ko slėpti. Atsilankę 

- dalyviai buvo artimiausi ka
talikų visuomenės nariai bei 
bičiuliai. Jų atsilankymas 
buvo didelio nuoširdumo pa
reiškimas. Jiems visiems 
ačiū!

• Į parką pradėta rinktis 
nuo 1 vai. popiet. Prie vartų 
plevėsavo Lietuvos ir Ame
rikos vėliavos. Apie 4 vai. 
jau buvo susirinkę daugu
mas dalyvių ir tuo laiku aik
štėje pasirodė Apreiškimo 
parapijos berniukų ir mer
gaičių benas, pasipuošęs sa
vo uniforma. Jaunieji muzi
kantai sugrojo įvairius da
lykus. Juos lydėjo minios 
plojimai. Po jų tuojau pasi
rodė Angelų Karalienės par. 
berniukų benas ir paleido 
savo instrumentus į darbą. 
Klausytojai ir juos palydėjo 
didžiausiu pritarimu.

Benams užbaigus savo 
programą, salėje prasidėjo 
dainų programa, kurią išpil- 

' dė Maspetho, šv. Jurgio, Ap
reiškimo ir Angelų Karalie
nės parapijų chorai, vado
vaujant muzikams Vismi
nui, Brundzai, Jankui ir 
Dulkei. Muz. Jankui vado
vaujant visi dalyviai drau
ge su choru smagiai sudai

navo kelias sutartines dai
nas, o muz. Dulkė pasirodė 
ir su vyrų choro grupe, kuri 
savo dainas užbaigė energin
ga daina „Vilniun trauk”.

Sveikinimo žodį visiems 
dalyviams pasakė Kunigų 
Vienybės provincijos pirmi
ninkas kun. J. Aleksiūnas.

Dar buvo jauniausiems 
dalyviams įvairių žaidimų. 
Šokančiam jaunimui ir vy
resniesiems nepailstančiai 
grojo Jono Navicko Nakties 
Pelėdų orkestras. Parke ir 
salėje L. D. darbininkai pla
tino ženklelius, laimės lakš
telius ir kitaip rūpinosi pra
mogos pasisekimu. Daug į- 
domumo sukėlė Kunigaikš
tytės ir Kunigaikščio rinki
mai. Po energingų pastangų 
jau pat pradžioje kitus kan
didatus žymiai pralenkė 
Elena Matulionyte ir Simas 
Aleksiūnas ir juodu išėjo 
laimėtojais. Publika juos 
maloniai sveikino.

Lietuvių Dienos laimin
gaisiais buvo dar 12 asme
nų, kurie gavo įvairias pini
gines dovanas. Kai kurie 
jau atsiėmė jas, o kiti pra
šomi kreiptis į Lietuvių Die
nos reikalų vedėją, 423 
Grand St., Brooklyne. Lai
mingųjų sąrašas atskirai 
skelbiamas.

Čia dar tenka pažymėti, 
kad Lietuvių Dienos pasise
kimui užtikrinti daug prisi
dėjo nemažas sąrašas asme
nų, kurie iš anksto buvo jos 
rėmėjais. Jų sąrašas bus pa
skelbtas kitame numeryje. 
O dabar tenka tik padėkoti 
visiems Lietuvių Dienos da
lyviams, darbininkams ir rė
mėjams.

Malonu pažymėti, kad į 
praėjusią pramogą atsilan
kė visi vietiniai kunigai, o iš 
New Jersey buvo atvykęs 
kun. Kemežis.

John Mora, 5716 — 4th Ave., 
Brooklyn, No. 03475 ir Fur
man, 304 Union Ave., Brook
lyn, No. 01778.

— Kleb. kun. N. Pakalnis, 
gavęs du naujus vikarus, pa
skyrė juos dvasios vadais 
įvairioms parapijoje vei
kiančioms draugijoms. Kun. 
B. Kruzas bus dvasios vadu 
Sodalietėms, Tretininkams, 
šv. Vardo draugijai, Moterį} 
Sąjungos kuopai, šv. Moni
kos dr-jai ir Altoriaus mini- 
strantams; kun. Vac. Masiu
lis bus dvasios vadu Gyvojo 
ir Amžinojo Rožančiaus dr- 
joms, Krikščioniško Mokslo 
brolijai, Jauniems Vyrams, 
Vyčiams, benams ir, apskri
tai, jam pavesta vadovauti 
visam parapijos jaunimui.

— Šį sekmadienį, liepos 
10 d-, įvyks Susivienijimo 
kuopos susirinkimas; visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

— Švento Vardo draugi
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį, liepos 10 d., per 
8 vai. mišias, o po mišių tuoj 
įvyks bendri pusryčiai par. 
salėje; už pusryčius tik 25 
c.; mūsų šeimininkės juos 
paruoš labai skaniai.

— Parapijos metinis pik
nikas įvyks kitą sekmadienį, 
liepos 17 d., Feldman parke, 
Maspethe.

pasisekimo ateičiai ir siekti 
aukštesnio mokslo.

Šį sekmadienį, liepos 10 
d., įvyks Great Necko Fede
racijos metinis piknikas. 
Kviečiame visus Great Neck 
ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti ir praleisti linksmai 
laiką mūsų tarpe. Pradžia 
4 vai. popiet, tad ateikit 
anksti. Bilietai tik 40 c.

Vietinis.

to sell beer at retail under Section 75 
lof the Alcoholic Beverage Control Law at 

1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. De BOER 
Arthur’s Delicatessen and Grocery

1620 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to’ be consumed off the 
premises.

ABRAHAM GOODMAN
184 Parkside Ave. Brooklyn, N. Y.

LAIMĖJUSIEJI DOVANAS

Lietuvių Dienos dovanų 
paskirstyme laimėjo šie as
menys: 10 dol. J. šertvytie- 
nė, 8016 — 88th Ave., Wood
haven, N. Y., No. 05668. Po 
5 dol.: F. Balsis, 315 Ply
mouth St., Brooklyn, No. 
03376; P. K., 368 Hooper 
St., Brooklyn, No. 01962; K.

01221; Milkman-Jenral, No. 
03438; Ruth Yavin, 1202 E. 
Vilniškis, Lietuva, No. 
96th St., Brooklyn, No. 
00763; X. Z., No. 07092. Po 
2 dol.: M. Zuza, 46 Scholes 
St., Brooklyn, No. 03448; 
Alice Shields, 65 Gratton 
St., Brooklyn, No. 01955; 
Billie Orloff, 5741 — 69th 
St., Maspeth, No. 02799;

Glenfordo Vasarvietė
JAUNUOLIŲ ATOSTOGOMS GRAŽIAUSIA VIETA 
z ERDVI VIETA, KALNUOTA APLINKUMA,

MALONUS ORAS.
Vadovauja Vietiniai Kunigai. Jaunuolių priežiūra rū

pinasi Seserys Pranciškonės.
Vasarvietė pradėjo veikti LIEPOS 5 D. Prašoma kreip

tis tokiu adresu:

ANGELŲ KARALIENĖS PAR. KLEBONIJA 
213 So. Fourth 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
senti ji} pavyzdžiu.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

SODALIETĖMS

Angelų Karalienės par. 
sodalietės bendrai priims 
Komuniją kitą sekmadienį, 
liepos 17 d., per 9 vai. mi
šias, o po mišių turės išva
žiavimą į gražias apylinkes. 
Visos prašomos dalyvauti.

A. Vasauskaitė.

MIRĖ

Vincas Gudaitis, 38 metų, 
gyvenęs 534 Bush wick Ave., 
mirė liepos 1 d. Kings 
County ligoninėje. Velionis 
buvo gimęs Shenandoah, 
kur ir palaidotas liepos 5 d.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Marijoną, dvi dukte
ris ir sūnų ir seną motiną. 
Laidotuvėse patarnavo grab. 
J. Le Vanda.

MIRĖ SAULĖNAS

Jonas Saulėnas, 65 metų 
amžiaus, gyvenęs 423 Grand 
St., mirė liepos 6 d. Green- 
point ligoninėje. Buvo neve
dęs, kilęs iš Onuškio parapi
jos. Į Ameriką atvažiavo 
prieš 45 metus ir visą laiką 
čia išgyveno. Iš artimesnių 
giminių liko Tamošauskai ir 
Petraškai, gyv. Woodhave- 
ne, L. I.

Velionis laidojamas liepos 
8 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios į šv. Jono kapines. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius B. P. Shalins-šalins- 
kas, kurio laidojimo įstaigo
je velionies kūnas buvo pa- 
šavotas.

GREAT NECK, L. I.

Birželio mėnesį daugelis 
mūsų lietuvių jaunuolių pa
baigė high shook Birutė Sta- 
duliūtė laimėjo 100 dol. ko
legijos mokslo reikalams. 
Birutė gavo šią dovaną, kai
po labai gera ir darbšti stu
dentė. Kita lietuvaitė, Stella 
Lindinkaitė, pasižymėjo 
rankdarbiuose.

Kiti jauni lietuviai, kurie 
baigė mokyklą: Stasys So- 
saris, Albina Staduliūtė, Al
binas Lagaunikas, Pranas 
Kraučiūnas, G. Djaniūtė ir 
Elena Blužonytė.

Linkime jiems geriausio

SIUVĖJŲ PIKNIKAS

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius rengia pikniką, kuris 
įvyks liepos 16 d., Dexter 
parke. Pradžia 2 vai. popiet. 
Kviečiame visus atsilankyti; 
tikime, kad visi būsite pa
tenkinti.

Ch. Kundrotas, sekr.

JEI surasi nors vieną 
naują skaitytoją AMERI
KAI, atliksi gražų tautinį 
darbą.

Visada atmink, kad lietu
vis niekada neatsižadės VIL
NIAUS.

LIETUVIŲ RADIJO

iš Stoties 
WCNW 1500 Kc. 

Brooklyn, N. Y,

5:30 vai. vakaro
Antradieniais, Ketvirtadie

niais ir šeštadieniais
Pranešimai — Skelbimai 

Naujienos 
Programą Veda 

ONA VALAITIENĖ 
676 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Muzika

Telephones:

Stoties: Ingersol 2-1500 ir 2-6000

Namų: Evergreen 8-7871

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES SCHATZEL
222 Calyer Street Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 8602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
Parkside

201 Parkside Ave.

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KRAMER
Busy Bee

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
442 Lorimer St.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EHRLICH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407-409 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN VON DEESTEN 
407-409 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1146 Coney
CLARA BUR STEIN
Island Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is
GB 4193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1310 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM MENDELSOHN
1310 Avenue J Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE HEIDTMANN
1098 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN
1503 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4107 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster 
County of 
premises.

216 Foster

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

I—2 P. P.

Šventadieniais susitariu
Tel.: EVergreen 8-0229

Tnged

Paremt
Dėl jau
Veltui I

Avenue, 
Kings, to

SAMUEL 
Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SUSSMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to he consumed off the

332 Foster
HARRY 

Ave.
SHANIK

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is
GB 4172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
1009 Foster Ave.

hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEINSTOCK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8870 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
228 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PARKSIDE PROVISION CO., INC. 
228 Parkside Ave. Brooklyn, N.

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnafleld 6-8787

the
DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

NOTICE is hereby given that License 
EB1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304—4th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed 
mises

ANGELO SAGOS and OTTO 
Coliseum Rest. 

5304—4th Ave., Brooklyn,

No

on the pre-

TURNER

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Furman St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY A. BESTE 
HENRY'S COFFEE SHOPPE 

329 Furman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN F. KARKHECK 
d-b-a Block Island Food Stores 

992 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1626 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAP ANDRE A 
1626 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIRIONI

902 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1307 Foster
MAC PROPPER
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE is
GB 4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1454—86th “
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

1454—86th
EMMA KUEBEL

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA HIMELFARB
1324 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8410—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SIMON
8410—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Heyward Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN SCHAAB 
Switzerland Bar and Grill

207 Heyward St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

C. and C. 
NATHAN COHEN 
413 Broadway

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

DELICATESSEN 
and ADOLPH COHEN 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Dwight Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWENDTNER 
Max’s Bar and Grill

177 Dwight St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY GEFFKEN
9508 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KAYS CAFETERIA, INC.
47 Bond St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3210 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DORA SLOTNICK
32% Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH KRAVITZ
324 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

423 Grand St. Brooklyn, NY.

Tel. EVergreen 8-7027

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vat. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiktus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia ir l kitu* miestus.

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

? Tek EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltfis:
J. GINKUS

3495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,l

Tel. NEwtown 94464

A. J. VALANTIEJUS
NOTARY PUBLIC

UNDERTAKER and EMBALMER
REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS JALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodan 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinami
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271273 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

271-273 Jay

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 7971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 232 Underhill Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 371 Union Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

371

the premises.
JOSEFA WIRSZULSKI NORWAIS 

Restaurant Bar and Grill
Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA
709 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 950 ’ ' ’ ' ...
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
975-981 TVlalKl.cK A r, f Tl V1-m
County 
premises.

JOSEPH SPINELLA 
975-981 Flatbush ’Avenue, Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
DB 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 Avenue U, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB C. FRITZ
2817 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON HIRSCHBERG
299 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7434 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

beer at retail under Section 75

the

463—5th
THEODORE RECKMANN 
Ave. Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE 
GB 7413 
to sell . ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO Di ROSA
193 Adams St. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF F. MOLLER
389 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
1000 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL BULOS
1000 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law. rt 
235 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD 
235 Central Ave.

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

KAPPLER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
GB 4425 has been issued to the undersigMo 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Lew 
6751—5th, Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tk 
premises.

d-b-a 
6751—5th

SAM ZOLOTOR
S. and J. Dairy and Grocery
Ave. Brooklyn, N *■

NOTICE is hereby given that License B* 
GB 4896 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail under Section C’ 
of the Alcoholic Beverage Control La” •* 
560 Morgan Avenue, Borough of BrooklP- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY WILSHUSEN and 
JAKOB ZURFEIND

560 Morgan Ave. Brooklyn, N. »■
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NOTICE is hereby given that License Nj 
GB 4260 has been issued to the underšf*? 
to sell beer at retail under Sectk» ’’ 
of the Alcoholic Beverage Control U* ® 
437 Ridgewood Avenue, Borough of BroM11, 
County of Kings, to be consumed oil V* 
premises.

MARTIN FLUGGER
437 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. »•

NOTICE is hereby given that License N*| 
GB 4975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 į 
of the Alcoholic Beverage Control Law ni 
247 Central Avenue, Borough of Brooklyn- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES MOSER 
247 Central Ave. Brooklyn, N.

fl
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