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JVIAI GYDYTO^

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 
Šventadieniais sujfe. 
TeL EVergreen

ŠTAI KAIP
K. Škirpos elgesys, 
šeši vyrai laukia. 
Dvidešimt pakalikų. 
Atsidarė durys ... 
Melų kepėjai. 
Tinginių dienos.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT

RAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENI.

Entered as Second - Class mattar March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn. N. Y. under the Act of March 3, 1879

VALAND0S: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais įgy^ 
TeL EVergreen

J. WENTZ 
mcius)

□KATAS

Kazio Škirpos, Lietu
os atstovo Berlyne, didvy- 
įškas priešinimasis Sovietų 
įusijos agentams, mėginan- 
įems perimti Lietuvos at- 
tovybę, stebina plačiąją vi- 
įjomenę. Amerikiečių laik
yčiai jo žygiui teikia di- 
teles reikšmės. Jo elgesiu 
ziaugiasi visi lietuviai.
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SIOS RŪŠIES
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NOTICE is henhy jha d 
EB 2678 has beat tael u 
to sell beer at tail tj 
of the Alcoholic Bran,-.' 

I 1082 Fulton Street kn^l 
County of Kinge, to h J

I premises.
CLASSON BAB J gj 

I 1082 Fulton St,
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NOTICE is hereby yht J 
EB 1423 has besi tahj 
to sell beer at tai! -J 
of the Alcoholic Btoį. j 

I 17 Grove Street Bmį 
County of Kings, ta h x 

I premises.
TRAVIS HOL; 

117 Grove St,

ise No. 
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Law at 
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i, N. Y. 
nse No. 
lersigned 
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Pulk. Škirpos negalime už- 
įiršti. Juk jis pirmas Lie- 
įvos kariuomenės savano- 
S. Jis pasižymėjęs Lietu
ms nepriklausomybės kovo- 
Įi Turime atsiminti ir kitą 

garbingą žygį. Kai 1938 
į Lietuva buvo priversta 
nnegsti diplomatinius san- 
rkius su Lenkija, Kazys 
įirpa buvo paskirtas Lietu
bs atstovu Lenkijai, 
[skyrimą priėmė, 
|vo išoriniu elgesiu 
Irtą parodė pasauliui, 
fenkija yra sulaužiusi 
Igiimą.
■Škirpa nesutiko važiuoti į 
iršuvą per atidarytą Lie- 
Ivos-Lenkijos administraci- 
I sieną. Jis iš Kauno į 
Iršuvą nuvyko per Prūsi- 
I Jis aplenkė lenkų pri- 
šta atidaryti sieną, pa- 
kšdamas dorovinį protes- 

prieš prievartą, prieš 
tirtą, žinoma, tai atskiro 
|igaus žygis, negalįs pa- 
Bti tarptautinės padėties, 
Į tuo labiau jis žymus, nes 
įijąs, kad jėga dar nesu- 
‘o teisės.

Jis 
tačiau 

dar 
kad 
tei-

3r»oklyn.
off th*
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Skubiai Vykdo Komunizmą
----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- ♦ _______

judošystę, baisią savo tau
tos išdavystę. 

------ ----
Lietuvos komisarų propa

gandos įstaiga liepos 15 d. 
išleido tokį trumpą praneši
mą:

„Iki paskutiniųjų dienų 
dėl buvusio režimo politikos 
Lietuvos darbo žmonėms pa
kliūti į SSRS šalis buvo neį
manoma. Todėl SSSR kraš
tų gyvenimas ir jų milžiniš
ki laimėjimai nedaug kam iš 
lietuvių buvo žinomi”.

Po tokio pranešimo pride
dama, kad dabar bus rengia
mos didelės ekskursijos į 
Sovietų Sąjungą, nes atsida
rė laisvos durys. Visiems ži
noma, kad toks pranešimas 
grynas melas. Lietuva leis
davo norintiems važiuoti į 
Rusiją, bet Sovietų konsula
tas neduodavo vizų. Į Rusi
ją galėdavo važiuoti tik Pa- 
leckiai, Pakarkliai, Giros ir 
jiems panašūs parsidavėliai.

---- *-----
Angliška, rusiška ir lietu

vių kalbos žodžiais spausdi
nama komunistinė spauda 
skelbia, kad per vieną mė
nesį Lietuvoje komunistų 
komisarai pasiekė nepapras
tos pažangos įvairiose srity
se. Girdi, anksčiau Lietu
voje joks laikraštis neturėjo 
daugiau kaip 15,000 skaity
tojų, o dabar laikraščiai 
skaitomi nepaprastai gau
siai.

Tiesiog sunku suprasti, 
kaip komunistams nenusi
bosta kasdien naujus melus 
kepti, čia galime pažymėti 
kai kuriuos faktus:

Katalikų „XX Amžiaus” 
dienraštis turėjo per 33,000 
skaitytojų; katalikų savait
raštis „Mūsų Laikraštis”— 
48,000; Šaulių sąjungos sa
vaitraštis „Trimitas” — 22,- 
000; valdžios remiamas 
„Ūkininko Patarėjas”—apie 
60,000; liaudininkų „Lietu
vos Žinių” dienraštis —18,- 
000 ir t.t.

---- 4.-----
Ta pati spauda paskelbė, 

kad komisarų valdžia aprū
pino darbu 23,000 bedarbių. 
Kas žino Lietuvos gyvenimą, 
puikiai supranta, kad tokio 
bedarbių skaičiaus Lietuva 
niekada nėra turėjusi. Aukš
čiausias bedarbių skaičius 
niekada nėra prašokęs 8,000. 
Matyt, komisarai prigabeno 
visokio elemento iš Rusijos 
ir dabar paskelbė Lietuvos 
bedarbiais.

---- .j.-----
Komisarai stengiasi patai

kauti jaunuomenei, bet ne 
darbščiajai, smegeningai, o 
suglebusiai, tinginiauti pa
linkusiai. Švietimo komisa
ras Venclova paskelbė, kad 
visi gimnazistai, kurie šie
met birželio mėnesį neišlaikė 
baigiamų kvotimų, laikomi 
baigusiais gimnazijas ir 
jiems išduodami pilni moks
lo pažymėjimai. Be to, „su
prastinta” lietuvių kalbos 
rašyba—panaikintos nosinės 
ir ilgosios raidės, kurių žino
jimas pareikalaudavo stro
paus darbo.

Lietuvių kalbos rašyba, 
tiesa, nebuvo lengva, bet ji 
buvo lietuviška, lietuvių tau
tai brangi. Ji keičiama, kad 
jaunuomenė ir vyresnieji 
greičiau atprastų nuo to, kas 
lietuviška, sava, artima. 
Pataikaujama žemiems tin
ginystės jausmams, kad 
greičiau būtų demoralizuota 
visa tauta įvairiais atžvil
giais. 

------ ----
Komisarai skelbė, kad 

..naujoje” Lietuvoje bus vyk
doma tikra sąžinės laisvė, 
kad bus pagerbti tikinčiųjų 
jausmai. Ta „laisvė” jau ir 
vykdoma. Nuo rugpiūčio 14 
d. Lietuvoje įsigaliojo sovie-

L. VYČIAI IŠSIRINKO 
NAUJ4 VALDYBĄ

VYSK. M. REINYS PAS
KIRTAS ARKIVYSKUPU

Stockholmas. — Čia gau
ta iš Kauno pranešimas, kad 
Lietuvos komisarų valdžia 
panaikina tikybines jungtu
ves, jų teisėtumo visiškai 
išleido naują ukazą, kuris 
nepripažįstant. Nuo šios sa
vaitės Lietuvos gyventojai 
turės privalomai tuoktis pas 
sovietinį teisėją. Kas susi
tuoks bažnyčioje, pirma ne
sutuoktas sovietinio teisėjo, 
bus areštuojamas ir bau
džiamas 5,000 litų. Atlikus 
apeigas pas sovietinį teisėją, 
leidžiama tuo tarpu tuoktis 
ir pas kunigą, bet tai esąs 
grynai asmens reikalas ir 
jungtuvės bažnyčioje neturi 
jokios teisinės galios.

Teisingumo komisaras pa
skelbė, kad visoje Lietuvoje 
įvedami perskyrimai - divor- 
sai. Pirmą kartą perskyri
mas kaštuos nuo 100 iki 500 
litų, atsižiūrint į persiski- 
riančio piniginį pajėgumą; 
antrą kartą — nuo 300 iki 
1,500 litų, trečią kartą—nuo 
1,500 iki 5,000 litų. Persi
skyrimus tvarkys teismai. 
Atrodo, persiskyrimai bus 
lengvai nuperkami.

Komisarai skubiai vykdo 
komunistinimą visose gyve
nimo srityse.

SOVIETAI REIKALAUJA 
PANAIKINTI 

KONSULATUS

Hartford, Conn.—Rugpiū
čio 6, 7, 8 d.d. lietuvių Švč. 
Trejybės par. salėje įvyko L. 
Vyčių metinis seimas, praė
jęs labai gražiu pasisekimu. 
Dalyvių tarpe buvo ir L. Vy
čių įsteigėjas M. A. Norkū
nas. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. inž. Antanas J. Mažei
ka (dabar gyvenąs Pitts- 
burghe) ;vicepirm. L. Ketvir
tis (Jersey City) ir Pranas 
Razvadauskas (So. Boston) ; 
sekr. Vyšniauskienė; prot. 
sekr. Mar. Brazauskaitė, ižd. 
Zaromskis (visi trys iš Chi- 
cagos). Seimo dalyviai di
deliu susidomėjimu išklausė 
Juozo Bulevičiaus referato 
apie lietuvybę, apie lietuvių 
kalbą. Visi atstovai pasiža
dėjo dirbti didesniam lietu
viškumo judėjimui. Seime 
daugiausia skambėjo lietu
vių kalba.

J. Bulevičiui pageidaujant, 
susidarė lietuvių kalbos my
lėtojų ypatingas branduolys, 
kurs rūpinsis lietuvių kalbos 
stiprinimu L. Vyčių organi
zacijoje.

J. E. vysk. Mečislovas Rei
nys, Vilkaviškio vyskupas 
pagelbininkas, liepos mene
sio viduryje pakeltas arki
vyskupu ir paskirtas Arki- 
vyskupu-Metropolitu Augzi
liaru. Į jo vietą Vilkaviškin 
paskirtas vysk. V. Padols- 
kis.

PULK. K. ŠKIRPA GINA 
LIETUVOS ATSTOVYBĘ

Berlynas. — Lietuvos įga
liotas ministeris ir nepa
prastas pasiuntinys Berlyne 
pulk. Kazvs Škirpa atsisako 
perduoti Sovietų Rusijos at
stovybės nariams Lietuvos 
atstovybės namus ir archy
vą. Sovietai du kartu mėgi
no įsibrauti į atstovybės vi
dų ir užimti rūmus, bet pulk. 
Škirpa griežtai atsisakė juos 
įsileisti.

Sovietų agentai mėgino 
rugpiūčio 9 d. ir 11 d. Antrą 
kartą du jų išbuvo prie pa
siuntinybės vartų nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro, bet 
turėjo sugrįžti nieko nepešę.

Romoje Sovietų atstovui 
pasisekė Lietuvos pasiunti
nybę perimti. Ją perdavė 
Lietuvos atstovybės sekreto
rius. Kur ministeris Lozo
raitis tuo laiku buvo, dar ne
žinoma. Italijos vyriausybė 
atsisakė ką nors daryti ir 
savo tvlėiimu ji Suteikė So
vietų Rusijos atstovybei tei
se perimti Lietuvos atstovy
bę. Lietuvos atstovas prie 
Šventojo Sosto Stasys Gird
vainis turėjo* ilgą pasikalbė
jimą su popiežiumi.

Kun. Dr. Jonas Navickas, Marianapolio kolegijos į- 
steigėjas - rektorius, Tėvų Marijonų provincijolas 
Amerikoje, rugpiūčio 15 d. sulaukęs kunigavimo 20 
metų sukakties.
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Įalėjimus, buvo lietuvių 
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Lietuvos Ministeriu Pareiškimai 
-1- H 

lios, galėjo reikšti tik sveti
mos valstybės smurtu ant- 
mestą valią, kas: pasireiškė

Šiomis dienomis gautos 
protesto telegramos, kurias 
Lietuvos atstovai prie šv. 
Sosto, Anglijos ir Italijos 
vyriausybių nusiuntė Mask
vos pastatytų Lietuvos išda
vikų valdžiai Kaune. Jie 
reikšmingi, nes pasako tai, 
ką kiekvienas ištikimas lie
tuvis jaučia savo širdyje.

Tegyvuoja Lietuva, laisva, 
nepriklausoma, kurią veltui 
laidojate. Protėvių dvasia, 
Daukanto ir Basanavičiaus 
darbai, Maironio giesmes, 
visų tautiečių pastangos vėl 
prikels ją savarankiška, di
džia. Ji spindės dar skais
tesnė, neteršiama papirktų 
išdavikų; bus dar grynesnė, 
nuplauta naujų kankinių ir 
didvyriiĮ kraujo.

Protestuoju prieš niekšin
gą menkystę parduoti Lietu
vą. Žinau, kad mano balsui 
pritaria visas kraštas: nuo 
Aušros Vartų ligi Birutės 
gimtinės, nuo Vaižganto tė
viškės ligi Kudirkos kapo; 
pritaria visi žmonės, ku
riems jūs svetimais durtu
vais užgniaužiat žodį.

Stasys Girdvainis,
Lietuvos ministeris prie

Apaštalų Sosto.

ITALŲ FAŠISTAI NEPA
TENKINTI IR ŠVEICARAIS

u gautas visas sąrašas 
ttių, kurie „liaudies sei- 
ašrinkti kelionei į Mask- 
Įas Staliną, kad, prieš jį 
ttaupę, išdavikiškomis 
tais paskelbtų laisvos 
įvos panaikinimą, jos 
Ėjimą. „Seimas” pasky- 
Įfelegaciją, kurios sąsta-

(tas Paleckis, Mečys 
ilas, Liudas Adomaus- 
Matas Mickis, Antanas 
[ova, Liudas Gira, Vin- 
atkauskas, Motiejus Šu
kas, Karolis Didžiulis, p Cvirka, Salomėja Ne- 
ičienė, Kazys Petraus- 
Pranas Žibartas, Stasė 
jkienė, Addmas Ditke- 

, Pranas j Petrauskas, 
Demskį.s, Marija 

tė ir Birute Abduls-

Kadangi Sovietų Sąjunga 
priešingai eilei nepuolimo 
sutarčių, inimant ir agreso
riaus definicijos sutartį, pa
žeidė Lietuvos nepriklauso
mybę, faktinai ją okupuoda
ma savo karinėmis jėgomis 
ir kadangi taip vadinami 
rinkimai Seiman padaryti po 
tos okupacinės jėgos spaudi
mu ir svetimos valstybės di
rigavimu, neduodant jokios 
galimybės pasireikšti Lietu
vos gyventoju laisvai valiai 
ir kadangi tain išrinktas sei
mas, negalėdamas reikšti 
Lietuvos žmonių tikros va

ir jo nutarimeiiijlžudyti Lie
tuvos nepriklątišomybę, per
duodant Lietuvą svetimos 
valstybės jungai./ iš kurio ji 
buvo išsilaisvinusi tik savo 
sūnų krauju po ilgii kovų, 
todėl tokiomis aplinkybėmis 
aš negaliu skaityti nei tokių 
rinkimų teisėtais, nei tokio 
seimo kompetentingu spręsti 
Lietuvos likimą. Kaipo ne
priklausomos laisvos Lietu
vos teisėtas atstovas, pa
skirtas ginti jos reikalus ir 
nepriklausomybę užsienyje, 
aš neatlikčiau savo šven
čiausios pareigos, jeigu ne
protestuočiau prieš svetimos 
valstybės tuo būdu Lietuvai 
padarytą smurtą ir prieš sei
mo nutarimą, kuriuo žudo
ma iškovota Lietuvos laisvė 
ir nepriklausomybė. Negalė
damas to viso laikyti nei 
teisėtu, nei teisingu, aš skai
tau visus tokius seimo ar 
vyriausybės nutarimus ir 
žygius neprivalomais nei 
man, nei jokiam padoriam 
lietuviui. Ta prasme eida
mas uždėtas man kaipo ne
priklausomos Lietuvos at
stovui pareigas, aš inteikiau 
Britu vyriausybei protestą 
prieš Sovietų Sąjungos pa
darytą Lietuvos atžvilgiu 
smurtą. Tegyvuoja laisva, 
nepriklausoma Lietuva!

Balutis,
Lietuvos ministeris Londone

Roma. — Buvęs italų fa
šistų partijos sekretorius 
Farinacci naskelbė spaudoje 
straipsnį, kuriame kreipiasi 
i Šveicarijoje gyvenančius 
italus ir ragina juos kovoti 
prieš bet kokius italų tau
tos ar fašizmo įžeidimus. Jis 
nurodo, kad Šveicarija nėra 
tikrai neutrali, kad jos spau
da priešinga Vokietijai ir 
Italijai. Taip pat pažymi, 
kad italai per dešimtmečius 
buvo niekinami ir pažemina
mi Šveicarijoje. Dabar atė
jusi valanda atsiskaityti.

Atlanta. — Rugpiūčio 11 
d. Georgia ir pietinės Caro
lina pakraščiuose siautė di
džiulė audra, kuri nusinešė 
apie 35 gyvybės. įvairių 
nuostoliu padaryta kelioli
kos milijonų dolerių sumai.

ITALAMS AFRIKOJE
SEKASI

Roma. — Italijos kariuo
menės • vadovybė pranešė, 
kad šios savaitės pradžioje 
italu kariuomenė susilaukė 
naujų laimėjimų anglų val
domoje Somalijos kolonijoje. 
Jų kariuomenė gerokai pa- 
artėiusi prie kolonijos sosti
nės Berberos.

Anglija Smarkiau Puolama
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vardai, kairiuos lais- 
Jtuvis visada minės, 
rimenanciui'.s šlykščią

tinių jungtuvių dekretas, pa
gal kurį visos vestuvės turės 
būti atliekamos pas sovietinį 
teisėją.

Vadinasi, ir katalikai, ku
riems jungtuvės yra sakra
mentas, kurie jungtuves pri
pažįsta tik pas kunigą ati
tinkamai atliktas, turės eiti 
pas sovietinį teisėją ir prie 
jo atlikti įvairias ceremoni
jas. Tai tikra laisvė, ar ne?

Del tariamojo seimo lie
pos 21 d. nutarimo įvesti 
Lietuvoje sovietinę santvar
ką, įjungti Lietuvą Sovietai 
Sąjungon, pareiškiu:

Sulaužiusios sutartį, tarp
tautinės teisės nuostatus, už
puolusios Lietuvą svetimos 
valstybės karinėj okupacijoj, 
priespaudoj ir terore suda
rytas tariamasis seimas nė
ra lietuvių tautos atstovybė, 
bet okupantų įrankis. Jo nu
tarimai nereiškia lietuvių 
tautos valios, nėra privalomi 
lietuvių tautai, nei man, tei
sėtam nepriklausomos suve
reninės Lietuvos valstybės 
atstovui.

Su pasibaisėjimu protes
tuoju nrieš išdavikišką nuta
rimą, kuriuo kėsinamasi pa
naikinti Lietuvos nepriklau-

Lindonas. — Šios savaitės 
pradžioje Vokietijos lėktu
vai didesniais būriais ir daž- 
nesniais lankymais pradėjo 
bombarduoti Anglijos pa
kraščius ir artimiausiai pa
siekiamus miestus. Savaitės 
viduryje pasirodė ir kariniai 
laivai, kuriuos vokiečiai 
siunčia iš užimtos Prancūzi
jos uostų.

Abi pusės praneša apie di
delius nuostolius padary
tus priešingai pusei. Ang
lai giriasi nušauna kasdien 
po keliasdešimt lėktuvų, o 
vokiečiai pranešinėja apie jų 
padaromus nuostolius ang
lams. Vokiečiai taip pat 
pranešinėia, kad anglų prieš
lėktuviniai ginklai labai 
menki, ir kad jie netenką

somybę, visos tautos dau
giau kaip 100 metų aukomis, 
pasišventimu, ginkluotomis 
kovomis atstatytą, Kol plaks 
lietuvio širdis, bus kovojama 
už senos, garbingos Lietu
vos valstybės atstatymą. Ne
priklausoma Lietuva prisi
kels.

Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos ministeris

Romoje.

tik labai mažo skaičiaus lėk
tuvų, kurių daugumas grįž
tą sėkmingai atgal, atlikę 
bombardavimą.

Pranešimai iš Šveicarijos 
sako, kad dar šią savaitę vo
kiečiai pradės tikrą „žaibi- 
nį” karą prieš Angliją. Apie 
tai atvirai kalba įvairių val
stybių karo atstovai.

Rugpiūčio 14 d. Angliją 
bombardavo per 500 lėktuvų, 
kurie lakstė virš uostų, ka
rinių sandėlių, lėktuvų sto
čių, įvairių miestų. Kasdien 
vokiečiai siunčia daugiau ir 
daugiau lėktuvų. Manoma, 
kad vokiečiai gali vienu kar
tu pasiųsti 1.000 lėktuvų ir 
dar pakankamai atsargoje 
turėti. Kasdien lėktuvų bom
bardavimai padaro daug 
nuostoliu; kasdien žūsta ne
mažas skaičius civilinių gy
ventojų.

Anglijoje taip pat praneš
ta, kad vokiečiai pradėjo ap
šaudyti pakraščius ir savo 
kanuolėmis, kurias jie jau i- 
tvirtinę Prancūzijos pakraš
čiuose. Taigi, šiomis dieno
mis laukiama, kad vokiečiai 
puls Angliją lėktuvais, lai
vais ir kanuolių šūviais.

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų _kcmi ga
ras įteikė Maskvoje platų 
raštą atstovams tų valsty
bių, kurios turi savo atsto
vybes ir konsulatus Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, rei
kalaudamas iki rugpiūčio 25 
d. uždaryti Kaune, Rygoje ir 
Taline atstovybes ir konsu
latus. Šis Molotovo reikala
vimas tuojau buvo persiųs
tas į Washingtoną

Jungtinių Amerikos Val
stybių ministerial jau yra iš
vykę iš Kauno ir Rygos. Jie 
keliauja į Washingtoną pa
aiškinti apie naują padėtį 
buvusiose Pabaltijo laisvose 
respublikose. Ministeris Lie
tuvai Norem išvyko į Portu
galiją ir iš čia keliaus tiesiai 
i Ameriką. Ministeris Lat
vijai ir Estijai Wiley išvyko 
per Maskvą, Sibirą ir Japo
niją. Jis galės atvykti tik 
už kelių savaičių.

Sovietų Rusijai rūpi, kad 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje nelikti] nei vieno užsie
niečio, kurs galėtų pranešti 
užsieniui apie komunistų 
pradėtą terorą, kurs toliau 
bus dar baisesnis. Kai bus 
panaikinti konsulatai, ame
rikiečių piliečių giminės ir 
net Amerikoje gimę asme
nys nebegalės išvykti į Ame
riką, kadangi pasiekti Mask
vą bus beveik neįmanoma.

SOVIETU KARIUOMENĖJ 
PANAIKINTI POLITINIAI 

KOMISARAI

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos vyriausybė padarė ka
riuomenėje labai svarbų pa
keitimą, kuris pašalino iš 
kariuomenės politinius ko
misarus. Anksčiau tik tie 
atskirų dalių vadų įsakvmai 
kariams buvo privalomi, 
kurie turėdavo politinių ko
misarų parašus. Dabar, no
rint įvesti kariuomenėje 
tvirtesnę drausmę, politinių 
komisarų įstaiga visiškai pa
šalinta. Kareiviams jsakvta 
sveikinti vyresniuosius. Ka
rininkams įvesta gražesnė 
uniforma, įvairūs blizgučiai.

THAN I R
Brooklyn, N. Y. 2258 Pacific
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Rugpiūčio 9 d. William 
Penn viešbutyje, Pittsburgh 
Pa., įvyko labai svarbus Am 
L. K. Federacijos Tarybos 
suvažiavimas, kuriame susi
laukta gausingo atstovavi
mo. Posėdžiauta visą dieną 
ir įvairūs klausimai išnagri 
nėti labai smulkiai, tiksliai 
ir pagrindinai.

Daugiausia laiko paskirta 
sekretoriaus L. Šimučio pa 
siūlymui steigti Lietuvai 
Gelbėti Tarybą, kuri susida
rytų iš katalikų organizuo
tos visuomenės ir nekatali
kiškų, Lietuvai ištikimų, 
grupių atstovų. Siūlymas 
priimtas ir nutarta kviesti 
visus lietuvius į bendrą, Lie
tuvai ir lietuvių tautai nau
dingą darbą. Į steigiama 
LIETUVAI GELBĖTI TA
RYBĄ nuo katalikų visuo 
menės išrinkti kun. Jonas 
Švagždys, Leonardas Šimu
tis ir Juozas B. Laučka.

Suvažiavimas nutarė į- 
steigti Lietuvai Gelbėti Fon
dą, kurs veiks Katalikų Fe
deracijos žinioje. Iš šio fon
do atitinkama dalis bus ski
riama Lietuvai Gelbėti Tary
bos darbams. Fondas bus 
steigiamas visose vietose, 
kur tik veikia lietuviai kata
likai. Nutarta pagelbėti Lie
tuvos pabėgėliams, kurie 
bus xeikalirtgi, ypatingos pa
ramos? "'"Pasitarta įvairiais 
tautiškos ir katalikiškos vei
klos svarbiais ir gyvybiniais 
klausimais.

Suvažiavimas praėjo gy
vai, nuotaikingai. Jį pasvei
kino Lietuvos konsulas Chi- 
cagoje Petras Daužvardis ir 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
dr. Petras Vileišis. Suva
žiavimas priėmė visą eilę re
zoliucijų, kurių svarbiausias 
čia spausdiname.

Pradėdami darbų padėti 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybe, mes aiškiai pasisa
kome, kad stovėsime už lais
vą, nepriklausomą, demokra
tinę Lietuvą ir už tokią jos 
valdžios formą, kokia buvo 
paskelbta Lietuvos Tarybos 
Nepriklausomybės Deklara
cijoj 1918 m. vasario 16 d. 
ir įgyvendinta Steigiamojo 
Seimo.

Visu griežtumu pasmerkę 
Lietuvos okupantus — Rusi
jos komunistus ir taip pat 
savuosius, lietuvius, komu
nistus. kurių rankomis pa
smaugta Lietuvos žmonių 
laisvė ir uždėtą jiems žiau
ri, aziatiška priesnaudos 
našta: mktindamies didžiuo
ju Maskvos ir jos sudarytos 
Paleckio „vyriausybės” ir 
„liaudies seimo” biauriu 
smurtu, privedusiu lietuvių 
tauta prie baisios šiandieni
nės tragedijos, mps, ALRK. 
Federacijos Tarybos suva
žiavimo 1940 m. rugpiūčio 
mėn. 9 d., dalyviai,' matome 
gyvą reikalą atsišaukti į 
kiekviena lietuvį, primenant, 
kad, atsižvelgiant i dabartinį 
Lietuvos ir visos mūsų tau
tos travirga padėki, reikia 
sukaupti visas savo jėgas 
kovai už Lietuvos laisvę ir 
tautos gyvvbę.

Mūsų, Amerikos lietuvių 
katalikų, vaidmuo darbų ir

kovų arenoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės išgavimo 
buvo didelis. Mes nudirbom 
daugiau negu kitos grupės 
ne vien dėl to, kad buvome 
gausingesni, bet dėl to, kad 
buvome geriau organizuoti, 
kad įstaigų ir mokyklų turė
jom. Matydami, kokie dar
bai dabar mūsų laukia, ener
gingai raginame pasilikti iš
tikimais mūsų tautos sūnu
mis ir dukterimis ir tą išti
kimumą demonstruoti ryž
tingu darbu ir pasiaukojimu.

Kad daugiau padėtume 
Lietuvai, kad išlaikytume vi
sas tautines brangenybes, 
būtinai reikia:

1. Priklausyti prie lietuvių 
parapijų ir remti visus para
pijų ir tose parapijose vei
kiančių lietuvių katalikų 
draugijų ir organizacijų 
skyrių darbus.

2. Priklausyti bent prie 
vienos lietuviškos katalikiš
kos organizacijos ar draugi
jos.

3. Būti L. G. Fondo sky
riaus nariu ir per jį mokėti 
tautos reikalams mėnesinį 
ar bent metinį mokestį.

4. Leisti savo vaikus į lie
tuviškas mokyklas ir tas 
mokyklas visokeriopai remti 
ir stiprinti.

5. Traukti draugijas dėtis 
prie mūsų veikimo centro 
ALRK. Federacijos, visur 
suorganizuojant jos veiklius 
skyrius.

6. Būtinai užsiprenume
ruoti bent vieną lietuvių ka
talikų laikraštį, jį su atsidė
jimu skaityti ir visu kuo 
remti jo leidimą.

7. Būti ištikimu netik lie
tuviu tautai ir jos šventiems 
siekimams atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę, bet ir 
Jungtinėms Amerikos Val
stybėms, kurios tiek daug 
nalankumo rodo mūsų tautai 
ir kurios tiek daug gero Lie
tuvai ir lietuviams yra pada- 
rusios.

8. Remti tas lietuvių įstai
gas ir biznio įmones, kurių 
savininkai ar vedėjai nedve
jodami remia lietuvių tautos 
sąjūdi dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstaty
mo.

9. Plačiai paskleisdami lie
tuviu tarpe šūkį „savas pas 
savą” ir jį vykdyti į gyve
nimą.

10. Raginti tėvus su savo 
vaikais namuose ir senes
niuosius su jaunimu kalbėt 
gryna lietuviu kalba, kad 
būtų galima išlaikyti senąją 
ir gražiąją kalbą gyva.

Lietuvos nepriklausomybė 
laikinai sutrukdyta. Lietu
vos žmonės netenka laisvės. 
Relied j a bus persekiojama 
su visu atejistinio komuniz
mo įžulumu. Mums, Ameri
kos lietuviams, reiks padėti 
išlaisvinti Lietuvą iš vergi
jos. reiks dirbti, kad tauta 
nežūtų ir kad religija Lie
tuvoj paliktų gyva.

Šiems dideliems darbams 
ir ryžtingai kovai vesti ir fi
nansuoti reikės ne tik dvasi
niu. bet medžiaginiu išteklių. 
Tam reiks gana dideliu su- 
mu. Dėlto, Amerikos lietu
viai katalikai per savo Fede
racija steigia Lietuvai Gel
bėti Fondą, ir ragina kiek
viena sąmoningą lietuvi nu
traukti nuo savo kasdieninių 
reikalų centą, kitą ir jį skir-
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ti per L. G. Fondą gyvybi
niams tautos reikalams.

ALRK. Federacijos Tary
bos suvažiavime 1940 m. 
rugpiūčio 9 d. Pittsburgh, 
Pa., nutarta atsikreipti į ge
raširdžius tautiečius šiuo 
prašymu:

1. Apsidėti pagal gali
mumą nuolatiniais mėnesi
niais mokesčiais į Tautos 
Fondą po 10 centų, o kas 
gali po $1.00 ar daugiau ir 
juos mokėti tol, kol Lietuva 
vėl bus nepriklausoma val
stybė.

2. Skirti Lietuvos reika
lams bent vienos dienos už
darbį į metus.

3. Raginti draugijas ir or
ganizacijas skirti Lietuvos 
reikalams iš savo iždo arba 
surengti tam tikslui bent 
vieną pramogą į metus.

4. Prašyti kunigų, klebo
nų, kur esama galimumų ir 
kur galima gauti vyskupų 
leidimai, padaryti kolektą 
bažnyčiose Lietuvos pabėgė
liams šelpti.

5. L. G. Fondo skyriai pa
sirūpina suorganizuoti pasi
šventėlius kolektorius, kurie 
visomis progomis renka au
kas ir bent kartą metuose 
pereina tuo reikalu visus lie
tuvių namus savo kolonijose.

6. L. G. F. centras paskiria 
kiekvienai kolonijai kvotą ir 
skyriai bei kolonijų veikėjai 
tą metinę kvotą stengiasi iš
pildyti.

7. Centras išleidžia specia
lius Lietuvai Gelbėti ženkle
lius, kurie lipdomi ant laiš
kų.

8. L. G. Fondo centras 
skelbia didelį vajų, kuriam 
pravesti, skyriams padedant 
sumobilizuoja visų kolonijų 
žymiausius ir veikliausius 
veikėjus.

Smerkdami žiauriuosius 
Lietuvos okupantus, smer
kiame ir vidujinius jos prie
šus, kurių rankas Sovietų 
Rusijos diktatorius panau
dojo Lietuvos nepriklauso
mybei prismaugti. Lietuvos 
komunistai savo išdavikiš
kais žygiai įrodė, kad senas 
posakis — vidujiniai tautos 
priešai yra pavojingesni už 
išorinius—yra tikrai teisin
gas. Ir dėl to, negalėdami 
užmiršti komunistų judošiš- 
ko vaidmens, suvaidinto bai
siojo lietuvių tautos tragedi
joj, ALRK. Federacijos Ta
rybos suvažiavime nutaria
me griežtai, vieningai ir ne- 
atlaidžiai kovoti su komu
nistiniu elementu, teisingai 
vadinamu penktąja kolona.

Atsižvelgdami į tai, kad 
ir Amerikos lietuvių tarpe 
veikia penktoji kolona, pri- 
tariusi Sovietų Rusijos plėši
kiškam žygiui, užsimojusiam 
prieš Liet, nepriklausomybę, 
kviečiame kiekvieną sąmo
ningą lietuvį ne tik laikyti 
komunistus — bolševikus lie
tuvių tautos ir Lietuvos di
džiausiais priešais, bet ir ne
imti į rankas jų laikraščių, 
nelankyti jokių jų pramogų, 
neduoti nė cento bet kokiam 
komunistų sąjūdžiui parem
ti, neįsileisti jų į namus, jei 
ateina pražūtingos komu
nistinės propagandos tiks
lais, neįsileisti jų agentų į 
sales ar šiaip jau lietuviškas 
ištaigas, taip pat nelankyti 
ir neremti tų įmonių, kurios 
palaiko komunistišką spau
dą arba jei jų vedėjai yra 
komunistų propagandistai.

The Lithuanian Roman Ca
tholic Federation is an orga
nization formed by various na
tional organizations and local 
societies that are active in the 
numerous Lithuanian colonies 
throughout the United States. 
Its membership is limited to 
native Lithuanians and their 
descendants and only to those 
who are unalterably loyal Io 
the United States Government. 
The purpose of the Federation

Kun. Dr. J. Navickas--Sukaktuvininkas

Visiems Amerikos lietu
viams ir daug kam Tėvynėje 
gerai pažįstamas kun. dr. 
Jonas Navickas, Amerikos 
Marijonų Provincijolas. Rug- 
piūčio 15 d. sukako 20 metų, 
kai jis kunigas.

Naudoj uosiu šia malonia 
proga kartu su jūsų laikraš
čio skaitytojais pasidžiaugti 
tauria kun. dr. J. Navicko, 
M.I.C. asmenybe, juo labiau, 
jog mudu riša nuo pat semi
narijos laikų prasidėjęs 
draugiškumas ir tie patys 
mus pavergusieji idealai.

is to co-ordinate any activities 
of the various societies in the 
promotion of their civic and 
cultural life in the United 
States and to keep alive the 
American Way of life in Lith
uania.

On the Ninth day of August, 
1940, the aforesaid Federation 
held a conference in Pittsburgh, 
Pa. At which time and place 
the following resolution was 
adopted, to wit: 
Whereas: The Government of 
the United States was the first 
of the Great Powers to recog
nize the Government of Lith
uania, and

Whereas In that act of Recog
nition the Government of the 
United States made the defi
nite statement that the Lith
uanian nation was a separate 
entity and different than its 
neighbor—Russia, and because 
of that difference, there was 
no dis-membering of the latter, 
and

Whereas The Russian Govern
ment recognized that Govern
ment of Lithuania and by that 
act guaranteed to the Lithua
nian nation its right to and 
independent existence; and 

Whereas The Lithuanian Gov
ernment proved to the world 
that it could govern itself suc
cessfully and it served its 
people satisfactorily. The peo
ple progressed culturally, re
ligiously, nationally and inter
nationally, and

Whereas The Government and 
the people of Lithuania, were 
compelled to submit to the 
loss of their national existence, 
through duress and force ex
ercised by Russia, and

Whereas The Russian Govern
ment has now annexed Lith
uania and although this act 
was done by force and subter
fuge, the Russian Government 
would have the world believe 
a lie—that is, that all of this 

was done by the request of, 
and at the behest of the Lith
uanian Government and the 
People of Lithuania, so

Therefore Be it Resolved: To 
request the Government of the 
United States, to protest 
against the aforesaid acts of 
the Russian Government — to 
the end that the Government 
of Lithuania may again be re
established as an independent 
Republic with all the rights 
and privileges contained in 
such a status and

Be it further resolved: That the 
Government of the United 
States should outlaw the Com
munist party in the United 
States and it should sever all 
diplomatic relations with the 
Soviet Union and

Be it further resolved: To thank 
the President of the United 
States Franklin Delano Roose
velt for the interest he has 
shown in this problem which 
is so dear to the hearts of all 
loyal Lithuanians in the United 
States, and

Be it further resolved: To send 
a copy of this resolution to 
the President of the United 
States.

Matas Zujus, President 
L. šimutis, Secretary 

American Lithuanian Roman 
Catholic Federation

VOKIETIJOJE DAUG LIE
TUVIŲ PABĖGĖLIŲ

bet labai gyvas ir judrus 
klierikas Jonas greit pasi
darė pirmojo kurso ašis. Jis 
turėjo pažįstamų tarp bai
giančių seminariją klierikų, 
pažinojo daug jaunų kunigų, 
gaudavo svarbių žinių, gerai 
orientavosi padėtyje, tad jis 
mums buvo autoritetas. Bet 
neilgai galėjo pabūti Seinų 
seminarijoje. Inspektorius 
„užsisėdo”. Mat, klier. Jo
nas turėjo chroniniai nesvei
ką gerklę, negalėjo garsiai 
atsakinėti pamokų. Labiau
siai gi vyriausybei, atrodė, 
nepatiko jo susidėjimas su 
žinomais susipratusiais lie
tuviais klierikais. Jam galop 
teko išvykti iš Seinų. Pali
kęs kunigų seminariją, nenu
siminė, bet ryžosi pasiekti 
kunigystės Amerikoje.

Darbuotė Amerikoje
Amerikon atvykęs, patyrė 

daug vargo ir nemalonumų. 
Teko išmokti anglų kalbos, 
baigti kolegijos mokslus. 
Juos laimingai baigė su 
M.A. laipsniu. Lasaliečių vie
nuolija pasiuntė jį į Šveica
rijos Friburgo universitetą 
pagilinti studijas, baigti ku
nigo mokslus. Įgimtieji ga
bumai, užsispyrimas gerume 
ir ištvermė moksle pradėjo 
laimėti garbingą Teologijos 
Daktaro laipsnį. Dėja, jo 
laime negalėjo pasidžiaugti 
jo motinėlė, kurią karo metu 
buvo priglaudusios Mari
jampolės par. kapinės .. . 
Tėvelio gi jaunutis neteko.

Studentaudamas Ameriko
je daug rašė į katalikiškus 
laikraščius, rašė ir leido 
knygas, uoliai dalyvaudavo 
L. Vyčių, Pilnųjų Blaivinin
kų, Susivienijimo, kunigų ir 
kitų organizacijų seimuose, 
įnešdamas jaunumo, lakios 
minties ir uolumo į tas or
ganizacijas. Būdamas posė
džiuose, uoliai prisidėdavo 
prie rengiamų lietuvių stu
dentų iškilmių.

Antrasis Naujokavimas
Pas lasaliečius negalėda

mas atsiekti pirmiau jam ir 
kitiems lietuviams pažadėto 
tikslo — įkurti lietuviams 
Amerikoje kolegiją, gavęs 
atitinkamus dvasinės vy
riausybės leidimus, kun. dr. 
J. Navickas priimtas į Ma
rijonų naujokyną, Marian 
Hills, Hinsdale, Ill. Tai bu
vo jam antras naujokavi
mas. Jis to nesibaidė. Man 
gi, tada esant naujokų vedė
ju, kun. Jonas buvo didelė 
pagalba kitus pamokyti.

Tikslai Atsiekiami
Visi karščiausieji kun. 

D-ro Jono širdies troškimai 
pradėjo realizuotis, kai 1926 
m. atsilankė Amerikon vy
riausias Marijonų vadovas, 
arkiv. Jurgis Matulevičius ir 
paskyrė kun. dr-rą J. Navic
ką pirmosios lietuvių High 
School vedėju. Greit subur
ta kelios dešimtys berniukų 
į lietuvių High School. Trū
ko patalpų. Dauguma stu
dentų buvo iš Rytų. Todėl 
Marijonų vadovybė Ameri
koje nutarė kurti High 
School ir Kolegiją Rytuose. 
Kai buvo surastas Thomp
son, Conn., kai, galop, pavy
ko Marijonams įsigyti da
bartinę Marianapolio Kole
giją,—prie viso to nemaža 
dalimi prisidėjo kun. dr. J. 
Navickas, būdamas vienas 
žymiausių šios Kolegijos 
steigėju tarpe. Pereitais me
tais įvykusioji Marijonų vie
nuolijos visuotinoji kapitula 
Romoje išrinko jį šešeriems 
metams Amerikos Marijonų 
provincijolu.

Savo įprastu uolumu, sie
kių kilnumu bei tauria as
menybe kun. dr. Jonas Na
vickas vadovauja ne vien 
marijonams, bet jis siekia 
plačios katalikiškos lietuvių 
visuomenės, be galo sielojasi 
žiauria tėvų žemės priespau
da, jis kuria pas save Maria
napolio Kolegijoje išvengu-

Washington. — Lietuvos 
pasiuntinybė gavo iš Berly
no telegramą, kurioje lietu
viai pabėgėliai prašo para
mos. Telegramos turinys 
toks:

„Pabėgėlių skaičius kas
dien didėja. Yra Berlyne su
sidariusi draugija pabėgė
liams šelpti. Valdybą suda
ro visų srovių lietuviai. Rei
kalinga skubi pagalba. Pra
šome kreiptis į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių ir į atitin
kamas lietuvių draugijas bei 
įstaigas. Aukas siųsti drau
gijos pirmininko Stasio Kuz
minsko vardu ir adresu”.

Lietuvių draugijos ir at
skiri asmenys turėtų susi
rūpinti ir atitinkamai pagel
bėti savo broliams pabėgė
liams, kuriems parama rei
kalinga labai skubiai.

blokadą, kuri nepraleidi p^Vcl ZCIl^C 
į Ispaniją būtinai rei] *v ®
gos žaliavos.

Anglijos vyriausybė įjojo karo Lietuvos 
žadėjo blokadą sušvelni ;S Nepriklausomybė 
praleisti ispanams ga įteikta aukso ar Si
mą kai kurią žaliavą, jštėje. Ją reikėjo

----------------------- - jįai iškovoti. Pa- 
MASKVA REMIA eilės buvo re- 

-------------- - gyventojai buvo 
— nualinti, apkvaišin- 
— Komu jjjų agitatorių, be 

J ” iį realaus pačios 
įjomybės suprati- 
jniesiems kovoto- 

iš k juiryžėliams vien 
įtikėjimo ir nepa- 
s valios, karštos

BULGARIJĄ

KARIUOMENĖS VADOVY
BĖ NEPATENKINTA

Maskva. • 
laikraštis ,,Pravda” pas 
ilgą straipsnį, kuriam 
miami Bulgarijos reik 
mai Rumunijai, i“ 
reikalaujama Dobrudžo 
tis. Komunistų spaud 
rodo, kad Dobrudža l į^i dėka pavyko 
rams priklausiusi dar ' ‘ '
tintame amžiuje.

(Rašydama apie bu 
teises, Maskvos kon 
spauda vsai nutyli, 
Lietuvos teritorija prik 
lietuviams prieš 1,000 
tačiau Rusija ją vis dėl 
grobė šių metų biržei 
dieną.)

Washington. — Generolas 
Shedd, kariuomenės štabo 
viršininko padėjėjas, atsi
lankė į atstovų rūmų kari
nės komisijos posėdį, kuria
me suteikė žinių, kaip žiū
ri kariuomenės vadovybė į 
karinės prievolės įvedimą. 
Jis pareiškė didelį kariuome
nės vadovybės nepasitenki
nimą, kad karinės prievolės 
įstatymo siūlymo svarsty
mas labai užsitęsė.

Jei karinės prievolės įsta
tymas būtų buvęs priimtas, 
kaip siūlytas, tai kariuome
nės vadovybė būtų prisilai
kiusi tokios tvarkos:

Rugsėjo 15 d. šaukiami 
55,000 tautinės milicijos; 
spalių 15 d. šaukiami 55,000 
tautinės milicijos ir 75,000 
naujokų; lapkričio 1. d.— 
50,000 naujokų; lapkričio 15 
d.—70,000 tautinės milicijos 
ir 65,000 naujokų; gruodžio 
pradžioje — 40,000 tautinės 
milicijos ir 100,000 naujokų; 
gruodžio gale—98,000 naujo
kų.

Dabar savo planą kariuo
menės vadovybė galės pra
dėti vykdyti tik nuo 1940 m. 
sausio 1 d.

AMERIKOS KAREIVIO 
DOVANA

Washington. — Lietuvos 
pasiuntinybė gavo Amerikos 
kareivio J. Karaliaus tokį 
laišką:

„Auką aukoju už tai, kad 
aš atjaučiu savo gimtinę šalį 
dabartinėse a p 1 i n k y bėse, 
taipgi užjaučiu ir Jums. Ma
no auką (10 dol.) teikitės 
suvartoti kas link Jūsų ge
riausios nuomonės, — Lietu
vos nepriklausomybės gelbė
jimo reikalams”.

Šis laiškas liudija, kaip gi- 
Lietuvos likimas pasie-liai

kia lietuvius įvairiose vieto
se.

ISPANIJA PRIEŠINASI 
ANGLIJOS BLOKADAI

Londonas. —Ispanijos vy
riausybė įteikė Anglijos vy
riausybei naują protesto pa
reiškimą, kuriame reiškia
mas griežtas nepasitenkini
mas prieš sustiprintą anglų

kulkos 
pasita- 
gelbėti 
Lietu-

■inutiita—

siems komunistų 
prieglaudą. Veikėjų 
rime jis iškėlė mintį 
Lietuvą, traukiant į 
vos Draugų tarpą žymiau
sius amerikiečius. Nors pat
sai išvargęs, pailsęs ir nuo
lat kenčia nuo širdies ligos, 
bet Tėvynės svarbūs reika
lai ir Kunigų Vienybės Sei
mas jį paviliojo save pamirš
ti. Galime tikėtis, jog kun. 
dr. J. Navickui, M.I.C. pa
dedant, atkursime su Dievo 
pagalba katalikišką ir nepri
klausomą Lietuvą. Palinkė
kime jam geros sveikatos, 
ištvermės ir gausių V. Dievo 
malonių. Pasimelskime už jį 
ir jo taurius siekius.
Kun. K. A. Matulaitis, M.I.C.

sji Nepriklausomy-
pilnąja žodžio

BROWDERIO ŽMONA
TEISĖTAI ATVYRU

si kito vergas, 
-niekinamas, že- 
. nebegali būti kal- 
įjrybinį gyvenimą, 
jitią pažangą. Taip 
g Lietuvos žmonė- 
$ Lietuva. Daug 
j tarybinis naujas 
jsitsivėrė kiekvie- 
įjtkus nepriklauso-

Komunistų partijos . neDriklauaomos 
sekretoriaus Earl Brt T. „=1_
žmona pakviesta į en 
cijos įstaigą, Ellis sak 
ten smulkiai apklaus 
Ji yra gimusi Rusijo ' „ .
kur atvykusi su Brow & Maskvos agen- 
1933 m., bet emigraci 
staigos neturi jokių

igbėra. Ji vėl pate- 
iskaudesnėn vergi
nta anksčiau yra 
Žinoma, su didžiau-

įo aklieji garbinto- 
ikad nepriklauso- 

apie teisėtą jos atvy ^'e vergiš- 
todėl dabar vedamas 
tardymas.

PRANCŪZIJOJE UŽD 
TI MASONAI

simas. Dabar, gir- 
li letena švelniai 
s kiekvieno lietuvio 
Dabar kiekvienam 

i atsivėrė rojaus 
Jokios priespaudos 
Vien džiaugsmas, 
pasitenkinimas ly- 
»lietuvio žings-

Vichy. — Prancūzijc 
riausybė, Petain vadoi 
ma, uždarė visas slapt 
ganizaeijas, savo nauji 
kymą ypač pritaikir inoma, kalba apie 
masonams.

Masonai Prancūzijo; toji liau- 
vo labai galinga orgai ! ne tas pats ūki- 
ja. Jos žmonės vald 
per daugelį metų. Jų

liaudies žmonių ge-

brio tėvai ėjo bau- 
Ar ne tas pats dar- 

buvo labai didelė moky ^ris dirbtuvėje ar 
kur masonai mokytoja ajosavo dienas? Ar 
tino bedievybę, indifei A šviesuolis, to 

ir darbininko sū
ri, vien per vargus 
ir rusų drausto 

iirbęs raštinėje ar 
’ Ar ne tas pMs 
bris, pūslėtomis

mui. 
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globė 
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mą. Vyriausybė dabž 
reiškė, kad bus labai r 
masi jaunuomenės tik; 
auklėjimu, kad krašte 
sustiprėtų.

Rugpiūčio 13 d. Peta 
sakė tautai kalbą per i ® rankomis, neturė- 
kviesdamas visus prai aituvo, vyžotas su 
būti kantriais, prisit 
prie naujų sąlygų ir st 
atlikti savo pareigas. J 
žymėjo, kad atsiranda 
dytojų, bet jie turės būfavos bajorija jau 
šalinti, gyvenimui esą to nutautę jusi, su- 
lingi nauji žmonės, kui surusėjusi. Miesto 
rėš būti atrasti ir į šp pat. Lietuvybė 
įtraukti. iikyta šiaudinėje

i akoje stojo į pir- 
savanorių būrius, 
nepriklausomą Lię- 
i tai liaudies žmo-

IŠMESTI KOMUNIS 
SĄRAŠAI

• o ne dvaro rū- 
Uetuviškoji dvasia 
:pilka sermėga. Už 

nepriklausomybę 
te aukojo to pilk- 
Ws, ne koks ku-

Phoenix. — Arizono 
stybės vyriausybė iširi 
sąrašo komunistų pi i dvarponis, tur- 
kandidatų sąstatą. 1 
bės prokuroras pareišk tikrieji, susipra- 
komunistai nėra ameri įj šiandien liūdi 
ka partija, kad ji 
smurtu ir jėga nu veri 
lies santvarką.

ši tikrieji, susipra-

'ifgus įgyta Nepri- 
■ė liko kraugerio 
&maugta. Mūsų 
^vergai. O vergas, 

, ne
sti laisvo, kultūri- 
rimo. Tas gyveni- 

Senatui svarstant k ,,ei ir bus kuria.
- , --11 tos lietuviškas, ne- 

mą visame krašte pa nebebus reli.
vedybų skaičius. Tai svetimas mū.

- * dvasiai. Jis iš
^griaus visą, su 
J nuo amžių su- 
itikrai savita, i ką 
tik lietuvis. Sve-

VEDYBŲ SKAIČT Linėjau, 
PAKILO

prievolės įstatymo p:

jaučiama New Yorke. t 
skelbiama, kad vedusią^ 
laisvi nuo karinės pri< 
tad jaunuoliai skuba 
bu leidimų įstaigas ir ,r 
išveigti karinės
nors dar ir nėra tikrų 
kad vedusieji bus lais 
šios pilietinės prievolė
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AUSTRALIJOJE SU 
ŽYTI KOMUNIST

Įdirbta.
simas eitų tik 

jės santvarką, 
as dalvkas. Jei 

arkos būtų ne
lietuviai. nie- 

ų nei sielotis,
santvarka, ne- 

ji nebūtu, jei 
pačios tautos, 

a marina. Dar 
iu savybių ne- 
am palaidoji-

Canberra. — Aus 
vvriausvbė uždarė Au 
jos jaunimo tarybą 
skyrius. Vyriausybė 
kad ši jaunimo orga 
buvo komunistinė.

Li 
m< 
lai 
kr 
au 
tui
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į Po Didžiojo karo Lietuvos 
laimėta Nepriklausomybė 
nebuvo suteikta aukso ar si
dabro lėkštėje. Ją reikėjo 
habai sunkiai iškovoti. Pa
lčių kovotojų eilės buvo re
tos, patys gyventojai buvo 
nuvargę, nualinti, apkvaišin
ai svetimųjų agitatorių, be 
laiškaus ir realaus pačios 
iNepriklausomybės 
tono. Pirmiesiems 
|ams, pasiryžėliams 
feavo pasitikėjimo ir nepa
laužiamos valios, karštos 
(meilės Tėvynei dėka pavyko 
Iškovoti toji Nepriklausomy
bė Lietuvai, pilnąja žodžio 
rorasme.

į Kada esi kito vergas, 
(stumdomas, niekinamas, že- 
Ininamas, nebegali būti kal
bos apie kūrybinį gyvenimą, 
[apie bet kokią pažangą. Taip 
[buvo ir su Lietuvos žmonė- 
|nis ir pačia Lietuva. Daug 
padantis, kūrybinis naujas 
gyvenimas atsivėrė kiekvie- 
lam susilaukus nepriklauso- 
įno gyvenimo.
į Laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos nebėra. Ji vėl pate
ko daug skaudesnėn vergi- 
jon nei kada anksčiau yra 
buvusi. Žinoma, su didžiau- 
|iu įkarščiu Maskvos agen
tai—Stalino aklieji garbinto
ji šaukia, kad nepriklauso
moje Lietuvoje buvo vergiš
kas gyvenimas. Dabar, gir
ti, rusiška letena švelniai 
paglostys kiekvieno lietuvio 
galvelę. Dabar kiekvienam 
Įmogeliui atsivėrė rojaus 
[artai! Jokios priespaudos 
tebebus! Vien džiaugsmas,

suprati- 
kovoto- 

vien

kiaulių, paukščių 
Visų ūkio šakų na

aą kariuo- 
galės pra- 
lio 1940 m.

REIVIO
A

- Lietuvos
> Amerikos 
iliaus tok|

už tai, kad 
gimtinę šalį 
inky bėse, 
Jums. Ma- 

1.) teikitės 
k Jūsų ge- 
s, — Lietu- 
tybės gelbė-

vistik Lietuva 
daug, didžiau- 
valstybių nu- 
per tą trumpą

L i e t u v os 
jauno gyve-

ir Roma ne

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
184 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th» 
premises.
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1103 Avenue M, 
County of Kings, 
premises.

HYMAN & 
1103 Avenue M,

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
485 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th< 
premises.

JOSEPH BROWN
485 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

MAX LIEBERMAN
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos žemės ūkio šakas 
sudaro: grūdų, arklių, linų, 
pieno, 
ūkiai.
Šurnas pradžioje buvo gana
menkas. Bekoninės kiaulės 
tinkamos eksportui visai ne
buvo auginamos. Pieno ap
dirbimo centrų irgi nebuvo. 
Vienas kitas dvaras turėda
vo, bet paprastam ūkininkui 
tas buvo neprieinama. Be to 
ir tos pačios karo metu su
stojo veikusios. Smilko Lie
tuvos ūkis rusų laikais.

Pasaulinis karas sudavė 
visam krašto ūkiui didelį 
smūgį. Suprantama, skau
džiai nekentėjo žemės ūkis: 
daug ūkininkų trobesių bu
vo sudeginta, daug sugriau
ta, daug inventoriaus surek- 
vizuota. Laukai buvo išrai
žyti apkasais, palikti apau
gę dirvonais. Dar ir dabar 
visi žmoneliai Lietuvoje pri
simena su baime tuos karo 
laikus, kada negalėjai kiau
lės pasipiauti be vokiečio 
leidimo, už kurį reikėjo auk- > 
su mokėti. Vokietis suspė
davo užrašyti net kiek višta 
kiaušinių padėdavo. Nuo 
kiekvienos pamelžtos karvės 
šeimininkei reikėdavo nupil
ti nustatytą kiekį pieno vo
kiečiams. Kai moterėlės pra
dėjo į vokiečiams duodamą 
pieną primaišyti kreiduoto 
vandens, liko pastatyti tam 
tikri revizoriai, kurie nupil
davo tą pieną dar šiltą, tuo
jau pamelžus. Be žinios nie
kas negalėjo ir kiaušinio 
parduoti. Jei pavykdavo nu
slėpti ką, tai atvežimui į 
miestą tekdavo išgalvoti pa
čius keisčiausius būdus. 
Duoną ir ūkininkui tekdavo 
kepti su pelais. Žemės ūkis 
buvo alinamas.

Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, pirmais metais 
ūkiniais reikalais nebuvo 
progos rūpintis, nes teko ko
voti su įsiveržusiais į kraš
tą bolševikais, vokiečiais, 
bermontininkais ir lenkais. 
Ūkis pradėtas tvarkyti tik 
antroje 1920 metų 
vėliau.

Darbą pradėjus, 
laikų mūsų žemės
kalų tvarkytojų akis atsisto
jo du dideli uždaviniai: iš 
vienos pusės, reikėjo užgy
dyti karo padarytas žaizdas, 
iš antros, reikėjo susirūpinti 
ūkio sumoderninimu, jo na
šumo pakėlimu ir pritaiki- 
mu naujų rinkų naujiems 
reikalavimams. Tie platūs 
uždaviniai' galima buvo įkū
nyti tik per ilgesnį laiką. 
Darbas buvo dirbamas ke
liomis kryptimis, bendromis 
vyriausybės ir ūkininkų pa
stangomis. Jau 1923 metais 
žemės ūkio našumas pasiekė 
prieškarinio našumo ribas. 
Tą didelį karo žaizdų gydy
mo darbą padarė ūkininkai 
savo jėgomis. Karo padary
tų nuostolių jiems niekas ne
grąžino. Paskolas užtraukti 
tais laikais buvo veik neima-

■ noma. Ūkininkai sugebėjo 
savo ūkius atstatyti tik savo 
didžiausiu darbštumu, savo

1 neįkainuojamais pasiaukoji
mais. Nenuostabu, kad tą 
didžiąją darbo dalį atliko 
patys ūkininkai, nes pra
džioje tuo laiku tebebuvo 
tvarkomas valstybės apara
tas. Bet jau vėliau ūkis bu
vo tvarkomas, jo našumas 
keliamas, intensyviai prie 
šio darbo prisidedant vy
riausybei ir jos ar pačių ūki
ninkų sukurtoms organiza
cijoms.

(Bus daugiau)
Eleonora Bartkevičiūtė

Inž. Ant. J. Mažeika, pra
eitą savaitę Hartfordo 
seime išrinktas L. Vyčių 
pirmininku, kurio parei
gas yra ėjęs 1933-1938 m. 
Šiomis dienomis inž. Ma
žeika su šeima apsigyve
no Pittsburghe.

anglai, atėjo į kareivines, 
kur aš buvau viršininku, ir

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1291-1293 Prospect Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1291-1293
SIDNEY PRENNER

Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1360 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1739 Broadway, __ ____ ____
County of Kings, to be consumed off th» 
premises. 

JOSEPH DEBARBIERI 
1739 Broadway, Brooklyn

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

beer at retail under Section 107

Borough of Brooklyn,

N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thr 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
390 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
544— 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

CARL J. ROLUFS
544—86th St., Brooklyn, N. K

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 556 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
180 West 
County of 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 101 
Beverage Control Law al

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

180 West
JOHN KOTULAK

St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave., Brooklyn. N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
161-3 — 43rd St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY KANE 
161-3—43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS & WILLIAM BEHRENS 
301 Pearl St. , Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a1 
85 Johnson St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
564 Wythe 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue.
Kings, to be consumed on

564 Wythe
VERONIKA SKODIS
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 601 has been issued to the undersigned 
'o sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
19 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MESSINEO
29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

pasakė, kad jie gerai žiną, 
kad mano žinioje yra šautu
vų, kurie, pagal sutartį, tu
rėtų būti konfiskuoti. Aš 
jiems sakiau, kad nėra! Aš 
duodu garbės žodį, kad čia 
ginklų nesiranda”.

’’Jūsų anglas karininkas 
buvo džentelmenas, mano žo
džiams patikėjo ir pasitrau
kė, bet prancūzų karininkas 
nebuvo džentelmenas ir ma
no žodžiais netikėjo. Jis iš
ardė plytų sieną ir rado 
daug šautuvų, kuriuos ir pa
siėmė.”

mui. Deja, naujoji „santvar
ka” įvykdyta panaikinant 
didžiausią tautinės kultūros 
globėją — Nepriklausomybę, 
užplukdant kraštą svetimos 
tautybės, rasės ir kilmės 
žmonėmis, išnaikinant tau
tos šviesuomenę, vartojant 
ginklą, žiauriausi terorą ir 
bauginimą.

22 metai žmogaus gyveni
me—didelis žingsnis. Valsty
bės gyvenime tai tik trum
pas momentas, mažytis lai
kotarpis. O 
padarė labai 
šiam senųjų 
stebimui. Ir
laiką ji įrodė pasauliui, kad 
ji yra verta savo nepriklau
somybės. Čia norima nors 
sutrauktai pakalbėti apie 
padarytą pažangą visuose 
Nepriklausomos 
trumpo ir visai 
nimo keliuose.

Sakoma, kad
per vieną dieną buvo pasta
tyta. Lietuviai paėmė į sa
vo rankas Lietuvą, kaip ko
kį liūdną palikimą. Kraštas 
nualintas, miškai iškirsti, 
keliai sunkiai išbrendami, o 
apie plentus nebuvo ir kal
bos. Geležinkeliai visai ap
verktini. Prieš akis stovėjo 
milžiniški darbai, o čia pri
tyrusių darbininkų didžiau
sia stoka. Stoka ir tų skam
biųjų pinigėlių, dėl kurių 
pertekliaus jau ir šiandien 
visa Lietuva būtų mūrinė, 
jos kiekviename kaime, kiek
vienoje trobelėje šviestų el
ektros šviesa ir t.t.

Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas. Tad pirmiausia ir 
verta kalbėti apie ūkį ir ūki
ninkus. Žemės ūkis buvo 
valstybės pagrindas. Kai
mas, žemės ūkio gyventojai 
išlaikė savo religiją, tautiš
kumą ir lietuviškumą. Nu- 
tautimui jie parodė daug at
sparumo, daug kentėjo dėl 
religijos, daug atsidūrė Si
bire dėl spausdinto lietuviš
ko žodžio.

Ir tautinis atgimimas 
greičiau pasiekė kaimą, grei
čiau jame prigijo, įleido šak
nis, sustiprėjo. Tiesa, kai
mas irgi buvo iš dalies nu- 
tautęs, bet tautinio atgimi
mo žibintą nešė kaimui ne 
kas kitas, kaip iš to paties 
kaimo kilę susipratę lietu
viai šviesuoliai. Ir taip tuo 
kaimu ir buvo rūpintasi jau
nutės Lietuvos valstybės gy
venime.

Lietuvos žemė yra derlin- 
i ga. Šalia dirbamos žemės 
: tūnojo plotai nedirbamos, 
; riogsojo pelkių pelkės. Rei

kėjo nedirbamą žemę pa- 
, versti dirbama, nusausinti 
; pelkes. Ir iš derlingos že- 
; mes ūkininkas negaudavo
• tinkamo derliaus, patys gal-
■ vijai buvo menkos veislės.
■ Bet, kitaip ir būti negalėjo.

Lietuvos ūkininkas, neseniai
• iš baudžiavos jungo išsilais

vinęs, krašto pavergėjų, ru
sų stumdomas, engiamas, 
skurdo spaudžiamas, negalė
jo ūkio gerinti. Praduktin- 
gai ūkininkauti tegali ūki
ninkas, kuris laisvas nuo 
vergijos, apsišvietęs, kuris 
sugeba sekti visus rinkų rei
kalavimus, lankstus yra jų 
staigiems p a s i k e itimams. 
Rusų laikais iš Lietuvos že
mės ūkio eksporto į kitas 
šalis kaip ir nebuvo. Tas 
menkutis derlius būdavo su
naudojamas vietoje. Koks 
derliaus menkumas buvo, 
palyginus tik su Rytų Prū
sų derliumi, dar prieš didį
jį karą, parodo palyginimų 
lentelė. Kada Kauno ir Vil
niaus gubernijose vidutinis 
derlius kvintalais buvo, pav. 
rugių—nuo 6.8 iki 5.9, tuo 
naciu. Rytų Prūsijoj jau sie
kė 16.9. Tuo tarpu ši Vokie
tijos provincija radosi greta 
Lietuvos, turėjo panašias že
mės ir klimato sąlygas. O- 
landijos, Belgijos ir kitų 
kraštų derliai buvo dar 
aukštesni už Rytų Prūsų, ir 
tuo pačiu už Lietuvos.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2230 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
223 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KESSEL
223 Troy Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
Domenick's Bar & Grill

119—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
301 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

CHARLES RAY
301 Palmetto St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
EB 2037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 — 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
nremises.

JOHN A. 
92nd St.,

No.

626
MALLEN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY HOFFMAN
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Tjiw at 
1082 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CLASSON BAR & GRILL. INC. 
1082 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
17 Grove Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

17 Grove

No.

TRAVIS BROS., INC.
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE
EB 774 has been issued to the undersigned 
to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at
5323 " ’ . "
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thr 
premises.

THE BETTER DAIRY. INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th» 
premises,

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Section 107
2703 Avenue Z, 
County of Kings, 
premises.

JOHN
2703 Avenue Z,

KARINĖ PRIEVOLE 7th Ave., Borough of 
be consumed on

Brooklyn, 
theVichy. - 

riausybė, ir pasitenkinimas ly-
ma, uždarė kiekvieno lietuvio žings- 
ganizacijas, s-|įus j 
kymą ypač|jie> 
masonams.

Masonai Movę, 
vo labai gilirr.Įis ? 
ja. Jos žmteBnkas, kurio tėvai ėjo bau- 

pavą? Ar ne tas pats dar- 
Įninka.s. kuris dirbtuvėje ar 
Itur rūdijo savo dienas? Ar 
te tas pats, šviesuolis, to 
Kininko ir darbininko su
jus, dukra, vien per vargus 
f siekęs ir rusų drausto 
lokslo, dirbęs raštinėje ar 
įtaigoje? Ar ne tas p&ts 
etuvis, kuris, pūslėtomis 
tuo darbo rankomis, neturė- 
ftmas šautuvo, vyžotas su 
pigiu rankoje stojo į pir
muosius savanorių būrius, 
lovai už nepriklausomą Lię- 
Bvą? Juk tai liaudies žmo- 
|s. Lietuvos bajorija jau 
filiai buvo nutautę jusi, su

nkėjusi, surusėjusi. Miesto 
mija taip pat. Lietuvybė 
ivo išlaikyta šiaudinėje 
istogėje. o ne dvaro rū- 
Uose. Lietuviškoji dvasia 
įlojo po pilka sermėga. Už 
ietuvos nepriklausomybę 
,vo gyvybes aukojo to pilk- 
pmėgio ainys, ne koks ku- 

dvarponis, tur-

žinoma, kalba apie 
ietuvos liaudies žmonių ge- 

Bet kas gi toji liau- 
Ar ne tas pats ūki-

per daugeli Ef 
buvo labai ii: >i 
kur masonai Ji 
tino bedievybei' 
mą. Vyriai"! 
reiškė, kad te | 
masi jaunuoly 
auklėjimu, b:| 
sustiprėtą, t

RugpiūčioBĮ 
sakė tautai b. Į 
kviesdamas | 
būti kantrioj 
prie naujų sd 
atlikti savo d 
žymėjo, kad d 
dytojų, bet jid 
šalinti, gyvo 
lingi nauji 
rėš būti ate 
įtraukti.

i ja, kaip gi
linąs pasie- 
iriose vieto-

IIEŠINASI
LOKADAI

spanijos vy- 
Amglijos vy- 
protesto pa
ine reiškia- 
epasitenkini- 
printą anglų

pusėj e ir

prieš tų 
ūkio rei-

IŠMESTU

Phoenii - 
stybės vjn<?aikštis, 
sąrašo kot|olis. 
kandidatų $ 
bes prokurorei lietuviai šiandien liūdi, 
komunistai iij 
ka partija,! 
smurtu ir jš 
lies santvara

'ėlto visi tikrieji, susipra-

štų kulkos 
ikėjų pasita- 
mintį gelbėti 
ant į Lietu- 
rpą žymiau- 
is. Nors pat
aisęs ir nuo- 
širdies ligos, 
rarbūs reika- 
Zienybės Sei- 
save pamirš- 

jtis, jog kun. 
i, M.I.C. pa
ine su Dievo 
išką ir nepri- 
ivą. Palinkė- 
os sveikatos, 
usių V. Dievo 
Leiskime už j į 
skius.

ulaitis, M.I.C.

id per vargus įgyta Nepri- 
ausomybė liko kraugerio 
limvno užsmaugta. Mūsų 
utiečiai—vergai. O vergas, 
įip anksčiau minėjau, ne
įgali kurti laisvo, kultūri- 
įO gvvenimo. Tas gyveni- 
Bs, kuris jei ir bus kuria
is, nebebus lietuviškas, ne- 
įįbus tautinis, nebebus reli- 
&iis. Jis bus svetimas mū- 
I žmonių dvasiai. Jis iš 
Knatu sugriaus visą, su 
po lietuvis nuo amžių su
lpęs. kas tikrai savita, i ką 
Iri teisę tik lietuvis. Sve- 
poii banga, skandins viską, 
is lietuviška, dėl ko tiek 
Ivota. tiek dirbta.
Bei čia klausimas eitų tik 
Me valstybės santvarką. 
JCu visai kiltas dalvkas. Jei 

santv;arkos būtų no- 
' lietuviai, nie- 

ZY11 Bk nereiktu nei sielotis.
įtvbinė ’santvarka, ne- 

jį nebūtu jei 
pačios tautos, 
marina. Dar 

savybių ne- 
palaidoji-

VEDYBl

Senatui i I 
prievolės 14 
mą, visame l 
vedvbų steĮ 
jaučiama M 
skelbiama,^ 
laisvi nuo H 
tad jaunuolių 
bų leidimu?! 
išveigti M 
nors dar ii 
kad vedusi! 
šios pilieti]

Canberra!
vvriausvbė 
ios jaunim'ios 
skyrius 
kad ši 
buvo komi

a iš tos 
sada tau<

tautiniu s 
amžinam

Karinės prievolės įstaty
mu reikalaujama, kad kiek
vienas pilietis ar nepilietis, 
sulaukęs tam tikro amžiaus, 
eitų į kariuomenę.

Pagal planuojamą įstaty
mą, šaukimas į kariuomenę 
lies vyrus nuo 21 m. iki 31 
m. amžiaus. Tokių bus apie 
12,000,000.

Nesiregitravę paskirtu lai
ku baudžiami iki 5 metų ka
lėti ir $5,000.00 pinigine 
bausme.

Be to, prezidento galioje 
yra atleisti nuo karinės prie 
volės visus kunigus ir kitus, 
kurie įrodys reikalą būti 
laisvais.

Pašaukti į kariuomenę 
gaus $21.00 mėnesinės algos, 
turės teisę, atgauti savo bu
vusį darbą, kai grįš iš ka
riuomenės

Manoma, kad visi, kurie 
turi šeimas bei labai atsako- 
mingus darbus, bus atleidžia 
mi nuo kariuomenės. Tarny
bos kariuomenėje laikas bus 
vieneri metai, paskui per 10 
metų bus pratybos. Kurie ne 
norės kasmet vykti pratybų, 
galės išbūti 2 metus kariuo
menėje ir tada bus atleidžia
mi atsargon.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

299 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
555 Throop Avenue. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP LAUBEN
555 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St .Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nr 
ISO Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WALTMAN
180 Hull St., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
89 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Ave., Brooklyn. N. Y.

TRYS DŽENTELMENAI

1933 m. vienas vokiečių 
karininkas kalbėjo su Ang
lijos atstovybės viršininko 
pagelbininku Berlyne ir pa
sakė, kad anglai yra džentel
menai, bet prancūzai — nie
kam netikę. Paklaustas dėl 
ko jis taip mano, vokietis 
pasakojo:

’’Vieną dieną, 1920 m., mi- 
litarinė kontrolės komisija, 
kurioje buvo prancūzai ir

VISIEMS NEĮTIKSI

Jeigu žmogus vejasi pini
gą, vadinamas gobšu; jeigu 
pinigus pas save laiko, tai— 
kapitalistas; jeigu jis juos 
išleidžia — palaidūnas; jei
gu pinigų neturi —jis neti
kęs, nenori dirbti! Jeigu 
graibsto pinigus, bet nedirba 
— parazitas; jeigu jis pinigų 
pasideda senatvei, žmonės 
jį vadina durnium, nes jis 
gyvenimu nesinaudoja. Na, 
ir įtik, žmogau, pasauliui!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD LUBY
674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

PAPPIANOU
Brooklyn, N. 5323

ANTON 
7th Ave.,

BOUR
Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Wholesale, Retail

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
1151 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th> 
premises.

EDWARD GEVIRTZ
1154 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
As Administratrix of the Estate of 

BENJAMIN PIOTROWSKI 
Park Bar & Grill

142 Driggs Ave.; Brooklyn, N.

-- —-4-^sr.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

■WILLIAM SCHWARTZ 
6809—3rd Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
nrom i

SIGMUND R. TURCZANY 
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
th’

EB 696 has been
to sell beer at
of the Alcoholic
80 Avenue 0,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shop

80 Avenue O, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 791 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MINNIE KRINSKY 
Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw a* 
117 Bay Ridge Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

117 Ba?
PETER 

Ridge Ave.,
MERL

Brooklyn, N. Y

NOTICE 
GB 2127 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw a< 
113 Prospect Pl.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Pl., Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 101

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1(H 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.. 
NOTICE Is hereby given

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FREY
Brooklyn, N. Y.

_ . _____ that License No.
GB 2352 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
1808A 
County 
premises.

E.

beer at retail under Section 101 
Alcoholic Beverage Control Law al 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

1808A Fulton St.,

MARIA SCHMIDT 
Four Star Delicatessen 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
513 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thr 
premises.

NOTICE 
GB 1574 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage. Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of " I 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI 
St., Brooklyn, N.353—17th

the

NOTICE 
GB 2302 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Columbia St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH S.
439 Columbia St..

is hereby given tint License 
has been Issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107

No.

MORTELI.O
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw nt 
1050 Rogers Avenue, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that l icense No 
RL 7365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor nt retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 546 State St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPINA CERUI.LT
546 State St.. Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Nostrnnd Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HUNT BROS. TAVERN. INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control low at 
478 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
478 Kings Highway,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

PALAZZO
Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw a< 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

N. Y

5012

the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

beer at retail under Section 107

STELLA KARP 
New Starlight Cafeteria 

513 Leonard St., Brooklyn,

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

beer at retail under Section 107

retail under Section 107

JACOB GULDIN
1 Montague St., Brooklyn, N. Y

FRED FIXSEN
3rd Ave., Brooklyn, N. Y

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y.

Section 107

Borough of Brooklyn.

JAMES E.
4021 Flatlands Ave.,

NOTICE 
EB 2034 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 — - - -Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-12 Avenue H, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
New Brighton Garden Restaurant

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6866 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Prospect Park West, Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET. INC. 
258 Prospect Park West. Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SHRIFT
7807 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ths 
premises.

ISRAEL STEINER
Y. 263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1706 has been issued to the _undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
5909 Avenue N, 
County of Kings, to be consumed off th» 
premises.

SIDNEY KRAVITZ 
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
5012 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off thr 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1<*> 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471A Fifth Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th« 
premises.

MICHAEL HUGHES
471A Fifth Ave.. Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law art 
4021 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
EB 2039 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on th' 
premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC. 
1768 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
Roosevelt Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

CERUI.LT
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to be consumed

Street, 
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BLUEMER 
as Executrix

PANCER 
Service Stores)

Brooklyn. N.

■■

Borough
> be consumed off

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

JOHN HEITMANN
Ave., Brooklyn, N.

Avenue, Borough 
Kings, to be consumed on

HENRY HORSTMANN
Ave., Brooklyn, N.

DINABURG’S INC.
Ave., Brooklyn,

ANNY SPATZ
St., Brooklyn, N.

EUTENEUER
Brooklyn, N.

DAVID GEDULD
St., Brooklyn, N. Y.

HARRY 
(Foodland Self 

7920—7th Ave.,

under Section 107

of Brooklyn,

Alcoholic Beverage Control Law at 
of Brooklyn, 

the

D. ENGELMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

GB 10089 has been issued to the undersigned!::,,- nrfimne Arno
to sell beer, at retail under Section 107! C1US, aTlLHlUb „AlUC 

bičiulius, iš širdies 
jiems daug skaisčios 
it gražiausio pasise-

No.

the

BALTIMORE, MD.

the

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Brooklyn, 

the

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
MARIANAPOLIS

pamokslą pasa- 
J. K. Končius, 
par. klebonas, 
į gausiai susi-

Rugpiūčio 11 d. čia įvyko 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Diena, kuri buvo atidėta nuo 
liepos 4 d., kadangi tą dieną 
labai lijo. Šį kartą pasitai
kė gražus oras ir Lietuvių 
Diena gražiai pasisekė.

Iškilmės pradėtos pamal
domis. Mišias atvirame lau
ke atlaikė ir 
kė kun. dr. 
Mt. Carmel 
Po pamaldų
rinkusius prabilo Mariana- 
polio kolegijos rektorius 
kun. dr. J. Navickas. Jis pa
kvietė Lietuvos gen. konsulą 
pulk. Joną Budrį pasakyti 
kalbą. Konsulas savo jaut
rioje kalboje nušvietė tas 
aplinkybes, kuriose Lietuva 
klasta, apgaule ir smurtu 
užgrobta. Jo kalba visiems 
padarė gilaus įspūdžio.

Dalyvių tarpe buvo ir iš 
tolimų vietų. Šventė praėjo 
labai jaukiai, linksmai. Da
lyvavo per 5,000 žmonių.

BAYONNE, N. J.

Laivu Išvažiavimas puikiai 
pasisekė

Rugpiūčio 11 d. Bayonne 
lietuvių šv. Mykolo ir Jersey 
City lietuvių šv. Onos para
pijos turėjo bendrą išvažia
vimą laivu į Rye Beach, N. 
Y. Oras pasitaikė labai gra
žus. tad ir ekskursijos pasi
sekimas buvo nepaprastas. 
Važiuota didžiuliu laivu „Su
squehanna”. Nors laivas tal
pina 900 žmonių, bet visas 
skaičius buvo pilniausiai už
pildytas ir dar likosi kelios 
dešimtys žmonių nepaimtų, 
kaip iš Bayonne, taip lygiai 
ir iš Jersey City. Vien tik 
lg.,Ęavonne buyo 465 ekskur- 
santaFi'^ks£ursiios tvarka 
buvo labai pavyzdinga ir pu
blika užsilaikė labai gražiai. 
Visi buvo labai patenkinti 
ekskursija ir reiškia tik no
ro kitais metais 
didesnį laivą.

turėti dar

pažymėti, 
surengime

Labai malonu 
kad ekskursijos 
ir ekskursijos metu labai 
daug pasidarbavo iš Bayon
ne pusės parapijos trustistai 
C. Kalanta ir J. Juselis. Be 
jų laive labai uoliai pasidar
bavo V. Brundza, A. Senkus, 
M. Radzevičius, M. Paukštie
nė, P. Pakowitz ir K. Zablec- 
kienė. Daug labai darbo į- 
dėjo ir kiti kaip ekskursijos 
prisirengime, taip lygiai ir 
bilietų platinime. Gražu ir 
pagirtina, kad Bąyonniečiai 
tai gražiai remia savo para
pijos parengimus. Valio!

BRIDGEPORT, CONN.

—Praeitą šeštadienį kun. 
V. Ražaitis grįžo iš atosto-

—Rugp. 9 d. A. Stanišaus- 
kas su priaugančiųjų choru 
turėjo laivu išvažiavimą į 
Rye Beach. Diena buvo gra
ži: choras smagiai pasilinks
mino.

—Parapijos altoriaus tar
nautojai ir priaugančiųjų 
abu parapijos chorai turėjo 
išvažiavimą net už Water
bury, Conn., prie gražaus 
ežero. Kartu buvo kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, kun. V, 
Ražaitis, A. Stanišauskas. 
Vaikučius nuvežė A. Tuska. 
F. Romas, J. Mažiauskis.

—Mtiz. K. Žalnieraitis iš 
New Britain, lankėsi pas A. 
Stanišauską ir apžiūrėjo pa
rapijos naujus vargonus, pa
sidžiaugė vargonų gražiais 
balsais. Jis pasakė, kad mū
sų vargonai yra dabar ge
riausi Connecticut valst. lie
tuviu bažnyčiose.

—Parapijos choras atosto
gauja. šį mėnesį pamokų 
nėra, bet rugsėjo mėn. pra
sidės pamokos.
masi prie

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 
KLAUSIMAI

o spalių mėnesį choras turės 
gražų vaidinimą ir koncertą.

—Ateinantį pirma dienį 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
išvyksta savaitei kunigų re
kolekcijų.

—Parapijos piknikas davė 
labai gražias pajamas; pa
rapijiečiai labai patenkinti.

—Mirė Antanas Karalius, 
priklausęs teatrališkai drau
gijai, kuri suvaidino 33 vei
kalus iš Lietuvos istorijos. 
Jis pradėjo vaidinti 1901 m. 
Paskutinį kartą vaidino 1915 
m., gaivinant Lietuvos ne
priklausomybės dvasią. Bu
vo kilęs iš Prienų parapijos, 
Asiukles kaimo.

—Mirė Vincas Lietuvnin
kas, muzikantas, kun. J. Lie
tuvninko brolio sūnus. Abiem 
laidotuvėms patarnavo gra- 
borius J. Kašinskas. Abu pa
laidoti rugp. 9 d. Mūsų se
nesnieji veikėjai pamažu 
skiriasi iš šio pasaulio.

J. K.

LOS ANGELES, CAL.

Jau buvo minėta, kad Los 
Angeles mieste organizuoja
ma lietuvių parapija, kuri 
būtų visų lietuvių religinis, 
kultūrinis centras.

Turėjau progos aplankyti 
prel. J. Maciejauską ir nors 
trumpai tuo reikalu pasikal
bėti. Tam reikalingam dar
bui įvykdyti, jo noras ir pa
sišventimas yra didelis. Pre
latas yra tos nuomonės, kad 
su Dievo pagalba ir žmonių 
parama bus galima tas mil
žiniškas darbas padaryti. 
Žinoma, iš mūsų tarpo atsi
ras geraširdžių, kurie viso
keriopai parems tą darbą. 
Darbui einant pirmyn, gau
sim ir iš svetimųjų paramos, 
nes ir kitų tautų žmonės re
mia kultūringus, visuomenei 
naudingus darbus. Prelatas 
pastebėjo, kad jau surasta 
ir rekomenduojama patogi 
lietuvių bažnyčiai vieta, gan 
prieinama kaina.

Pasikvietęs drauge dar du 
vietos komiteto narius, p. 
Strungį su žmona ir p. Jo
naitį, nuvyko tos vietos ap
žiūrėti. Pasirodė, kad nega
li būti pigesnės ir patoges
nės vietos. Namas — trijų 
aukštų. Galima jame turėti 
bažnyčia, salė, mokykla, ge
riausioje tvarkoje. Namas 
mūrinis su dviem mūriniais 
garažais. Pats sklypas kam
pinis, aukštoje vietoje, nuso
dintas medžiais, kur galima 
būtu turėti piknikus ir susi
rinkimus. Viskas yra dau
giau negu verta prašomos 
kainos.

Yra abejonių ar vyskupas 
leis ten steigti bažnyčią, nes 
netoliese yra kelios katalikų 
bažnyčios. Prelatas žadėjo 
dėti visas pastangas leidi
mui gauti, išaiškinant vys
kupui didelį reikalą. Visiems 
lietuviams reikia vieningai 
stoti į taip kilnų, naudingą 
darbą. J. K. Mikas

GREAT NECK, N. Y.

Bus rengia-
40 vai. atlaidų, I kyti.

Vyčių kuopa rugp. 31 d., 
šeštadienį, rengia šokius— 
„Shipwreck Dance”. Rengda
ma šį balių vasaros metu, 
komisija tikisi geros para
mos iš vyčių kuopų. Kvie
čiam vyčius ir visą lietuviš
ką jaunimą. Po baliaus yra 
dviejų dienų šventės, tad ga
lima iš toliau atvažiuoti ir 
gerai pailsėti, 
bus Kasmočiaus 
lietai po 50c., o 
tiktai 40 centų.

Šį šeštadieni 
tas parapijos bazaras. Kas 
dar nebuvo, prašom atsilan-

Vietinis.

Parengimas 
salėje. Bi- 
iš anksto—

bus užbaig-

Earl G. Harrison, Jung. 
Valstybių Teisingumo De
partamento Ateivių Regis
travimo direktorius, ką tik 
pranešė, kad nepiliečių re
gistravimas ir pirštų ant
spaudų ėmimas prasidės an
tradienį, rugpiūčio 27 dieną 
ir baigsis gruodžio 26 d., 
1940 m.

savo
Šių

Per šį laiką visi ateiviai, 
sulaukę 14 metų privalo re
gistruotis ir pasiduoti pirš
tų antspaudos ėmimui. Tė
vai ir legaliai globėjai nepi
liečių jaunesnių kaip 14 me
tų amžiaus, turės nueiti paš- 
tan ir užregistruoti 
globojamus asmenis,
jaunų nepiliečių pirštų ant
spaudos nebus imamos. Su
laukę 14 metų amžiaus, jie 
patys turės nueiti į paštą 
užsiregistruoti ir pirštų ant
spaudas nuimti. Ateivių re
gistravimo įstatymas uždeda 
bausmę iš $1,000 ir šešių 
mėnesių kalėjimo tiems, ku
rie neužsiregistruos.

Registravimą atliks pir
mos ir antros klasės paštai, 
kaip ir apskrities svarbiau
sio miesto paštai, nepaisant 
klasės. Už dviejų savaičių 
bus galima gauti „sample 
forms”, su klausimais, kokie 
bus statomi registruoja
miems nepiliečiams. Tos for
mos taipgi turės smulkme
niškas informacijas apie re
gistravimą.

Direktorius Harrison pri
mena ateiviams, kad nerei
kia mokėti jokių pinigų už 
šitas „sample forms”, nereik 
mokėti nei už registravimą, 
nei už pirštų antspaudos nu
ėmimą. Jau yra raportų, 
kad sukčiai pradėjo lupti pi
nigus nuo ateivių.

Atsiminkime, kad tik tin
kamas pašto darbininkas ga
lės nuimti pirštų antspaudas 
ir tą darys tik kai ateivis 
ateis registruotis. Antroj 
vietoj, nereik už tai mokėti 
jokių pinigų. Toliaus, regis
travimas dar nepradėtas ir 
tik prasidės rugpiūčio 27 d.

Direktorius Harrison sa
ko—„Šitas registravimas ir 
pirštų antspaudų nuėmimas 
neneša jokios gėdos. Tūks
tančiai piliečių kasmet pasi
duoda pirštų antspaudų nu
ėmimui. Visų J. V. armijos 
ir laivyno narių pirštų ant
spaudos imamos. Kadangi 
pirštų antspaudos nuėmimas 
yra vienintelis tikro identifi
kavimo būdas, tai Jung. Val
stybės priėmė jį kaipo dalį 
registravimo programos. A- 
teivių Registravimo Įstaty
mas buvo priimtas, kad J. 
Valst. galėtų spręsti, kiek 
vra ateivių šioj šalyj, koki ir 
kur jie randasi. Registravi
mas su pirštų antspaudos 
nuėmimu apsaugos įstaty
mus užlaikančius ateivius. 
Visi rekordai bus laikomi 
slaptybėj ir konfidenciališ
kai, be žinios ir sutikimo 
komisionieriaus ir generali
nio prokuroro niekas nega
lės jų matyti.

Kai prezidentas pasirašė 
įstatymą, Harrison sako, jis 
padarė pareiškimą, kuriame 
jis prašė visų pilniausiai ko
operuoti su nepiliečių regis
truoto jais. Įstatymo tikslas 
esąs apsaugoti tuos nepilie- 
čius, gyvenančius šioj šaly, 
kurie yra ištikimi šios šalies 
principams. Jis sakė, kad 
dauguma šios šalies ateivių 
vra asmenys, kurie atvyko 
čion todėl, kad jie tikėjo į 
Amerikos demokratijos prin
cipus, jiems priklauso ir jie 
gaus pilną įstatymo apsau
gą.

Direktorius Harrison taip 
pat primena generalinio pro
kuroro Francis Biddle radijo 
kalbos pareiškimą — „atsi
minkime, kad visi amerikie
čiai kada nors buvo imigran
tai iš kitu šalių. Gabumai 
žmonių iš įvairiu šalių, seno
viški troškimai įvairių tautų 
prisidėjo prie to. kas šian
dien yra Amerika. Gaila, 
kad kaikurie svetimtaučiai

šiai šaliai neištikimi, jie ne
nori priimti mūsų gyvenimo 
kelių, jie vartoja mūsų žo
džio ir spaudos laisvę nesu
tikimams ir sukilimams kur
styti. Tokius mes suseksi
me, su tokiais bus elgiamasi 
aštriai, bet žiūrėkime, kad 
ištikimi Amerikos ateiviai 
nebūtų kaltinami už kelių 
neištikimumą. Mūsų regis
travimas bus jų apsauga.”

Earl G. Harrison, Teisin
gumo Departamento ateivių 
registravimo d i r e k torius, 
skelbia 15 klausimų, kuriuos 
ateiviai turės atsakyti per 
ateivių registravimą, kuris 
prasidės rugpiūčio 27 dieną 
ir baigsis gruodžio 26 dieną, 
1940 m.

Prieš dvi ar tris savaites 
prieš ateivių registravimą 
bus galima gauti kopiją tik
ros ateivių registravimo 
blankos, kas vadinama 
„specimen form”. Šitos for
mos nėra registravimo blan
kos, bet jos parodo klausi
mus, kuriuos kiekvienas at
eivis turės atsakyti, kai re
gistruos.

Harrison pranešime ragi
na, kad „kiekvienas ateivis 
privalo gauti kopiją šitos 
blankos, parsinešti į namus 
ir, atsargiai perskaitęs, na
mie išpildyti. Vykstant į 
paštą registruotis, patartina 
jam nusinešti šitą kopiją su 
savim. Tas palengvins ir pa
greitins registravimą, 
atsakytais klausimais
ranka, jis galės greitai ir 
lengvai paduoti reikalauja
mas informacijas pašto dar
bininkui, prie tų informacijų 
prisiekti ir pasiduoti pirštų 
antspaudos nuėmimui”.

„Kuo atsargiausia teisin
gai atsakykite šituos klau
simus”, Harrison toliaus pa
taria. „Jeigu pats neturi 
reikalaujamų informacijų, 
kreipkis prie giminių, drau
gų, pažįstamų, prie socialės 
gerovės įstaigos arba prie 
kitos atsakančios organiza
cijos. Taipgi, peržiūrėk vi
sus senus popierius ir senus 
rekordus. Ateivių Regis
travimo Įstatymas sunkiai 
nubaus ateivį, kuris netei
singas informacijas paduos. 
Toks ateivis bus baudžiamas 
6 mėnesiams kalėjimo ir 
$1,000 piniginės bausmės. 
Toliau, ateivis, taip nubaus
tas į penkis metus po atvy
kimo į Jung. Valstybes, bus 
išdeportuotas”.

Su
po

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License 
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

SAM DUBOFF & MAX KRISSOF 
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises 

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises 

ROBERT I. PORTER 
Veteran Foreign Wars Post 986 

5123—-4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO 
ITie Blue Eagle Bar & Grill

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises 

EVELYN GEFFKEN 
(Adm. Estate of Henry Geffken) 

9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to tthe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6933 has been issued o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
1201 Foster Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises

JACK ALTSHULER 
1201 Foster Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

GIUSEPPE SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gtven that License No 
EB 2662 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on t 
premises 

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No: 
EB 707 has been issued to thhe undersign 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises

S. & M. DELICATESSEN, INC. 
1837 Coney Is. Ave., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises
CHRIS HOUGHTALING & VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alleys)
2576 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1650 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, Conn 
ty of Kings .to be consumed off the preml 

HERMAN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No 
EB 439 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
1925 Fulton Street Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises 

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1954 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
974 Blalke Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises

JOSEPH HAMERMAN 
974 Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

BETTINA MACRI JULIAN 
Exec, of Estate of Lorenzo Julian

2307 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-2 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises 

HARRY G. 
& Elizabeth 

of Estate of George W. Bluemer 
280-2 Fulton Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises 

ABRAHAM RAPOPART 
1412—86th St., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11126 has been issued to tthe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises 

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bever.age Control Law at 
325 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

BELLA HELLER
325 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1065 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

GUSSIE LEVINE
1065 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
GB 2757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ~ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 Broadway

Section 107

Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises

SAM KROPF
1472 Broadway, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

NATALE GANDOLFO
485 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Jeralemon St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

HARRY HAGOPEAN
153 Jeralemon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

LEONARD DAMATO
608 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises

ROYAL DELICATESSEN CO., INC. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

JAMES PLACATZIS & S. PARASKERAS 
598 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises

LOUIS C. GIANNONE 
Willoughby Rest. & Lunch Bar

330 Willoughby Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Troy Aveune, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

JAMES ROTELO
232 Troy Ave., Brooklyn, N.

nuo visokių regis- 
kitose šalyse. Kai 
šalyse, jeigu buvai 
tau buvo įsakyta 

policijos stotį. Tas

„Nepiliečiai turi suprasti”, 
sako p. Harrison, „kad šitai 
daroma apsaugoti šalį, kuri 
juos priėmė ir jiems davė 
prieglaudą nuo persekioji
mų; šalį, kuri jiems davė fi
ziškos apsaugos ir progą už
sidirbti pinigų pragyventi. 
Ir aš tikiu, kad jie patys su
pras ir įvertins skirtumą 
dvasioj ir būde mūsų regis
travimo 
travimų 
kuriose 
ateiviu, 
vykti į
niekad nebuvo daroma Jung. 
Valstybėse, šitoj šaly gali 
užsigeristruoti prie savo 
pašto. Ir per savo paštus 
mūsų valdžia, kiek tik galės, 
tau pagelbės. Kiekvienas ne
pilietis turi registruotis, už 
jį kitas negali tai atlikti. 
Nepiliečio pirštų antspauda 
bus imama tik pašte, niekur 
kitur. Tik asmenius, jaunes
nius kaip 14 metų amžiaus, 
jų tėvai ar legaliai globėjai 
galės užregistruoti. Lai nie
kas šituo reikalu nesamdo 
jokių žmonių, advokatų, Į- 
staigų ir 1.1., ir nemoka nei 
vieno cento už patarnavimą 
niekam kitam. Už registra
vimą nereikės mokėti nei 
vieno cento.”

„Gal kai kurie ateiviai 
mano, kad informacijos, ku
rias jie pristato registravi
mo laiku, bus vartojamos 
kaip nors prieš juos. Pavė
linkite mums atkartoti apie 
tai. Įstatymas reikalauja, 
kad ateivių registravimo re
kordai būtų laikomi konfi- 
denciališkai ir pilnoj slapty-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
931 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ANTON BILLICHAK
931 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

bėj. Šitas parūpinimas vei
kia nuo tos minutės, kada 
nepilietis paduoda informa
cijas apie save pašte. Nieks 
prie rekordų negali prieiti be 
tam tikro leidimo nuo Jung. 
Valstybių Generalinio Pro
kuroro. Kiek bus galima, 
privatiški ofisai pašte ir ne 
viešos vietos bus tam tiks
lui vartojamos. Pašto dar
bininkas tik priims visas in
formacijas, jis jas laikys 
konfidenciališkai, jam nepa- 
velinta tyrinėti ar egzami
nuoti nepilietį, kuris prie jo 
atvyksta registruotis.”

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKiHIS
(Ašakūnaa)

GRABORIU8 — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst

310 John Street, 
Harrison, N. J.

jidami malonius Su-

p. Vilniškis, Lietu- 
rto-Importo Ben- 

įjovybės narys, bu- 
„Amerikos” re- 

s ir administrato- 
, Liet. Kat. Federa- 
,itro valdybos narys, 

U d. susižiedavo 
Mass., su Elena 
šv. Petro lietuvių 

5 jaunimo draugijų 
veikėja, lietuviš- 

myletoja, „Ameri- 
jtytoja. Jų sužie- 

5 jaukiai ir kukliai 
ds p. Podelytės moti
nose rugpiūčio 12 d.

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises

JOSEPH
804 Knickerbocker

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Av., Borough of Brookllyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises 

OTTO ___
215 Knickerbocker Ave.,

NOTICE is hereby given that License No; cltlCS gyVOIlim . 
GB 1650 has been issued to the undersigned____ _________
to sell beer, at retail under Section 107 '-----------
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough (Z Z__Z
County of Kings, to be consumed off 
premises 

HERMAN DIERKS
4517 Ave. L, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
C 692 has been issued to the undersign 
to sell beer at wholesale under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
466 Kosciusko St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC, 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6861 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920—7th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to 
premises

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6871 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson 
County of 
premises

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off th

io 3 d. Brooklyne 
reikti maisto ženklų 
kurią remia valdžia, 
ženklelius gaus pa- 
iančios šeimos. 17,- 
enų jau pranešė vie- 

vės vadovybei sa- 
pasinaudoti nauja 

Ženkleliai bus mėly- 
žinės spalvos.

yne pašalpą gauna 
šeimų ir mano- 

bent 20,000 jų pasi
ūlija tvarka, pagal 

naudos ir pašalp-
ir krautuvininkams.OTTO HUNSICKER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
Berger & Son

13 Siegel St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 445 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section i.'T 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
East Ave. & D Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

SAMUEL KOCH 
East Avenue & D Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

AMS MELAGY 
ERIAUSIA 

PRIEMONĖ

siems gerai žinoma 
umistų veiklos mė 
ii priemonė yra— 
lagystes,—ir kiel 

i daugiau. Tačiai 
us jie ne visad; 

ienos šviesoje. Kar 
inaudoja miglomis 

idžia melų dujas

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises 

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
802—64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN’S 
& GJOA HOLDING CORP.

802—64th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

PHILIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1?“ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 Avenue P, Borough ‘ Z__
County of Kings, to be consumed on the 
premises

LOUIS LIPSHITZ & ROSE JANOVER 
397 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the 
414 Utica 
County of 
premises

414

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ' ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
396 Flatbush Av. Ext.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EXTENSION TOBACCONISTS. INC. 
396 Flatbush Ave. Extension, B’klyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405—86th 
County of 
premises

2405—86th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borougho of Brooklyn, 
the

558 Powell 
County of 
premises

558 Powell

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HYMAN PANCER 
(King Hamilton Self Service Stores) 

9820—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 — 5th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KAEHLER
5th Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby gwen that License No. 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
8118 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TED KNUDSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 1853 __________
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
4724 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
4th Ave., Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 101

NOTICE 
GB 1911 
to sell ___ _  __
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
4413 — 4 th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Y

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

beer at retail under Section 10'

NOTICE 
GB 1704 
to sell ___ _ _____
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
959 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
Ave., Brooklyn, N. Y

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

beer at retail under Section 101

NOTICE 
GB 2197 
to sell __  _ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
170 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premise!.

the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 101

No.NOTICE 
GB 1603 
to sell _  ____  _
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
4702 — 4th Ave., Bor-jugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN 
Ave., | Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 101

savaitę komunisti 
visiškai nusivert 
ir apsimelavo die 
je. Jos atstovė re 

ialyvavo L. K. Fede
risuomeniniame su 

kurį ji labai pla 
.visiškai iškreip 
bėtojų pareikšta: 

Minties iškreipimą 
otinas, gal net i 

; lietuviui, j u 
atsisakiusiam sav 

nelengva supras 
ą mintį. Tačiai 

meluoti ir išdaviku 
neleistina.

reporterė paskelbi 
irinkimo vedėja 
Martinius „Lietu 
iusybčs narius” pa 
irkliavagiais... Bai^ 
?o melagingas pa 
ji taip nušneka 
arkliavagiais neką

, Lietuvos liai 
ius, pone Laučks 

tik ne krikščioniški 
inališka”.

NOTICE 
GB 1340 
to sell ___ _ ____ ... ____ _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be, consumed off the 
premises.

LOUIS WEISBERG 
Plymouth Del. "14 Grocery

90 Henry St., Brooklyn, N. Y.

pakviesti visus si 
buvusius dalyvit 
i jų: ar bent vi< 

nrdėjo Laučką pav; 
Lietuvos išdaviki
iais? Niekas neg: 

i, kadangi iš 1 
žodis visiškai n 

Mp, Maskvos age: 
’ė visą Lietuvą; j 

vos žmonių vis 
ir negyvą, j

arklius ir kitus g 
tone jiems niekai 

ė, bet vis dėlto v 
jas Laupka šio te 

tyavartojjo. Tau 
7 termini 

.toikintirlias lietuv 
toteresus t ir dab;

®čiosįi „Laisvės 
M

sJęvokit>“‘•'CTeis!
;j{



a that License No. 
to the undersigned 
under Section 107

Ke Control Law at 
)ugh of Brooklyn, 
s consumed on the

PORTER
Yers Post 986

Brooklyn, N. Y.

n that License No. 
1 to the undersigned 
Iquor at retail under 
Alcoholic Beverage

tunore Ave., Borough 
Kings, to be eon-

ISNOGIRO 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

en that License No. , 
i to the undersigned i
I under Section 107 
age Control Law at 
lorough of Brooklyn, 
be consumed on the

1EFFKEN
Henry Geffken)

Brooklyn, N. Y.

;en that License No. 
ed to the undersigned
II under Section 107 
rage Control Law st 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

14 VICTOR NELSON 
fling Alleys)

Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
ed to the undersigned 
.11 under Section 107 
■rage Control Law at 
Borough of Brooklyn,
be consumed on the NOTICEiR?

GB 1Msil> 
BERZETTL

Brooklyn, N. Y.

E^^B^yiuciQ-Aug. 16 d., 1940 
į «ea of toe aS ,* 
1081 
Co®ty j( 
Premi^ d 
1087

N0TicFh7>J 
® ’WkubSJ 
to sell W 
Of tot AU 
1881

Premisa ™ k d 
!8J7 V,1!’

10 "Il £ 
°1 toe Auj Hi’ 4517 A«^k

AMERIKA
/rrrrrLTLarrrj,tri*ifliri* * * ** *111 > ><a ft i i

ETOS ŽINIOS
IŠKIS SUSIŽIEDAVO ADV. DRAKE ĮTEIKĖ NO

MINACIJOS POPIERIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
280 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN LUCHAU
280 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y

KUN. J. JAKAITIS IŠ
VYKSTA ARGENTINON

JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
ATŠAUKIA SAVO 

KONSULUS

Kun. Jonas Baltrušaitis

Marianapolis. — Kun. Jo
nas Jakaitis, buvęs tėvų ma
rijonų Amerikoje provinci
jolas, kuriam pavesta vado
vauti tėvams marijonams 
Argentinoje, rugpiūčio 23 d. 
iš New Yorko, „Brazil” lai
vu išvyksta į Argentiną, kur 
dabar dirba marijonai kuni
gai A. Andriušis, K. Veng
ras ir J. Kamandulis.

Argentinoje marijonai rū
pinasi pastatyti lietuvių baž
nyčią. Kun. Jakaitis važi
nėjo po lietuvių kolonijas 
Amerikoje, rinkdamas au
kas bažnyčiai įsigyti. Už 
kiek laiko į Argentiną vyks 
ir kun. B. Vitkus, kurs da
bar tęsia pirmajai lietuvių 
bažnyčiai Argentinoje aukų 
rinkimą.

Kun. J. Jakaičiui linkime 
labai sėkmingos kelionės ir 
gražaus pasisekimo sunkia
me darbe tarp Argentinos 
lietuvių.

Washington.—Sovietų Są
jungai paprašius Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybę uždaryti savo atstovy
bes ir konsulatus Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, šios ša
lies vyriausybė nutarė pa
geidavimą patenkinti ir nuo 
rugpiūčio 25 d. uždaryti sa
vo konsulatus Kaune, Rygo
je ir Taline. Sutikimas už
daryti konsulatus nepakeičia 
Amerikos protesto prieš Pa
baltijo valstybių užgrobimą, 
bet vyriausybė negali konsu
latų laikyti tose šalyse, kur 
jau viešpatauja svetima val
džia.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2196 has been issued tc the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10" 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
133 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
133 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y

feys P. Vilniškis, Lietu- 
Eksporto-Importo Ben- 
»s vadovybės narys, bu- 

i” re-
> ir administrato- 

Am. Liet. Kat. Federa- 
Centro vadybos narys, 
ūčio 11 d. susižiedavo 
! , Mass., su Elena 
yte, šv. Petro lietuvių 
>ijos jaunimo draugijų 
•džia veikėja, lietuviš- 
,rbo mylėtoja, „Ameri- 
skaitytoja. Jų sužie- 
vės jaukiai ir kukliai 
lėtos p. Podelytės moti- 
amuose rugpiūčio 12 d. 
įkindami malonius Su
ltinius, artimus „Ame- 
I bičiulius, iš širdies

įirmas „Amerikos 
'rius

Sis'* 
to bw « W 
of the tu.,1 ta ua iffy.

*ne’ 
pltSUKl V į- t

1925 a,
EB IMt U C» 
to

Orant, į |
Premisa “* 

974

to *d £ >

iven that License No. County of 
med to the undersignod Premlas 
nil under Section 107 
erage Control Law at 
., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

ACRI JULIAN
of Lorenzo Julian
■e., Brooklyn, N. Y.

;iven that License No. 
med to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

i be consumed

. BLUEMER 
as Executrix

eorge W. Bluemer 1 
Brooklyn, N. Y. 1

given that License No. 
med to the undersigned 
tail under Section 107 
verage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
o be consumed on the

HAGOPEAN
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
isued to the undersigned 
tail under Section 107 
verage Control Law at 
Av., Borough of B’klyn, 
o be consumed on the

D DAMATO
tve., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
isued to the undersigned 
Rail under Section 107 
•verage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
x> be consumed on the

kTESSEN CO., INC.
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
(sued to the undersigned 
etail under Section 107 
average Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

on the

804 ’•JįSlie jiems daug skaisčios 
nohoTE? 1 
GB 1K5 laTJl 
‘° te, 
°f the AjaįįJ 
į51’ W 
c<”“h si jC ' 
premisa

«w U I?®5'1
Nona^isėjo 3 d. Brooklyne 
to S h1?,® ; veikti maisto ženklų 

kurią remia valdžia. 
Connt! d U? L v 
premiss F
<96 Koscafa į | 

N0TlcĖ7taLT 
. p.n mu
■ S *n š'»8| 

— —* lHJ 
7920-74 ii®* 

premiss ” '»■
U,. 

jFwhaiJ

j ir gražiausio pasise- 
ateities gyvenime.

AISTO ŽENKLAI

Advokatas W. J. Drake 
(Dragūnas) rugpiūčio 13 d. 
įteikė atitinkamus popie
rius, kuriais jis siekia res
publikonų sąraše kandidatū
ros kongresmano vietai. Jis 
kandidatuoja devintame dis- 
trikte. Respublikonų sąraše 
jis turi vieną priešininką, su 
kuriuo jam ir teks „susidur
ti”. Jei Drake (Dragūnas) 
laimės respublikonų nomina
ciją, tada lapkričio mėnesio 
rinkimuose jam teks kovoti 
prieš demokratų kandidatą.

Adv. Drake turėjo įteikti 
750 parašų, pritariančių jo 
kandidatūrai, bet jo rėmėjai 
surinko dvigubai daugiau 
nei reikia. Visa tai užtikri
na, kad Drake turės nomina
cijų balsavimuose gražų pa
sisekimą. Laukiama daug 
paramos iš lietuvių.

LE VANDA—ADVOKATAS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY PLATE—JOHN PLATE 
7010 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County1 of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN 
189 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

ženklelius gaus pa- 
imančios šeimos. 17,- 
menų jau pranešė vie- 

gb gerovės vadovybei sa- 
792^-ti^:^ir^ pasinaudoti nauja 
taty /ijjl. Ženkleliai bus mėly- 
‘ 3 toloranžinės spalvos.

(hiSkl
^■ĮtoUpklyne pašalpą gauna 

šeimų ir mano- 
bent 20’000 J1* Pasi" 

nauJa tvarka, pagal 
premisa t 

OIR l| 
506 Wo is. I 

NOTiCmįJ 
EB 521 lulssl 
to sell fan, s J 
of the AltokšiJ 
H Šiepi Sts> J 

. County o! Etpil 
praaha

BDumia 

U Segei S. 1 

NOTICE h H J 
EB iUhilas] 
to leU ta. Sail 

[S & S. PARASKERAS M
Brooklyn, N. Y. J* **9M 

Coun ty d Itai 
prennsBi Į_

EutAmJwelus jie 
NOTICE to taJ 
EB tin te tai J 
to «ll ta, c tol 
of the Afatak ra 
479 Uitai tesi 
County of t*il 
prašiai ISj 
479 Urato As. J 

NOTICE to"tad 
GB 1699 te tad 
to tai te t n 
of the AlataH 
487 - «h AM 
County o! Espi' 
premisų. 

esu 
487 - Sth lu. 

NOTICE tote*! 
GB 2181 hutas 

' to sell te _«s> 
u________
8118 - !thl*f. 
< . “ 
premise!. 

8118—5th A*
NOTICE to tea ft 
GB 1853 tetai® 
to sell tetta 
of the Ata* 
1821 QwhA®6 
County of 
premisa. J) 

B1UĮ 
1821 Chuith hi

NOTICE is ta*® 
GB 679 tata*® 
to sell bw / j 
of the Alta**j 
4724 - IthAwsfi 
Comity of Kta'g1 
premisų.
4724 - ItH’-J 

NOTICE to 
GB 1911 hu tafl 
to sell te * 
of the A^ ’f 
233 Sthen«^f‘| 
County of 0 ' I 
premises.

233 Schenecte^ll 

NOTICE Is fc*® 
GB 1365 
to «U beer 4*1 
of the Alta* T 
4413 - ttbj*,® 
County of J 
rremiS1 

4413—1th

NOTICE is JF 
GB HM ta * 
to sell bes ? —P 
of the AkrMį ■ 

County of ■ 
premises. * 
959—Ith Art^f 

NOTICE is ** J 
GB 2191 bu^^l 
to «U bes to of the Alta*^l 

County °f J 
premises.

170-5th A*^-

Edvardas LeVanda, grab. 
LeVandos sūnus, sėkmingai 
išlaikė valstybinius advoka
to egzaminus ir priimtas į 
advokato profesiją.

Naujam advokatui linkime 
gražaus pasisekimo.

NEPASISEKĖ VARGŠAMS

)Us naudos ir pašalp- 
is ir krautuvininkams.

ISTAMS MELAGY- 
:S—GERIAUSIA 
PRIEMONĖ

given that License No. ’ 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

J. GIANNONE
,est. & Lunch Bar
e., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
■etail under Section 107 
leverage Control Law at 
tv.. Borough of Brookllyn, 
to be consumed off the

EUTENEUER
Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
•etail under Section 107 
leverage Centrol Law st 
t, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

O JANNACE
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
3everage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

AMERICAN SEAMEN’S 
HOLDING CORP.

Brooklyn, N. Y.

r given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law st 
e. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

JP BLUME
Brooklyn, N. Y.

risiems gerai žinoma, 
piunistų veiklos mė- 
|sia priemonė yra— 
į; melagystes,—ir kiek 
ima daugiau. Tačiau 

i ne visada 
[dienos šviesoje. Kar- 
įsinaudoja miglomis, 
paleidžia melų dujas.
I savaitę komunistų 
|” visiškai nusivertė 
to ir apsimelavo die- 
fesoje. Jos atstovė re- 
Įdalyvavo L. K. Fede- 
Ivisuomeniniame su
pę, kurį ji labai pla- 
įašė, visiškai iškreip- 
Italbėtojų pareikštas 

ot S am**! Minties iškreipimas 
comtf dB»'|>vanotinas, gal net ir 
praim ®®,mas; lietuviui, ju- 

1 atsisakiusiam savo 
|uk nelengva supras- 
dšką mintį. Tačiau 
įmeluoti ir išdavikui 
i neleistina.

Komunistai per savo laik
raštį garsiai šaukė ir rėkė, 
kviesdami lietuvius susirink
ti į jų rugpiūčio 12 d. mitin
gą, kuriame, kaip garsinta, 
žadėta atsakyti į kun. Jono 
Balkūno kalbą, pasakytą lie
pos 30 d. masiniame susirin
kime, Klasčiaus salėje. Jų 
laikraštis didžiausiomis rai
dėmis minėjo kun. Balkūno 
vardą ir šūkavo, kad visi iš
girs atsakymą į kun. Balkū
no kvietimą dirbti ir auko
tis Lietuvai ir jos žmonių 
gerovei.

Bet... iš to šauksmo išė
jo grynas niekas. Susirinko 
vos keliolika komunistų ir 
„draugui” Mizarai net ne
jauku pasidarė, kad jo bal
sas taip neišklausytas tapo. 
Tai numušė jo nuotaiką ir 
jis nebedrįso plūsti kun. Bal
kūno.
dengti 
keliais 
didelio
mažutis lietus.

Neva išlaidoms pa- 
surinkti 5 doleriai su 
centais. Ir taip, iš 
debesio išėjo visiškai

K. T.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

TZ & ROSE JANOVER 
Brooklyn, N. Y.

y (riven that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
le, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

kBURG’S INC.
Brooklyn, N. Y.

^reporterė paskelbė, 
Isirinkimo vedėjas 
dabartinius „Lietu- 
jausybės narius” pa- 
irkliavagiais... Baig- 
avo melagingas pa- 
į ji taip nušneka: 
įarkliavagiais nekal- 
les, Lietuvos liau- 
yrius, pone Laučka, 
ik ne krikščioniška, 
inališka”.

New Yorko viešos mokyk
los rengia naujus planus. 
Daug naujų, ypač vidurinių 
mokyklų, rudenį atsidarys; 
jose bus mokoma ir amatų.

Bushwick ir Williamsburg 
apylinkėse genėjamos gatvė
se medžių šakos, nes daugu
moje vietų per jas ir gatvių 
šviesų nematyti.

visus su- 
dalyvius 

bent vie-

iy given that License No. 
i issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Ext.. Borough of B’klyn, 

, to be consumed on the 

TOBACCONISTS, INC.
. Extension, B’klyn, N.Y.

oy given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

HD GEDULU
Brooklyn, N. Y.

by given that License No. 
. issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

st, Borougho of Brooklyn, 
i, to be consumed on the

JNY SPATZ „ „ 
Brooklyn, N. Y-

by given that License No. 
•n issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Lavv at 

•nue. Borough of Brooklyn, 
Ho be consumed off the

!AN PANCER
Service Stores) 

^-^oklyn, N. Y.

NOTICE B

of th' ^14- &ul 
-A** 1 

County of »“* 
premise!, GP I 
4702—4th

W 
NOUCE B 

to sell lg* 
of the 90 KU? • 
County of J 
premises-

Ply*®4 ( 

90 Henn
...

pakviesti 
i buvusius 
isti jų: ar 
rdėjo Laučka pava- 
pietuvos išdavikus 
Bais? Niekas nega
lėti, kadangi iš L. 
B žodis visiškai ne- 
įaip, Maskvos agen
tė visą Lietuvą; jie 
fetuvos žmonių visą 
|vą ir

dius ir kitus gy- 
rie jiems niekada 
š, bet vis dėlto va- 
as Laučka šio ter- 
javartojo. Taigi, 
|kumo”‘ terminas 
kikintitias lietuvių 
feresus- ir dabar 
pnčios ' „Laisvės” 
■adresu',■

Borough Hall parke, Broo- 
klyne, uždrausta sakyti pra
kalbas. Šiuo metu ten tai
soma ir gražinama.

Rugpiūčio 24 ir 25 dd., Ja
cob Riis parke, Queens, bus 
jaunųjų švilpukų ir dūdų be- 
nų kontestas. Laimėjusieji 
gaus dovanas. Rengia N. Y. 
miesto parkų skyrius.

gyvą, jie

■o ir iffseis!

New Yorko pasaulinė pa
roda bus uždaryta spalių 27 
dieną.

metu šunys turi 
prižiūrimi. Van- 
turi būti dažnai 
Dažnai maudyti

Karščių 
būti gerai 
duo jiems 
keičiamas,
šunį nesveika; kartą į dvi 
savaiti užtenka.

429 W.P.A. darbininkai, 
kurie savo registravimuose 
prisipažino esą komunistais, 
atleisti iš darbo.

Rugpiūčio 10 d. šv. Juoza
po katedroje, Hartford, 
Conn., vyskupo rankų uždė
jimu dijakonas Jonas Bal
trušaitis, marijonas, buvo į- 
šventintas kunigu. Tai yra 
daugelio ir vargo pilnų metų 
garbingas apvainikavimas.

Kun. Jonas Baltrušaitis 
gimė 1910 m. vasario 16 d. 
Brooklyne. Tėvai ilgai gy
venę Brooklyne, vėliau per
sikėlė į Maspeth, L. I. Jo
nas gerų katalikų sūnus nuo 
pat mažens augo ir vystėsi 
katalikiškoje ir dievobai
mingoje aplinkumoje. Jo iš 
prigimties graži, paklusni ir 
jautri širdis buvo rūpestin
gai prižiūrima ir saugoja
ma. Tereikėjo, kad kas į- 
bertų pašaukimo sėklą į taip 
gerą dirvą. Neilgai laukus 
Dievas pasiuntė ir sėjėją.

Vieną dieną, besilankąs 
šv. Jurgio parapijoje, Broo
klyne, kunigas svečias už
kalbino jaunąjį Jonuką ir 
paklausė, kuo jis norįs tap
ti. (Lankymosi dienomis, 
Jonukas kunigui patarnau
davo prie mišių). Jonas il
gai nemąstęs pareiškė trokš
tąs tapti kunigu. Kunigas, 
matydamas kilnią sielą ir 
gražias jos ypatybes, sustip
rino vaiką pasirinkime, pa
drąsino, pagerino, paragino 
ir nurodė būdus ir priemo
nes. Jonas viską atidžiai 
išklausė ir įsidėjo sau giliai 
širdin. Tas kunigas svečias 
buvo Tėvų Marijonų Provin
cijolas, kun. dr. J. Navickas.

Kun. Jonas pradinį moks
lą įsigijo šv. Onos (airių) 
parap. mokykloje. Vidurinė
je mokykloje pertraukė mo
kęsis ir ėmėsi rankų darbo. 
Išdirbęs apie dvejus metus, 
Jonas pasiryžo ilgiau nedel
sęs siekti vaiko širdies troš
kimų ir ruoštis prie gražio
sios kunigystės. 1928 metų 
sausio mėnesį, metęs darbą 
ir palikęs senstantį tėvą, iš
vyko į TT. Marijonų vedamą 
mokyklą, Marian Hills, 
Hinsdale, Ill. 1929 m. įstojo 
į marijonų kongregaciją. 
Sėkmingai užbaigė aukštes
nįjį mokslą ir 1931 melais 
atvyko į Marianapolj, kur į- 
stojo į kolegiją toliau tęsti 
mokslą. Išėjęs filosofiją, 
teologijos mokslą kun. Bal
trušaitis įsigijo TT. Marijo
nų seminarijoje, Hinsdale. 
Ill.

Šiandie kun. Jonas džiau
giasi savo ryžtingos ir ne 
palenkiamos valios gražiais 
vaisiais. Nemaža buvo nuga- 
lėtinų kliūčių, netrūko ran
kas pakertančių sunkumu • 
Vienas skaudesniii smūgių 
buvo kun. Jono tėvelio mir
tis. Motutė mirė Jonui esant 
trylikos metų. Tėvelis pagy
veno ilgiau. Mokslo meta1 
bėgo iš lėto. Tėvelis skai
tė metus po metų, laukė, ka
da puoselėjama viltis išvysti 
sūnų, atnašaujantį Nekruvi
nąją Auką, virs tikrenybe. 
Praėjo vienuolika metų. Tė
vo širdis plečiasi džiaugsmu, 
nes artinasi laukiamoji die
na. Tačiau Dievo Apveizdos 
kitaip sutvarkyta. Pernai 
rugsėjo 28 d. Dievas pasi-

šaukė kun. Baltrušaičio tėvą 
pas save.

Kun. Baltrušaitis yra vei
kliai dalyvavęs ir socialinia
me gyvenime. Jis yra pri
klausęs prie įvairių organi
zacijų: ALK. Studentų ir 
Prof. Sąjungos, Vyčių, Šv. 
Jono pilnųjų blaivininkų 
draugijos, ilgus metus pir
mininkavęs savajai kuopai; 
prie vietinės misijų kuopos, 
prisidėjęs prie jos nuo pat 
įsikūrimo dienų ir rūpestin
gai ėjęs atsakingas pareigas. 
Jonas visad rėmė visus kuo
pų gražiuosius užsimojimus.

Kun. Jonas atsižymi tylu
mu, ramumu, klusnumu, ku
klia ir pamaldžia dvasia. Pa
reigas stengiasi rūpestin
giausiai atlikti. Jo nuolan
kumas ir nusižeminimas yra 
jau laimėję daug draugų, ku
rie, kartu su kun. Baltrušai
čiu šiandie džiaugdamiesi, 
linki jam gražiausios ir sėk
mingiausios darbuotės.

Kun. J. Baltrušaičio pri
micijos įvyks Atsimainymo 
bažnyčioje, Maspethe, sek
madienį, rugpiūčio 18 d., ar- 
chidijakonu bus kun. J. Bal- 
kūnas. Pamokslą pasakys 
kun. P. Malinauskas.

Ženk drąsiai, kunige Jo
nai! Ne viena bus sunki va
landa, ne vienas debesėlis 
aptrauks skaistulėlę pasise
kimo saulę. Gal kils tamsūs, 
kartais nepermatomi rūkai, 
bet, kun. Jonai, prisimink, 
jog gyvenimo keliais ne vie
nas keliauji, bet kad Tas, 
Kuriam tarnauji ir Kurio

Jungt. Valstybių ministe- 
ris Lietuvai Norem jau prieš 
dvi savaites yra išvykęs iš 
Kauno. Atstovybės ir kon
sulato svarbieji tarnautojai 
Kaune buvo Bernard Gufler, 
E. Tamlin Bailey ir Basil F. 
MacGowan. Jie išvyks apie 
rugpiūčio 25 d.

Čia gauta patikrintų žinių, 
kad Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos sovietinimas vykdo
mas dideliu greičiu. Žemė 
atimta iš visų ir paskelbta 
sovietinės valstybės nuosa
vybe. Visa pramonė atimta 
iš privatinių asmenų. Ban
kai ir kitos finansinės įstai
gos perimti į komisarų ran
kas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1110 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHMEELK
1110 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y

ITALIJA GĄSDINĄ 
GRAIKIJA

Roma. — Italijos spauda 
paskutiniu laiku labai dide
lio nepalankumo rodo Grai
kijai. Atvirai rašoma, kad 
Italijos kariuomenė tuojau 
žygiuotų į Graikiją, jei tik 
Anglija mėgintų panaudoti 
Graikijos neutralumą savo 
naudai.

Be to, daug nepalankumo 
Graikijos adresu reiškiama 
dėl vieno įvykio, kuriame žu
vo vienas albanas. Italai 
kaltina graikus nušovus al
baną ir tame veiksme įžiūri 
kėsinimąsi prieš Albaniją. 
Italų spauda ir rašo, kad 
kas kėsinasi prieš Albaniją, 
tas kėsinasi prieš Italiją.

paveikslas tavyje atsispindi, 
laiko tavo ranką Savojoje. 
Prisimink, jog tokioje drau
gijoje nieks pikto, Jam ne
leidžiant, negali tave ištiki.

S. P. Vaičaitis.

OIOLOIO;

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
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
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIE'’’A 
PIRKTI SAVO GĖRIMU^

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

OTOTOTOIOICraTOTQ .0:010:0:0

AUKŠTI PAREIGŪNAI 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Melbourne. — Karinio lėk
tuvo nelaimėje žuvo Austra
lijos krašto apsaugos ir oro 
ministerial, k a r i u o m enės 
štabo viršininkas, ministerių 
pirmininko pavaduotojas ir 
keturi lėktuvo įgulos nariai. 
Nelaimės priežastis aiškina
ma.

LICENSES
WHOT.ESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

LIETUVIŠKAS

! RESTORANAS ‘
BAR & GRILL

Gaminam valgius ameriko- į 
niško ir lietuviško stiliaus. ; 
Čia taip pat galima gauti ! 
Amerikos išdirbimo ir im- I 
portuotų degtinių, visokių ; 

vynų ir gero alaus. ;
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas •
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
EB 705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARTHUR BARRETT
328 Tompkins Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law af 
233 — 5th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED FRICK
233—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

Brooklyno Grab oriai
*--------------------------------------H
Į
Į Tel. EVergreen 7-4335

i
Tel. STagg 2-5043

1

I STEPHEN AROMISKIS i MATTHEW P. BALLAS ;
; (Armakauskas)

11 (Bieliauskas)
!1

J Graborius—Balsamuotojas
*

Laidotuvių Direktorius ;
Notary Public ;

i> Moderniška Koplyčia 
1

, 423 Metropolitan Avė.,
Į Brooklyn, N. Y.

*—-------- -------------------------- -
'1

660 Grand Street, >
• 

Brooklyn, N. Y.
___________ ____ _________ i

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

ir

pa- Į

į 337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Į Namas tas pats, tik miesto ] 
tvarkymu pamainytas numeris J

| buvusio 107 Union Avenue. « 
*—--------- --------------------------—•+

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

(Radzevičius)
Laidotuvių Direktorius

Tel. Virginia 7-4499

F. 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.



AMERIKA

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Rugpiūčio-Aug. 16 d., 1|

= ~ UAI KAIP
BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Angelų Kar. Parapijos
Sekmadienį Rugpiūčio - August 25,1940

KLASČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 50 centų
KARALIAUS, KARALIENES, KARALAIČIO IR KARALAITES RINKIMAI 

Visus vietos ir apylinkės lietuvius maloniai kviečiame šiame parengime dalyvauti.

REIKŠMINGAS KATALIKŲ 
FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

L. . Katalikų Federacijos 
New Yorko apskritis rugpiū
čio 12 d. Apreiškimo par. 
salėje sušaukė visuomeninį 
susirinkimą, į kurį atsilankė 
tarp 450 ir 500 asmenų. Erd
vi Apreiškimo parapijos salė 
buvo pilna Lietuvos likimu 
susidomėjusių lietuvių, kurie 
godžiai klausėsi kalbėtojų ir 
gyvai pritarė jų pareikštoms 
mintims.

Kalbas pasakė kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir 
Juozas B. Laučka.

Kun. N. Pakalnis supažin
dino susirinkusius su nese
niai gautomis žiniomis, ku
rios gautos iš Lietuvos žmo- 
lltųr rašiusių dar prieš suktų 
„liaudies seimo” rinkimų pa
skelbimą. Jis pareiškė tvir
tą tikėjimą, kad naujiems 
Lietuvos okupantams nepa
siseks lietuvių išnaikinti. 
Tam reikalingas lietuvių pa
siryžimas dirbti, veikti.

Juozas Laučka savo kal
boje nušvietė komunistų 
spaudos skleidžiamus melus 
apie laisvos Lietuvos pažan
gą, apie okupantų įvestas 
„reformas”, apie komunistų 
vykdomą terorą Tėvynėje. 
Faktais atrėmė melagingą 
komunistų propagandą. Be 
to, jis pranešė apie Katali
kų Federacijos tarybos su
važiavimo nutarimą steigti 
Lietuvai Gelbėti Tarybą ir 
apie kvietimą visų grupių. 
Lietuvai ištikimų, į darbą 
Lietuvai gelbėti. Tai pat 
pranešė apie nutarimą steig
ti Lietuvai Gelbėti Fondą, iš 
kurio būtų remiami Lietuvos 
ir jos žmonių gelbėjimo dar
bai. Paprašius padaryti pra
džią šiam fondui, susirinku
sieji suaukojo 103 dolerius.

Kun. Jonas Balkūnas pa
sakė pilną ryžtingumo kal
bą, sukeldamas susirinku
siuose neatlaidų. pasižadėji

mą dirbti ir aukotis, kad 
Lietuva ir jos žmonės vėl 
susilauktų laisvo gyvenimo. 
Jo kalba daug kartų per
traukta gausiais plojimais. 
Jam paprašius, visi susirin
kę pakėlė rankas, pasižadė
dami atitraukti nuo savęs 
vieną kitą centą ir paaukoti 
Lietuvos gelbėjimo darbams.

Baigiant susirinkimą pri
imtas griežtas nutarimas 
prieš lietuvių tautos priešus 
komunistus, pasižadant ne
remti komunistų rengiamų 
pramogų, neremiant tų biz
nierių ar įstaigų, kurios re
mia ir palaiko komunistus, 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
išdavikus.

Aukotojai buvo šie: kun. 
N. Pakalnis—20 dol.; po 1 
dol. kun. J. Balkūnas, X.Y. 
Z., V. Žemantauskas, grab. 
Aromiskis, Vencevičienė, T. 
Žurauskienė, Tamašauskas, 
Mikalauskienė, Johnson, Vis- 
mantaitė, Šulauskas, V. Dau
baras, V. Varneckis, J. Pat- 
kamaris, Baltrušaitienė, S. 
Subatienė, J. Ginkus, B. A., 
Ražickienė, Povilauskienė, 
Kučinskienė, Šimkienė, Ta
mošaitis, F. Stumbrienė, U. 
Stumbrienė, Javačiunienė, 
Agonaitienė, Laurinaitytė, 
Karpauskaitė, Tamušiūnas, 
K. Krušinskas, J. Skarulis, 
T. Kubilienė, M. Karaktinas, 
M. Rainienė, P. Lukas, D. 
Kašėta, O. Leiga, B. Leiga, 
V. Vitkus, V. Urbonas ir ki
ti. Viso surinkta 103 dol., 
kurie rugpiūčio 13 d. išsiųs
ti Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Kiek mums žinoma, brook- 
lyniečiai bus pirmieji, sutei
kę pirmą įnašą šiam fondui, 
tik ką pradėjusiam darbą.

BUVO SUVAŽIAVIME
Am. L. K. Federacijos Ta

rybos suvažiavime Pitts- 
burghe rugpiūčio 9 d. iš šios 
apylinkės dalyvavo kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Balkūnas, 
Kazys Vilniškis, Danielius 
Averka ir Juozas B. Laučka.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRU - EMBER COM. COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Pereitą sekmadienį susi
tuokė Anelė Reižiūtė, choris
tė su Jonu Jurkevičium. Per 
jungtuves giedojo choras ir 
Br. Brundzienė solo.

Vestuvių pokylis įvyko 
Grand Paradise salėje, kur 
dalyvavo keletas šimtų žmo
nių.

Svotas buvo J. Garšva, o 
svočia p. Karvelienė.

Linkėtina jaunavedžiams 
gražaus ir laimingo gyveni
mo.

Jungtuvių apeigas lietu
viškai atliko kleb. kun. K. 
Paulonis.

Tą pat dieną buvo ir kitos 
vestuvės, p. U. Malinauskai
tės, kuri ištekėjo už svetim
taučio.

Abejos jungtuvės buvo 
skaitlingos pamergėmis ir 
pabroliais.

Choras ir vasaros metu, 
nežiūrint karščių, turi pa
mokas, kad gerai prisireng
tų prie dainų programos, 
kurią išpildys Pasaulinėje 
Parodoje rugp. 24 d. nuo 8 
ligi 9:15 vai. vakare. Gero 
pasisekimo I

MASPETHO ŽINIOS

—Rugp. 10. kun. J. Balkū- 
nas pakrikštijo Antano ir 
Onos Grunskių sūnų Anta
ną Petrą. Krikštatėviais bu
vo Danielius Alekna ir Biru
tė Petrauskaitė.

—Rugp. 9 d. mirė Juozas 
Vaitukaitis, 37 m. amžiaus. 
Rugp. 12 d. grab. J. Šalins- 
kas jį palaidojo švč. Trejy
bės kapuose.

—Klier. Kazys Grinius iš
stojo iš Brooklyno vysk, ku
nigų seminarijos ir stoja pas 
Maryknoll misijonierius.

Padėka
Šia proga noriu padėkoti 

visiems darbininkams, auko
tojams, rėmėjams ir atsilan
kiusiems mūsų parapijos 
Karnivale. Dėkingas esu šio
ms draugijoms: chorui, vy
čiams, sodalietėms, altoriaus 
vaikams, Rožančiaus, Mote
rų Sąjungos, Altoriaus, Šv. 
Vardo ir Tretininkų draugi
joms. Dėkoju parėmusiems 
biznieriams, profesijonalams 
ir kunigams. Maloniausias 
buvo siurpryzas greatnekie- 
čių ir brooklyniečiu atvyki
mas. Visų nuoširdus atsi
lankymas maspethiečius ža
vėjo. Lietuviškas ačiū vi
siems.

Kun. Jonas Balkūnas.
Serga

Sunkiai serga O. Kučins
kaitė. Guli šv. Kotrynos li
goninėje, dr. A. Stalkaus 
priežiūroje. Linkime jau
nuoliai greitai pasveikti, o 
tėveliams reiškiame užuo
jautą. <

Mūsų parapijiečiai, gavę 
kunigų kvietimus, į būsimą 
metinį parapijos pikniką, 
(rugp. 25 d.) Klasčiaus par
ke, Maspethe, sujudo. Mat, 
klebonas savo laiške ragina, 
kad ne tik jie patys daly
vautų, bet ir savo draugus 
atsivežtų.

Parapijos popu liariausi 
vyrai ir moterys su mergi
nomis turės progos išsirink
ti geriausius kandidatus ka
rališkos šeimos vietoms.

Pikniko reikalu penktadie
nį bus susirinkimas. Drau
gijų valdybos susirinkite 8 
vai. vakare.

Kun. J. Baltrušaičio 
Primicijos

Šį sekmadienį, rugp. 18 d., 
Maspethb lietuvių par. baž
nyčioje laikys pirmąsias šv. 
Mišias kun. Jonas Baltrušai
tis. Jis buvo įšventintas šv. 
Juozapo Katedroje, Hart
ford, Conn., praeitą šeštadie
nį, rugp. 10 d. Primicijos 
prasidės 11 vai. ryto. Bus 
su asista; pamokslą sakys 
kun. Petras Malinauskas, 
M.I.C. Primicijantas duos 
savo kunigišką palaiminimą 
tuoj po mišių.

Kun. Jonas Baltrušaitis 
yra našlaitis, jo tėvas ir mo
tina mirę. Į primicijas kvie
čiami giminės, pažįstamieji 
bei draugai. Primicijantą 
galės visi pamatyti ir pa
sveikinti 4po mišių parapijos 
salėje. Jis yra marijonas, 
tad ir tarnaus marijonų vie
nuolijai. J.

Vyčių Žinios
Susirinkimas įvyko rugp. 

5 d. Į L. Vyčių metinį sei
mą Hartforde išrinkti J. Au
gustinas, J. Kleiza ir A. 
Laurinaitis. Pasitarta ru
dens šokių reikalu. Pirm. J. 
Wezwick padėkojo parapijos 
karnavale dirbusiems na
riams. Klubo kambariai da
bar gražesni, nes merginos 
išpuošė kėdes. P. K.

Kas sako, kad Camp Glen- 
ford negalima atostogų 
praleisti? Štai viena šeima 
tik ką sugrįžo iš ten. Visi 
jie tiek saulės nudeginti, kad 
nei Coney Island to nepada
rytų. Jie sako, kad nuo šiol 
niekur kitur nevažiuosią, 
kaip tik į Camp Glenford. 
Čia yra ramiausia poilsiui 
vieta. Pigus pragyvenimas, 
gali gyventi, kad ir 6 didelės 
šeimos, vietos visiems už
teks. Be to, ten viskas yra: 
ir lovos ir pastogė (keli na
mai), ir indai ir nepaprastai 
šaltas ir skanus vanduo. O 
jau ramumas, tai nei dieną 
nei naktį negirdėsi miesto 
ūžesio.

Minėta šeima labai dėkin
ga kun. Laurinaičiui ir kun. 
Aleksiūnui už jų padėtas pa
stangas įsigyti tą ūkį ir lei
dimą praleisti tame ūky lai
ką.

Patariame visiems lietu
viams, kurie turi automobi
lius, nuvykti ten ir pailsėti.

Sodaliečių bendra komuni
ja įvyks 9 vai. mišių metu 
ateinantį sekmadienį.

Pereitą sekmadienį Gyvo
jo Rožančiaus draugijos au
tobusais ekskursija į Lake 
Ronkonkoma sutraukė daug 
publikos. Du didžiuliai au
tobusai, apie 90 asmenų, iš
vyko.

PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

AUKA „AMERIKAI”

Nuoširdi „Amerikos” skai
tytoja T. Jakubčionienė pa
skyrė $1.00 N. Y. Lietuvių 
Dienos fondui už laimėjimų 
knygutę per M. Brangaitie- 
nę.

Už auką širdingai dėkoja
me. Adm.

LIETUVIŲ DIENA PASAU
LINĖJE PARODOJE

Lietuvių Diena, kuri turė
jo įvykti rugpiūčio 17 ir 18 
d.d., įvyks rugpiūčio 24 die
ną, šeštadienį, New Yorko 
Pasaulinės Parodos Ameri
can Common aikštėje. Pir
masis rengimo komitetas pa
keistas darbo komitetu, ku
ris pasirūpino suruošti tai 
dienai darbų ir meno paro
dėlę bei muzikalę programą. 
Lietuvių programa prasidės 
7 vai. vak., kurioje dalyvaus 
muz. Jono Brundzos veda
mas choras, L. Stilson-Anta- 
navičienės šokikių grupė, 
kanklininkas M. Skadaus- 
kas, dainininkas A. Vasi
liauskas ir daug kitu. Kun. 
Žvirblis pasakys įžanginę 
kalbą, seks ir kiti kalbėtojai. 
Daug lietuvių pakviesta, 
kaip garbės svečiai. Tą die
ną, atsilankiusiems i New 
Yorko pasaulinę parodą įėji
mas į Lietuviu Dienos pra
mogą bus visiems dykai. 
Lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti. (

H. V. Kulbokienč,

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

j pradžia.
ikintinos pastangos, 
ėjos Paskalos, 
išta „džiaugsmas”.
1*

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Liet. Kat. Federaci
jos suvažiavimas į- 
Lietuvai Gelbėti Fon- 
taėjo dvi savaitės nuo 
jįšmingo nutarimo ir 
u padėtas pagrindas— 

— yno lietuvių katalikų 
juota visuomenė pir- 
itsiliepė, nusiųsdama 
i Apie šią pradžią 
įas” taip parašė: 
oklyno lietuviai ka-

11

Tel. EVergreen 4-7142
OIOIOIOIOIO

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENĖ _________,____________

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge^ 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS;

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

kai kasdien buvo kurstomi 
nekovoti.

KRIKŠTYNOS

Rugpiūčio 10 d. V. J. At
simainymo bažnyčioje buvo 
pakrikštytas Ant. O. Grun- 
skių sūnus. Gavo Antano- 
Petro vardus. Krikštynų po
kylis įvyko liet, piliečių klu
be, Maspethe. Svečių daly
vavo per 50 asmenų. Prie 
skanių valgių ir gėrimų 
linksmintasi iki vėlumos. 
Mažajam Antanukui linkima 
išaugti tikru lietuviu, ir a- 
teityje pasekti tėvelio pėdo
mis, dalyvaujant lietuviška
me veikime. Rep.

AMERIKA yra Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

parodė gražų, patrio- 
pavyzdį kitoms kolo- 
,kurių veikėjai turėtų 
Ui, pasitarti ir pra
sti. Reikia steigti 
ii Gelbėti Fondo sky- 
akia šaukti jų susirin- 
reikia rengti prakal-

Geriausias pasirinkimai Urbas laukiai SHiar-

Brooklyn, N. Y,

šsijudinimo. Ateina 
patogesnis laikotar- 

; kokiai visuomeninei 
tad ir padirbėkime, 
kad neliks nė vienos

NOTICE is hereby given that Licens ,* kUF! UepriSldeS 
GB 1101 has been issued to the underr r
to sell beer at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
648 Manhattan Ave., Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed ol 
premises.

CATHERINE WATROBSKI 
Baran’s Food Store

648 Manhattan Ave., Brooklyn,

darbo.

itiniu laiku tautinin- 
isuomene, ar bent jos 
rie vadai, suskato 

NOTICE is hereby given that Licens _ eiioiiiina+ i uilHarV- GB 11331 has been issued to the under 10 SUSlJUHgLl, SUUary- 
to sell beer at retail under Sectio . ..{imrro Irnri cralS- 
of the Alcoholic Beverage Control _L| KUI1 gdlc

" iii ir veikti vieningos 
vardu. Jie rugsėjo 
Philadelphijoje šau- 
ižiavimą, kuriame 
būti sudarytas cen-

141 Rogers Ave., Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed . 
premises.

GEORGE J. JOYCE 
(Joyce's Quality Grocery & Delicatei

141 Rogers Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licenj 
GB 10973 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control Liaujanti bei jungian- 
25 Driggs Avenue, Borough of Bro .. , J °
County of Kings, to be consumed o 8188 pastangas tlk 
premises.

OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen)

25 Driggs Ave., Brooklyn,

Šias pastangas tik 
; tenka, nes vadina- 
mliškoje - tautinin

that Liceni risuomenėje nebuvo 
“undere^tia^> nebuvo pripa- 

the Alcoholic Beverage Control L dnwhpiJ
Engert Ave., Borough of Bn •UUVJ'UC£L

premises.of Kings’ to be conBUmed proga pasakyti- 
autininkai netiks- 
vadina vidurio sro- 
atrodo, kad visuo-

NOTICE is hereby given
EB 528 has been issued to the undei 
to sell beer at ) 
of 
77

CHARLES BINDERT
77 Engert Ave., Brooklyn,

EB 650 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectk , , ...
of the Alcoholic Beverage Control L ' IRUtOS Vidurį SUda- 
378 Weirfield St., Borough of Br<j__._ ,___ . _ . y___V. _
County of Kings, to be consumed ' - - -
premises. 

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn,

aonės, kurie išpažįs
ta! pilnutinio žmo- 
lymą, kas be tauty-

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
rengia smagų išvažiavimą į 
Forest parką, rugpiūčio 18 
d., šį sekmadienį. Pradžia 11 
vai. rytą. Jau seniai darbš
čiosios sąjungietės tam ruo
šiasi. Visi gaus įvairių ska
nių užkandžių ir gėrimų. Są
jungietės visiems maloniai 
patarnaus.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
atsilankyti. Bus puiki pro
ga grynu oru pakvėpuoti, su 
draugais ir pažįstamais pa
simatyti.

Visas išvažiavimo pelnas 
skiriamas Apreiškimo para
pijai. Jei tą dieną būtų lie
tus, tai išvažiavimas įvyks 
Apreiškimo parapijos salėje.

Mot. S-gos 29 kp.

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENNY HEISE
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER 
7001—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

ATOSTOGAUJA

Nuoširdi ,.Amerikos” skai
tytoja, Mot. S-gos 29 kuopos 
narė A. Cirkelienė su vyru 
atostogas leidžia Hartford, 
Conn. Po poros savaičių 
grįš vėl į Brooklyną. Linki
ma gerai pailsėti.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE 
7617—13 Ave., Brooklyn, N. Y.

ATVYKO KERENSKIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN FECHTER
184 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that LicenB?i , ._____
RL 7695 has been issued to the undei IKyDOS neįmanoma, 
to sell beer .wine and liquor at retail ; ( 
Section 107 of the Alcoholic Beverag I 
trol Law at 178 Sheffield Ave., Bore 
Brooklyn, County of Kings, to be co, 
on the premises. j

ROSE SCHLOSS 
178 Sheffield Ave., Brooklyn,1

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2377 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I 
95 Greenpoint Ave., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed i 
premises.

HELEN PIETRASZKO 
95 Greenpoint Ave., Brooklyn,

tautininkai, palik- 
’bą nuošaliai, išsi- 
iš vidurio ir daro 
šalį, į dešinę, kaip 
omenės dalis, socia- 
iro žingsnį į kitą 
irę. Katalikų visuo- 
p tik stovi pačiame

NOTICE is hereby given that Licen mqin Vari fantinin 
GB 6839 has been issued to the unde iUSld’ KdQ taULimn 

įsliau, susiorgani- 
165 Greenpoint Ave., Borough of Br lij jjp kūtii draiici. 
County of Kings, to be consumed I 0ULli UfaUS

to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I

premises.
CHARLES

165 Greenpoint Ave.,
SWIERSKI

Brooklyn,

Anglu Scythia laivu rug- 
niūčio 12 d. atvyko 774 ke
leiviai, kurių tarpe ir Alek
sandras Kerenskis, buvęs 
Rusijos ministeris pirminin
kas. kurio demokratinę vy
riausybe nuvertė komunis
tai. Kerenskis paskutiniu 
laiku gvveno Prancūzijoje. 
Tis pareiškė, kad Anglija ga
lės daug geriau laikvtis prieš 
vokiečius nei Prancūzija, ku
ri buvo susiskaldžiusi vidu
je, kuriai daug pakenkė 
prancūzai komunistai, atlikę 
..penktos kolonos” darbą. Jis 
girdėjęs Maskvos radijo 
prancūziškus urane Šimus, 
kuriais prancūzai darbinin-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P'kway. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Ave., F 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES E.
181 Patchen Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

H. LAUBER 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN GERNSTADT
565 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

•JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

upė, su kuria būtų 
artis ir naudingai

To 
Linki- 

7! jėgų bendrinimo 
pasiliktų už veik
ėt išeitų į priešakį.*—

NOTICE is hereby given that Licen ;hlV()S ETerOVpi 
EB 2618 has been issued to the unde .... 
to sell beer at retail under Sect! į linkime 
of the Alcoholic Beverage Control 
7802 — 13th Ave., Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed 
premises.

7802—13
SAVOY TAVERN. INC.

Ave., Brooklyn,

is hereby given that Licen 
has been issued to the und<

NOTICE 
GB 2580 ______________
to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control 
151 Franklin St., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed I 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER 
151 Franklin St., Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 11311 has been issued to the undr" 
to sell beer at i 
of the Alcoholic Beverage Control 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough of 
County of Kings, to be consumed i 
premises.

S. MOYLAN, INC. 
1715 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn,

istai ramina tikin-
M Lietuvoje tiky- 
oegresia pavojus, 

3vos komunistiški 
dar laikosi savo 

issued to the undefl. ... v . .
retail under Sectii sEFOtk žmonių ti- 
Beverage Control I • >111 . . _ ,iwinimus. Bet, 

'faktai: x
•poles vienuolynas

Bet

NOTICE is hereby given that Licen ®®UDlStU J VISI VIC- 
GB 2345 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I 
350 Irving Avenue, Borough of Br 
County of 
premises.

Kings, to be consumed
kišta gyventi tik

360 Irving
CHARLES MOSER 
Ave., Brooklyn, ^nės kapelionai 

i? vietas paskirtiNOTICE is hereby given that Licen
GB 2803 has been issued to the unde |u „1.1^4
to sell beer at retail under Sectii ..ulOKSlO SKIP!” 
of the Alcoholic Beverage Control I lInyjai • 4X ..i™, 
117 Greenpoint Ave., Borough of Br ) *ld,l, IS VISU H1O- 
County of Kings, to be consumed o'-” " 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, I

alinti kapelionai; 
! bus draudžiama

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 6865 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
525 Throop Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

MORRIS LIEBOWITZ 
525 Throop Ave., Brooklyn, J

'•lynams atimti 
dirbdami vie- 

h;?yvendavo.

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1465 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I 
169 Calyer St., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

ANDREW SCHELLE 
169 Calyer St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licet!
GB 2263 1 ' ’---- J “-------
to sell beer 
of the .____
161 Franklin _____—
County of Kings,, to be consumed <# 
premises. f ,

pareidavę liet, 
savo spaudoje 
Wiomis prie
iti savo ne- 
Wvtojus, kad 
•nį labai pa-

1 has been issued to the und< S. J a/rtri/s-
beer at • retail under Sectii "lyarka, SOVlc 

Alcoholic Beverage Control I W. 1 _ ro/iaHn. 
anklin St., Borough of Br JU redaKLO

MAURICE EGAN
161 Franklin Sa., Brool kuriuoseraudono-
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