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[ŠTAI KAIP
■žnybę pažadai.
■Faunųjų balsas. 
■Svetimųjų nuodai, 
pik viena nuomonė! 
nšglebimo tarnai. 
Kur ta laisvė?

Birželio 26 d. Karo muzie- 
įs sodelyje, prie Nežinomo 
reivio kapo, Kaune, buvo 
jusi Maskvos komisarų 
įkirta Lietuvai vyriausy- 

Kalbą pasakė Vincas 
ivė Mickevičius. Jis pa- 
skė: „Prie šito kapo, ku- 
kaip ir liudija mums vi
tas kovas už Lietuvos 

idies gerovę, mes duoda- 
pažadą, kad rūpinsimės 

kdyti visa tai, už ką šis 
eivis žuvo ir paaukojo 
o gyvybę. Už tuos idea- 
už kuriuos žuvo pirmie- 

ovotojai—už Lietuvą, lai- 
įgą nepriklausomą, mes 
ošime, jos naudai dirbsi- 
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adė jo vadinama vyriau- 
ė dirbti ir kovoti už ne- 
[lausomą Lietuvą, bet 

ro greit jos pažadai išny- 
Šį sekmadienį komisa- 

lyyriausybė leidžia Lietu
je pravesti didžiausią 
bkvos paruoštą komediją, 
n labai greitai sulikviduos 
Krėvę ir kitus lietuvius, 
|e pagelbėjo parašyti Lie
ps mirties dekretą.

------ o------
tą tik gautas iš Lietuvos 
pas. rašytas birželio 27 
I Jis atėjo oro paštu, 
pipas jis, bet labai reikš
tas. Štai ištrauka iš jo: 
Baisias dienas pergyve- 
|e. Visą Lietuvą dulkėse 
landino iš Rusijos atė- 
geltonodžiai a z i j a t a i, 
jolai. Rusiškų veidų ne- 
rti. Šiurpu į juos žiūrė- 
Oauja valdžia tik keikia- 
Susilaukėme „kultūros”, 
kurią tiek daug šnekė- 
tytojus nežinomas. Jau- 
lenė jaudinasi. Vyres- 
^tyli sukandę lūpas. Jau- 
* nesupranta, kodėl jie 
saukti ginti Tėvynės lai- 
i nes jie buvo pasiruo- 
nirti, tik ne vergauti, 
[jūs supraskite, kad Lie- 
s jaunuomenė, laisvoje 
ybėje išauklėta, neturė- 
Fogos tarti savo žodžio”, 
si galime suprasti, kaip 
asi gražiausia Lietuvos 
įiomenė, kuri gimė lais- 
I kuri išugdyta laisvei, 
gus likimas ją užpuolė, 
ji turės pergyventi di- 
Isių bandymų dienas. Ji 
tens ir ateityje kurs 
h Lietuvą!

------ o------  
tomunistai jaučia, kad 
I šalyje, kur jie demo
tes laisves išnaudoja 
atingai laisvės laido j i- 
feiklai, gali ateiti laikas, 
pus pareikalauta iš jų 
jbdyti žmonių kiršini- 
llr buvę lietuviai, par- 
1 Maskvai savo sąžinę, 
[susirūpinę. Patirta, kad 
Įs dienomis Brooklyne iš 
laikraščio įstaigos jie 
Ino visus Rusijos val- 
' paveikslus, norėdami 
Idyti, kad jie svetimy- 
epripažįsta. Jie dreba 
įsiruošę viską daryti, 
ik turėtų laisvas rankas 
[siu darbams.

įTr«f*|gsta mūsiškiai komu- 
■ Jiems trūksta žmo- 
fedovybei. šiomis die- 
B jiems priduotas nese- 
įš Lietuvos atvykęs vie- 
Ivetimtautis, kuris ko
ltų laikraštyje pripleš- 
lištisus puslapius apie 
pą, žemindamas laisvos 
ps kariuomenę, šaulių 
ją. Ir vargšai „Lais- 
lietuviai skaitytojai 
maitinasi šio svetim- 

■ varvinamais nuodais.
------o------

me pripažinti, kad ir 
škoje visuomenėje at- 
a vienas kitas asmuo, 
įietuvos įvykių atžvil- 

.v. .Qg pažiū_
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Liaudies Seimo" Rinkimai
Kaunas. — Sovietų Rusi

jos komisarų pastatyta Lie
tuvos žmonėms valdžia pra
eitos savaitės gale paskelbė, 
kad liepos 14 d. bus renka
mas „Lietuvos liaudies sei
mas”. Komisarai tuojau su
darė rinkimų komisiją, ku
rios pareiga bus pasirūpinti, 
kad visame krašte rinkimai 
taip praeitų, kaip nori Sovie
tų valdžia. Komunistų par
tija tuojau per savo laikraš
tį „Tiesą” paskelbė savo po
litinę programą, kurioje aiš
kiai pasisakoma už visišką 
sąjungą su Sovietų Rusija. 
Drauge su komunistų parti
jos vadovybe atsišaukimą 
pasirašė kelių Kauno dirb
tuvių darbininkų neva at
stovai.

Vienas Sąrašas
Paskelbta, kad „rinkimuo

se” bus tik vienas kandidatų 
sąrašas, kurį patvirtins ko
misarų vyriausybė. Dar ne
žinoma, kiek „Liaudies sei
mo” atstovų bus, bet žinoma, 
kad jame bus nemažas skai
čius ir kitataučių.

Liepos 6 d., šeštadienį, 

valdžią lyg esąs raminantis 
ženklas. Bet ar gali būti kas 
blogesnio, kai parsidavėlių 
lietuvių rankomis smaugia
ma tautos gyvybė, kai lietu
vių išdavikų pajėgomis sten
giamasi parodyti pasauliui 
lietuvių tautą, kaip nebran
ginančią laisvės, nenorinčią 
savarankiškai galvoti?

Šiuo metu Lietuvos klau
simu negali būti jokios abe
jonės, negali būti dviejų 
nuomonių. Lietuva paverg
ta ir mes turime daryti vis
ką, kas paskubintų jos iš
laisvinimą.

Šią savaitę grupė Ameri
kos universitetų ir šiaip 
aukštųjų mokyklų profeso
rių ir protestantų dvasinin
kų pasisakė prieš įvedimą 

/ karinės prievolės, šių pro
fesorių nuomonė visiškai su
tampa su komunistų varoma 
propaganda, kad Amerikai 
nereikia ginkluotis, kad jai 
nereikia stiprinti savo gyni
mosi jėgų. Visa tai daroma 
neva taikos šūkiais.

Jokiu būdu negalima pri
tarti vadinamiems pacifis
tams, kai jie šalies saugumą 
palieka pakabintu debesyse. 
Jei valstybė nori gyventi ne
priklausoma, privalo pasirū
pinti, kad visi jos gyvento
jai būtų tinkamai pasiruošę 
ją ginti. Karinis lavinimas 
būtinas jaunuomenei, jei no
rima ją turėti patvarią, svei
katingą, neišglebusią, vyriš
ką. Mes džiaugiamės tais 
lietuvių jaunuoliais, kurie ei
na į karinę tarnybą. 

------ o------
Komunistinė spauda skel

bia, kad pirmą kartą Lietu
voje liaudis turės laisvus rin
kimus į seimą. Tai šlykštus 
melas. Lietuvos žmonės tu
rėjo laisviausius rinkimus 
1920 metais į Steigiamąjį 
Seimą ir po to į tris seimus. 
Viename seime buvo išrinkti 
trys komunistų partijos at
stovai, bet jiems mandatai, 
atimti, kai jie pasisakė prieš 
Lietuvos nepriklausomybę.

Iki 1926 metų Lietuvoje į- 
vairiausių pažiūrų asmens ir 
grupės turėjo teisę ir laisvę 
išstatyti savo kandidatų są
rašus ir visi gyventojai ga
lėjo laisvai už juos balsuoti.
Šį sekmadienį bus tik komu- dės prie parppijų esančias 
nistų partijos sąrašas ir gy- žemes atiduoti bežemiams; 
ventojai neturės jokio pasi- jie tam net pažadės laisvę 
rinkimo. Tad kur čia ta lais-. plėšti bažnyčias ir pasiimti,

Įkas tik jose brangaus yra.L ve?
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Kaune įvyko komisarų su
šaukta manifestacija, kurio
je „vienbalsiai” išrinkti keli 
kandidatai į seimo rinkimus, 
kurių tarpe dabartinis Kau
no burmistras Garmus, eili
nis komunistas kareivis Jo- 
kušas ir komunistų partijos 
centro narys Bieliauskas, ne
seniai iš Maskvos atsiųstas.

Permainos kariuomenėje
Lietuvos kariuomenės var

das pakeistas ir ji pavadin
ta „Lietuvos liaudie^ kariuo
menė”. Joje įsteigtas poli
tinių komisarų biuras, kurs 
skleis kariuomenėje komu
nistinę propagandą ir vers 
visus kareivius tapti komu
nistais. Kareiviai po tarny
bos laiko galės laisvai daly
vauti politinėje veikloje. Šis 
leidimas labai keistai skam
ba. Kareivis nėra joks val
dininkas, jam nėra ir negali 
būti jokių darbo valandų. 
Kareivis yra tėvynės laisvės 
sargas visas 24 valandas per 
parą, tad jam negali būti jo
kių valandų tarnybai ir poli
tinei veiklai. Kareivio vie
nintelė politika—saugoti ša
lies laisvę ir nepriklausomy
bę. Kadangi Lietuvos nepri
klausomybė vistiek palaido
ta, tad dabar komisarai nori, 
kad Lietuvos kariuomenėje 
buvę kareiviai ko greičiau
siai taptų komunizmo aklais 
agentais ir nuodytų visą 
kraštą.

Ta pati diena
Kauno valdžia taip pat pa

skelbė. kad nanaikinta Lie
tuvos. Latviios ir Estijos 
draugiška sąiunga, nes Lie
tuva netarpiškai bendraus 
tik su Sovietų Rusija. Tuo 
sąjungos panaikinimu norė
ta pasakyti, kad Lietuva pa
sirenka visiškai savarankiš
ką kelią valstybiniame ir 
tarptautiniame gyveni me. 
Tačiau pažymėtina, kad rin
kimus į „liaudies seimus” vi
sos trys valstybės paskyrė 
tą pačią dieną—liepos 14 d. 
Nejau visos trys valstybės, 
geriau sakant, jų komisari- 
nės vyriausybės, taip netyčia 
pataikė tą pačią dieną? At
sakymas aiškus—visas tris 
Baltijos respublikas užgrobė 
ta pati Maskvos letena, kuri 
visoms trims nurodė, kada ir 
kaip paskirti rinkimus, kad 
komedija būtų suvaidinta vi
sur vienodai, tuo pačiu lai
ku ir tais pačiais daviniais. 
Ir Latvijoje, ir Estijoje ko- 
misarinės valdžios taip pat 
leidžia išstatyti tik vieną 
kandidatų sąrašą, kurį pa
tvirtina komunistų partija.

Nutraukti santykiai
Liepos 5 d. Kaune praneš

ta, kad komisarų valdžia 
nutarė santykius su Vatika
nu nutraukti. Sutartis su 
Šventuoiu Sostu buvo suda
ryta 1927 m. gruodžio mė
nesį. Pagal šią tarptautinę 
sutartį abi pusės buvo pasi
žadėjusios gerbti duotą žodį. 
Lietuvos vyriausybė sutar
tyje buvo užtikrinusi katali
ku tikybai- laisvę, jos dvasi
ninkams laisvę skelbti Kris
taus mokslą, laisvai susisiek
ti su tikinčiaisiais. Pagal 
šia sutartį buvo pagerbta 
bažnytinė nuosavybė. Ko
misarams rūpėjo ir rūpi kaip 
salima anksčiau išplėšti iš 
žmonių širdžių tikybinius 
jausmus ir tai jie paprastai 
pradeda nuo niekinimo kuni
gu. Norėdami nataikauti ma
sėms, kurios bus stipriai į- 
kaitintos, komunistai paža-

PENKI PAPILDOMI 
BILIJONAI DOLERIŲ 

---- Isr-'
Washington. Prez. Roo

sevelt liepos 10 d. atsiuntė 
kongresui savo naują siūly
mą, prašydamas papildomai 
paskirti beveik; penkis bili
jonus dolerių krašto gynimo 
reikalams. ,

Prezidenta^asžymėjo, kad 
Amerika nesi}, gsavo kariuo
menės į Emjings karą, bet 
stiprins savo ^0pgumą3 
KINIJA TURĖTI 5 MILI

JONŲ KARĮiJOMENĘ
-----Liepos 7 d. Nukako treji 

metai, kai kilo Japonijos ir 
Kinijos karas. [ta proga Ki
nijos vadas maršalas Chiang 
Kaishek pasakė kalbą per 
radiją, pareikšdamas, kad 
šiuo metu Kinija turi penkių 
milijonų karių kariuomenę, 
kuri ginasi prieš užpuoliką. 
Jis savo kalboje kvietė ame
rikiečius remti Kinijos pa
stangas kovoje prieš užpuo
liką.

KARALIUS HAAKON NE
SUTINKA PASITRAUKTI

Londonas. — Anglijon pa
bėgęs Norvegijos karalius 
Haakon nesutiko viešai at
sisakyti Norvegijos sosto, 
kaip to reikalauja Vokietija. 
Karalius nurodė, kad jis at
sisakytų sosto, jei to parei
kalautų pati tauta, tačiau ji 
turinti turėti laisvę laisvai 
pasisakyti, kas esą neįmano
ma, kai Vokietijos kariuo
menė stovi Norvegijoje.

_________ ž_____

MEKSIKA TURĖJO KRU
VINUS RINKIMUS

Meksikos Miestas. — Lie
pos 7 d. Meksikos piliečiai 
rinko naują savo šalies pre
zidentą, kurio vietai buvo du 
kandidatai. Abiejų kandi
datų šalininkai turėjo ir kru
vinų riaušių, kurių metu žu
vo per 40 asmenų. Rinkimų 
daviniai turėjo būti paskelb
ti šios savaites gale.

Melaginga Propaganda
Iš Kauno pranešta, kad 

Lietuvos kareiviai labai 
,,linksmai” sutiko pranešimą 
apie įsteigimą politinių ko
misarų kariuomenėje ir ta 
proga Kaune surengtos lietu
vių kareivių demonstracijos, 
kuriose dalyvavę per 10,000 
Kauno įgulos karių. Demon
stracijoje nešti Rusijos val
dovų paveikslai ir garsiai 
šaukta už būsimą sovietinę 
Lietuvą. Šis pranešimas la
bai melagingas jau ir todėl, 
kad paduotas demonstrantų 
skaičius labai neįtikinantis. 
Iš viso Lietuva šiuo metu tu
rėjo kariuomenės tik apie 
20,000, tad iš kur Kaune ga
lėjo dalyvauti 10,000 lietuvių 
kareivių, kai Lietuvos ka
riuomenė išskirstyta įvairio
se dalyse, kaip Kaune, Aly
tuje, Marijampolėje, Kretin
goje, Tauragėje, Šiauliuose, 
Radviliškyje, Kupiškyje ir 
kistur?

Liepos 7 d. Kaune vėl į- 
vyko kariuomenės ,,manifes
tacija”, kuri nešė Rusijos 
kariuomenės vadų paveiks
lus, o ją gatvėse buvusi mi
nia apmėčiusi gėlėmis. Yra 
labai tikrų žinių, kad komu
nistai įsakė įvairių dirbtu
vių. darbininkams sekmadie
nį prisirinkti gėlių ir berti 
jas ant išvarytu į gatves ka
reivių, kad dar esantiems už
sienio valstybių atstovams ir 
laikraštininkams susidarytų 
įspūdis, jog Lietuvos žmonės 
tikrai džiaugiasi laisvės ne
tekimu.

Kaina 5 c.

Lietuvai Reikia Kiekvieno Lietuvio Paramos
PRANCŪZIJA PAKEITĖ 

KONSTITUCIJĄ

Vichy. — Prancūzijos tau
tos atstovų susirinkimas 395 
balsais prieš 3 priėmė naujos 
santvarkos dėsnius, pagal 
kuriuos bus tvarkoma atei
ties Prancūzija. Tautos at
stovų susirinkimas įgaliojo 
ministerį pirmininką marša
lą Petain parašyti naują 
konstituciją, kuri suteikia 
vykdomajai valdžiai daugiau 
galios. Manoma, kad prezi
dentas Lebrun pasitrauks ir 
jo vietą užims maršalas Pe
tain. Vyriausiais krašto šei
mininkais bus buvęs ministe- 
ris pirmininkas Lavai, arti 
mas Italijos draugas, gene
rolas Weygand ir Marquet, 
pasižymėjęs darbininkų va
das.

Naujoje santvarkoje bus 
suvaržyta politinių partijų 
veikla, suvaržytos darbinin
kų sąjungos, kurios praeity
je savo dažnais streikais la
bai daug pakenkė valstybės 
saugumui. Vietoj iki šiol 
labai garsintų šūkių „Lais
vė, lygybė, brolybė” dabar 
skelbiami „Darbas, šeima 
tėvynė”.

ir

ANGLIJA LAUKIA 
UŽPUOLIMO

vy-
va-

Londonas. — Anglijos 
riausybė ir kariuomenės 
dovybė labai nekantriai lau
kia, kada Vokietija pradės 
savo veržimąsi į Angliją. 
Šiuo metu Angliją aplanko 
tik vokiečių karo lėktuvai, 
apmėtydami įvairias vietas 
bombomis.

Italijos užsienio reikalų 
ministerio Ciano lankymosi 
Berlyne proga manyta, kad 
Vokietija ir Italija galutinai 
sudarė plartŲ^ žygiui prieš 
Angliją, bet šiuo metu dar 
nematyti, kad kokie planai 
būtų vykdomi. Anglijos tur
tingųjų vaikai gausiais bū
riais gabenami į uostus, iš 
kur juos paima laivai ir ve
ža į Kanadą ir Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Tėvynė Lietuva, patekusi į naujos vergijos retežius, 
šaukiasi kiekvieno ištikimo lietuvio paramos. Kas tik 
gali, tą paramą privalo suteikti, nes to reikalauja kiek
vieno lietuvio pareiga.

Lietuvą pavergė Sovietų Rusija šių metų birželio 15 
dieną, sulaužydama savo 1920 m. liepos 12 d. ir 1939 m. 
spalių 10 d. pasirašytas sutartis. Iškilmingai pasirašyto
se sutartyse Sovietų Rusija buvo pasižadėjusi nesikišti į 
Lietuvos vidaus tvarkymąsi, į jos politinę, ekonominę ir 
socialinę santvarką. Tas pažadas žiauriai sulaužytas.

Sovietai 1940 m. birželio 15 d. neleido Lietuvos Prezi
dentui paskirti ministeriu pirmininku visame krašte my
limo generolo Stasio Raštikio, kurs stovėjo už visų Lie
tuvos politinių srovių lygybę, kurs skelbė ir vykdė tau
tos vienybės mintį. Vietoj tautos pageidauto generolo 
Raštikio, Maskva paskyrė Lietuvai savo pakalikus ir at
siuntė į Kauną ministeriais asmenis, seniai laisvos Lie
tuvos išsižadėjusius, per daugelį metų tarnavusius sve
timai valstybei.

Pridengdami savo juodus darbus, Maskvos komisarai 
įsakė savo tarnams Lietuvoje suruošti šį sekmadienį, lie
pos 14 d., vadinamus rinkimus į vadinamą Lietuvos liau
dies seimą, kurio kandidatais išstatyti tik komunistų par
tijos patvirtinti asmenys. Lietuvos gyventojai negalės pa
sirinkti savo žmonių. Jie negalės į rinkimų korteles į- 
rašyti kitų vardų, kaip tik tuos, kuriuos komisarai pa
rinko.

Spaudos ir telegrafo žinybos iš visų trijų Pabaltijo 
valstybių—Lietuvos, Latvijos ir Estijos—praneša, kad ki
tą savaitę laukiama ir formalaus trijų respublikų prijun
gimo prie Sovietų Rusijos, ką turės atlikti liepos 14 d. 
komunistų „išrinksimi” asmenys, šių vadinamų rinkimų 
vienintelis tikslas—parodyti pasaulio viešajai nuomonei, 
kad patys lietuviai nenorėjo laisvo gyvenimo, kad patys 
lietuviai pasirinko Sovietų Rusijos vergiją.

Šis tamsus komunistų žygis negali praeiti tylomis. 
Dėl jo negali tylėti laisvų Jungtinių Amerikos Valstybių 
laisvi piliečiai lietuviai amerikiečiai. Garbingą gyvenimą 
ir savo tėvų bei protėvių žemę mylintieji lietuviai turi pa
kelti savo balsą. . * ... ... . _ ——

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO ATLIKTI 
TAUTINĘ PAREIGĄ

Kas reikia daryti?
Lietuvių centralinės ir atskiros draugijos turi TUO

JAU siųsti telegramas ir laiškus J.A.V. Prezidentui, Val
stybės Sekretoriui, Senato užsienių komisijai, savo valsty
bių atstovams ir senatoriams Kongrese tokio turinio pra
nešimais: Lietuva žiauriai okupuota birželio 15 d. Jokios 
laisvės apsispręsti Lietuvos žmonės neturi. Liepos 14 d. 
įvyksią rinkimai yra gryniausia komedija ir tamsi ap
gavystė. Lietuviai amerikiečiai, ištikimi šiam kraštui ir jo 
santvarkai, pasitiki, kad J.A.V. vyriausybė ir toliau ne
pripažins užpuolikų veiksmų, kad ji leis šioje šalyje veik
ti laisvų vyriausybių paskirtoms atstovybėms ir konsula
tams.

VOKIETIJOJE DŽIAUGS
MO BANGOS

Berlynas. — Sugrįžusį iš 
Prancūzijos fronto Hitlerį 
vokiečiai sutiko didelėmis iš
kilmėmis. Manyta, kad jis 
pasakys nors trumpą kalbą, 
bet Hitleris pasitenkino tik 
pasirodymu balkone. Berly
ne jis matėsi su aukštaisiais 
pareigūnais ir po to išvyko į 
Miuncheną, kur šios savai
tės viduryje turėjo pasikal
bėjimą su Vengrijos ministe- 
riu pirmininku ir užsienių 
reikalų ministeriu.

PREZIDENTAS NEPASA
KO SAVO PLANŲ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su demokratų 
partijos pirmininku Farley, 
kuriam pasakęs savo planus 
apie trečią terminą, tačiau 
šis pasikalbėjimas laikomas 
visiškoje paslaptyje ir Far
ley nepranešė, ar preziden
tas Roosevelt bus kandida
tu trečiam terminui.

Visi turimi daviniai rodo, 
kad Roosevelt sutinka būti 
kandidatu trečiam terminui, 
nes demokratai neiškėlė nei 
vieno stambesnio asmens, 
kurs galėtų būti stiprus kan
didatas prieš populiarų res
publikonu pasirinktą kandi
datą Willkie,

Kas tik pažįsta įžymius amerikiečius (Kongrese, vy
riausybėje ar svarbiose vietose), turi jiems parašyti laiš
kus ar tiesioginiai painformuoti. Ir tai reikia padaryti 
DAR ŠIĄ SAVAITĘ, prieš LIEPOS 14 d.

Kas gali, turi rašyti amerikiečių laikraščiams ir nu
rodyti, kad visi dabar iš Lietuvos atsiunčiami pranešimai 
pilni komunistų propagandos, kurios tikslas juodinti lie
tuvių tautą ir parodyti, kad ji neverta laisvo gyvenimo. 
Turime priminti, kad Lietuva per 22 laisvo gyvenimo me
tus įrodė sugebanti ir pajėgianti gražiausiai tvarkyti sa
vo valstybę ir taikingiausiai bendradarbiauti su visomis 
pasaulio valstybėmis. Lietuvi, atliki savo pareigą! Su
raski priemones savo tautos garbei apginti! Ką tik nu
tarsi naudingo savo Tėvų Žemei, savo Tautai, daryk ŠIAN
DIE, nieko neatidėk rytdienai.

Kai visi rūpinsimės, kai visi sielosimės Tautos gyvybe, 
būkime tikri—

LIETUVA PRISIKELS ŠVIESIAM, LAISVAM, NE
PRIKLAUSOMAM GYVENIMUI.

KIEK ŽUVO DABARTINIAME KARE

Valstybė užmušta sužeista dingusių
Vokietija 50,000 165,000 28,000
Prancūzija 70,000 318,000 1,600,000
Anglija 20,000 34,000 36,000
Italija 1,000 1,500 2,000
Lenkija 60,000 160,000 ( ?) 400,000
Olandija 6,000 25,000 300,000
Belgija 10,000 25,000 500,000
Norvegija 4,000 5,000 50,000

Viso 221,000 743,500 2,916,000

Žinoma, šie skaičiai nėra tikslūs, nes ki<
stybė slepia 
žiniškas karo aukas.

viso
243,000 

l,988,00o
90,000 

4,500 
620,ooo 
334,000 
545,00o 

59,000

4,013,500 

iena val- 
tikrovę, bet jie pakankamai vaizduoja mil-
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Lietuvio Dvasia Nepalaužiama

Maskvos komisarai, pastatę Lietuvoje sau paklus
nius tarnus, jau užbaigė pasiruošimo darbą ir formaliniam 
Lietuvos nepriklausomumui panaikinti. Komunistai, at
siuntę į Lietuvą galybę raudonarmiečių, galėjo tuojau į- 
vesti sovietinę santvarką ir inkorporuoti naują „sovieti
nę respubliką” į Sovietų Sąjungą. Jie to nepadarė savo 
rankomis, bet šiam judošiškam darbui pasirinko keliolika 
lietuvių, kurie už dar nežinomą kainą sutiko atlikti savo 
Tėvynės pražudymo veiksmą. Šis galutinis Lietuvos ne
priklausomybės panaikinimas atliekamas paskelbtais ne
va rinkimais į „Lietuvos liaudies seimą”. „Rinkimai”, kaip 
žinome, paskelbti praeitos savaitės gale ir jie įvyks sek
madienį, liepos 14 d. Komunistų vyriausybė, paskelbusi 
rinkimus, tuojau pasiuntė padėkos telegramą Stalinui.

Maskvos pakalikai skelbia, kad dabar Lietuva turės 
demokratiškiausius rinkimus, kad į liaudies seimą bus 
išrinkti tikrieji tautos valios reiškėjai. Bet ar Lietuvos 
žmonės turės bent truputėlį galimumo pareikšti savo va
lią? Į tai atsakome nuoširdžiausiu įsitikinimu: NE. Kan
didatus į vadinamą Lietuvos liaudies seimą gali išstaty
ti tik vienintelė leista partija, o ta partija yra—komunistų 
partija. Lietuvos žmonėms nesuteikta jokios teisės ar 
laisvės pastatyti savo kandidatus. Jie negalės į balsavi
mo korteles įrašyti jiems patinkamų asmenų vardus. Bus 
tik vienos kortelės su vienu sąrašu. Balsus skaitys tik 
komunistai.

Atsiunčiami pranešimai iš Kauno sako, kad komunis
tai, Sovietų Rusijos kareivių prižiūrimuose, sušaukiamuo
se mitinguose perskaito vardus jų siūlomų kandidatų ir 
tuojau paskelbia, kad tie kandidatai vienbalsiai išrinkti 
seimo rinkimams. Viešus susirinkimus gali šaukti tik 
komunistai. Spauda nebeturi jokios laisvės. Komunis
tai visu įnirtimu per savo spaudą puola viską, kas lie- 

^JLųyiams buvo šventa per šimtmečius. Komunistų šaukia
muose mitinguose aukštai kelia galvas kitataučiai, kurie 
dabar naudojasi nepaprastomis privilegijomis. Komu
nistų žydų susirinkimuose net pareikalauta iš žydiškų 
mokyklų pašalinti hebrajų kalbą, kurios vieton brukama 
rusų kalba. Greitai lietuviai komunistai pradės reika
lauti iš mokyklų prašalinti ir lietuvių kalbą, nes pavyzdį 
jau davė komunistai žydai.

Lietuvos naujoji švietimo vadovybė įsakė visose mo
kyklose auklėti jaunimą Rusijai nepaprastai palankioje 
nuotaikoje, kas reiškia, kad jaunimui bus brukama ko
munistinė propaganda, vadinamas komunistinis mokslas. 
Įsakyta nebeskiepyti jaunimui tautiškumo idealų. Kalba
ma, kad reikia skiepyti tėvynės meilė, bet įsakymuose 
nieko neminima, apie kokios tėvynės meilę kalbama. Jau 
nesakoma apie Lietuvą, bet mintyje turima svetima tėvy
nė—Rusija, ta šalis, kuri per ištisus šimtmečius Lietuvai 
ir lietuvių tautai tik pražūties troško.

Apie būsimų „seimo rinkimų” davinius komunistinė 
spauda išeivijoje nei kiek neabejoja. Ji jau skelbia bū
simos Lietuvos vergijos programą. Girdi, prisijungusi 
prie Sovietų Rusijos Lietuva turės su rusais bendrą ka
riuomenę, bendrą pinigą, bendrą užsienio politiką; lietu
vių mokyklos paliksiančios laisvos su lietuvių kalba. Ką 
visa tai reiškia? Ar tai ne galutinis Lietuvos laisvės iš
plėšimas? Lietuvos jaunuoliai bus išgabenami į tolimiau
sias Rusijos vietas karinės prievolės atlikti. Lietuva savo 
užsienių atstovybių nebeturės. Jei norėsime ką nors tie
sioginiai apie Lietuvą išgirsti, turėsime kreiptis čia į So
vietų Rusijos atstovą Washingtone ar rusų konsulą New 
Yorke.

Liūdnos žinios, bet jos neturi mūsų bauginti. Lietuvos 
likimas dar neišspręstas. Pasaulinis karo gaisras dar 
nėra užblėsęs ir nežinome, ką rytojus atneš, tad svarbu 
būti pasiruošus sutikti įvairiausius galimumus. Viena tu
rime žinoti, kad šiandie Lietuvoje žmonės neturi jokios 
laisvės pareikšti savo nuomonę tautos reikalais. Juos 
paglemžė Maskvos letena, kuri kitą savaitę formaliai iš
trins ir Lietuvos vardą žemėlapyje, jos vietoje įrašydama 
tik žodžius: „tryliktoji Sovietinė Respublika”.

Turime amerikiečių atitinkamoms įstaigoms pasakyti, 
kad amerikiečiai lietuviai puikiai supranta Maskvos su
vaidintas komedijas Lietuvoje ir tų komedijų padarinių 
niekada nepripažins. Tada tik Lietuvos žmonės pasisakys 
dėl savo likimo, kai iš Lietuvos bus prašalinta azijatų ar
mija, kai patiems Lietuvos gyventojams bus galima lais
vai sudaryti savo draugijas ir laisvai savo kandidatus 
pastatyti į rinkimus.

Lietuva užgrobta, bet lietuvio dvasia nepalaužta. Tik 
dar stipriau pasiryžkime pagelbėti mūsų Tėvų žemei ir jos 
teisėtiems šeimininkams—lietuviams!

Visus turi lydėti vieningas 
bus laisva!

Kaunas. — Iš Maskvos į- 
sakymais sudarytos Paleckio 
vyriausybės liepos 6 d. pa
sitraukė Ernestas Galva
nauskas, buvęs finansų mi- 
nisteriu. Jo įėjimas į komu
nistų vadovautą valdžią kėlė 
įvairiausių abejonių, bet da
bar jos išsklaidytos. Ernes
tas Galvanauskas buvo žino
mas kaip gabus finansistas 
ir valstybininkas. Kai buvo 
paskelbta, kad ir Galvanaus
kas įėjo į Paleckio valdžią, 
manyta, kad Galvanauskas 
buvo griežtai priverstas pa
imti ministerio vietą. Ma
nyta, kad jis ir visai neįėjo 
į valdžią, bet komunistai tik 
paskelbė, norėdami pasirody
ti, kad ir senas veteranas re
mia jų valdžią.

Galvanauskui išėjus iš ko
misarų sudarytos vyriausy
bės, joje neliko nei vieno 
rimto asmens valstybininko, 
nei vieno senesnių laikų Lie
tuvos laisvės kovotojo..

Kariuomenėje padaryta di
deli pakeitimai. Atleisti iš 
kariuomenės šie aukštesni 
karininkai: gen. V. Nagius- 
Nagevičius, gen. M. Rėklai
tis, kariuomenės teismo pir
mininkas gen. Mieželis, gen. 
Tallat-Kelpša, gen. Popeliuč- 
ka, šaulių sąjungos viršinin
kas pulk. Saladžius, pulk. 
Gaušas, pulk. Kirlys. Drau
ge su prezidentu į užsienį 
išvykę gen. K. Musteikis, 
pulk. J. Musteikis, pulk. Va- 
lušis ir pulk. St. Žukaitis iš
braukti iš kariuomenės są
rašo. Yra ištisa eilė atleistų 
karininkų.

Visų apskričių viršininkai 
atleisti. Visų ministerijų be
veik visi departamentų di
rektoriai atleisti ir į jų vie
tas paskirti kairiausių nusi
statymų žmonės, kurie ank
sčiau prisiglausdavo liaudi
ninkų spaudos užuovėjoje ar
ba šviežiai atgabenti iš Rusi
jos.

Tautininkų partijos cen
trui priklausę didžiuliai „Pa
žangos” rūmai atiduoti ko
munistų partijai, kuri čia į- 
sisteigė savo centrą, savo 
laikraštį ir visą partijos va
dovybę.

Visoje Lietuvoje laisvai 
platinama Sovietų Rusijos 
literatūra — knygos, laikraš
čiai, prieštikybiniai leidiniai. 
Komunistų partija savo pa
čiuose pirmuose atsišauki
muose reikalavo atskirti 
bažnyčią nuo valstybės, ne
duoti jokios pašalpos bažny
čioms, įvesti pilietines vedy
bas ir pan.

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SĄJUNGOS 
nauja Valdyba

Thompson, Conn.,—Liepos 
2-3 d.d Marianapolio kole
gijoje įvyko Am. L. K. Stu
dentų ir Profesijonalų sąjun
gos devintas metinis seimas, 
kuriame peržvelgta praėju
sių metų veikla ir numaty
tos gairės ateičiai. Seimo 
dalyviams pamokslą pasakė 
J. E. vysk. P. Būčys. Seimas 
buvo gausufoįę praėjo jau
kioje darbo L

Į naują cc« 
rinkti: dvasS 
dr. J. Starki^ 
ninkas—Dr.žj 
(Boston, Mass.); pirm.—Jo
nas šakočius (Pittston, Pa.) ; 
vicepirm. — Pranas Skeivis, 
(Brockton, Mass.) ir Valeri
ja Jakštaitė (Waterbury, 
Conn.); sekr. — Jonas Kle- 
bauskas (Marianapolis); ižd. 
V. Šaulys (Chicago) ; „Stu
dentų žodžio” vyr. redakto
rius—kun. K. Urbonavičius; 
redaktorius — Balys Laučka 
(Marianapolis); socialinė se
kretorė — Jadvyga Stulgins- 
kaitė (Waterbury, Conn.); 
„S. Ž.” admin. — L. Galevi- 
čius (Marianapolis).

Veikliausios kuopos buvo 
Pittstone ir Waterburyje. Se
kantiems metams numatyta 
didesnė veiklos programa.

Londonas. — Anglijos po
licija suėmė admirolą Barry 
Domvile, kuris yra buvęs 
Vokietijai draugiškos anglų 
draugijos pirmininkas. Ad
mirolas Domvile yra ėjęs at
sakingas pareigas Anglijos 
karo laivyne.

ŠVEDIJA PRALEIDŽIA 
VOKIEČIŲ KARIUS

šūkis: O vis dėlto Lietuva

WINDSORO KUNIGAIKŠ
TIS GUBERNATORIUM

Londonas. —Windsor© ku
nigaikštis, buvęs Anglijos 
karalius, Edvardas, paskir
tas Bahamų salų gubernato
rium, kurio pareigas jis pra
dės eiti netrukus. Bahamų 
salos visai arti J.A.V. pa
kraščių ir žinomos savo gro
žiu. Jose lankosi labai daug 
turistų anglų ir amerikiečių.

PREL. MACIEJAUSKAS 
APSIGYVENO 

KALIFORNIJOJE

Prel. Julius Maciejauskas 
apsigyveno Los Angeles mie
ste ir nori aprūpinti dvasi
niai ne tik šio miesto, bet ir 
visos Kalifornijos lietuvius. 
Jis prašo visų Kalifornijos 
lietuvių prisiųsti savo ar sa
vo artimųjų adresus. Jo ad
resas:
Msgr. Julius Maciejauskas, 

1948 S. Harcourt Ave.
Los Angeles. California.

Galima kreiptis ir telefo
nu: Wyoming 3073.

New Yorko viešųjų mo
kyklų mokiniai prašo miesto 
valdininkų, kad sekančiais 
mokslo metais būtų jiems at
pigintas važinėjimas miesto 
geležinkeliais ir autobusais.

^taikoje.
p valdybą iš- 
i vadas—kun. 
garbės pirmi
enas Galinis,

PRANCŪZIJA NUTRAUK® 
SANTYKIUS SU ANGLIJA

Vichy. — Šią savaitę tarp
tautiniuose santykiuose susi
laukta labai skaudaus lai
kotarpio. Prancūzija, kuri 
nuo šio šimtmečio pradžios 
buvo artimiausia Anglijos 
sąjungininkė, nutraukė dip
lomatinius santykius su An
glija. Prancūzijos ambasa
dorius ir visi atstovybės tar
nautojai šią savaitę iš Lon
dono išsikrausto į Prancūzi
ją.

Santykių nutraukimo prie
žastis — anglų karo laivyno 
užpuolimas Prancūzijos lai
vyno, kurs buvo sutrauktas 
dviejuose uostuose Vidurže
mio jūros ir Afrikos pakraš
čiuose. Pagal paliaubų su
tartį, Prancūzijos karo lai
vynas turėjo būti nuginkluo
tas ir laikomas prancūzų uo
stuose. Vokietijos vyriau
sybė buvo pasižadėjusi ne
naudoti prancūzų karo lai
vyno kovai prieš Angliją, 
tačiau Anglijos vyriausybė, 
bijodama, kad Prancūzijos 
galingas karo laivynas ne
būtų panaudotas prieš ją, 
ėmėsi staigaus žygio ir už
puolė dviejuose uostuose 
prancūzų laivus, kurie nebu
vo pasiruošę jokiai kovai. 
Prancūzų laivyno vadovybė 
atsisakė pasiduoti. Anglai 
paleido šūvius ir per kelio
lika minučių daugelis pran
cūzų laivų buvo visiškai su
naikinta ar labai sužalota. 
Kovos metu žuvo apie 1,200 
prancūzų jūrininkų.

Šis anglų užpuolimas la
bai sujaudino prancūzus, y- 
pač dabartinę vyriausybę, 
kuri tuojau nutarė nutraukti 
bet kokius santykius su An
glija. Ta pačia proga pran
cūzų vyriausybė viešai pa
skelbė, kad Anglija neišpil
dė savo duoto žodžio kovo
se prieš Vokietiją ir todėl 
Prancūzija pralaimėjo karą.

Bonnet, buvęs Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris, 
iškėlė vieną iki šiol viešai 
neskelbtą žinią: praeitų me
tų rudenį, prieš rugsėjo 1 d., 
Prancūzijos vyriausybė buvo 
priėmusi Musolinio taikos 
planą bei paisiūlymą, bet jį 
atmetė Anglija ir Lenkija. 
Šiuo pareiškimu šis žymus 
prancūzų vyras pirštu nuro
dė kilusio karo pradžios kal
tę.

Stockholmas. — Švedijos 
vyriausybė sutiko praleisti 
Vokietijos kareivius, vyks
tančius atostogų iš Norvegi
jos. Sutikta praleisti Šve
dijos geležinkeliais ir įvairią 
karinę medžiagą. Dėl šio 
nutarimo griežtą protestą 
pareiškė Anglijos vyriausy
bė, bet Švedijos vyriausybė 
protestą atmetė, nurodyda
ma, kad Švedijos pagrindinis 
uždavinys saugoti savo kraš
to gerovę.

VOKIETIJOS PROTEKTO
RATAS SKANDINAVIJAI

Berlynas. — Nacių vyriau
sias minties reiškėjas Rosen
berg spaudos atstovams pa
reiškė, kad Hitleris yra nu
taręs paimti visą Skandina
viją (Švediją, Norvegiją ir 
Daniją) į Vokietijos globą, 
kadangi švedai, norvegai ir 
danai yra giminingi vokie
čiams. Savo kalboje jis pa
žymėjo ir apie vokiečių pla
nus naujai Europai sukurti, 
kuri turės būti vokiečių prie
žiūroje.

JAPONAI TRIUKŠMAUJA

Šanghajus. — Šio miesto 
gatvėse japonai išmėtė lape
lius su užrašais „Šalin Ame
rika”. Japonų minia sukur
styta prieš amerikiečius dėl 
liepos 7 d. įvykio, kuriame 
amerikiečių jūrininkai suėmė 
keletą japonų policininkų, 
nusižengusių tvarkai. Japo
nai taip pat triukšmauja 
prieš anglus, kam šie per 
Burmą praleidžia karinę me
džiagą, skiriamą Kinijos ka
riuomenei.

ANGLIJOS BELAISVIAI 
KANADOJE

Montreal. — Anglijos ka
riuomenės į nelaisvę paimti 
vokiečiai belaisviai kariai ir 
šiaip sulaikyti civiliai, kurie 
laikomi pavojingais Vokieti
jai, atgabenti į Kanadą ir čia 
bus laikomi koncentracijos 
stovyklose. Kelyje iš Angli
jos vienas belaisvis nusižu
dęs.

RŪPINSIS PABĖGĖLIŲ 
VAIKAIS

Neseniai šuo rganizuotas 
Alijantams remti pašalpos 
fondas nutarė pradėti rink
liavą Europos vaikams prisi- 
glaudusiems Anglijoje šelpti, 
atgabenti į Ameriką ir čia 
laikinai juos apgyvendinti. 
Norima surinkti penkis mili
jonus dolerių. Globojami vai
kai bus iš Anglijos, Prancū
zijos, Belgijos, Olandijos ir 
kitų šalių, kurie dėl siaučian
čio karo turėjo palikti savo 
tėviškes.

Iš Albany, N. Y. praneša, 
kad Coudert-McLaughlin į- 
statymas, kuriuo bus įvesta 
nuo rudens viešose mokyklo
se tikybos pamokos, jau vyk
domas. Vaikus tikybos pa
mokoms viešose mokyklose 
atleis pamokų metu, o sugrį
žę į mokyklą turės įrodyti, 
kad jie dalyvavo tikybos pa
mokose.

J.A.V. liepos 4 dienos 
šventė nusinešė 367 gyvybes. 
Automobiliai užmušė 114 žm.

Amerikos katalikų kolegi
jose mokosi 375 studentai, 
atvykę iš užsienių pagilinti 
mokslą.

Čia skelbiame tęsinį New Yorko Apylinkės Lietuj 
Dienos Rėmėjų, atsiteisusių už laimėjimų knygutes, 1| 
rios suvartotos liepos 4 d. ir kurių laimingi lakšteliai p! 
skelbti aprašyme apie Lietuvių Dieną. Paskelbėme vj 
dus visų, kurie prisiuntė „Amerikos” administracijai. ; 
įvyko kokia klaida, malonėkite pranešti. Visiems Rėi 
jams nuoširdžiausias ačiū!

S. Subatienė, Brooklyn, N. Y.
R. Pankevičienė, Brooklyn, N. Y.
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y.
Mot. S-gos 53 kp., Linden, N. J. per S. Subatienę
N.
M.

o.

N., Brooklyn, N. Y.
Šertvytienė, Woodhaven, N. Y. 
Garliauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Bielevičienė, Brooklyn, N. Y. 
Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.

J. Krasnis, Bellmore, L. I.
A. Šlavis, Bronx, N. Y.
P. Grigienė, Richmond Hill, N. Y.
J. Kaupas, Brooklyn, N. Y.

Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Ambrozas, Brooklyn, N. Y. 
Stučienė, Brooklyn, N. Y. 
Alexsey, Great Neck, L. I. 
Poderis, Brooklyn, N. Y.

N. N., Woodhaven, N. Y. 
N. N., Woodhaven, N. Y.
N. N., Baltimore, Md.
O. Leigienė, Brooklyn, N. Y. 
F. Kašėtienė, Brooklyn, N. Y.
R. Jakubonis, Woodhaven, N. Y. 
W. Maciokas, Woodhaven, N. Y. 
O. Korbėtienė, Woodhaven, N. Y.
J. Jagminas, Brooklyn, N. Y.
L. Dambrauskienė, Linden, N. J.
K. Vasukonis, Detroit, Mich.
M. Uždavinys, Ramsey, N. J. 
J. Sescila, Brooklyn, N. Y.
B. Vaškevičienė, Newark, N. J.
D. Anilionis, Elizabeth, N. J.
S. Pocius, Newark, N. J.
A. Svermickienė, Jamaica, N. Y. 
J. Grigalauskas, Detroit, Mich .
M. Čižauskienė, Worcester, Mass. 
Ch. Gutauskas, Great Neck, N. Y.
R. Jurkšienė, Linden, N. J.
H. Vainauskienė, Bronx, N. Y.
N. N., Maspeth, N. Y.
S. Šukienė, Brooklyn, N. Y. 
S. Butkus, Brooklyn, N. Y.
B. Pranskevičius, Brooklyn, N. Y.
C. Sartauskaitė, Brooklyn, N. Y.
U. Gudanskienė, Brooklyn, N. Y.
O. Stanikūnienė, Brooklyn, N. Y. 
O. Masiliūnaitė, Chicago, Ill.
M. Tamošiūnas, Hartford, Conn. 
A. J. Pateckis, Hartford, Conn. 
J. Gražienė, Brooklyn, N. Y.
E. Vizienė, Brooklyn, N. Y.
O. Bragonis, Brooklyn, N. Y.
J. Gudiškis, Long Island City, N. Y.
J. Prapuolenis, Brooklyn, N. Y.
J. Unguraitis, Brooklyn, N. Y.
E. Simmons, Brooklyn, N. Y.
K. žudžius, Brooklyn, N. Y.
F. Palubinskienė, Brooklyn, N. Y.
M. Ceslow, Brooklyn, N. Y.
M. Narkevičius, Maspeth, N. Y.
A. Shukis, Linden, N. J.
B. Paulauskas, Brooklyn, N. Y. 
J. Sidabras, Brooklyn, N. Y. 
A. Kivitienė, Maspeth, N. Y.
M. Kvarinskienė, Brooklyn, N. Y. 
M. Januškaitis, Maspeth, N. Y.
J. Januškienė, Maspeth, N. Y. 
Pr. Ražickienė, Maspeth, N. Y.
K. Litvinienė, Maspeth, N. Y.
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y. 
Kun. P. Lekešius, Maspeth, N. Y. 
Kun. J. Kartavičius, Maspeth, N. Y. 
F. Bendžiuvienė, Brooklyn, N. Y.
Mot. S-gos 63 kp., Kearny, N. J., per S. Subatie:
V. Žemantauskas, Maspeth, N. Y.
S. Pusvaškis, Long Island City, N. Y.
A. Pranskevičienė, Brooklyn, N. Y.
A. Vaičiulis, Brooklyn, N. Y.
J. Daukšys, Newark, N. J.
U. Šasis, Brooklyn, N. Y.
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y.
S. Stančaitis, Brooklyn, N. Y. 
O. Nemanienė, Brooklyn, N. Y.
J. Putinienė, Brooklyn, N. Y.
J. Dumčius, Brooklyn, N. Y. 
J. Terebeiza, Brooklyn, N. Y.
J. Tumasonis, Brooklyn, N. Y. 

Kazlauskas, Brooklyn, N. Y. 
Pažereckienė, Maspeth, N. Y. 
Dabrovolskis, Brooklyn, N. Y. 
Pužauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Venckus, Great Neck, N. Y. 
Pivoriūnienė, Brooklyn, N. Y. 
Miklasavičienė, Brooklyn, N. Y. 
Lažaunikienė, Great Neck, N. Y.

T.

K.
M.

M.
Pr. Dulkė, Brooklyn, N. Y.
Kun. M. Kemežis, Jersey City, N. J.

(Bus daugiau)

c adinami kas antra sava

Daugiau Pas
Les perdaug karš- mėj
L dėl Lietuvos liki- gyv
Jį netaip jau blo- tą ;
likai neateina. Pa- gili;
M nerėkiančios,— nim
l'jvoja ir sako ne sin

S
jjtrodo, kad ten vieš- kau
1 ramumas. Bet, dėl svei
1) ramumo ir dreba, som
Meno lietuvio šir- Lai
L atsiunčiamos sve- be v:
jįįos „gan ramios”, dirt
Moję, viskas ge- vari
į bip aštrus kala vi- Liet
Ii mūsų neramias V
H tos, tik vadina- bet
Mos dvelkia ar- vo g
Minas smūgis te- klai
M tautinei, reli- nek;
[< gyvybei. Ir kas nepi
Įia, kad tai visa min
he plėšriojo kai- sę t
pinais pirštais, bet šioj.
p Lietuvos sūnų bevi
komis rankomis. me
tos kasdien mums išga
kartinamos mūsų lauk
putai laidotuvės, prie

Izės dalyvauti1 reik 
l’d ašarų išplautos 
Ii tėvynės gerovei 
Ii širdys.
Išmuš mūsų numy
li prisikėlimo va- 
llr vėl jos taurūs 
jungsis laisve, lie
ji gyvenimu, daug 

■ano mūsų išeivių 
r. sumanumo, suge- 
i® į bendrą kovą 
L lietuviui šventa, 
tliai karštų maldų 
l« Aukščiausį, tuk
liau skrenda šia- 
F tyliai maldau- 
jmus, čia laisvoje 
pančius. Ir štai, 
Įiirdi Tu, tave my- 
pjiį niekinamos, 
pvynės šnabždė- 
ptau sako: —Tu 
litams sugaudus 

pugsmo ašarą. 
Pi vergavusi Te
psi kaip Lozorius 
h Kėlėsi supan- 
pų silpnybėmis, 
b priešų padary- 
pmis žaizdomis, 
f silpnučius, pir- 
hpriklausomybės 
ht nualintos sa
ls žemelės.
F silpnajam, iš- 
F mirties prisikė- 
pui, Nepriklau- 
|ii, padavei savo 
h kad ne vien 
l'ins žingsniams 
linas, bet ir toli- 
Rriniam žygia- 

nū Tu savo lie
ps meile perrai- 
puojančias žaiz- 
jX gydei kiek į- 
r mokėjai.
Į taip džiaugeis 
M tautos lai-

maž 
augi 
prik 
Liet 
bus 
si t 
Ana 
suša 
dari 
birą 
skai 
kom 
bet 
tas 
žodi 
kėlu 
kuri 
Nep:

Si 
galv 
kuri 
nim< 
drąs 
ko: 
Nepi 
jai i 
džiu 
skar 
bing 
kalu 
šven

N< 
belį 
vių 
kad 
žas 
lio i: 
atro 
mas 
tinir 
tavo 
suce 
ženg 
ties 
žavi 
Dau 
lietu 
gale

Motinos5 E
Pilie, rūtomis ir Jėzų
ras užrakinta, lės j

kaip dunda vi- T;
Meškeliais sve- išly<

gint
. Tamsios pala

* tėviškais ži- lusi
grabų var- Tu

tyę kaulai, iš- sims
eiles, aplei- tei

jir tyliais be- tas
(ariniais vei- į pu
'ainių minios kas
irtėse.
kodėl Tavo vo

ryškesnis? Neg
iverkti, kaip
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Chicago, Hl.
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lartford, Conn, 
oklyn, N. Y. 
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ig Island City, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
ooklyn, N. Y. 
ooklyn, N. Y. 
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oklyn, N. Y.
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Len, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
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Moterų Gyveninio Aidai
Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

Wholesale, Retail
BEER, W7NES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1509 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U, Borough of 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK 
U,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, ~ 
County of Kings, 
premises.

JOE COHEN 
4920 Avenue K.

Control 
of 

be consumed off
Borough 
to

Law 
Brooklyn, 

the

and SIDNEY COHEN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
523 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN 
523 Court St., Brooklyn, N. Y.

1819 Avenue

Law 
Brooklyn, 

be consumed off the

C. CARISTI 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hegenian Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Daugiau Pasitikėjimo
į —Gal mes perdaug karš- 
Jiuojamės dėl Lietuvos liki- 
iho; gal ten netaip jau blo
gai. Laiškai neateina. Pa
lios žinios nerėkiančios,— 
Įažnai galvoja ir sako ne 
Iriena.
r Taip. Atrodo, kad ten vieš
patauja ramumas. Bet, dėl 
to mirtino ramumo ir dreba, 
liūdi kiekvieno lietuvio šir- 
lis. Tos atsiunčiamos sve
timųjų žinios „gan ramios”, 
Lviskas tvarkoje, viskas ge
rinama”, kaip aštrus kalavi
jas smeigia mūsų neramias 
krūtines. Iš tos, tik vadina
mos, ramumos dvelkia ar
tėjantis mirtinas smūgis tė
vynės laisvei, tautinei, 
tinei jos gyvybei. Ir 
[kandžiausia, kad tai 
Įtliekama ne plėšriojo
Lyno kruvinais pirštais, bet 
los pačios Lietuvos sūnų 
larsidavusiomis rankomis.

mė j imu, atidžiai sekei jos 
gyvybės pulsą, dabar jauti 
tą gal mirtiną smūgį. Taip 
giliai jauti, kad net nusimi
nimo ir bevilties jūroje pa
siruošusi paskęsti.

Sukaupki savo jėgas! Su
kaupki, nes esi vienintelė 
sveika Lietuvos Nepriklau
somybės vilties kibirkštėlė. 
Lai tavo lūpų nepaliečia šie 
beviltiški žodžiai: Kam čia 
dirbti, kam aukotis, kam dar 
vargti, juk vistiek nebėra 
Lietuvos.

Palmyros Laiškai

NOTICE is 
EB 1374 has 
to sell beer 
the Alcoholic _
5018—4th Ave., — 371—51 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consured 
on the premises.

GEORGE ROSENSTEIN 
5018—4th Ave., 
371------51st “

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

St., Brooklyn, N. Y.

Brangi Palmyra,

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
473 Bergen St.. Borough of C__
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERGEN PURE FOOD INC. 
St., Brooklyn, N.473 Bergen

Law 
Brooklyn.

i the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
2601 Avenue U, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Brooklyn, 
the

PAULINE ROSS
2601 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2001 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

KARL 
2001 Avenue U,

Control
Borough of 

to be consumed on

No.

Law at 
Brooklyn, 

the
REICHBACH 

Brooklyn, N.

reli- 
kas 
visa 
kai-

NOTICE is 
EB 535 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
324 Utica 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control _Law at 
Borough of 

be consumed on

NOTICE is 
EB 540 has 
to sell beer 
the _ ______ __
3621 Quentin Rd.. D___ J. 1
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

PETER Me MAHON
3621 Quentin Rd., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic _Beverage Control Law at 
~ ' Borough of Brooklyn,

i the

No. No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
1214 
lyn, 
the

Law 
Brooklyn, 

the
Alcoholic Beverage Control Law at 
Coney Island Ave., Borough of Brook- 
Crunty of Kings, to 
premises.

RADIO DINER, 
Island Ave.,

Ave., 
Kings, tojos vaikus iš skurdo ištrauk

ti, nes jos vyras jau kažin ar 
kada nors pasitaisys.

Patarkite, ar ji būtų su 
manim laiminga?

Susiįdomavęs Paulius.
ATSAKYMAS

be consumed on
KRAVITZ

Brooklyn, N.
JOSEPH 
Ave.,Aš esu nevedęs 37 metų 

vyras. Gyvenu kaimynystėj 
su viena man labai brangia 
šeima. Vakarais sėdžiu bal
kone, ir matau antrąjį, kur 
sėdi jaunutė, liesa ir kukli 
moteris, mano kaimynė su 
glėbeliu vystyklų, kuriuose 
tūno mažutė gyvybė, ir ją 
linguoja, rodos, niekad nenu
ilstančios motinos rankos. 
Aplankui šią jauną motiną 
striksi dar trys „Pauliukai, 
Petrukai”, o jų tėvelis—vis 
saliūne troškulį malšina.

Gaila man šios moters. 
Nejučiomis mano visa šerdis 
suklimpo jos gyvenime; aš 
ją pamilau, aš dėl jos kanki
nuosi, trokštu aru pavirtęs 
nusileisti į antrąjį balkoną, 
ir savo širdies replėmis ją 
išplėšti iš baisaus skurdo! 
Aš ją pasiimčiau ir su vai
kučiais, tik kaip man prie 
jos prieiti, kaip pasakyti? 
Juk ji netikės! Be to, ta mo
teris man rodos tikrai šven
ta, o aš laisvamanis. Bet aš 
turiu pinigų, galėčiau ją ir

324 Utica

NOTICE is hereby given that License 
EB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
659 Wythe Ave., Borough of 
County of 
premises.

659 Wythe

1214
No.

Coney
INC.

Brooklyn, N. Y.

Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

KARL GLOTZL
Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. SCHEINGARTEN. INC.
3619 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

No. NOTICE is 
EB 1952 has 
‘o sell beer 
the Alcoholic ____ _
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OAK DINER. INC. 
2007 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of

hereby given that License No.NOTICE is . _ ______  ....
EB 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WORTHMORE DELICATESSEN. Inc. 
1528 Flatbush 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 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH SHAPIRO
29 Hegeman Ave., Brooklyn, N.

„Jei tavo akys tave gundo, 
išlupk, jas; jei tavo rankos 
siekia blogo, nukirsk jas.” 
Jei tavo troškimai ir svajo
nės f^bivystė į Rojaus Jėvos 
pagundas, nutrauk jas. Tam
sta susigundei gražiais, bet 
uždraustais Rojaus obuo
liais, kurių paragavęs ir pats 
nukentėtum, ir tą dievinai 
kilnią motiną su jos vaike
liais įtrauktum į dvasines 
klampynes.

Nepasikėsink prieš kilnią 
sielą, nesugriauk jos ramy
bės. Atmink, kad kilni mo
tina, apsupta savo vaikų, tai 
tvirta šęimos pilis, į kurią 
atsimuša visos priešų mėto
mos vilyčios, nepažeidę jos 
tikro, fundamentalio kamie
no. Atvėręs tai moteriškei 
savo širdies paslaptis, dar 
nežinai, ar ji ramia sąžine 
tą visą priims. Ar neteks 
nusivilti? Tamstai, kaip lai
svamaniui, tas viskas atro
do ideališka. Bet ne kata
likų pasauly. Tamstos gai
lestingumas — moderniškai 
klastingas. Dabar vaizduo
jiesi, kad ta moteris „tikrai 
šventa”, o kada tą visą su
mintum? Kaip manai? Ar 
liktų 
šėlis 
kyk, 
gali
Jei taip manai, labai apsi
rinki. Meilė nežino dvasinio 
išnaudojimo ir paniekos. 
Meilė nesikėsina griaut my
limos širdies ramybę, meilė 
nepažeidžia garbės mylinčių
jų. Pro tyrą širdies lieps
ną meilė nesidkia, nei nesiū
lo žemės metalų—pinigų.

Tamstos laiške užčiuopia
mas tik laikinas susižavėji
mas, savanaudis gailestingu
mas, na, ir artimo kančių į- 
vertinimas. Bet, įsidėmė- 
kim, kad visuomet gražiau
sią rožę apipina stambesni 
dagiai, nes to, reikalauja jos 
grožiui stipresnė atspara. 
Taip ir kilnios moters siela, 
jei spindi pro kančių erškė
tynus tyrais kilnumo spin
duliais, tad privalome būti 
nemenkesni už tuos dagius, 
kad jai padėtum išlaikyti 
dvasinį grožį ir kilmimą. 
Juk ir taip mažai mes 
rim kilnių, gerų motinų! 
gi tamsta, išdrįstum 
prieš vieną pasikėsinti?

Be reikalo įtariate,
jos vyras „nepasitaisys”. 
Gyvenimas rodo ką kitą. Yra 
daug atsitikimų, kad iš blo
gų žmonių virsta dorais, net 
pavyzdingais.

Ant kito gyvenimo griu
vėsių statant sau naują gy
venimą, apie jokią laimę ir 
kalbos negali būti. Tos mo
ters laimė ir viltis—jos vai
kuose. Jei ji būtų „vėjavai
kė”, ji pati tamstą sektų, ne 
vien tik „iš balkono”.

Nuoširdžiai tamstai pata
riu palikti tą moterį ramy
bėj, prie jos „Pauliukų, Pet
ruku”. Susiraskite sau gra
žią Onutę, ir savo ištekliais 
įsukite ją į nuotakos šyd- 
rą. Užmirškite apie bet ko
kį šeimų ardymą, nes tai ne
žmoniška, nedora, ir negar
binga. J

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 863 has been issued to the undersigned 
'o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC. 
3523 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at £ 8e,‘ , °c.er„nt "eta" UnQeA„ ^l.lonT ^7 °1 1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn. I ‘h® Ic?h° ic leverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the i98 Manh.ntt«n Ave- Borough of Brooklyn, 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of

No. NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32^ Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32% Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

Vardan tų karžygių, kurie 
bet kuriu būdu paaukojo sa
vo gyvybes kovoje už Nepri
klausomą, Laisvą Lietuvą,— 
nekartoki panašių žodžių, 
neprisileisk sau panašios 
minties. Išgirdusi savo se
sę tai darant, įtikink ją, kad 
šioji bereikalingai krenta į 
beviltį nusiminimą. Ne ta
me mes rasime savo taū^Sai 
išganymą. Dirbkime. Ne
laukime, kol mus pašauks 
prie didžių darbų. Dabar 
reikalingi maži darbeliai, 
maži pasiaukojimai, kurie iš
augins mūsų tautai vėl Ne
priklausomą nuo svetimųjų 
Lietuvą. Ir joks darbelis ne
bus per mažas, jei jį paauko
si tėvynės gerovės aukurui. 
Anais priespaudos laikais 
sušalęs, suvargęs, rusų žan
darų varomas į tolimąjį Si
birą lietuvis knygnešys gal 
skaitė savo pastangas men
komis, mažai reiškiančiomis, 
bet jo perneštas ir paskleis
tas lietuviškas spausdintas 
žodis buvo kibirkštimi su
kėlusią tą didžiąją liepsną, 
kurios kaitroje susilaukėme 
Nepriklausomos Lietuvos.

Su pagarba tenka lenkti 
galvas prieš tas moteris, 
kurios, ir skaudaus nusimi
nimo bangai užliejus, dabar 
drąsiai pakėlusias galvas sa
ko: Lietuva vėl bus laisva! 
Nepriklausomybės saulė vėl 
jai švies! Ir šiuos jos žo
džius nelydi vien tuščiai 
skambąs aidas, bet tik dar
bingumas lietuviškuose rei
kaluose, supratimas savo 
šventos lietuvės pareigos.

Nežiūrint kokį mažą dar
belį padarei, dirbdama lietu
vių tarpe, visada atmink, 
kad labai daug padarei. Ma
žas vandens lašelis po laše
lio ir akmenį prakala. Tavo 
atrodąs menkas pasiaukoji
mas bus paraginimas, paska
tinimas kitai. Ir ta maža 
tavo darbų dulkelė stipriai 
sucementuos tą tiltą, kuriuo 
žengs mūsų Lietuvos atei
ties karščiausių norų reali
zavimas. Daugiau drąsos! 
Daugiau pasitikėjimo savo 
lietuviškąja ištverme, o per
galė bus mūsų!

1009 Foster
BEN WEINSTOCK
Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

County of Kings, to 
premises.

GUISEPPE
398 Manhattan Ave.

be consumed on the

ANGEUNO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 682 has 
to sell beer 
the Alcoholic . _ ___
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN TEICHMAN 
d-b-a R. & T. Delicatessen & Rest.

651 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
Avenue O, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

Y. 83 Avenue
SALLY BATZAR 

O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & N. Delicatessen. INC. 
1416 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 492 has 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE SAL DELICATESSEN CO., INC. 
299 Kings

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue .1, Borough if Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE PASQUENZA 
(Carmine’s Rest.)

4209 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

į Tos žinios kasdien mums 
pdo, kaip artinamos mūsų 
evynei ir tautai laidotuvės, 
biriose turės dalyvauti 
k a u s m o ašarų išplautos 

Skys, tik tėvynės gerovei 
lakančios širdys.
į Ar vėl išmuš mūsų numy- 
Itai Lietuvai prisikėlimo va- 
Lnda? Ar vėl jos taurūs 
Likai džiaugsis laisve, lie- 
viškuoju gyvenimu, daug 
Įklausys nuo mūsų išeivių 
sparumo, sumanumo, suge
dimo stoti į bendrą kovą 
visa, kas lietuviui šventa. 

Tūkstančiai karštų maldų 
lukia pas Aukščiausį, tūk- 
mčiai minčių skrenda šia
is okeano, tyliai maldau- 
nčiai į mus, čia laisvoje 
lyje gyvenančius. Ir štai, 
sė, ar negirdi Tu, tave my- 
čių artimųjų, niekinamos, 
lomos tėvynės šnabždė- 
i? Juk jie tau sako: —Tu 
svės trimitams sugaudus 
įėjai džiaugsmo ašarą, 
ip neseniai vergavusi Tė- 
žemė kėlėsi kaip Lozorius 
numirusių. Kėlėsi supan- 
ita svetimųjų silpnybėmis, 

įsileidimu, priešų padary
tais giliomis žaizdomis. 
Ingė savo silpnučius, pir- 
lĮosius Nepriklausomybės 
igsnius ant nualintos sa
le, šventos žemelės.
ttr Tu tam silpnajam, iš- 
įusiam, iš mirties prisikė- 
Įiam Lozoriui, Nepriklau- 
taai Lietuvai, padavei savo 
Irtą ranką, kad ne vien 
I pirmiesiams žingsniams 
tų atsparumas, bet ir toli- 
Įsniam kultūriniam žygia- 
pui į priekį. Tu savo lie- 
;|iška širdies meile perrai- 
nai jau pūliuojančias žaiz- 
B, puoselėja!, gydei kiek į- 
mgei, kaip mokėjai.
fu, kuri taip džiaugeis 
nevienu mūsų tautos lai-

grabo dulkeles ištaškys ka- 
nuolės ?

Pasakyk, motuše, dėl ko 
banguoja tėvynės laukais 
svetimieji šalmai?

Argi jie paleis baisių ka- 
nuolių varnus ant kultūros 
aukurų, ar gi nebus vytelės 
nė mažutei baltai kvietinio 
branduolio Ostijai?

Ak, motušėle, kad Tu ži
notum, kiek verkia Lietuvos 
vaikų čia už Atlanto. Tikėk, 
mes prisiekiam, kad vėl iš- 
narinsim tėvų žemę iš gran
dinių . ..

Ir, Tu, kuri dieviškų auk
so smilčių apsukta, išeik su 
manim į kovą, palaikyk ma
no rankas iškeltas į dangų, 
sukviesk savas minias, pri
žadink, bočių kaulus ne kerš
tui, tik savo teisėms apginti.

Juk Tu matei, kiek naktų 
nemigau. Gedimino kalno 
trimitai gaudė mano dvasio
je, o aš verkiau sukniubus, 
nes ten mano širdis, mano 
broliai praradę laisvę—ver
gų pančiuose . ..

O, koks tolimas tarp mu
dviejų kelias, ir kokie arti
mi ryšiai! Burbuliuoja jū
rų plotmė, supasi okeanai, o 
mintis, išsitiesus šilkiniais 
tinklais, nardo po tėvynės 
rūmus ir lūšneles.

iš tos moters bent se
to viso kilnumo? Pasa- 
ar tokį pasikėsinimą 

pavadinti tyra meile ?

572 Livonia Highway Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 443 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
32 Sackett St., 
County of Kings, 
premises.

AUGUST 
32 Sackett St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

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

LEONARDELLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Robeling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNARD ISRAEL
326 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Ave.,

NOTICE is 
EB 605 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
167 Division Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2035—86th 
County of 
premises.

L. & 
2035—86th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUMBERG
Parkview Kosher Delicatessen & Rest. 

3916 — 18th Ave., Broooklyn, N. Y.

Beverage Control 
St., Borough of 

Kings, to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

M. DELICATESSEN, INC.
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is . _ 
EB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRAY KERZNER
312 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License F 
EB 481 has been issued to the undersign x 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bogart St., Borough cf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA. INC. 
56-72 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

ičius, Maspeth, N. Y 
iė, Brooklyn, N. Y. . 
tp., Kearny, N. J.,P®r 
:as, Maspeth, N. Y. 
^ong Island City, N. 
enė, Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
ewark, N. J.
.klyn, N. Y. 
, Woodhaven, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
, Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 

j, Brooklyn, N. Y. 
nė, Maspeth, N. Y. 
ds, Brooklyn, N. Y. 
ie, Brooklyn, N. Y- 
Ireat Neck, N. Y. 
ie, Brooklyn, N, Y 
ienė, Brooklyn, N. Y 
mė, Great Neck, N- 
•ooklyn, N. Y. - 
ežis, Jersey City,

(Bus daugiau)

Motinos Kapui

Aš ne čia, Motin mano, ne 
čia . . . Klupinėju dvasioje po 
Lietuvos belaisvių kadrus, ir 
žinai ko ieškau. . . Pažįsti tą 
vardą, kurio šią valandą ne
galiu ištarti, nes iš gailesčio 
truks man širdis!

Padėkite man dūsauti, kal
nai ir kalneliai, atneškite 
bent jo širdies nežinomą gar
są.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES FRANCIS BROLLEY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H. B. DELICATESSEN, INC.
769 Washington Ave., Brooklyn. N. Y.

360 Sumner

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Ave.,

PAUL WOLICKI
197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

tu-
Ar- 
dar

kad

NOTICE is 
EB 2077 has 
to sell beer ... 
the Alcoholic Beverage Control 
344 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BELLO 
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.281 Sumner

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 2744 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
316 Oakland St., Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CHARLES GINSBERG 
316 Oeakland St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 6S6 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KAY’S CAFETERIA. INC. 
47 Bond St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Ciasson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

358 Ciasson
ERNST THEISS

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
‘he Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. John’s Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & B. DELICATESSEN 
John’s Pl., Brooklyn, N. Y.1588 St.

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

6520 Bay
G. & D. 

P’kway
DINER

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE . _
EB 453 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
EB 1992 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
154 Montgomery St., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK J. 
154 Montgomery St.,

Control latw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

McCORMACK
Brooklyn, N. Y.

327 Bedford

NOTICE is 
EB 873 has 
to sell beer 
the 
1980—86th 
County of 
premises.

ALEX COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. FREDERICK MULLER 
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

1980—86th

St..
Kings, to

VICTOR 
St.,

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2229—65th 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

2229—65th
ISREAL LESHIN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON
1715 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE RADIN
823 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
EB 562 has been issued to the undersigned 
553 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prentises.

PALATIAL BOWLING & 
BILLIARD ACADEMY INC. 

Eastern553 P'kway, Brooklyn. N. Y.

yentoji Pilie, rūtomis ir 
Kliu taurėmis užrakinta, 
tu girdi, kaip dunda vi- 
I Lietuvos vieškeliais sve- 
bjų žingsniai?
p, Tu girdi. . . Tamsios 
sps sužibo dieviškais ži
lais, atsivožė grabų var- 
įsužiuro nuba lę kaulai, iš- 
Įriavo dvasių, eilės, aplei- 
kapų angas, jir tyliais be- 
ziais marmyriniais vei- 
I sustiro minių minios 
|torių tarpvartėse.
|Motinėle, Ikodėl Tavo 
|as šiandienė ryškesnis ? 
K* Tu nori išsiverkti, kaip

Jėzus žiūrėdamas į Jeruza
lės miestą?

Taip... Juk Tu pirmoji 
išlydė jai savanorį sūnų ap
gint nepriklausomybę, Tu 
palaiminai mano vyrą, iškė
lusi kardą už tautos laisvę. 
Tu supai mano mažytį—bū
simą Lietuvos karį, Tu šluos
tei ir bučiavai mano ašaro
tas akis, kai jos buvo įsmigę 
į pirmas Lietuvos laisvės au
kas . ..

Ak, mano Tylioji, negi Ta
vo kapą sutryps ateiviai?! 
Negi nulenks ąžuolo kryžių 
atkaklūs smūgiai, negi Tavo

O, Tu, Motut, iš Amžinos 
Pilies angų, išeik, dažniau. 
Ir kur bus Tėvynei pavojų 
takelis, savo palaimintų kau
lų baltumu—uždenk, jį 
saugok ūkanomis.

ap-

Aš nuolatos atbėgsiu 
eivės šarvais apsirengus 
kaip Joanna D’Ark, kiekvie
noj valandoj lauksiu kovos 
trimitų!

1S-

ir,

Marija Aukštaitė

Dievas visados duoda 
mums jėgos ir galimumo pa
daryti tai, ką liepia mums 
padaryti. —Ruskin

NOTICE is 
EB 507 has 
to sell beer 
the Alcoholic . .. _
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WEITZ 
National Kosher Del. & Rest.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

Brooklyn, 
the

Palmyra

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

108 Myrtle
MIKE KASIDONIS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1994 has 
to sell beer 
the Alcoholic ___
57 Willoughby St., 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BARNEY SPINELLA 
B & B Academy, Inc.

57 Willoughby St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

60 Sumner

NOTICE is

No.

HARRY CUTLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
EB 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BERNSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC. 
FAMOUS DELICATESSEN

1218 Avenue J. Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 2464 has 
to sell beer 
the Alcoholic __ _ ___
369 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. T.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1349 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

the

Y.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB734 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL 
CROWN

889 Nostrand Ave.,

NOTICE is 
EB 517 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadway, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER 
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control 
Borough of

FUTERMAN 
DELICATESSEN 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN & ADOLPH COHEN 
C. & C. DELICATESSEN

413 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1681 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
3516 Avenue S, — 
County of Kings, 
premises.

NAIDICH 
3516 Avenue S,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Law at
Brooklyn,

the
of 

be consumed off
Borough 
to

& SLAPIKOFF 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 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 1999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
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Pašventintas Akademijos 
Kertinis Akmuo

Liepos 4 d. iškilmingai 
pašventintas šv. Pranciškaus 
Akademijos naujų rūmų ker
tinis akmuo. 11 vai. mišias 
atlaikė kun. A. Karužiškis. 
Detroit, Mich., ir pamokslą 
pasakė kun. J. Česna, Maha
noy City, Pa. Pamaldų metu 
giedojo kun. Misiaus para
pijos choras. Po pietų įvyko 
pačios pašventinimo iškil
mės prie statomų naujų rū
mų.

Naujieji namai stovi pa
kalnėje tarp vienuolyno ir 
kapelianijos, prie šoninių 
vartų. Lig šiol išmūryta iki 
pirmo aukšto. Dėl lėšų sto
kos rūmai turės tik du aukš
tu. Kaštuos per 150,000 do
lerių. Pristatoma taipgi šil
dymo centralinis namas. Rū
mai bus, kaip ir vienuoly
nas gotiko stiliaus ir raudo
nų plytų. Naujomis patal
pomis akademija galės ap
rūpinti 400 akademikių. Tai 
gražus įnašas į mūsų lietu
vių išeivių kultūrinį lobį!

Pašventinimo apeigas at
liko J. M. prelatas J. Ambo- 
tas, Hartford, Conn., daly
vaujant tūkstantinei miniai, 
per 100 seselių vienuolių ir 
būriui dvasiškių. Lygiai 
čių svečių kitataučių. Lygiai 
3 vai. p.p. išsirikiavo proce
sija vienuolių ir dvasiškių iš 
vienuolyno, lydima Castle 
Shannon legijonierių ir gro
jant orkestrui. Ant aukštai 
iškeltos estrados rūmų prie
šakyje suėjo svečiai ir dva
siškiai. Programą per gar
siakalbius aiškino ir vedė 
advokatas Šulcas. Chorui at
giedojus „Veni Creator”, pre
latas Ambotas pašventino 
akmeni ir tuoj įmūrino į sie
nas. Ceremonijos buvo nu- 
tografuotos ir nufilmuotos.

Pirmas pasveikinimo kal
bą pasakė prelatas M. Kru
šas, Chicago Ill. Jį sekė su 
kalba angliškai teis. Egan. 
Toliau Bloomfield Liedersfel 
Club choras pagiedojo kele
tą numerių ir orkestras pa
grojo. Tada kun. J. Balkū- 
nas, Maspeth, L. I., pasakė 
pamokslą, pritaikintą iškil
mėms. Mokyklų komisijo-

nierius Dr. A. J. Goetz tarė 
keletą gražiai pritaikintų 
žodžių ir programa baigta 
visos minios sugiedojimu su 
orkestru: Star Spangled Ban
ner, God Bless America, 
Lietuva, Tėvyne Mūsų, ir 
Holy God, We Praise Thy 
Name.

Be paminėtų asmenų iškil
mėse dalyvavo kunigai: M. 
Kazėnas, domininkonas E. 
Yonkus, Vasiliauskas, Zai
kauskas, Skripkus ir kun. 
Juozapas, O.S.B. (kiti dva
siškiai šią savaitę buvo iš
vykę rekolekcijų) ; vietos lie
tuviai žymūs biznieriai, 
Castle Shannon burmistras, 
policijos viršininkas ir k.

Bendras įspūdis buvo, kad 
amerikiečiai lietuviai žymiai 
progresuoja, kultūrėja ir su
silaukia tokių gražių iškil
mių, švenčių kaip šioji—auk
štesnės mokyklos kertinio 
akmens pašventinimas. Visa 
išeivija gali drąsiai didžiuo
tis Šv. Pranciškaus lietuviš
ka Akademija, Valio sese
lėms! Valio Motinai Aloyzai! 
Valio Pittsburgh© ir apylin
kės lietuviams, kurie parė
mė iškilmes!

Ligi tamsumos graži mi
nia svečiavosi, žaidė ir pik- 
nikavo. Pikniko visas pel
nas naujiems Akademijos 
rūmams. Buvęs.

NEWARK, N. J.

Protesto susirinkimas
Liepos 8 d. švč. Trejybės 

par. salėje įvyko vietos lie
tuvių draugijų sušauktas su
sirinkimas, kuriame pasisa
kyta apie paskutinius įvy
kius Lietuvoje. Susirinki
mui vadovavo S. Gudas.

Kalbas pasakė kun. Ig. 
Kelmelis, adv, K. Jurgėla ir 
„Amerikos” red. J. B. Lauč- 
ka. Svečiai kalbėtojai atrė
mė visus Sovietų Rusijos 
kaltinimus Lietuvai, supa
žindino su naujausiomis ži
niomis iš Lietuvos ir išdėstė 
priemones ir būdus kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Susirinkimo dalyviai pri
ėmė rezoliuciją, pasmerkian
čią Lietuvos okupaciją. Re
zoliucija bus išsiųsta šios ša
lies vyriausybei, Kongreso 
nariams.

Par. jaunamečių choras, 
varg. Burkės vadovaujamas, 
padainavo liaudies dainų. 
Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu. Apie jį rašė vie
tinė angliška spauda, paduo
dama rezoliucijos ištraukas.

Dalyvis.

atsi- 
gry- 
dai- 
įdo-

įėjo

PENNS YLVANI  JOS 
ŽINIOS

sytų parapijos chore. Jau 
yra geri vargonai, tad turi 
būti ir geriausias choras 
apylinkėj. Daugiau darbš
tumo, jaunime!

— Mokytojai Tamušiūnas 
ir Baltrušaitis išlaikė egza- 
menus ir galės mokytojauti 
ateinančiais metais. Linkė
tina jiems geriausių sėkmių.

—Šįmet daug jaunimo bai
gė aukštesnes mokyklas; vi
si turėtų priklausyti lietuviš
kose organizacijos. Tėveliai 
turėtų paraginti.

—Bridgeportiečiai rengia
si važiuoti liepos 21 d. į New 
Haven, Conn. į trilypę gegu
žinę. Nugirdęs.

BALTIMORE, MD.

Metinis tradicinis balii 
vyks šeštadienį, liepos 2' 
parapijos salėje.

tais prieš mišias, kurios 
rytas 9 vai. Klebonas r 
na visus atlikti šią me 
noveną.

Liepos-July m. 12 d.,

GALINIS

jew Yorke 
Galinis, 

imiversi- 
jjo diserta-

Teko sužinoti, kad 
klebonas ves prie šv. 
noveną Motinos Sopulii jįjisišrink- 
parapijoje, Harrison, N. įiStudentų ir

nui išvykus 
Laurynaičiui 
Žvirblys, dorr

Kun. Žvirbl 
koje gimęs ir 
tuvių kalbą 
toja.

įi Studentų ir 
įingos gar- 
, ialonus sve- 
į ketina ne-
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Dilis Engineering Co., sav. VLADAS DILIS-lietuvis
543 So. Clinton Street, East Orange, N. J.

Automatiško apšildymo specialistas. Jau nuo 1916 metų šioje srityje ir turi pilną 
technišką ir praktišką patyrimą.

Įrengia AUTOMATIŠKUS STOKERIUS, kurie patys ĮNEŠA 
anglis ir IŠNEŠA pelenus iš pečių.

Juose kūrinami RICE arba BUCKWHEAT smulkios pigios rūšies anglys.
TAI YRA SAUGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS automatiško apšildymo būdas.

?.?< ■ -’t

■
„V . ' ? ■ . 

--------- -------

Vardas, pavardė ..................................................................

Gatvė ir numeris ...............................................................

Miestas ir valstybė ...........................................................

Viršuje matote Šv. Petro ir Povilo B 
klebonauja kun. J. Simonaitis). Jos 
anglinis STOKERIS ir visa apšildym

ažnyčią, Elizabeth, N. J. (kurioje 
apšildymui įrengtas automatiškas 

o sistema pertvarkyta.

DELIS ENGINEERING COMPANY, 
543 So. Clinton Street, 
East Orange, N. J.

Visą technišką darbą ir įrengimą atliko VLADAS DILIS
Štai keletas Brooklyno ir apylinkės lietuvių, kuriems V. Dilis įrengė automatiškus sto- 
kerius: Mr. Wm. Waiginis, 104-21—122nd St., Richmond Hill, N. Y.; Mr. J. Neviraus- 
kas, 87-82—95th St., Woodhaven, N. Y.; Mrs. S. Malones, 28 Sheridan Ave., B’klyn. 
Dilis Engineering Co., specializuojasi STOKERIŲ ir OIL BURNER įrengime. Taipgi į- 
rengia STEAM arba HOT WATER apšildymą ir AIR CONDITIONING.
Įrengiam Stokerius ir aliejinius pečius į 
naujus ir senus fornisus-pečius. Reikalui 
esant prašome telefonuoti ORange 2-1107 
arba rašyti adresu (dešinėj).

(Iškirpk, užpildyk ir pasiųsk)

platesnių žinių apie

Oil Burnerius [ J 
Conditioning [ ]

Lietuvių istorinei dienai 
rugpiūčio 15 d. surengti su
sirinkimas įvyko birž. 28 d. 
Šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonijoje, Tamaqua, 
Pa.

Susirinkimui vadovavo pe
reitų metų pirm. kun. A. De
gutis iš Maizeville, Pa.; sek
retoriavo kun. P. Laumakis, 
St. Claire klebonas. Visi da
lyviai ir delegatai pakilusia 
nuotaika ir ryžtinga dvasia 
pasižadėjo uoliai dirbti.

Šiems metams Lietuvių 
dienos valdybon išrinkti: 
pirm. kun. M. Daumantas, 
Girardville, kleb.; vicepirm. 
kun. A. Degutis; sekr. kun. 
P. Laumakis; ižd. kun. K. 
Rakauskas; iždo globėjais: 
kun. P. Česna ir kun. J. Šu
kevičius.

Komisijos
Išrinktos Parko, Progra

mos ir Spaudos komisijos, 
kurių tikslas ir užduotis— 
surengti Pennsylvanijos ang
lių kasyklų ir apylinkės lie
tuvių dieną, kaipo tradicinę 
ir istorinę šventę, kuri kas
met iškilmingai ir grynai lie
tuviškai švenčiama. Komi
sijos dės pastangas, kad šios 
šventės prasmė visais atžvil
giais pasireikštų savo reikš
mingumu ne tik mūsų tau
tos, bet ir kitų tautų akivaiz
doje, kad parodytume pasau
liui esą lietuviai, tos mažos, 
bet amžinai gyvuojančios 
tautos žmonės, tautos, kuri

KUN. J. SIMONAIČIO 
LAIŠKAS V. DILIUI

Mr. Walter Dilis 
Dilis Engineering Co. 
543 So. Clinton Street 
East Orange, N. J.

Dear Mr. Dilis,
I am writing these 

lines to you to express my 
complete satisfaction with 
the operation of the stoker 
and aparatus which you 
have installed in our Church.

Furthermore I wish to 
thank you for the earnest 
personal attention you have 
given in this work, with con
scientious pains — taking 
care for every detail, and for 
inspection of other units in 
our plant (not included in 
your work) to enable us to 
obtain maximum efficiency 
with reduction in expense in 
our heating problems.

Your earnest work deserv
es great suecesą in your line, 
and this I wish you most 
sincerely. /

Very truly yours,
(par) Rev. J. Simonaitis, 

į Pastor

taip pilnai ir, gražiai sugeba 
užlaikyti savitarpinę vieny
bę, gyvendama Dievui, Baž
nyčiai ir tautinės dvasios, 
patriotizmo ugdymui. Ta vie
nybė ypač dabar mums rei
kalinga.

Į Parko Komisiją įėjo kun. 
Česna, Mahanoy City, ir kun. 
Daumantas, Girardville. Jie 
geriausiai nusimano šiuo rei
kalu. Pilnai galima pasiti
kėti, kiad jie, gavę lietuvių 
dienai parką, mėgins ir su
gebės iš! parko savininkų iš
siderėti geriausių sąlygų, 
kad sukeltų didesnį pelną 
skirtam tikslui.

Į Programos komisiją įėjo 
kun. šukevičius, Tamaqua, ir 
kun. Raumantas. Yra vil
ties, kad jie pasistengs suda
ryti puikiausią, pritaikintą 
tai šventei programą. Kiek
vieną tą dieną į parką 
lankiusi, žavėte žavės 
nai lietuviškos liaudies 
neles, traukte trauks 
mios prakalbos.

Į Spaudos komisiją
kun. J. Klimas, Šv. Kryžiaus, 
Mt. Carmel, Pa., par. vikaras 
ir kun. dr. K. Batutis, Šv. 
Jurgio, Shenandoah, Pa., 
par vikaras. Jie pasižadėjo 
uoliai skelbti lietuvių dienos 
šventę ir anglų ir lietuvių 
spaudoje. Spausdintas žodis 
toks galingas įrankis, kad 
savo įtaka gali palenkti vi
suomenę.

Pamaldos
Nutarta šv. Mišias laikyti 

iškilmingai su asista. Lietu
vių Dieną šv. Mišios laiko
mos parko salėje ne vien pa
pročiui palaikyti. Lietuvių 
Diena yra Panelės Šv. į Dan
gų Ėmimo Šventėje, tad duo
dama proga išklausyti šv. 
Mišių tiems, kurie anksti iš 
ryto į parką atvažiuoja. Nu
tarta suruošti ir muzikali- 
nį koncertą ir prakalbas. Mi
šioms, koncertui ir prakal
boms tvarka ir laikas bus 
paskelbta vėliau lietuvių ir 
anglų spaudoje po antro lie
tuvių dienos susirinkimo, ku
ris įvyks liepos 19 d., šv. 
Vincento par. klebonijoje, 
pas kun. M. Daumantą, Gi
rardville, Pa.

Pelnas
Šiais metais Lietuvių Die

nos pelnas skirstomas į ke
turias dalis: dalis Tėvų Ma
rijonų Kolegijai, Marianapo- 
lis; Seselėms Kazimierie- 
tėms, Seselėms Pranciškie- 
tėms ir dalis Nukryžiuoto 
Jėzaus Seselėms. Minėtos į- 
staigos yra tikėjimo ir mok
slo įstaigos, grynai lietuviš
kos įstaigos. Tad lietuviams, 
ar iš Lietuvos atvykusioms, 
ar čia gimusioms, yra labai 
svarbu ir naudinga prisidėti 
prie jų palaikymo. Jos skie
pija mūsų jaunimo jaunose 
širdyse tikėjimo pirmus 
daigus, be kurių žmogaus 
gyvenimas yra tuščias ir be
prasmis. Jos palaiko mūsų 
jaunuomenę nuo ištautėjimo 
bangų. Todėl mes, lietuviai 
katalikai, turime uoliai rem
ti ir branginti šias įstaigas.

Spaudos Komisija.

—Liepos 4 d. lijo iki pie
tų, tad nesmagi šventė bu
vo.

—Kat. Susiv. 13 kuopos 
raštininko J. Budelio žmona 
nelaimingai nukrito nuo laip
tų ir susižeidė koją ir ranką, 
bet jau sveiksta. Jų sūnus 
Leonardas seniai turi skau
damą koją, gydytojai mažai 
pagelbsti. Šiomis dienomis 
jaunuolis išvažiavo į W. Vir
ginijos kalnus, kur gydysis 
minerališkuose šaltiniuose. 
Linkime greitai išsveikti.

—Baltimoriečiai sujudo iš
siimti pilietybės popierius, 
tik sunku su aplikacijų iš
pildymu. Daugelis nežino 
vardo laivo, kuriuo atvyko į 
šią šalį.

—Šių metų vasara tinka
ma darbininkams, tik gaila, 
kad daugelis jų be darbo.

—Liepos 5 d., pirmą mė
nesio penktadienį, išstatytas 
Švenčiausias; šimtai maldi
ninkų lankėsi, o vakare bu
vo šv. valanda. Lietuvių 
nedaug atsilankė. Kun. Men- 
delis pranešė, kad liepos ir 
rugpiūčio mėn. ketvirtadie
niais šv. valandos nebus, jei 
nesilankys atitinkamas skai
čius maldininkų.

—Liepos 7 d. sodalietės 
turėjo bendrą komuniją. Lie
pos 14 d. bus vyrų bendra 
komunija. J. K.

NOTICE is hereby given that Llceui 
GB 2280 has been issued to the unde: 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Li 
437 Ridgewood Ave., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

JOSEPH J. VAUGHN 
437 Ridgewood Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given t 
GB 2559 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section | 
the Alcoholic Beverage Control Li 
2307 Voorhies Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be 'consumed o 
premises.

FRANK T. SKELLY 
2307 Voorhies Ave., Brooklyn,;

NOTICE is hereby given t ___
GB 1891 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control L 
2137 Cortelyou Rd., L_____
County of Kings, to be consumed < 
premises.

JACOB KOLPEN 
d-b-a Koipen’s Dairy

2137 Cortelyou Rd., Brooklyn, $

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1614 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under SectionJ 
the Alcoholic. T 
425 Hicks Street, ____ _
County of Kings, to be consumed < 
premises.

HENRY BEHRENS
425 Hicks St., Brooklyn^

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1579 has been issued to the undt 
to sell beer at retail under SectionJ 
the Alcoholic Beverage Control L 
404 Henry Street, Borough of Bl

0ĖS ŽMO- 
$BTI

parodoje 
noon" sky- 
jįės sąrašus 

that Licen jftUVOS kll- 
0 the unde* jao Toliušis 

ioresponden- 
įneh, David 
Labiną (pa

that Licen, kiliką), Sld-
■ Joseph H.

l.k'e vinilui 14 v
Borough of Brt j SHTHSO JTS įtart rfwl rfx *

sybių asme-
I Amerikos

u sąrašui
Beverage Control L « IrnTTl i Q i "i J4 
eet, Borough of Bi ?

50,000 var- 
itinai išrin
kai surinko 
s apie kitose 
šį žmonių 

County of Kings, to be consumed į JUj 
premises.

HENRY G. POPPE 
■101 Henry St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licei 
GB' 2084 has been issued to the und( 
to sell beer at retail under Section_ 
the Alcoholic Beverage 
6015 — 4 th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY 
6015—4th Ave.,

NOTICE is hereby given that Lice 
GB 2577 has been issued to the und 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
75 — 6th Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises. / į

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen 

6th Ave., Brooklyn^

Control L 
Borough of B 
be consumed j

J. KUCK 
Brooklyn,

[SHENĖ

liiė Veroni- 
2 metų am- 
So. 2nd St., 

išarvota na- 
I3i, po 10 

Angelų Kara
ite išlydėta 
hpos.
aliko vyrą 
sierą ir še- 
Felionės šei- 
onoširdžios

KEARNY, N. J.

Tėvų Marijonų kolegijos 
auklėtiniai Vincas Svirnelis 
ir Antanas Kasparas yra į- 
stoję į Newarko seminarijos 
kunigų seminariją. Linkime 
jiems ištvermės siekiant sa
vo aukšto tikslo.

S. Kauklis, elektros inži
nierius, kitais metais už
baigs mokslus. Jis šiuo lai
ku yra pasižymėjęs radijo 
ekspertas.

75

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 1432 has been issued to the unt 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
2303 — 65th Street, Borough of B 
County of Kings, to be con su medį 
premises.

RAYMOND REINGOLD ' 
2303 — 65th St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lied iTVTAr( 
GB 1649 has been issued to the und flNIvS 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
427 Wythe Ave., Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises. .

MARINO RODRIGUEZ r 
d-b-a Los Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyl

NOTICE is hereby given that Lil 
L 725 has been issued to the uni 
to sell wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Beverly 
trol Law at 2 Tillary f 
Brooklyn, 
off the 1

St.
Tillary

1 susituoks

Liepos 21 d. 
'« iTamulynai-

M
V at 2 Tillary St., Boi J PaulieČlO 
, County of Kings, to be 
premises.

JOHN L. GABRICK 
. George Wine & Liquor Sh 
i St., Brooklyl

few BRIDGEPORT, CONN.

—Parapijos metinis pikni
kas įvyksta sekmadienį, lie
pos 14 d., Montreys Parke. 
Bus daug svečių. Choras iš
pildys dainų programą. Kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas su 
rengimo komitetu rūpinasi, 
kad viskas gerai pavyktų. 
Knygutes laimėjimui visi 
sėkmingai grąžina. Bus ge
ras orkestras, galės visi pa
sišokti, salė didelė ir graži. 
Visi pasimatysime parapijos 
piknike.

—Kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas su J. Minalga jau 
baigė lankyti parapiją; lan
kė tris mėnesius. Parapi
jiečiai gražiai priėmė ir sa
vo auką įteikė.

—Parapijos choro privatiš- 
kas išvažiavimas bus liepos 
18 d. Būtu ererai, kad ko 
daugiausia jaunimo priklau-

JERSEY CITY, N. J.

Kun. M. Kemežiui, viene- 
rių metų klebonavimo sukak
ties proga, pagerbti vakarie
nė įvyks šį šeštadienį, liepos 
13 d. Parapijiečiai, atjausda- 
mi ir įvertindami klebono 
darbavimąsi per pirmus kle
bonavimo metus, nutarė su
rengti šią vakarienę, kuri į- 
vyks pąrapijos salėje, Grand 
Street and Manning Avenue. 
Visi parapijiečiai ir apylin
kės draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti. Tiki
mės, kad bus apylinkės sve
čių kunigų. Vakarienės pra
džia 8 vai. Po vakarienės 
bus šokiai. Bilietas vakarie
nei ir šokiams $1.25.

Šv. Onos parapijos nariai, 
parodykime savo dėkingumą 
mūsų klebonui už jo gražią 
darbuotę! Gausiai susirin
kime.

Novena prie Šv. Onos pra
sidės liepos 18 d. ir užsibaigs 
Šv. Onos dieną liepos 26 d. 
Noveną ves kun. Geraldas 
Motiejūnas C.P., iš West 
Springfield, Mass. Novenos 
pamaldos bus lietuviškai ir 
angliškai. Lietuviškos pa
maldos bus kas vakaras 
7:30, o angliškai 8:15. Iš
pažintys kas vakaras ir ry-

. 'K

Nežiūrint, J 
na laikraštyj ( 
nepaskelbta, j 
nės parapijos 
jos narių m< 
šv. Komunija 
vmtos valand 
susirinkimas 
vintos valand 
vieno mėnesic 
dienį.

Prašome i 
narių tą gera 
sidėti ir savo 
ti.

Dievo Motii 
Medaliko ga 
novena būna 
madienį 7:30 
vių ir 8:15 t 
kalbomis.

IŠKILMINGA

Angelų K 
Amžinojo Ro 
gijos vėliav< 
proga, iškilmi 
vyks penktač 
d., parapijos 
Roebling Sts. 
sides tuojau j 
žanga tik 25 < 
gaunami pas 
jos nares.

IŠ APR
par;

Šį sekmadii 
šv. Vardo s 
draugija eis 
Komunijos 8 ■

Prašomi vi; 
riai dalyvauti

Dn

CHORO Iš

Praeitą si 
reiškimo par 
metinį autob 
mą prie gra 
Mills ežero.

Gražus sek 
puikiai nutei 
vius, tad per 
Ii autobusai 
gią kelionę, 
kelionė graži: 
valstybės vic 
visai trumpa 
brinis ežero 
kiekvieną, pa 
miestą. Čia ii 
didžiausias 
naudojant sa 
Vakare sunki 
ti tuos pačiu 
sius. Kai kr 
giau panašūs

Maloniausi 
buvo, kai vai 
dovaujamas i 
sudainavo k« 
dainas: O k; 
kelkim, pake 
lę, Berneli N 
žaliuoja ir J 
dęs lietuviški 
besys po žali 
kalnus tuoj ai 
klausytojų, 
koncertu atv 
visi reiškė c 
dui didžiausi 

* Choristai < 
sutiko kun. 
kalnį, atvyk 
kaip visi dr 
džia dieną, 
gamtos prieg

Šis išvaž: 
malonių įspū 
brėžtinas mu 
ponios Janki 
nuoširdus b < 
mas su cho 
sunku iš šąli 
nariai ir kur 
sišypsantis 
pirm. P. Ivai 
na ir kiti tos

savo metinę 
i Šį sek
li i, visi 

s dalyvaus 
ai ryto.

2

NOTICE
EB 503 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control 
331 Tompkins Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. |

HARRY MEERKATZ tboniiai do 
331 Tompkins Ave., Brookly W
NOTICE is hereby given that Lit yT3,

is hereby priven that Liet

EB 2080 has been issued to the ur įįptia Ppf. 
to sell beer at retail under Section a xvL“
the Alcoholic Beverage 
860 New Lots Ave., 
County of Kings, 
premises.

860 New

NOTICE
GB101I0 has been issued to the ur 
to sell beer at retail under Set 
of the Alcoholic Beverage Control 
389 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consume! 
premises,

ADOLF MOLLER 
389 Nostrand Ave. Brooklyl

NOTICE is hereby given that Lief

bažnyčią).Control 
... Borough of . 
to be consume, sjjjg Jjarnj_

ISRAEL
Lots Ave..

KAPLAN
Brooklj

is hereby given that Lil

beer at

Ttas šešta- 
įdB 20 d., 

ir Cler- 
^Maspethe.

tys Za- 
- - - - - - - -  ■ ~ ~-acFes kvoti- 
EB599 has been issued to the un : fodomlSa 
to sell beer at retail under Se< *“11610,168

Alekas 
to be consume.

""Irooku ' Carolina 
j į Aviaci-

of the Alcoholic Beverage Control 
326 Graham Ave. .Borough of 
County of Kings, 1 
premises.

ANTONIO BOCCIO 
326 Graham Ave. 1_____

NOTICE is hereby given that Lil 
GB1575 has been issued to the ui 
to sell beer at retail under Se 
of the Alcoholic Be 
524 Graham Ave.,... ....... . . . . . . . .„’"KSUiW * išvyko į
SSL“' “ k” ""‘“I *> novici- 

JO E WEINIGER
524 Graham Ave. Brook(
NOTICE is hereby given that Lil '
DB11 has been issued to the ui III rpvrįj,ę; 
to sell beer at retail under Sei 'UllIjDIHii3 
of the Alcoholic Beverage Controllta 
74 Kingston Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed! 
premises.

JOSEPH PALTIEL ’K-
74 Kingston Ave. BrookljI'usu para-

eis 
| Tel. Harrison TtM*“1]03 

f Visi na-
B. J. SHAWKONIFujsa- 

(Ašakūnas) asi i
GRABORIUS “ašių įvyks 

BALZAMUOTO

Laisniuotas New I 
ir New Jersey yi

310 John Str< 
Harrison, N.

_ ... b;

nariai 
s praneši-

turėtų pri- 
Idraugijos. 
[ žada, bet 
ašomi.’

Aleksiu-



Liepos-July m. p Į
iS-July m. 12 d., 1940 m.

re. Jau tais prieš misi 
tad turi 

choras 
. darbš-

AMERIKA 5

rytas 9 vai r *n *-ft
na visus atliky] 
noveną.

^>*1 *V/M ***■■>* 1*1^'/*■!** ■

’ I

ETOS ŽINIOS
lušiųnas
Kė egza- 
ūytojauti

Linkė- 
sėkmių.

limo bai- 
klas; vi-
lietuviš-

Metinis -./.j*!/ / /□«■/■

vyks šeštadienį.
parapijos sajėje. KĖŠI DR. P. GALINIS

Teko sužinot l savaitę New Yorke 
klebonas ves pį 
noveną Motinos 
parapijoje, Banį

lyviai prižiūrinėjo, kad nie
kam nieko netrūktų.

Lauksime kito tokio išva
žiavimo. Jurgis.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Tėveliai

i rengia- 
d. į New 

rpę gegu- 
u girdę s.

MD.

a iki pie- 
žente bu-

>si Dr. Pranas Galinis, 
liai Harvardo universi- 
apgynęs savo diserta- 
Liepos 2 d. jis išrink-

nui išvykus atostogų, kun. 
Laurynaičiui pagelbėjo kun. 
Žvirblys, domininkonas.

Kun. Žvirblys, nors Ameri
koje gimęs ir augęs, bet lie
tuvių kalbą labai gražiai 
toja.

LIClJ

WHOLESA]Jį

BEER, WINES (

Lm. L. Kat Studentų ir 
7? jsijonalų sąjungos gar- 

irmininku. Malonus sve- 
okslininkas ketina ne- 

s vėl atvykti į New 
ą kiek ilgesniam laikui.

3 kuopos 
lio žmona
i nuo laip- 
, ir ranką, 
Jų sūnus 
;uri skau
dai mažai 

dienomis
> į W. Vir- 
ir gydysis 
altiniuose, 
sveikti.
sujudo iš- 
popierius, 

ikacijų iš- 
is nežino 
o atvyko į

UVOS KILMES ŽMO
NĖS PAGERBTI

NOTICE is ha* fe 
GB 2280 has tea isį 
to sell beer at ntd 
the Alcoholic Bern* 
437 Ridgewood An, 
County of Kings, k , 
premises.

JOSEPH J. 
437 Ridgewood Ass,

NOTICE Is hs* fe 
GB 2559 has tea £ 

to sell beer si bk 
the Alcoholic Bra, 
2307 Voorhies An, 
County of Kisaij 
premises.

ITUSK I 
2307 Voorhies Ar,

mara tinka- 
, tik gaila, 
i darbo.
pirmą mė- 
išstatytas 

itai • maldi- 
vakare bu-

Lietuvių 
Kun. Men- 
d liepos ir 
setvirtadie- 
j nebus, jei 
žarnas skai

sodalietės 
nuniją. Lie- 
yrų bendra

J. K.

N. J.

ą kolegijos 
is Svirnelis 
►aras yra į- 
seminarijos 
ą. Linkime 
siekiant sa

aulinėje Parodoje 
rican Common” sky- 
į savo garbės sąrašus 
ė šiuos Lietuvos kil- 

žmones: Otto Toliušis 
. Times koresponden- 

SVilliam Zorach, David 
gbumh’JtaŠln, Praną Lubiną (pa
to sell beer st nm 
the Alcoholic Bers, 
2137 Cortelyon 14. 
County of Kis®, 
premises.

JAMc 
d-iwu 

2137 Cortelyon Bi,

NOTICE is her*p , 
GB 1614 has tem^mime. 
to sell beer at tfeiT 

the Alcoholic Bns, | n d 1 d a t U S 
425 Hicks Street, 
County of Kisat.|į0 ynatinua 
premises. [ J c ° 

HM v. - - .

425 Hicks St, 

NOTICE is herds fil 
GB 1579 hu teafe 
to sell beer at tdn . . .
the Alcoholic Bra! medžiagos apie kitose 
404 Henry Street, _ ... . v
county of Kn>R»,|rbese kilusių 
premises. -. . ..HENHifelnus Amerikai. 
404 Henry St, 

NOTICE is ha* fe 
GB' 2084 has tea iss 
to sell beer st rail 
the Alcoholic Bn® 
6015 — 4th Aven 
County of Kings, b i 
premises.

HOOl 
6015—4th Are,

NOTICE is her* I 
GB 2577 has tern a 
to sell beer at rtti 
the Alcoholic Bren 
75 — 6th Aran 
County of Engs, > i 
premises. 

BARBI 
d*a Rmt i 

75 - 6th Are, 

NOTICE is^BUdlme Pallk° Vyr4 
eb ns has tea sa| sūnų Kazimierą ir se
to sell beer at t&>B 
the Alcoholic Bre» 
2303 - 65* S£ 
County ot Kingt b i 
premises. 

R.AYW 
2303 - 65th St,

GB^k£*B SPETHO ŽINIOS 
to sell beer at real 
the Alcoholic Beses B 

c™tyWtfeKi£4epos 20 d. susituoks 
premises.

MARIKO 
Abel 

427 Wythe Are, 

NOTICE is her* p 
L 725 has tea i® 
to sell wine al 
Section 107 el * 
trol Law at ! ® 
Brooklyn, Conti d 
off the ptoda

St. Gw . . -i a a2 unary st,____ m, liepos 14 d.,

Nežiūrint, kad kartais bū
na laikraštyje ar bažnyčioje 
nepaskelbta, Angelų Karalie
nės parapijos šv. Vardo dr- 
jos narių mėnesinė bendra 
šv. Komunija įvyksta per de
vintos valandos mišias, o jų 
susirinkimas tuojau po de
vintos valandos mišių kiek
vieno mėnesio antrą sekma
dienį.

Prašome visų draugijos 
narių tą gerai sau į galvą į- 
sidėti ir savo pareigas atlik
ti.

ektros inži- 
metais už- 
Jis šiuo lai- 
lėjęs radijo

?Y, N. J.

ežiui, viene- 
.vimo sukak- 
rbti vakarie- 
idienį, liepos 
lai, atjausda- 
imi klebono 
pirmus kle- 

i, nutarė su- 
’ięnę, kuri į- 
jalėje, Grand 
ling Avenue, 
ai ir apylin- 
r pažįstami 
nkyti. Tiki- 
pylinkės sve- 
karienės pra- 
3 vakarienės 
etas vakarie- 
51.25.
įpijos nariai, 
o dėkingumą 
už jo gražią 
įsiai susirin-

ėjusį sportininką), Sid- 
illman ir Joseph H.

h. Garbės sąraše yra 
ti 59 tautybių asme- 
pasižymėję Amerikos

Dievo Motinos Stebuklingo 
Medaliko garbei amžinoji 
novena būna kiekvieną pir
madienį 7:30 vai. vak. lietu
vių ir 8:15 vai. vak. anglų 
kalbomis.

sąrašui 
komisija, 

eržiūrėjo 50,000 var- 
iš jų galutinai išrin- 
. Tyrinėtojai surinko

IŠKILMINGI PUSRYČIAI

Visi Apgailestauja
Parapijiečiai apgailestauja 

netekę labai darbštaus, ma
lonaus, visus užjaučiančio 
kun. Vaclovo Masiulio, kurs 
per vieneris metus čia dirbo 
ir buvo visų labai mylimas, 
ypač jaunimo. Į jaunimo or
ganizaciją jam pavyko su
traukti apie 300 jaunuolių, 
suskirstyti juos į įvairius 
veiklos ratelius. Su jaunimu 
buvo suruošęs du didelius 
viešus vakarus, gražiai pasi
sekusius. Jo darbštumas ir 
įdėto darbo vaisiai stebino ir 
džiugino visus. Su visais, 
jaunais ir vyresniaisiais, jis 
mokėjo sugyventi, kiekvieną 
suprato. Gal ir turėjo ne
smagumų darbe, bet niekada 
nematėme jo nusiminusio. 
Jis davė visiems pavyzdį.

Linkime kun. V. Masiuliui 
naujoje vietoje geriausio pa
sisekimo, gausios Dievo pa
laimos. Jo palikti gražūs 
darbai bus visada neišdildo
mais atsiminimais.

Žvalgas.

ADV. V. J. DRAGŪNAS 
(Drake), pasižymėję lietuvis 
advokatas, kurs šių metų 
rinkimuose mėgins patekti į 
kongresą. Jis yra veiklus 
respublikonų partijoje, ku
rios ribose tikisi laimėti no
minaciją.

New Yorko valstybės ligo
ninėse bus pavartota naujas 
metodas bepročių-ligonių gy
dymui su elektros srove.

W.P.A. darbininkų skai
čius liepos 5 d. buvo 1,665,- 
553. Birželio mėn. sumažėjo 
48,680. Perai šiuo metu bu
vo 2,551,000.

žmonių

ty mano iki kitam pavasa
riui išmokyti 45,000 lėktuvų 
vairuotojus. 30,000 baigs 
mokyklą šios vasaros pabai
goj—rugsėjo 15 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN, INC. 
687 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Wholesale, Retai) 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75—6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen

75—6th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 2451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tne Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BERL
207 Lewis Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Ave., 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 No. 
GB 6790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

MEYERS GINSBERG
1180 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1637 has been issued to the undersigner' 
to sei' beer at retail under Section 107 o' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St., 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 1397 has been issued to the undersigned 
to sell bo?r at retail under Section 107 oc 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I.OUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10085 has been issued to the undersigned 
to sell Ix'er at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS GOLDMAN & ABE JORTNER 

1808 Kings Highway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2238 has been issued to the undersigned 
fo sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
381 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL PELLMAN
381 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 98 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

FELIX KOSINSKI
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOT’CE is hereby given that License No. 
RL 7562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

ADAM F. LEISENHEMER 
d b-a-Ear-Moff Tavern

54 Bogart S., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Ė VASAUSKIENĖ

os 9 d. mirė Veroni- 
sauskienė, 52 metų am- 
įgyv. 150 So. 2nd St., 
'lyne. Pašarvota na- 
. Liepos 13 d., po 10 
išių, iš Angelų Kara- 
bažnyčios bus išlydėta 
rejybės kapus.

ūdime paliko

Angelų Karalienės par. 
Amžinojo Rožančiaus drau
gijos vėliavos šventinimo 
proga, iškilmingi pusryčiai į- 
vyks penktadienį, liepos 26 
d., parapijos salėje, So. 4 ir 
Roebling Sts. Pusryčiai pra
sidės tuojau po pamaldų. Į- 
žanga tik 25 centai. Bilietai 
gaunami pas visas draugi
jos nares.

MERGINOMS PAMOKOS

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

teris. Velionės šei- 
eiškiame nuoširdžios 
utos.

Šį sekmadienį, liepos 14 d., 
šv. Vardo suaugusių vyrų 
draugija eis bendrai prie 
Komunijos 8 vai. Mišių metu.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti.

Draugijos valdyba

Raud. Kryžiaus rūpesčiu, 
nuo liepos 12 d. Williams
burg - Greenpoint sveikatos 
centre, 151 Maujer St., Broo- 
klyne, atidaromi merginoms 
nuo 12 iki 17 metų kursai, 
kurie visoms mergaitėms 
prieinami, už juos nieko ne
reikia mokėti. Pamokos bus 
trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 1:30 vai. popiet; 
pamokos tęsis dvi valandas. 
Mokėti reikės tik už knygą 
50 centų. Pamokose bus mo
koma, kaip prižiūrėti ser
gančius, kaip elgtis nelaimės 
metu, kaip prižiūrėti mažus 
vaikus ir t.t. Baigusioms 
pamokas bus duodami ati
tinkami pažymėjimai.

Meeker Ave., Greenpoint, 
Brooklyne, naujas tiltas, 
prašant lenkams, pavadintas 
Kosciuškos vardu.

Už darbo įstatymo laužy
mą J.A.V. patraukė atsako
mybėn 10 stambiųjų popie
riaus kompanijų.

Anglija žada prisiųsti 15,- 
000 vaikų į J.A.V.

Fordham universiteto va
sarinėje mokykloje mokosi 
1,660 asmenų.

Civil Aeronautics Authori-

CHORO IŠVAŽIAVIMAS NAUJI MOKESČIAI JAU 
VEIKIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL, LOUIS SCHULMAN 
1199 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Ave., 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. 
GB 1666 has been issued to the undersigned 
to se'l beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4716—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed . off the 
premises.

AUGUST NICOLAYSEN
4716—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV RENNEBECK
212 Reid Ave.. Brooklyn, N. Y.

---------------------------------------------------M 

LIETUVIŠKAS

į RESTORANAS | 
BAK & GRILL

I I

; Gaminam valgius ameriko- i 
j niško ir lietuviško stiliaus. • 
Į Čia taip pat galima gauti ! 
; Amerikos išdirbimo ir im- ! 
j portuotų degtinių, visokių ; 
: vynų ir gero alaus. :

JOSEPH ZEIDAT
; Savininkas į

: 411 Grand Street, :
; Brooklyn, N. Y. ■
> i--.................  4j

o HAVEM EYE R 8-0259
RZ^LFH' KRIJČH

fgtčgrafas
65-23 Grano Avėnue

MASPETH, N. Y.
. ■ » , l • • . •

a Lukoševičiūtė su 
’Dwyer. Liepos 21 d. 
ks Elena Tamulynai- 
illiam Hoell.

. Vincento Pauliečio 
ia minės savo metinę 
pamaldomis. Si sek- 

' , visi 
notice htaS/itios nariai dalyvaus 

 

u šiose 9 vai. ryto,

the Alcoholic Bsc 
331 Tompkins U 
County of Kta ■ 1 
premise!. ♦ _

H.ABHi-1 
331 Tompkins Aw- 

NOTICE is he* f 
EB 2080 has tea® 
to sell beer it ® 
the Alcoholic ft*® 
860 New Lou h5-' 
County of Kto 11 
premises.

isbae. 
860 New Lou An

NOTICE is het* 
GB10110 has tea P 
to sell beer si ® 
of the Alcohofc & 
389 Nostrud A”-. 
County of KhS 5 
PremiSeS- ADOJ! 

389 Nostrand A» 

NOTICE is be* f 
EB599 hu tec * 
to sell beer d J* 
of the Alcoholic 
326 Graham A*’ 
County of Elft’ 
premises.

326 Graham Im

NOTICE is her* 
GB1575 has bees * 
to sell beer st * 
of the Alcobcto 
524 Graham An 
County of Kings> 
premise!

524 Graham Aft-

NOTICE is he*'' PARAPIJOS 
DB1I has bees * 
to sell beer st 2 
of the Alcoholic rį 
74 Kingston Ao- 
County of Kings-’ 
premises.

JOSP 
74 Kingston A»

prasidėjo statybos 
naujai klebonijai. Ge- 

kontraktorius yra 
maspethietis Pet- 

(jis statė bažnyčią), 
rapijos metinis karni- 
us atidarytas šešta- 
vakarą, liepos 20 d., 
ūshing Avė ir Cler- 
ve. kampo Maspethe. 
metų vieta).

inierius Kazys Za- 
yra išlaikęs kvoti- 
stos prie federalės 
bės darbų. Alekas 
s (baigęs girininky- 

okslus No. Carolina 
stoja į Aviaci- 

etų mokyklą. Stud, 
alantiejus išvyko į 

ų vienuolyno novici- 
icagoje.

rELŲ KARALIENES

Tel.

jmadienį mūsų para- 
. Vardo draugija eis 
prie šv. Komunijos 

lišių metu. Visi na- 
Somi ateiti laiku į sa- 
įur eisime visi į baž-

5v. Onos pra-
l. ir užsibaigs 
liepos 26 d.

m. Geraldas 
iš West

ss. Novenos 
lietuviškai ir 
tuviškos pa
tas vakaras 
ai 8:15. Iš- 
ikaras ir ry-

Di U* |po 9 vai. mišių įvyks
I A-Kmas. Visi nariai 

Gj^jlateiti. Bus praneši- 
balzaI.

LaisniuQb 

ir Neff

310 * 
Harri

tos vyrai turėtų pri
ris šios draugijos. 
ie tų, kurią* žada, bet 
tęsėjo. Prašomi!

flii kun. J Aleksiū-

Praeitą sekmadienį Ap
reiškimo par. choras turėjo 
metinį autobusais išvažiavi
mą prie gražiojo Salisbury 
Mills ežero.

Gražus sekmadienio rytas 
puikiai nuteikė visus daly
vius, tad perpildyti du dide
li autobusai užtikrino sma
gią kelionę. Trijų valandų 
kelionė gražiais New Jersey 
valstybės vieškeliais atrodė 
visai trumpa. Ramus, sida
brinis ežero vanduo viliojo 
kiekvieną, palikusį surūkusį 
miestą. Čia ir prasidėjo pats 
didžiausias klegesys, besi- 
naudojant saule ir vandeniu. 
Vakare sunku buvo bepažin
ti tuos pačius veidus, įdegu
sius. Kai kurie atrodė dau
giau panašūs į virtą vėžį. . .

Maloniausias m o m e n tas 
buvo, kai vakare choras, va
dovaujamas muz. J. Jankaus, 
sudainavo kelias lietuviškas 
dainas: O kaip smagu, Pa
kelkim, pakelkim, Šią nakte
lę, Berneli Mūsų, Kur giria 
žaliuoja ir Ulonai. Paskli
dęs lietuviškos dainos skam
besys po žaliuosius laukus ir 
kalnus tuojau sutraukė daug 
klausytojų, kurie gėrėjosi 
koncertu atvirame ore. Čia 
visi reiškė chorui ir jo va
dui didžiausių komplimentų.

Choristai d ž i a ugsmingai 
sutiko kun. kleboną N. Pa
kalnį, atvykusį pasižiūrėti, 
kaip visi draugiškai pralei
džia dieną, patekę atviros 
gamtos prieglobstin.

Šis išvažiavimas paliko 
malonių įspūdžių. Ypač pa
brėžtinas muz. J. Jankaus ir 
ponios Jankienės artimas ir 
nuoširdus b e n d r adarbiavi- 
mas su choro nariais, kad 
sunku iš šalies pažinti, kurie 
nariai ir kurie jų vadai. Be
sišypsantis nuolatos choro 
pirm. P. Ivanauskas su žmo
na ir kiti tos ekskursijos da

Liepos 1 d. pradėti nauji 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių iždo metai. Tą pačią die
ną pradėjo veikti ir nauji pa
didinti mokesčiai, kurie ski
riami valstybės gynimo jė
goms sustiprinti. Naujus mo
kesčius pirmiausia pajuto 
asmenys, kurie ėjo į teatrus, 
pirko alkoholinių gėrimų. 
Pirmais metais norima su
kelti 715 milijonų dolerių 
naujų pajamų padidintoms 
ginklavimosi išlaidoms pa
dengti.

IŠSINUOMO JA
Puiki patalpa, tinkama 

krautuvei ar siuvyklai, anks
čiau buvusi B. Vaičaičio (mi
ręs). Patalpa randasi gero
je apylinkėje, naujai išdeko- 
ruota. Bus ištaisyta pagal 
reikalavimą. Yra ir elektri
nės siuvamos mašinos. Nuo
mos kaina prieinama. Kreip
tis: Mrs. H. Bush, 56-10 
Remsen Pl.. Maspeth, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave.. Borough of Brooklyn.

’•'unty of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407—409 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed eff the 
premises.

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

loioioioioio;

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!

MILIJONAI PAŠALPOS 
REIKALAMS

New Yorko miesto vado
vybė tiesioginei pašalpai pa
tvirtino 47,500,000 dolerių 
sumą, kuri bus sunaudota 
maistui, drabužiams, butui ir 
mediciniškai pagalbai. Iš pa
skirtos sumos devyni milijo
nai dolerių bus paskirti WPA 
darbams, kuriuos vykdys 
pats miestas.

Nuo rugsėjo 1 d. Brookly- 
ne bus įvesta maisto korte
lių tvarka, pagal kurią be
darbiai ir miesto šelpiamieji 
galės gauti palengvintomis 
sąlygomis maisto.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pereitais metais JAV ligo
ninėse užregistruota 1,099,- 
718 gimimų, iš kurių 259,244 
gimimų buvo katalikų ligoni
nėse.

Pax Romana kongresas, 
turėjęs būti Zaragozoje, Is
panijoje, atidėtas tolimes
niam laikui. Priežastis—ka
ras Europoje.

New Yorko miesto kolegi
jose svetimšalių, nepiliečių 
mokinių nepriims.

p 
p 
p 
P 
P 
p 
P

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Tel. EVergreen 7-8451

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

®

Manhattan Liquor Store

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

264 Grand St, Brooklyn
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

I

! Tel. Stagg 2-4409
i I

A. RODZEWICZ
>

: (Radzevičius)
Laidotuvių Direktorius

: Į
; (Prieš pat Apreiškimo baž.) j 
! Duodu automobilius vestuvėms, Į 
j krikštynoms ir visokiems 
■ pasivažinėjimams.

!
; 402 Metropolitan Avenue >
! Brooklyn, N. Y. :

*— ------ - -------— ------------------------*

I Tel. STagg 2-0783 [
I Night HAvemeyer 8-1158 J 
Į i

JOSEPH LE VANDA | ■ ■
į Laisniuotas Graborius ir į

Balsamuotojas i 
1 NOTARY PUBLIC J 

1 1 
J 337 Union Avenue, I 

Brooklyn, N. Y.
J Namas tas pats, tik miesto pa- Į 
| tvarkymu pamainytas numeris | 
I buvusio 107 Uriion Avenue. • 
*—-—.—.—-—.—.—.—-—.—-—-—■•$.

Tel. Virginia 7-4499

PIUS W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
------ $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No.
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N. Y.
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NOTICE is 
GB 2029 has 
to sell beer 
the

CALIFORtHA 
PORT

of 
Hill St.,

IRVING 
Cohen’s

1409 Nostrand Ave.,

d-b-a
796 Franklin

NOTICE is 
GB 2417 has
to sell boor at retail under Section; ,.

Alcoholic Beverage Control I t]J|] KOmUniStai IS"

SARAH
805- Franklin Ave.,

Law
Ave., Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
N, Borough of-

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control _Law at
Ave.,

BENJAMIN SKLAR \
Ave.. Brooklyn,

Beverage Control I 
Ave.. Borough of B 

Kings, to be consumed!

Control
Borough of 
to be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MAX ABRAMS
Ave., Brooklyn,

JACOB
2902 Clarendon Rd.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

EPSTEIN 
Brooklyn,!

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
N. Borough of

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PHILIP GROSS
Philip’s Food Store

Ave., Brooklyn,

herebv given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law

GEORGE CORNO
Ave., Brooklyn, N. Y.

HENRY MEYN
Ave. Brooklyn, N. Y.

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

ALLHUSEN
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N.

ERNEST PEICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

HOROWITZ 
Brooklyn, N.

SAM TOLSKY 
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

HENRY WEBER
PL, Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAKOVCHICK
Brooklyn, N. Y.

ISEA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyn,!

ISIDORE EVANSKY
Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

227 Wilson

ANGELO RUSSO
Ave- Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

KAHN
Dairy

Brooklyn, N. Y.

Control Ijiw 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

is hereby given that Licen 
has been issued to the unde

is _ _ .. ____  ___
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Ave- Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Alcoholic Beverage Control
Sumpter St.,

TROPP
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic • Beverage Control 
Livonia Ave- Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Pitkin Ave- Borough of

Alcoholic Beverage

Law at 
Brooklyn, 

the

Alcoholic Beverage Control
Avenue S, Borough of

Kings, to be consumed on

SOL 
St.,

MORRIS
225 Kingston Ave.,

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

LUCILLE & AMAT YUSUP 
69 Myrtle Ave- 
333 Jay St.

SOL
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave- Brooklyn,

Brooklyn, N.

herby given that Licel -----
been issued to the und
at retail under Section HofflUnistU parti -Beverage Control I “"“v p“1 uju. r -

premises.
PATRICK QUIGLEY

Pet’s Food Store
732 Franklin Ave., Brooklyn, N

. ... hereby given that Lice IĮ) tikėiimo ar tV" 
has been issued to the und<.
beer at retail unde^ Section^ tikybinių jaUS-

20th Ave., Borough of B

CHARLES ZELDES
Axe., Brooklyn

hqreby given that Lice

Lietuvių Diena Pasisekė atsilankė su visomis šeimo
mis, pavyzdžiui, Rusai iš

Patrijotingiems lietuviams 
ir skaudu ir nesuprantama,

Liepos-July m. 12 d., 1940

Vienuolikta New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Diena 
liepos ketvirtą, Klasčiaus 
parke, Maspethe, kurią rengė 
apylinkės katalikų draugijų 
išrinkti atstovai, turint dė
mesyje pasitaikiusį labai ne
palankų orą pasisekė visais 
atžvilgiais. Rengėjai kvietė 
visus lietuvius nepaisyti ga
linčio pasitaikyti nepalan
kaus oro—ir jie paklausė. 
Šiemet Lietuvių Dienos daly
vių skaičius pralenkė per
nykščius metus. Parke ir sa
lėje publikos, drauge su pro
gramos dalyviais, buvo per 
2,000.

Liepos 4 d. rytas buvo niū
rus, lietingas, dangus apsi
niaukęs. Lietus sumažino ir 
dalyvavimą iškilmingose pa
maldose 10 vai. rytą Maspe- 
tho lietuvių parapijos bažny
čioje. Mišias atlaikė kun. 
Jonas Kartavičius. Per mi
šias gražiai pagiedojo choro 
rinktinė grupė, muz. A. Vis
mino vadovaujama. Po mi
šių pamaldų dalyvių dalis su 
komiteto nariais priešakyje 
nuvyko į parką, o kiti sku
binosi į namus pasiruošti. O 
debesys vis nesiskaidė, ne
duodami pragiedrėjimo vil
ties.

Pirmutinis į parką „kostu- 
meris” atsilankė 11 vai. Juo 
buvo Kazys Leiga, brookly- 
nietis. Jis atnešė pirmą lai
mę. Iki trečios valandos vi
sai mažai atsilankė. Darbuo
tojai parke vis raminosi, kad 
lietaus nuolatinis pavojus 
praeis, kad netrukus saulu
tė užšvis ir viskas bus gerai. 
Jų raminimasis susilaukė 
pagrindo, kai po 3 vai. po
piet pasirodė saulė iš po 
tirštų debesų ir netrukus 
pradėjo plaukti minios. Dau
giausia atsilankė jaunimo. 
Bene du trečdaliu visos pub
likos sudarė jaunimas, kurs 

agiat linksminosi salėje ir
parke. Visiems patiko stro
piai ir gerai grojęs Eel. V. 
Pusčiaus Rhythm Rollers or
kestras, kurs Lietuvių Die
nos dalyvius linksmino nuo 
3 vai. popiet iki 12 vai.

Programa susidėjo iš dvie
jų dalių: benu muzikos ir 
chorų dainų. Parke, aikšte
lėje prie pat salės, atskirai 
pasirodė Apreiškimo ir An
gelų Karalienės parapijų be- 
nai. Gražios uniformos, 
griežta muzikantų drausmė, 
puikus susigrojimas darė la
bai malonaus įspūdžio. Abu 
benai palydėti pritarimo plo
jimais. šį kartą Angelų Ka
ralienės benas savo sudėtyje 
turėjo ir mergaičių.

Dainų programa pravesta 
salėje. Pirmiausia pasirodė 
didžiulis Apreiškimo parapi
jos choras, kuriame dainavo 
73 choristai. Muz. J. Jan
kaus vadovystėje, choras su
dainavo Žemaitaičio „Tegu 
skamba mūsų dainos”, Gu
davičiaus „Kur giria žaliuo
ja - Aleksio ..Berneli mūsų” 
ir ištrauką iš Verdi operos 
Traviata”.
Po to scenon įžygiavo

jungtinis Angelų Karalienės.
Jurgio ir Maspetho para

pijų choras, kuriam dirigavo 
muz. J. Brundza; akompona- 
yo muz. A. Visminas. Jung
tinis choras sudainavo Nau-

jalio „Jaunimo giesmę”, Šim
kaus „Žaliojoj girelėj”, Ži
levičiaus „Laisvės dainą” ir 
Neimanto „Pasisėjau žalią 
rūtą”. Vėliau šis jungtinis 
choras drauge su visa publi
ka padaidavo kelias liaudies 
dainas, kas labai maloniai 
nuteikė visus dalyvius.

Jaunuoliai Ed. Putinas ir 
S. Jakubonis įvairiais instru
mentais įdomiai pagrojo ke
lis kūrinius. Savo miklumu 
jie visiems labai patiko.

Visi turime labai teigia
mai įvertinti jaunimo pas
tangas dalyvauti šios apylin
kės lietuvių šventės progra
moje. Vasaros malonumai, 
reikalingas poilsis vilioja 
kur kitur, bet tik ne į salę 
dainų pamokoms. Tačiau 
mūsų jaunimas mielai pa
klauso savo muzikų vadų ir 
atlieka savo tautinę pareigą. 
Už tai jiems didelė padėka 
ir pagarba. Ateityje reiktų 
pasistengti, kad Lietuvių 
Dienos dalyviai galėtų tin
kamiau pasinaudoti progra
ma; tam būtinai reikia sa
lėje turėti garsiakalbius, be 
kurių neįmanomas vykęs 
programos atlikimas.

Parke ir salėje nuoširdūs 
Lietuvių Dienos komiteto na
riai palaikė tvarką ir dar 
stengėsi gauti daugiau pa
jamų, platindami įvairius 
laimėjimu lakštelius. Visi jie 
gražiai dirbo, kad tik Lietu
vių Diena gražiau ir naudin
giau pasisektų. Jiems nuošir
di padėka už pasidarbavimą.

Svečių tarpe buvo ir iš 
toli atvykusių. Teko susi
tikti su iš Clevelando atvy
kusiais Ivinskais, kurie, tė
vas ir dukrelė, viešėjo Har- 
risone pas „Amerikos” skai
tytojus Grinevičius. St. Ivin- 
skaitė yra lakūnė, prieš ket- 
veris metus lankiusis Lietu
voje. Abu svečiai labai do
mėjosi šios apylinkės lietu
vių gyvenimu ir užsiprenu
meravo „Amerika”. Teko su
tikti visa grupę iš Rocheste- 
rio su Svetiku ir Senkum 
priešakyie. Nemažai šiemet 
buvo ir iš New Jersey. Džiu
gu buvo matyti tris klebonus 
iš New Jersey—kun. Ig. Kel
meli iš Newarko. kun. S. Sto
ni—Bayonne ir kun. M. Ke
mešį—Jersey City. Aplink 
iuos būriavosi tu parapijie
čiai. Minios tarpe teko susi
tikti niekada nenasenstanti 
Newarko lietuvišku draugiiu 
uolu veikėją J. Daukšį, kurs 
visada suranda laiko ir gali
mumo dalyvauti svarbesnėse 
apvlinkės pramogose.

Iš vietiniu dalvvavo šie 
kunigai: K. Paulonis. P. Le- 
kešis. J. Laurvnaitis. J. Kar
tavičius. A. Petrauskas. Pr. 
Raugalas. Paniekas. Buvo 
atsilankęs ir neseniai iš Lie
tuvos atvvkes kun. Žvirblis. 
Iš visuomenininku-profesiio- 
nalu tarn dalvviu pastebėti 
art. J. Žukauskaitė, adv. K. 
Turgėla su žmona, adv. K 
VoketMtis, va i st. Ed. Pau
lonis. da.il. J. Subačius.

Iš verslininku teko pama- 
<-vti T Girlrii. S^riimski. 
.T. Valaiti. A. Petraiti. Da
lvvavo gražus liptuviu levi- 
■ionieriu būrvs (V. Trainis 
P. Mikalauskas ir kiti). Kai 
kurie ..Amerikos” bičiuliai

X AVER AS STRUMSKIS
įstaiga tarnaujanti 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AVA

Port Washington, brookly- kad Lietuvos laisvės priešų 
niečiai Dumbliai, Dobrovols- pramogos lynarkiai garsina-
kiai, Mačiuliai, Visminai ir 
t.t.

Piniginis laimėjimas pra
vestas 9:15 vai. vak. Štai 
laimingųjų sąrašas, kurių 
vardus ištraukė viena maža 
mergytė: po 10 dol. laimėjo
K. Vilniškis (nr. 8906) ir 
Marion Jankowsky( nr. 17- 
535); po 5 dol.—J. Karalius, 
Baltimore, Md. (nr. 12470) ; 
Alfonsas Stankevičius (nr. 
8725) ; Al. Vasiliauskas, Gr. 
Neck, N. Y. (nr. 17543); P. 
Kyrius (nr. 3861); po 2 dol. 
A. S. (nr. 7762); K. Vilniš
kis (nr. 8663) ; Anna Zurlis, 
Linden, N. J. (nr. 14441) ; 
G. Matusevičius, Maspeth, N. 
Y. (nr. 19423) ir K. Dum- 
blienė (nr. 21646).

P. Šimkienės ir J. Paulaus
kienės pastangomis paruoš
tas gražios vaisių, valgių ir 
gėrimų pintinės laimėjimas 
susilaukė daug įvertinimo ir 
paramos. Apie 300 asmenų 
buvo įsigiję laimėjimo bilie
tėlius. Laimėjo EI. Šimkiū- 
tė.

Lietuvių Dienos darbinin
kais buvo: K. Baltrušaitis, 
V. Daubaras, M. Brangaitie- 
nė, S. Subatienė, K. Krušins- 
kas, K. Galčius, St. Lukas, 
J. Tumasonis, J. Mikolaitis, 
V. Pūkas, S. Pusvaškis, J. 
Paulauskienė, Pr. Ražickie- 
nė, P. Šimkienė. J. Skarulie
nė, J. Skarulis, M. Šertvytie- 
nė,V. Zaukus, V. Žemantaus- 
kas, R. Pankevičienė, K. Do
brovolskis, Žemeckis, Vaičiu- 
levičius, Tamošaitis, B. Ado
maitienė, A. Juška. Jų su
sirinkimas įvyko liepos 11 d. 
ir jame pranešta apie Lietu
vių Dienos pasisekimo davi
nius.

Lietuvių Dienos pasiseki
mui užtikrinti daug padėjo 
„Amerikos” skaitytojų para
ma, kuri pasireiškė įsigyjant
L. D. laimėjimų knygutes. 
Šiame numeryje skelbiamas 
L. D. Rėmėju sąrašo tęsinys. 
Visi šie vardai liudija, kaip 
maloniai „Amerikos” skaity
tojai parėmė šią pramoga, 
kurios pelnas paskirtas sa
vos spaudos reikalams.

Jei būtų buvęs geresnis 
oras, nėra abejonės, šiemet 
Lietuviu Diena būtu dvigu
bai geriau pasisekusi nei 
anksčiau ruoštos. Ačiū Die
vui ir geriesiems rėmėjams, 
ii ir taip gražiai pasisekė. 
Jai suteikė paramą asmenys 
papildė „Amerikos” štabo 
energiją ir pasirvžimą dirbti 
visuomenei reikalingą darbą, 
vpač šiuo laikotarpiu, kai 
tiek daug melagingos propa
gandos skleidžiama tarp lie
tuviu apie tikrąja Lietuvos 
padėti. Lietuvos nauias pa
vergimas turi dar labiau su
burti lietuvius į tampresne 
vienybę.

Komunistų spaudos pikni
kas praeita sekmadieni buvo 
žvmiai mažesnis nei anks
čiau. Tiesa, žmonių parke ir 
salėje buvo gausu, bet ne- 
taip, kaip pernai ar anks
čiau. Komunistu spaudos 
piknikas paprastai komunis
tams ir ju pakalikams būda
vo didžiausia šventė, i kuria 
jie suplaukdavo iš New Jer
sey, Pennsvlvanijos, Connec
ticut ir kitur. Atvažiuodavo 
ištisos ekskursiios autobu
sais. Kai anksčiau būdavo 
20 ir daugiau autobusu, šie
met vos devyni; kai anks
čiau jų pikniko apylinkėje 
stovėdavo keli šimtai auto
mobilių, tai šiemet vargu ar 
buvo daugiau, kaip 260. Vi
sa tai liudija, kad paskuti
niai įvykiai Lietuvoje ir svy
ruojantiems atidarė akis ir 
jie pamatė, kad jau per di
delė gėda lankytis į Lietu
vos laisvės laidotojų pramo
gas, 
kas
mas

kurių lankymas yra nie- 
kitas, kaip tik stiprini- 
Lietuvos priešų pajėgų.

mos radijo programose, ku
rios vadinamos lietuviško
mis. Rodos, dvigubo masto 
čia negali būti. Turime žiū
rėti ir žinoti, su kuo, už ką 
ir kam dirba įvairias 
užimą lietuviai.

I NOTICE is hereby given that License No. 
CB 28 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Ave., 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ORIGINAL ASSOCIATION 
of Russian Workers of America

439 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage 
Bushwick Ave- Borough of Brooklyn, 

the
BKOOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Y.

MIRĖ

vietas
T. N.

Liepos 3 d. mirė Ona Šil- 
kaitienė, 61 metų amžiaus, 
gyv. 315 E. 154th St., Bronx, 
N. Y. Palaidota liepos 6 d. 
šv. Raymondo kapinėse iš 
Immaculate bažnyčios. Bu
vo pašarvota 153 St. ir Cort
land Ave. koplyčioje. Nuliū
dime paliko vyrą Boleslovą, 
sūnus. Joną ir Zigmą, ketu- 
rius brolius. Laidotuvėmis 
rūpinosi grab. Shalins-Šalin- 
sko įstaiga.

DRAUGIJOS ĮKURTUVES
Maspethe neseniai sukurta 

Lietuvių Ūkėsų Draugija, 
kurios tikslas ginti lietuvių 
reikalus. Neseniai ji gavo 
valstybės leidimą veikti ir ta 
proga birželio 22 d. piliečių 
klube suruoštos draugijos į- 
kurtuvės. „Krikštatėviais” 
buvo Meškienė ir Lisauskas. 
Draugijai p i r m i n i n kauja 
adv. S. Briedis. Narių mo
kestis 10 c. į mėnesį.LICENSES

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS
NOTICE is 
GB 2770 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
241 Driggs Ave- Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN. INC. 
241 Driggs Ave. Brooklyn, N.

AI KAIP

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave- Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 6841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
EB 1418 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1638 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, INC. 
1638 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 23 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
98 
of

NOTICE is hereby given that License ___
EB 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 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.

No. DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

skaičių, 
ja nerausdami, 
bina nuošimčius.

life supratimas.
ų „tėvynėje”,

Šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM HARRY FRIEDMAN & 
ARTHUR HERSHKOWITZ

St- Brooklyn, N. Y.

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniai uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

586 Hendrix
Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZNOTICE is 
GB 1654 has 
to sell beer

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

the Alcoholic Beverage Control Law at
996 Coney Island Ave., Borough of Brook-
lyn. County of Kings, to be onsumed off
the premises.

HENRY CARL KARKHECK
d-b-a The Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

(Vencius)
ADVOKATAS

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control
Ave., Borough of

Alcoholic Beverage Control Law at 
Hill St- Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

EAST END CLUB, INC. 
the 22nd Assemb. Dist.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1923 has 
to sell beer 
the 
277 
County of Kings, 
premises.

JACOB 
277 Sumpter St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2902 Clarendon Rd- 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO GROCERIES, INC.
216 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 22 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1257 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RINASCENTE SOCIAL CLUB. INC. 
1257 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 709 has 
to sell beer ... 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO 
1549 Pitkin Ave- Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law
St..

NOTICE is 
EB 2083 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 — So. 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID KAPLAN 
d-b-a Kaplan Delicatessen

St., Brooklyn, N. Y.365—So. 4th

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue U, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT TORGOVNICK—ABE FRIEDMAN 
Nat & Abe Delicatessen

U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 821 has 
to sell beer 
the

714 Avenue

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control’ Law at

NOTICE is 
EB 837 has 
to sell beer 
the Alcoholic ___ _
69 Myrtle Ave- & 333 Jay St- Borough of 

con-

NOTICE is 
EB 1991 has 
to sell beer_
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
290 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM SILVERBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 2005 has 
to sell beer 
the Alcoholic _______
268 Kingston Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 6818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
805 Franklin Ave- 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433—435 St., Johns PL, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

MAX HERMAN
Johns PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2603 
to sell beer 
the Alcoholic

EB 1946 has been issued to the undersigned I TranH*L, • . — —
,to sell beer at retail under Section 107 of i County of Kings, to be consumed off ir . * i _ _ i __ __ _ a t t . id mm i ftps

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave- Borough of Brooklyn, 

the

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

Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkimas

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALIS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 10249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1307 Foster
MAC PROPPER
Ave., Brookyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 1644 has 
to sell beer _  _
the Alcoholic Beverage Control 
3709—18 Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISIDORE WEINBERGER 
3709—18th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Avenue N, Brooklyn,

NOTICE is 
GB 1835 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
5914 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG 
5914 Avenue N. Brooklyn,

NOTICE is 
GB 2076 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6336 Avenue N, Borough of- Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
N, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 6842 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
567 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
567 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB2526 has 
to sell beer 
the 
178 Jefferson Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
178 Jefferson Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises, 

ANTHONY LATVAITIS 
21 Bridge

NOTICE ic 
EB 1439 has 
to sell beer_
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398—-400—402 Avenue P, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SAM MISAIL 
398—400—402 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Ave- 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 610 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage 
2002—75th ’
County of 
premises.

2002—75th

Street, 
Kings,

ROSE 
St.,

Control La 
Borough of Broo 

to be consumed on

NOTICE
DB 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
276 E. 23 St- 
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
EB 1436 ______
to sell beer at _retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
437 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 783 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Marcy Ave- Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
341 Ridgewood Ave- 
County of Kings, to 
premises.

HANS
341 Ridgewood Ave.

HAST 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby >. 
EB 2023 has been iss 
’o sell Iwor at retai 
the Alcoholic Beverage 
49 Atlantic Ave- 
County of Kings, 1 
premises.

SAMUEL 
49 Atlantic Ave.

iven that License No. 
ued to the undersigned 

under Section 107 of 
Control Law at 

iorough of Brooklyn, 
be consumed on the

SHAGAN
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 Franklin Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Franklin Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrand Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1576 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERSEPHONE KOUMIDES 
1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH LIEBOWITZ
235 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1395 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TOOMEY’S GRILL. INC. , 
Blvd- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 6914 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1409 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 659 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

3501 Ave.

JOHN J. MORRIS 
Park Rest. 

Brooklyn, N.S.

NOTICE is
EB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License

CONRAD WOLF, 
as Adm. Est. of Laura Wolf

332 Stagg St., Brooklyn, N.

No.

the

4 d. laikraščiuc 
apie liepos 2 d.

i Kaune kareivių č 
iją, kurioje dalyv 
kareivių ir reiši 

o, kad Lietuvos k 
Jjė pavadinta liaudį 

e, kad įvedami p 
komisarai ir pan. R 
tad šis komunistin 

neteisingas, m 
Lietuvoje buvo ti 
000 karių, tad iš ki 
galėjo žygiuoti n< 

įreivių.
įgautas „Eltos” pn 

sako, kad minėtoj 
cijoje dalyvavo ti 
kareivių. Skirti 
dešimt tūkstanči 

tro tūkstančio, re

STABINSKY
Brooklyn, N

iniai pranešimai i; 
kuriuos tik pralei 
olių komisarų cen 
ia priimti labai at 

Jie pilni melo ir ap 
propagandos.
—<j.—

28 d. išsiųstame 
„Elta” supažindi 

jauju darbo ministe- 
lu Junčum-Kučins- 

įsakoma, kad 1931 m.
NOTICE is hereby given that License 
RL 7501 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control La5w 
2273 Pitkin Ave., Borough of B rodis suimtas uz komu- 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LUCY GALEANDRO 3 talaiinin i Pliciia 2273 Pitkin Ave. Brooklyn, 1 J KHiejlIDO J rvUSlją,
itliau slaptai sugrįžo 
irbo priešvalstybinį 

a’ f!936 m. buvo suim- •« .., n
suteigtas 8 mt. sun
ito kalėjimo. To- 

u T. i iyniima, kad šis as- 
hereby given that License a

issued to the undec |) 1927 UI. ikl 1935

NOTICE is hereby given that License 
GB 1346 has been issued to the unden 
to sell beer at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Lai 
2462 Pitkin Ave- Borough of Brc 
County of Kings, to be consumed ofl I 
premises.

NOTTCE is 
GB 2719 has been i 
to sell beer at letail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control La 
104—07 Flatlands Ave- Borough of 1 
lyn, County of Kings, to be consume 
the premises.

CLARA REIS
104—07 Flatlands Ave- Brooklyn, 1

okė ir baigė Mask- 
siomeninių mokslų

itojas galėjo paste- 
Kučinskas nuo 1931NOTICE is hereby jxiven that Liceni 

GB 1621 has been issued to the under 
to sell beer at retail under Section 1 m 
the Alcoholic Beyerajre Control La UL ScCICjO KaiC” 
50 Henry St., Bornuidi of B 
County of Kinprs, to be consumed 
premises. —~—

PETER W. KARSTEN 
50 Henry St., Drooklyn, įajp pra]ejstą
NOTICE is hereby given that Liceni 
EB 831 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Section I 
the Alcoholic Beverage Control Lt 
1533—41 Broadway, ~ - - -
County of Kings, to 
premises.

EDMUND G. LAW! ER & JAM 
LAWLOR—LAWLOR BROS I 

Broadway Brooklyn,,

„visu om e n i n ių 
universitete”. Per 

"rr.VLB>i» ir, matyt,

NOTICE 
GB 1383 
to sell beer at retail under Section ! 
the Alcoholic Beverage ~ 
225 Kinvston Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ne“ 
Arba jis tais metais 
siejime, arba nelan- 
ereiteto”.
—I—

Borough of Bi : 15 d. gauta tele- 
be consumed ! Kauno, kurioje sa

id rinkiniai į „liau- 
NOTICE is hereby given that Licet praČjO labai 
GB 6864 has been iss 
to sell beer at retail under Section, 
the Alcoholic Beverage Control I 
227 Wilson Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

tty rinkikai balsavo 
nuošimčių, bet dėl 

šio lietaus rinki- 
pratęsti dar vienai

HENRY RUDOLF
Ave., Brooklyn,!

hereby given that Licet
been issued to the und
at retail under Section

Beverage Control I ifomediia. Jei PTH"Borough of B; . •' Ir* **

NOTTCE is 
GB 1862 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
266 Pacific St- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HENRIETTA BAHRENBURG 
266 Pacific St- Brooklyn!

to! rinkimuose da-
II nuošimčių bal-

, . ,, , .. 3čiu teise gyvento-her by given that Licet . , ’’
been issued to the undt 3 rinkimai PTa- 

:ail under Section: n .
th e j _
502 Lorimer St., Borough of B
County of Kings, to be consumed 1 
premises.

TILLIE MILIX1CH ,|
Mario Provision Co. ■ , ,

502 Lorimer St., Brooklyn,^ | VISU balSUOtojų ?

būdą, kad rinki- 
iH dalyvauti ir 200

NOTICE is 
GB 1676 has 
to sell beer 
the Alcoholic________________
1621 Avenue U, Borough of Bl į Tipoq” cairn 19 
County of Kings, to be consumed ”UCSd’ SdVO 
premises. fcsisakė: „Būdami 

^bedieviai ir ko-
NOT’CE is herebv given that Licel i.|iai](1ipc icjqi'vadfl- 
GB 2264 has been issued 'ho i.n<T “^leS ISSIVaaa 
to sell beer at retail i 
the Alcoholic Beverage ~—.... 
2821 Avenue II, Borough of B 
County of Kings, to be consumed | 
premises.

MICHAEL CADDEN j,„ V) 
2821 Avenue U.___________ Brooklyn,? QkfflciHOSiuS atST

-- smerkiame
* bandytų prievar-

1
I
I

NOTTCE is 
EB 490 I 
to sell beer at retail 
the 
8013 ___  ____ .
County of Kings, to be consumed 
premises. kamba žodžiai, ar 

Halba tikrovė? 
knistai nurodoNOTTCE is hereby given that Lied 

EB 2071 has been issued to the und . . 
n sell beer nt retail under Section ’ »aistvbe. kur ko- 

■ho Alcoholic "--------- Z’—.—1
878 Sutter 
'ountv of 

premises.

NOTTCE is 1 _
F.B 2409 has bsen issued I 
to sell beer at. retail under 
the — o— ---------
1914 Avenue M, Borough of B 
County of Kings, to be consumed! 
premises. ■

valdžia i savo 
Mė tikinčiuiu 
M visi, gerai ži- 

. i j komunistai elgė- to the und į 1 ,
der Section! Jfp^gikOie. ]ęai Czinfrni Ii 1

t 
t 
li
li 
h

1914

Alcoholic Beverage Control 1 j <
■■ ~ ' nirė/o valdžios

ž/nome. kas 
kai trum

pe komunis- 
tatūra. O 

apie Sovie

HERM i 
BEC
Taj

Avenue M

AN BERNSTEIN & <
KIE METLTZER 
stec Food Store

Brooklyn

b' given that LiNOT'CE is her m ......... - --------------
GB 2281 has bedn issued to the un 4.e. ».«ll I.,..... iintlpr Spcti"’to sell beer at ■ retail under Sectr 
the Alcoholic Beverage Control 
1736 Nostrand Ave- Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises. . _

WILLIAM HASSELBRACK.
1736 Nostrand ve., Broo

i t. — —

Jfybines lais- 
®ra.

z 
k 
IS 
d 
k 
d 
t: 
t' 
ti
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