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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS.
EINA KAS PENKTADIENI

ENĮ

KAIP 
sukaktis, 

didvyrių, 
gyboje. 
užmiršta... 

ai.

,7 d. sukaks aš- 
tai, kai Darius ir 
srskrido Atlantą, 
laisvą, nepriklau
są ir suklupo prie 
jkslo vartų. Savo 
ivo gyvybes jie 
Šaukojo jaunajai 
iie aukojosi, kad 
utoje atsirastų 
^šuolių, daugiau

tariaus ir Girėno 
aiškesnėje švie- 

teklydo. Birželio 
ūkstančiai pase- 

lakūnų pavyz- 
ištuonerių metų 
ir Girėno žygio 
čiai lietuvių mi- 
paties tikslo — 
a būtų gyva ir 
nilyje.

T d. atsiminkime 
)se visus tautos

m Para

■*. A ■ ‘■

TŪKSTANČIAI LIETUVOJE MIRĖ, 
KAD SVETIMIEMS NEVERGAUTŲ

reikalinga tinka
nti žuvusius dėl 
aisvės. Chicaga 
pradžią. Ten Įle

istos Vartų par. 
atlaikytos pamal
usius dėl Lietu- 
I Brooklyne iš- 
Įgedulo pamaldos 

26 d. Apreiški- 
[žnyčioje — lygiai 

nuo žuvusių lai-

MASPETH, L. L, M turi neužmiršta 
ių didvyrių, tu- 
šviesią ateitį.

1AIJA BROOKLYN) J

HORAS

AINOS —LAIMĖJIMAI

LEN Orkos
entų

is Roosevelt pa- 
r demokratinėje 
galima staigus, 

iu atliekami žy- 
š 7 d., kai Pre- 
mgresui nusiun- 
lą apie Islandi- 

įęrio pirmininko 
csiųsti kariuome- 
l, į Islandojos sa- 
si tūkstančiai a- 

j|ūrininkų.
IIE nuo New Yor- 
) mylių. Ten da- 
os šalies saugu- 
|bazė. Islandija 
ita į vokiečių ka

binų sritį. Ame- 
>kietijos karinių 
lugiškas” susiti- 
itike labai leng-

Kaunas. — Birželio 26 d., 
ketvirtadienį, karių kapinė
se palaidoti lietuviai kariai 
ir partizanai: studentai, ū- 
kininkai, darbininkai, įvai
rių profesijų žmonės. Jie 
žuvo Lietuvos sukilime prieš 
pavergėjus bolševikus.

Laidotuvės buvo labai 
liūdnos, tylios, tačiau nepa
prastai įspūdingos. Jose da
lyvavo gausios minios lie
tuvių, atėjusių atsisveikinti 
su savo žuvusiais didvyriais, 
kurie mirė, kad Lietuva ir 
lietuvių tauta gyventų.

Birželio 27 d. laidotuves 
aprašė Kaune einąs dienraš
tis „Į Laisvę.” Šis dienraš
tis paskelbė švietimo mini- 
sterio prof. Juozo Ambraze
vičiaus kalbą, pasakytą per 
laidotuves. Čia paduosime 
ministerio Ambrazevičiaus 
kalbos žodžius:

„Ne pirmas kartas šioje 
vietoje prasiveria duobė, kad 
priimtų kūnus tų, kurių 
kraujas reikalingas palais
tyti tautos laisvei. Tačiau, 
niekada toji duobė nebuvo 
tokia didelė, kaip šiandien. 
Tai 
mė 
Tai 
nės 
jos 
tisi
stančiai, savu noru ryžtasi 
mirti, kad tik 
nevergautų.

Pajaučiam šių 
akivaizdoj visos

rodo, kiek Lietuvos že- 
yra ištroškusi laisvės, 
rodo, kokia stipri Tėvy- 
meilė jau yra išaugusi 
vaikij širdyse, kad iš- 
jų būriai, šimtai ir tūk-

svetimiems

tautos pa-

siryžimą gyventi per mir
tį. Didingas tai momentas, 
bet ir graudus. Graudu su 
kritusiais didvyriais išsiskir
ti kovos draugams, tėvams, 
artimiesiems — graudu ir 
laikinajai vyriausybei. Ko
vos draugams ir kariams 
telieka vienas nuraminimas: 
partizanai kovojo ir žuvo 
didvyriškai, kaip kovoja nar
siųjų pasaulio tautų sūnūs.

Tėvams, giminėms ir ar
timiesiems, tėvynės vardu 
dėkojame, kad išaugino ir 
atidavė tėvynei tai, ką jie 
turėjo brangiausia. Visai 
tautai graudu, kad neteko 
tų žmonių, kurie jos gyve
nimo pažangai buvo reika
lingiausi — neteko idealin- 
giausių žmonių. Pasiliko, ta
čiau, viltis, kad jų kraujas 
neišgaruos be vaisių šioms 
dienoms ir ateičiai.

Šios tylios kuklios laido
tuvės, kaip tylus ir kuklus 
buvo mūsų partizanų pasi
aukojimas, ateityje pavers 
jų kapus gausiai lankoma 
vieta tylos ir ramybės. Tos 
ramybės, kurioje telkiasi, 
bręsta nauja dvasios ener
gija naujam gyvenimui kur
ti ir dėl jo kovoti.

Skyrium ar būriais lanky
damiesi prie šių partizanų 
kapų, stiprėsime dirbti, o 
jei reikės, ir mirti dėl to 
idealo, dėl kurio jie aukojo
si, būtent — dėl Lietuvos 
laisvės.”

Washington. — Liepos 7 
d. prezidentas Roosevelt pra
nešė Kongresui, kad tą die
ną Jungtinių Amerikos Val
stybių karo laivynas už
ėmė Islandiją. Ši sala yra 
apie 2,900 mylių nuo New 
Yorko, 900 mylių nuo Nor
vegijos, 800 mylių nuo Ško
tijos. Taip pat prezidentas 
pranešė, kad Amerikos ka

riuomenės daliniai nusiųsti 
į kitas bazes — į Trinidadą, 
arti Panamos kanalo ir į 
Anglijos Gvijaną, į šiaurę 
nuo Brazilijos, Pietų Ame
rikoje.

Islandijos užėmimas at
liktas Islandijos vyriausybei 
prašant. Islandija turi 120,- 
000 gyventojų. Nuo 
metų iki 
priklausė 
Islandija 
klausoma
Danija turėjo artimus ry
šius, nes Danijos karalius 
buvo ir Islandijos karalium.

Pernai gegužės 10 d. Is
landiją užėmė anglai. Is
landija tada pareiškė pro
testą, tačiau anglai paaiški
no, kad užėmimas įvykdy
tas tikslu apsaugoti Islan
diją nuo Vokietijos, kuri

1381 
1918 m. Islandija 
Danijai. 1918 m. 
pasiskelbė nepri- 
valstybe, bet su

Hitleris Lankėsi

prieš mėnesį buvo užėmusi 
Daniją.

Šių metų gegužės mėnesį 
Islandijos tautos atstovų rū
mai nutarė nutraukti bet 
kokius turėtus ryšius su Da
nija ir paskelbė Islandiją 
nepriklausoma respublika. 
Rūmai kreipėsi į Ameriką 
respublikos pripažinimo rei
kalu. Prezidentas Roosevelt 
paskelbė Kongresui susira
šinėjimą, kuris parodo, kad 
Amerikos kariuomenė nu
siųsta Islandijon tik laiki
nai, kad Amerika pripažįs
ta ir gerbia Islandijos ne
priklausomybę, pasižada ne
sikišti į vidaus santvarkos 
reikalus. Islandija prašo pa
sikeisti diplomatiniais at
stovais. Prezidentas priža
dėjo prašyti Kongreso su
tikimo paskirti Amerikos 
diplomatinį atstovą Islandi
jai.

Anglai Islandijoje turėjo 
apie 80,000 kareivių. Dabar 
jie galės būti panaudoti ki
tur, 
veik 
jyba. 
jaus
kalinga ir Anglijai ir Ame
rikai. Salos sostinė yra 
Reykjavik, kuriame gyvena 
apie 18,000 asmenų.

Islandijos gyventojai 
išimtinai verčiasi žve- 

Yra ten ir alumini- 
rūdos, kuri labai rei-

Anglams Pasisekė

KINIJA GINASI PENKTUS METUS

ik- 
•ko 
kė, 
ik- 
su- 
įsų 
ytė 
•iai 
tris 
lis, 
vo-

niais daviniais šiuo metu J.¥ 
Valstybėse yra milijonas įe: 
chroniškų alkoholikų, kuriųifc: Karo plėtimo 
skaičius kiekvienais metais tfe ’ 
padidėja apie 60,000. Šiuos Ifc 
davinius suteikė Dr. Thomas te 
J. Meyers.

„Alkoholis, — sako dr. T.’tfc

padidėjo. Ta
ta turi rūpintis 
au.

įflg ką ateinančios 
tės prabils.

<1. Meyers — yra didžiausias ter [*** . .
šiuo metu visuomenei sve-oi; nerąlim0 į^su-

Liepos 7 d. sukako ketve- 
ri metai, kai prasidėjo da
bartinis Japonijos - Kinijos 
karas. Jo pradžios priežas
tis labai paprasta — prie 
Peipingo miesto, ant Marco 
Polo tilto, susirėmė kinų ir 
pajonų sargybiniai. Japonai 
apkaltino kinus ir pradėjo 
puolimą.

Milijonai kinų skaudžiai 
nukentėjo. Mūšiuose jų žu
vę apie du milijonai. Apie 
50 milijonų persikėlė į Ki
nijos vidurį, kur kinai, ge
nerolo Čiang Kaišeko vado
vybėje, tęsia priešinimąsi.

Kinai daug paramos gauna 
iš Amerikos.

Japonai ir šiandie nežino, 
kada jie galės užbaigti pra
dėtą karą prieš kinus.

— Radijo" agentūros ■ prane
šimu, šiomis dienomis į Lie
tuvą buvo atvykęs Vokieti
jos kancleris Adolfas Hit
leris. Jis atvykęs iš Tilžės 
ir buvo sustojęs Šiauliuose. 
Iš Šiaulių jis pasiekęs Lat
vijos pasienį ir grįžęs atgal 
į Vokietiją.

VYSKUPAI SMERKIA NACIUS

tingumo priešas po veneri- J 
nių ligų, taipgi jis ekono- 
minė problema.”

yra 
5OS- 
liro 
įkė, 
pri- 
jam 
ne- 
bū-

(veikiąs „Polish 
[Center” dažnai 
| biuletenius. 93 
I lenkai kartoja 

apie 
Itepsto lenkiškumą.

Pagal jį, penki bilijonai į ‘ d . 
dolerių išleidžiama alioto-:. F? " - 
lika™ škeibia,"kad

Įševikų kare nu- 
„lenkų Vilniaus

ja, ligoninės ir kt. 1940 me
tais alkoholiui išleista 3 bi
lijonai 344 milijonai dolerių.

Naujus Lėktuvus
Statys Fordas

f Ii taikintis su jų 
' laidojusiais bol- 
t i gali pamiršti
S
J

kardoninio popieriaus, tad 
nereikią jų bijoti. Na, ir 
puolė lenkų kariai durklais 
ir peiliais tuos „popierinius” 
tankus. Visi žinome, koks 
tų suklaidintų karių likimas.

Ir bolševikų komisarai 
drąsina savo karius, kad tik 
narsesni jie būtų. Tad su
prantama, kodėl tiek daug 
jų žūna.

Berlynas. — Liepos 6 d. 
Vokietijos katalikų bažny
čiose perskaitytas vokiečių 
vyskupų laiškas, kurio pra
džioje džiaugiamasi Vokie
tijos kariuomenės aukšta 
dorove ir reiškiama ištiki
mybė šalies vyriausybei, ta
čiau stipriai nusiskundžiama 
sunkia katalikų padėtimi. 
Laiške nurodoma, kad Vo
kietijos katalikai neteko sa
vo mokyklų, o paskutiniu 
laiku beveik visos spaudos 
ir net vaikų darželiai už
daromi. Vienuolynų ir ti-

kai kuriose nacių kny- 
rašoma, kad vokiečiai 
pasirinkti arba Kristų 
tėvynę.

kybinių organizacijų nuosa
vybės be pagrindo nusavin
tos;
gose
turi
arba

Vyskupai kviečia tikin
čiuosius tvirtai atlaikyti 
bandymo valandas ir ištikti 
sąmoningais katalikais.

Tokio laiško, pasižyminčio 
dideliu griežtumu, vokiečių 
vyskupai nuo dabartinio ka
ro pradžios dar nebuvo iš
leidę.

Kairas. — Šios savaitės 
pradžioje dienos metu ang
lų lėktuvai atskrido virš Si
cilijos salos ir čia bombar
davo Palermo uostą. Ang
lams taikyti buvo labai leng
va, nes uoste buvo daug 
prekybinių ir karinių laivų. 
Anglų pranešimu, mažiau
siai penki italų laivai smar
kiai sugadinti.

Italai pripažino, kad an
glams bombardavimas pasi
sekė, tačiau nepripažįsta di
delių nuostolių. Tuo pat 
laiku Roma paskelbė, kad 
pietinėje Etiopijoje anglams 
pasidavė 5,000 italų, kurių 
tarpe buvę 1,00 karių, 2,000 
civilių ir 2,000 vietinių.

Gauti paskutiniai prane
šimai iš Kauno ir Berlyno 
pilni labai liūdnų žinių apie 
Lietuvos miestų, miškų, ki
tokio turto ir žmonių liki
mą. Jie sako, kad Lietuvo
je labai sunaikinti Panevė
žio, Radviliškio, Šiaulių, Ma
rijampolės ir Vilkaviškio 
miestai, šiuos miestus bol
ševikai naikino partizaninio 
karo metodais, viską degin
dami, naikindami. Jie pa
degė Kazlų Rūdos miškus. 
Kaunas ir Vilnius, palygi
namai, mažai nukentėjo.

Lietuvos piliečių sąjungos 
Vokietijoje iždininko Dr. Pet
ro Ancevičiaus pranešimu, 
Berlyne gauta šiurpių žinių 
iš Vilniaus. Minint Lietu
vos užgrobimo vienerių me
tų sukaktį, Vilniuje birželio 
14 -15 d.d. bolševikų čekis
tai (slaptoji policija) sunk
vežimiais važinėjo po mies
tą ir iš namų į namus rin
ko lietuvius vyrus, moteris 
ir vaikus. Viso suimta apie 
10,000 lietuvių, kurie buvo 
nugabenti Naujoj on Vilnijon 
ir ten sukrauti į vagonus. 
Kiek vėliau vagonai buvo 
užplombuoti ir paleisti Ka- 
zakstanan ir kitų Rusijos 
gelmių kryptimi. Bet ne vi
sus suspėta išgabenti, nes 
tuojau prireikė patiems bol
ševikams vagonų. Tada su
imtųjų lietuvių dalis paleis
ta, o kiti sušaudyti.

Tuštino Vilnių
Karo išvakarėse bolševikai 

iš Vilniaus išgabeno maistą, 
avalinę ir kitus daiktus. 
Kaip praneša Berlyne, lie
tuviai Vilniuje * drauge su 
vokiečiais kovėsi prieš bol
ševikus. Čia pasižymėjo lie
tuvių korpuso daliniai, ku
rie apsaugojo didelę Vilniaus 
miesto dalį nuo sunaikini
mo.

Šaudė gydytojus
Kaip praneša iš Kauno, 

bolševikai visus gydytojus, 
kurie nebuvo pasislėpę ir 
nesutiko keliauti drauge su 
bolševikais, šaudė be pasi
gailėjimo. Tokio pat likimo 
susilaukė ir slaugytojos.

Šiaulių nelaimė
Šiaulių miestas ne tik su

griautas, bet juose įvyko

STALINAS PRIPAŽĮSTA PAVOJŲ

a

upa- 
'ran- 
svie- 
iškei 
tavo 
*ran- 
kad 

oku- 
pa-

1 štiš 
nešė,

108 
l bi- 
iama 
išlai-

AKŲ

LATVIJOS PREZIDENTAS RYGOJE?
Radijo pranešėjai, kaip

Detroit. — Fordo nauja 
motorų dirbtuvė naujausiais 
prietaisais žada pastatyti 
apie 205 lėktuvus per mė
nesį. Dirbtuvės namai uži
ma 915 akrus žemės ir yra 
apie 4 mylias už Ipsilanti. 
Mich. Iš 205 lėktuvų 75 bus 
bombonešiai, kiti lengvesnio 
tipo.

Nauja Fordo dirbtuvė kaš
tavo 47,620,171 dol. Visa 
dirbtuvė pastatyta- pagal 
Jungtinių Valstybių aviaci
jos 
Kai 
kad 
bai

autoritetų nurodymus, 
kurie inžinieriai mano, 
gamyba galėtų dvigu- 

būti pakelta.

VOKIEČIŲ IR RUSŲ 
JĖGOS

Kareivių vokiečiai turi 
tarp 5 ir 6 milijonų, rusai 
tarp 2 ir 4.5 milijonų; me
chanizuotų dalių vokiečiai

savo tautiečių 
ievikų Sibire ir 
jse, bet jie ne- 
iinti lietuviams 
f’audų. Jie skel- 

su velniu su- 
11 apie lietuviams 
’ riaudų atitaisy- 
I ilyoti nenori.
f į kur gi tas jų 

į nuves!

: per savo pro- 
jtaigas skelbia, 

tankai didelėje 
netikri, o tik me- 

paleisti tik gas- 
itikrų tankų prie
kį tik vienas tik-

kų žinia prime- 
lenkų karą. Len- 
1939 m. iš ank- 
įkyta, kad vo
ki iš paprasto

Visų stebimasi vokiečių Wythe Williams ir kiti, skel- 
kariuomenės patvarumu, jos bia, kad į Rygą jau atvy- 
atskirų karių didele dvasine j ko Latvijos prezidentas Kar- 
stiprybe. Paskelbtieji vokie-1 lis, Ulmanis ir tuojau pra- 
čių štabo daviniai apie jų! dėjęs organizuoti naują Lat- 
kariuomenės tvarką atiden
gia tą paslaptį, kuria domi
si ir vokiečiams nepalankūs 
amerikiečiu laikraščiai.

Visur įprasta kareivį au
klėti būti drąsiu, mirties 
nebijančiu tėvynės gynėju. 
Paprastai, kareiviui skelbia
ma ir į galvą kalama min
tis: „Kovok dėl tėvynės ir 
drąsiai mirk.” Vokiečiai var
toja kitą receptą. Jie savo 
kareivį kitaip auklėja.

Vokiečiu kariai sąmonin
gai auklėjami šiuo šūkiu: 
„Kovok narsiai dėl tėvynės 
ir gyvenk.” Pasiryžimas ir 
raginimas gyventi stipriau 
veikia ir aukščiau kelia ko
votojo dvasią, nei kalba apie 
mirtį.

Iškranstomi
Maskva. — Liepos 7 d. čia 

viešai pranešta, kad šiomis 
dienomis iš Maskvos išga
benami vaikai. Tai daroma 
saugumo sumetimais, nes ar
tėja vokiečių bombardavimo 
pavojus. Miesto gatvėse pil
na smėlio maišų. Visa bol
ševikų veikla rodo, kad ne
trukus laukiama didelių mū
šių dėl Maskvos likimo.

Susisiekimas didžiu oju 
traukiniu per Sibirą nutrauk
tas. Geležinkelis naudojamas 
tik kariuomenės reikalams.

vijos vyriausybę. Ulmanis 
buvęs Vokietijoje, iš kur 
Rygon atvykęs antrą die
ną vokiečiams išvijus bolše
vikus.

Apie Ulmanį buvo įvairiau
sių gandų. Pernai buvo pa
skelbta, kad jis nužudytas 
prezidento pilyje. Buvo gan
dų, kad jis išgabentas į Ru
siją ir vėliau apie jį nieko 
daugiau negirdėta. Dabar 
staiga paskelbta, kad Ulma
nis gyvas ir kad iš Vokie
tijos jau atvyko į Latviją.

Dirbtuvę
Washington. —Prezidentas 

Roosevelt liepos 2 d. grą
žino Inglewood, Californijo- 
je, lėktuvų dirbtuvę jos sa
vininkams. Kariuomenės da
liniai paliko dirbtuvę tvar
koje ir ramybėje.

Pačių bolševikų praneši
mų pripažinimu, Vokietijos 
kariuomenė per pirmąsias 
17 karo dienų visame 1,800 
mylių fronte pasiekė vadi
namą Stalino įsistiprinimų - 
tvirtovių liniją, kuri yra Ru
sijos žemėje, už 1939 ir 
1940 metais pagrobtų teri
torijų ribų. Bolševikai visiš
kai išstumti iš rytinės Len
kijos, iš Lietuvos, Latvijos, 
iš pietinės Estijos, Bukovi
nos ir Besarabijos.

Patys didžiausi vokiečių 
veržimais! šiuo metu eina 
Kievo, Smolensko ir Pskovo 
kryptimis. Iš šiaurės vokie
čiai drauge su suomiais ver
žiasi į šiaurinį Murmansko 
uostą. Leningrado kryptimi 
vokiečiai telkia savo jėgas 
Suomijoje ir Estijoje. Pieti
niame fronte, kaip skelbia 
vokiečiai, rumunai drauge 
su vokiečiais jau išstūmę 
bolševikus iš Bukovinos ir 
Besarabijos, kurios pernai 
atplėštos nuo Rumunijos. 
Mūšiams vadovavęs pats Ru
munijos kariuomenės vadas 
gen. Antonescu.

Bolševikų karių belaisvių 
Vokietijoje jau esą apie 400,-

000. Užsienio koresponden
tams tekę jų tūkstančius 
matyti buv. Lenkijos dalyje.

Pranešimai iš Maskvos 
skelbia, kad bolševikų ka
riuomenė visuose frontuose 
atlaiko vokiečių puolimus, 
kad daugelyje vietų vokie
čiai pulti. Bolševikų infor
macijų biuras iš Maskvos 
skelbia, kad nuo karo pra
džios vokiečiai netekę mili
jono sužeistų, žuvusių ir ne
laisvėn patekusių karių. Bol
ševikai skelbia, kad visame 
krašte organizuojami mili
jonai naujos kariuomenės.

Vengrų ir slovakų kariuo
menių vadovybės, praneša, 
kad jų daliniai yra perėję 
Rusijos teritoriją keliasde
šimt mylių gilumon, kad 
jiems sekasi stumti raudon
armiečius.

Paskutiniai radijo prane
šimai sako, kad vokiečių 
lėktuvai smarkiai bombarda
vo bolševikų susisiekimo li
nijas Smolensko - Maskvos 
kryptimi. Geležinkelis esąs 
visai sunaikintas ir Maskva 
esanti atkirsta nuo susisie
kimo su vakarine Rusijos 
dalimi.

skaudi žmonių tragedija. 
Bėgdami iš Šiaulių bolševi
kai išgabeno ir dalį sušau
dė 700 lietuvių kalinių. Su
naikintuose Tauragės apy
linkės kaimuose rasta daug 
išžudytų ūkininkų. Visoje 
apylinkėje daug našlių ir 
našlaičių.

Rūpinamasi tvarka
Lietuvos vyriausybė deda 

visas pastangas atstatyti 
tvarką. Pirmoje eilėje rūpi
namasi aptarnauti apiplėš
tus gyventojus maistu. „Mai
sto” kooperatyvams įsaky
ta atidaryti visus savo sky
rius Lietuvoje. Taisomas su
sisiekimas. Tarp Kauno ir 
Šiaulių bei Vilniaus geležin
keliu susisiekimas dar neat
statytas.

Teisingumo ministerijos į- 
galiotinis Mackevičius įsa
kė Lietuvos teisėjams, no
tarams ir prokurorams grįž
ti į savo eitas pareigas, že
mės ūkio ministerija įsakė 
valsčių viršaičiams paskir
ti patikimus asmenis bolše- 
vikij išvežtų ūkininkų ūkiams 
tvarkyti. Paštų valdyba rū
pinasi pašto, telegrafo ir te
lefono atstatymu.

Vyriausybės planai
Birželio 30 d. į Kauną 

atvyko generolas Stasys Raš
tikis, kuriam, atrodo, teks 
būti Lietuvos vyriausybės 
priešakyje. Pulk. Škirpa pa
siliko Berlyne savo pareigo
se, kaip nepriklausomos Lie
tuvos atstovas. Atvykęs į 
Kauną gen. Raštikis tuojau 
turėjo eilę pasitarimų su 
laikinosios vyriausybės na
riais, organizacijų valdybo
mis.

Prašo paramos
Rūpinamasi bedarbių liki

mu. Raudonasis Kryžius su
rašinėja bolševikų vergijos 
ir karo aukas, globoja po
litinius kalinius, kurie iš
laisvinti. Per radiją Raudo
nasis Kryžius kreipėsi į vi
są tautą, ypač į Amerikos 
lietuvius, prašydamas para
mos, skubios pagalbos, tūk
stančiams našlių ir našlai
čių, kurių vyrai ir tėvai ar
ba žuvo Lietuvos sukilime 
arba bolševikų nužudyti bei 
išvežti Rusijos gelmėn.

Pranešimai iš Kauno Lie
tuvos piliečių sąjungai Vo
kietijoje pasako apie šiur
pulingus įvykius karo išva
karėse. Eilė kaimų buvo su
deginta ir šimtai ūkininkų

žodis
E. Kauno 

arkivyskupas metropolitas 
Juozapas Skvireckas išleido 
atsišaukimą j tautą. Atsi
šaukimas perskaitytas per 
radiją. Jame arkivyskupas 
kviečia visus lietuvius su
telktomis jėgomis imtis sun
kaus darbo sunaikintam 
kraštui atstatyti.

Arkivyskupo

Liepos 4 šventės proga 
daugumas gyventojų turė
jo trijų dienų atostogas, ku
rias daugelis stengėsi pra
leisti naujoje vietoje, išva
žiuojant kur nors toliau. 
Tūkstančiai grįžo patenkinti, 
sustiprėję, atnaujinę pažin
tis, pamatę gražiosios gam
tos įdomių vaizdų. Tačiau 
583 amerikiečiai jau nebe
matys šio pasaulio saulės. 
Jie žuvo įvairiose nelaimė
se; daugiausia automobilių 
nelaimėse — jose žuvo 359 
asmenys.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. N©sunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

LIETUVA IŠTROŠKUSI LAISVĖS...

Kiekvienas lietuvis turėtų perskaityti Lietuvos švietimo 
ministerio Juozo Ambrazevičiaus žodžius, pasakytus bir
želio 26 d. Kaune per narsiųjų Lietuvos partizanų laidotu
ves. Kuklūs tai, paprasti žodžiai, kaip ir kukli, paprasta 
lietuvių tauta. Bet juose dvelkia didybė ir galingas tautos 
pasiryžimas gyventi, laisvai gyventi. Ir lietuvių tautoje 
tos pačios žymės — didingumas paprastume.

Ministeris jautriai pažymėjo, kad Lietuvos sukilime prieš 
pavergėjus gausios aukos parodo, kiek Lietuvos žemė yra 
ištroškusi laisvės. Visos tautos liūdesį jis turiningai iš
reiškė baisią žinią, kad tauta neteko savo idealingiausių 
žmonių. Tačiau jis atskleidė tikrą viltį tautos, kad did
vyrių kraujas iš juo palaistytos žemelės neišgaruos be vai
sių dabarčiai ir ateičiai.

Negalima skaityti šios kalbos nesusijaudinus, ypač ži
nant jos autoriaus ir jo bendradarbių dabartinėje Lietuvos 
vyriausybėje asmenybes. Tai tauriausi asmens, kuriems 
teko atsisveikinti su brangiausiais draugais, idealingiau- 
siais Lietuvos žmonėmis. Juk kas gali būti gražesnio, kaip 
atiduoti savo gyvybę už tėvynės laisvę? Juk kas gali pa
rodyti didesnę meilę, nei tas, kurs guldo savo galvą, kad 
kitiems būtų lengviau gyventi?

Birželio 22-24 d.d. įvykių aukų kraujas švariausiai nu
plovė pereitų metų gėdą, kai vyriausi pareigūnai bėgo, gel
bėdami tik savo asmenį, o visą tautą paliko didžiausioje ne
žinioje, nepasakę nė žodžio apie atslenkantį mirtiną pa
vojų. Žuvusieji kariai, ūkininkai, darbininkai, studentai, 
moksleiviai, įvairių profesijų žmonės nuvalė lietuvių tau
tos veidą, kuriame jau buvo pradėjusios sukti ratus ver
giškumo raukšlės. Tauta, kurios vaikai nesiaukoja, negali 
būti gyva. Tai suprato birželio 26 dieną palaidotieji, ku
rių pagarbai šiandie lenkiame savo galvas.

Kaip maža, skysta, primityvi dabar atrodo lietuvių ame
rikiečių praėjusių metų veikla! Lietuvos vadavimo, jos 
žmonių šelpimo reikalams sudėta vos per dešimt tūkstan
tėlių dolerių. Aiškintasi ir įsitikinėta, kad didžiausias pa
siaukojimas parodytas. Tik pamanykit, 700,000 lietuvių 
amerikiečių savo tėvų ir protėvių žemei išlaisvinti dešimt 
tūkstančių dolerių sudėjo! O ar sutiktų bent vienas už 
10,000 dolerių atiduoti savo gyvybę?

Palyginkim, lietuviai amerikiečiai, savo aukas su savo 
kraujo brolių ir sesių Lietuvoje aukomis? Jų visai, visai 
nematyti! Jos gal neatstoja nė lašo vandens jūroje. Ta
čiau nevaikščiokim iš gėdos paraudusiais veidais. Mes ga
lime visur rodytis pakeltomis galvomis. Juk esame kilę 
iš tautos, davusios tūkstančius didvyrių. Visi dabar ga
lime pilnai suprasti tikrąją Lietuvos himno pirmųjų žo
džių pramę. Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme!

Lietuva savo troškimą laisvės vėl iš nauja patvirtino sa
vo geriausių vaikų aukomis. Dabar mūsų visų pareiga 
pagelbėti ištikusiems Lietuvoje žmonėms pakelti visus var
gus. Nežiūrint koks karo galas bus, Lietuvos didvyrių 
pralietas kraujas bus didžiausias liudijimas ir gyviausias 
šauksmas į laimėtojus ir pralaimėtojus, kad Lietuva yra 
ištroškusi laisvės ir kad ji verta laisvo, nepriklausomo gy
venimo.

Kun. Dr. Juozas Vaškas, M.I.C.
naujasis Marianapolio Kolegijos rektorius, kurio pa
reigas pradėjo eiti birželio 8 d.

ŠVEICARAI MINI 650 METŲ SUKAKTĮ
Šių metų rugpiūčio 1 die

ną sukanka lygiai 650 me
tų, kai įsikūrė Šveicarijos 
respublika, kurią sudaro 22 
kantonų (apskričių) sąjun-

kiekvienam doram 
patrijotui rūpi, kas 
bus toliau? Kiek 
bus duota laisvės

ga (konfederacija). Šveica
rija gimė iš narsių šveica
rų pasipriešinimo Austrijos 
galingiems valdovams Haps- 
burgams.

Prieš 650 metų Urio, Švy- 
co ir Undervaldo kantonų 
gyventojai sudarė tvirtą są
jungą, kurios tikslas buvo 
priešintis pavergėjams ir su
kurti savarankišką šveicarų 
valstybę. Šveicarija ir šian
die vienintelė respublika, 
kurioje tikrai vykdoma de
mokratinė santvarka. Ten 
patys žmonės savarankiškai

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽODIS

Visiems lietuviams yra aiš
ku, kad sukilęs Lietuvos jau
nimas aukojo savo gyvybę 
tik vardan Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės, o kerš
to jausmas sovietų režimui 
ar talkai vokiečių kariuo
menės žygių čia, psicholo
giškai imant, rolės nelošė.

Dabar 
lietuviui 
ir kaip 
Lietuvai
ir pagelbos savo žaizdoms 

.gydyti?
Lietuvos ateities likimas 

šiuo momentu tebėra nepa- 
aiškėjęs. Vienas betgi daly
kas yra labai aiškus: Lie
tuvos žmonėms yra reika
linga visokia pagalba. Ne
prietelingi bolševikai taip te
rorizavo žmones, kad nebu
vo galima besusižinoti su 
savo giminėmis, o apie pa
šalpos suteikimą nebuvo 
prasmės nei kalbėti. O da
bar kaip bus, — gan netru
kus patirsime.

Lietuvos laikinoji santvar
ka, žinoma, dabar prigulės 
nuo vokiečių kariškos val
džios. Jau dabar
gandai mus pasiekia: 
Lietuvai kas tai 
nepriklausomybę, 
tų tiesa, ką tai 
Juk Lietuva bent
žvilgiu nėra nepriklausomy
bės nustojusi. Lietuvių tau
ta laukia Lietuvos nepriklau
somybės 
„naujos 
skelbimo, 
gyvas ir
metų Vilniaus aktas ir 22 
metų nepriklausomo gyveni
mo tradicijos. Tad ir turi
me reikalauti besąlyginės ne
priklausomybės atsteigimo, 
tokios nepriklausomybės, ku
ri priklausytų nuo valios 
lietuvių tautos, o ne tokios 
„nepriklausomybės,” kuri 
nuo lietuvių nepriklausytų.

44,000 romanšiš- 
keturios kalbos 
teises ir beveik 
šveicaras moka

PRANCŪZAI NEPRITARIA RUSI]
10 BOLŠEVIKŲ
įolševikų oku-

Lietuva, iškentusi ištisus 
metus (nuo 1940 m. birže
lio 15 d.) svetimoje okupa
cijoje, rusiško bolševizmo 
tipo, šių metų berželio 22- 
23-24 dienomis pateko į vo
kiečių karišką okupaciją, 
kaip 1914-1918 karo metu. 
Lietuva nėra užmiršusi vo
kiškos okupacijos anų lai
kų, todėl ši naujoji okupa
cija nėra jai didelė naujie
na, ypač kai ji atėjo rusų 
aziatiškos okupacijos pasė
koje. Lietuvai vienų metų 
bėgyje lemta perkęsti dvi
gubą okupaciją; tat galima 
sau įsivaizduoti, kiek skriau
dos kraštui yra padaryta, 
kiek skausmo jos gyvento
jams tenka patirti. O betgi 
lietuvių ištvermė nepalauž
ta, ypač Lietuvos jaunimo 
dvasia nepriklausomybės me
tu iš anksto pasirodė did
vyriška: prie pirmos pro
gos Lietuvos kariai, šauliai 
ir moksleiviai sukilo prieš 
sovietų tiraniją ir visam 
pasauliui parodė komunistų 
propagandos melagystę, būk 
Lietuva savo noru pasida
vusi sovietams, parodė ir 
tai, kaip buvo nepakenčia
mas ir nepriimtinas Lietu
vos liaudžiai rusiškas bol
ševizmas.

Kauno, Vilniaus ir visos 
Lietuvos lietuviai sukilo į-

kvėpti vien Lietuvos nepri
klausomybės troškimu ir, 
žinoma, ne tam, kad tar
nautų naujos okupacijos tiks
lams. Galimas daiktas, kad 
sovietų ir jų simpatikų pro
pagandos mašina bandys lie
tuvių sukilimą peikti ir derg
ti, gal būt prikaišios naciš- 
kumą. Tačiau kiekvienas 
nuoširdus lietuvis, kiekvie
nas kenčiančios Lietuvos 
draugas skaitys savo parei
gą priekaištus atremti.

Amerikos vyriausybė ir 
didžioji spauda Lietuvos pa
dėtį supranta; štai, pavyz
džiui, „The New York Times” 
liepos 1 d. laidoje taip sako: 
„Sukilimai Baltijos valsty
bėse buvo neišvengiami prie 
pirmos progos, nepaisant ar 
tai vokiečiams rūpėjo, ar ne; 
kaip ten būtų, pakraščių 
valstybės (suprask: Lietu
va, Latvija, Estija, Suomi
ja, Lenkijos Rytai) neturi 
tikrai laisvo pasirinkimo po
litikoje, — joms Tenka veik
ti žiauriausio teroro apy- 
stovose; ne mums juos teis
ti (girti ar kaltinti) jų tra
giško pasirinkimo valando
je.” Taip galvoja bešališkas 
Amerikos laikraštis. Taip, — 
sukilimas prieš sovietų te- 
roristiškai diktatorišką re
žimą Lietuvoje anksčiau ar 
vėliau buvo neišvengiamas.

įvairūs 
esą 

paskelbęs 
Jei tai bū- 

reikštų? 
teisės at-

atsteigimo, o ne 
nepriklausomybės” 
Lietuvai tebėra gi 
16 vasario 1918

Washington, D. C.
Redakcijos prierašas: Dėda
mi šį L. P. pranešimą, no
rime pasakyti, kad labai ne
aiškūs Pasiuntinybės vado
vybės žodžiai: „esą Lietuvai 
kas tai paskelbęs nepriklau
somybę.” Nejau manoma, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimą paskelbs 
ir įvykdys saugiose vietose 
sėdį asmenys? Lietuvos ge
riausi sūnūs birželio 22-24 
d.d. mirė, kad Lietuvos ne
priklausomybės idėja ir tik
rovė nežūtų, bet spindėtų vi
sur ir visada!

Maskvos 
siuntinį ( 
minėtą su 
pasirašė..

— GPU 
mi kratai 
lietuvių ir 
jasi progi 
tingesnius 
metu GPI 
laikrodžiu 
nas, žiedui 
ratus ir t 
tai sudar 
džiausią r 
agentai p< 
pasirinktų

— „Tar 
kad laikra 
jos rolė ' 
Visą lai! 
darbą pei 
firma „Soj 
koliškoji 
dirba tikr 
nes skait 
mams dėl 
vimo ar ' 
mis savai!

— Koop 
kios vals 
įmonės da 
našios į I 
tuves”
Lenino ir 
lentynose 
lamos tuše 
kos. Tik 
tos bulvė; 
pagrindinį

sabotažą ir kitokiais bi < n® tik suim 
kenkė prancūzų kariuon 
prieš vokiečius.

Prancūzai taip pat i 
Ii užmiršti, kad Vokiet 
nacių režimą pagimdė 
kas kitas, kaip tik k 
nistai, kurie įsakymus 
davo iš Maskvos ir ak 
klausydavo. Vokietijoje ,j okupantai pa
buvo demokratinė vyrii įtij, prieš tuos 
be, komunistai tautos a aje buvo Šau- 
vų rūmuose balsuodavo ( ,į 
ge su naciais. Komur 
ten daugiausia puldavę 
cialdemokratus.

Turint visus faktus d 
syje, visai nenuostabu 
dėl Prancūzija savo nek 
vyriausiais kaltininkais 
ko komunistus ir jų c 
— Maskvą.

Prancūzijos vyriausybė, 
maršalo Petain vadovauja
ma, nutraukė santykius su 
Sovietų Rusija. Kaip pra
nešama, laisvoje ir vokiečių 
užimtoje Prancūzijoje tokiam 
vyriausybės žygiui reiškia
mas aiškus pritarimas. Pran
cūzai negali užmiršti, kad 
1939 m. Sovietų Rusija iš
statė Prancūziją į sunaiki
nimo pavojų. Iki 1939 m. 
Rusija skaitėsi Prancūzijos 
sąjungininke, o tų metų ru
denį Maskva pasirašė sutar
tį su Berlynu ir tuomi da
vė ženklą vokiečiams pradė
ti karą.

Kol Vokietija pradėjo ka
rą, Prancūzijos komunistai, 
kurie buvo gerokai įtakingi 
prancūzų darbininkų masė
se, visą laiką garsiai šūka
vo už artimą bendradarbia
vimą su Rusija, už prieši
nimąsi Vokietijai. Kai Vo
kietija pradėjo karą su len-

h lietuvių in- 
dar daugiau 

linų tarnybų, 
įją įėjo visi 
‘-ariau pasižy- 

kurie neparo
do lankstumo 
^pantams. Di-

tvarkosi. Ten tebepraktikuo
jami masiniai piliečių susi
rinkimai, kurie nusprendžia 
svarbiausius reikalus, o iš
rinktieji pareigūnai juos vyk
do.

Šveicarijoje šiandie gyve
na 4,068,000 žmonių, kurių 
2,900,000 kalba vokiškai, 830 
tūkst. prancūziškai, 242,000 
itališkai ir 
kai. Visos 
turi lygias 
kiekvienas
visas keturias kalbas. Kiek
vienas šveicaras pirmoje ei
lėje save vadina ir laiko 
šveicaru.

Šveicarai sau laisvę iško
vojo lemiančiomis kovomis 
prieš austrus 1315, 1386 ir 
1388 metais. 1815 metais 
Paryžiaus taikos sutartimi 
Šveicarijai užtikrintas ir pa
žadėtas amžinas neutralu
mas, kurio iki šiol dar nė 
viena valstybė nėra sulau- 

šveicarai 
nepriklau- 
Jos neu-. 
dabar ka- kais, kai Rusija užgrobė da

lį buvusios Lenkijos, kai

žūsi. Ir šiandie 
naudojasi laisvu, 
somų gyvenimu, 
tralumą gerbia ir 
riaujančios šalys.

Kad ir užtikrintas šveica- Prancūzija stojo karan, pil
rams neutralumas, tačiau 
šveicarai visada pasiruošę 
ginklu ginti savo tėvynę. 
Šiuo metu šveicarai laiko 
gerai ginkluotų '250,000 as
menų.

650 metų sukaktis bus 
minima atitinkamomis iškil
mėmis per tris dienas. Vi
sai tautai kalbą pasakys 
Šveicarijos prezidentas Ernst 
Wetter. Šveicarų preziden
tas kasmet perrenkamas ir 
juo negali būti tas pats as
muo iš eilės dvejis metus.

Šveicarijoje yra Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus 
centras, kurs daug rūpinasi 
kariaujančių šalių aukomis. 
Jam pagelbsti keliolika šim
tų savanorių šveicarų.

dydama savo pažadus Lenki
jai, Prancūzijos komunistai 
kitaip prašneko. Prancūzų 
komunistų vadai, kaip Tho
rez, Peri ir kiti, pirmieji 
pabėgo nuo prievolės stoti 
į kariuomenę. Komunistų 
partijos vadovybė išleido at
sišaukimą į tautą, kviesda
ma priešintis vyriausybei, 
mesti ginklus, nestoti kariuo
menėn.

Tada valdžia uždarė ko
munistų partiją, bet ji tęsė 
slaptą ir prancūzų tautai 
pragaištingą veiklą. Komu
nistai organizavo dirbtuvėse

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

Skelbiame paskutinį sąrašą nuoširdžių „Amerikos” bi
čiulių, kurie parėmė New Yorko Apylinkės Lietuvių Dieną, 
įvykusią liepos 4 d. Jų parama buvo mums didelis dva
sinis ir medžiaginis sustiprinimas. Nors labai blogas oras 
ir pakenkė Lietuvių Dienai, bet pažadėtas laimėjimas pra
vestas visišku tikslumu ir pilnumu. Kas žadėta, tai iš
tesėta.

Malonu, kad ne tik New Yorko ir apylinkės „Amerikos” 
skaitytojai buvo palankūs, bet ir tolimesnių vietų lietuviai, 
mūsų bičiuliai, tokiu pat nuoširdumu prisidėjo. Visiems 
labai, labai nuoširdus ačiū už tokią paramą. Jūsų širdin
gas pritarimas bus geriausiu paakstinimu ir padrąsinimu 
per spaudą nepalaužiamai dirbti Katalikybei ir Lietuvybei.

Kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y.............
Ona Skužinskienė, New York, N. Y.......
U. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y. ...
J. Židanavičius, Brooklyn, N. Y...............
K. Damašienė, Brooklyn, N. Y................
Mrs. M. Cassar, Astoria, N. Y................
Mrs. Agnes Yashkus, Wilkes-Barre, Pa. 
Ona Danielienė, Baltimore, Md..............
Miss Mary Armalis, Brooklyn, N. Y. ... 
Teod. Slapšys, Brooklyn, N. Y..................
S. Kazlauskas, Bronx, N. Y......................
Pranas Kurmis, Woodhaven, N. Y.........
M. Karaktynas, Woodhaven, N. Y.........
T. Tamošaitis, Delmar, Del.......................
S. Dailidėnas, E. White Plains, N. Y. ... 
Jonas Antanaitis, Philadelphia, Pa.......
D. Anilionis, Elizabeth, N. J....................
B. Skardis, Great Neck, N. Y....................
J. Grigas, Brooklyn, N. Y....... .................
Mrs. A. Sniečkus, Waterbury, Conn.......
A. švermickienė, Jamaica, N. Y............
Julius Grigalauskas, Detroit, Mich.......
M. Barkauckas, Hoboken, N. J..................
G. Katiles, Brooklyn, N. Y...................... .•
Mrs. M. Andrews, Jersey City, N. J.......
J. M. Owirka, Dorchester, Mass...............
Elena Zakarauskas, Elizabeth, N. J.......
Mrs. J. Simutis, Waterbury, Conn.........
J. Dailydėnas, Bronx. N. Y........................
G. Unguraitis, Brooklyn, N. Y..................
B. Gustaitis, Scranton, Pa.........................
Mrs. A. Kaulis, New York, N. Y...............
Paul Ikamas, Brooklyn, N. Y....................
S. Vaiginienė, Brooklyn, N. Y........ .".........
O. Pranckevičienė, Brooklyn, N. Y..........
Helen Kundrotaitė, Rochester, N. Y........
J. Delionis, Jersey City, N. J............ ........
P. Keršulis, Brooklyn, N. Y.......................
O. Stagniunienė, Brooklyn, N. Y..............
Pr. Gudiškis, Waterbury, Conn.................
Ant. Mačiulaitis, New Haven, Conn........
A. Gigrius, Brooklyn, N. Y.........................
George Juškaitis, Brooklyn, N. Y...........
V. žaliauskienė, Brooklyn, N. Y...............
A. Urbelienė, Brooklyn, N. Y.....................
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įty, prieš tuos 
jjrie buvo Šau-

į iŠ pašalintųjų 
žmonių neduo- 
jjrbo. Tik pa- 
•jgiku jie buvo 
jišku kirtimo 

tga trūksta dar- 
jįngi Lietuvos 
įai naikinami, 
a kirtimo dar
ios tokios že-

IG. PADEKEVSKK normos, jog 
PALAIDOTAS • j .^ogus pajėgia

įirbti daugiau 
<o rublio. Tiek 
-os svaras...
'č iš komunistų 
įimti keli žy- 
komunistai. Jie 

kapinėse, arti Washing nu.
•pač didelė ne- 
ėšpatauja tarp 

rvusių komunis- 
rią komunistų,

Pianistas kompozit 
Ignacas Paderevskis, 
New Yorke birželio 2 
iškilmingai palaidotas Į 
5 d. Arlington, taut

kur jis atlydėtas iš 
Yorko.

New Yorke velionio 
nas liepos 2 d. buvo 
neštas į šv. Patriko h; laiką gyveno 
rą, kur jis laikytas pc Jie Latvijos 
są naktį. Liepos 3 d; vadina trocki- 
tedroje atlaikytos pam 
kurioms vadovavo ir a y J. Kutra 
karną žodį pasakė J. j jetuvoje” skun- 
kivyskupas Spellman, h sovietinė spau- 
maldose dalyvavo apie j per daug vie- 
asmenų. Iš Washingtoi į laikraštis nuo 
vo atvykęs lenkų am kuo besi- 
dorius Ciechanowski.

Mrs. A. Vigūnas, Brooklyn, N. Y............
Elz. Brusokienė, Broooklyn, N. Y............
A. Jankus, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. A. Navickas, Ozone Park, N. Y.......
Mrs. J. Gudiškis, Blissville, N. Y............
Adv. J. Bredes, Jr. Brooklyn, N. Y.........
E. Masiulis, Brooklyn, N. Y.......................
Juozas Ksčenaitis, Bronx-Nk Y- 
Urš. Janush, Brooklyn, N. Y....................
S. Kazlauskis, Brooklyn, N. Y......... ........
Mrs. J. Vaiciekauskas, Brooklyn, N. Y. . 
A. Slivinskienė, Brooklyn, N. Y..............
J. Terebeizienė, Brooklyn, N. Y..............
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y................
A. Nadzeika, Brooklyn, N. Y....................
V. Janušonienė, Brooklyn, N. Y..............
E. Tarnauskienė, Maspeth, N. Y..............
A. Brusokienė, Maspeth, N. Y..................
V. Kirvelienė, Brooklyn, N. Y..................
Miss. J. Kunickas, Maspeth, N. Y...........
N. N., Brooklyn, N. Y.’............. :..... ..........
A. Rubikauskas, Maspeth, N. Y..............
Ch. Johnson, Brooklyn, N. Y....................
O. Šarkaitė, Brooklyn, N. Y......................
A. Tvaskienė, Brooklyn. N. Y..................
A. Laukaitienė, Maspeth, N. Y................
J. Sidabras, Brooklyn, N. Y.......................
M. Kurinskienė, Brooklyn, N. Y..............
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y.........
A. Liutvinienė, Maspeth, N. Y................ .
M. Šertvytienė, Woodhaven, N. Y........... .
O. Petrulionienė, Brooklyn, N. Y............
Ona Cieplienė, Maspeth N. Y..................
K. Dobrovolskis, Brooklyn, N. Y..............
EI. Jurgelienė, Jamaica, N. Y..................
Ona Daubarienė, Brooklyn, N. Y............
K. Dumblienė, Brooklyn, N. Y................ .
P. Starkiutė, Brooklyn, N. Y.................... .
V. Urbonas, Brooklyn, N. Y......................
J. Tamulėnas, Maspeth, N. Y.................... .
H. Zeikienė, Brooklyn, N. Y......................
V. Daubaras, Brooklyn, N. Y....................
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y.....................
S. Jakupčionis, Brooklyn, N. Y................
J. Januškienė, Maspeth, N. Y...................
A. Kivytienė, Maspeth, N. Y.....................
V. Grigaitis, Belmore, N. Y......... ......... :...
Er. Poderis, Brooklyn, N. Y.....................
Mrs. Bukunt, Great Neck, N. Y................
T. Čižauskas, Brooklyn, N. Y.....................
Pr. Lauraitis, Maspeth, N. Y................. i...
M. Tamašauskas, Maspeth, N. Y.............
R. Jokubonis, Woodhaven, N. Y...............
Pr. Dulkė, Maspeth, N. Y............................
A. Garliauskas, Brooklyn, N. Y...............
P. Kizis, Maspeth, N. Y................................
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y..........................
J. Skarulienė, Brooklyn, N. Y...................
P. Šlapikas, Maspeth, N. Y........................
K. Remenčius, Maspeth, N. Y...................
B. Daknis, Port Washington, N. Y..........
G. Tumas, Brooklyn, N. Y.........................
K. Butauskas, Brooklyn, N. Y....................
V. Vyšniauskienė, Maspeth, N. Y............
V. Zaukus, Brooklyn, N. Y.........................
Leopoldas Grigonis, New Haven, Conn. 
Ona Giraitienė, Newark, N. J......................

Į to, prenumeruo- 
•są kurį iš laik
ytai reikalo 
lis kitą” 
i Lietuva" įsi- 
rijos įvykių ap
snūdai nupasa- 
■i Jugoslavija bu
ri prie ašies val- 

...... ą vėliau Jugo- 
.. . . . . To perversmas, 

.....r riejo dviejų da- 
..... d, kaip sovietų 
— u valandas prieš 

. . . . ’išė draugingumo 
. . . . Jugoslavija ir 
--- ri laiko „genia- 

. . . . iris išvarė iš

si

— Kaur. 
duodama 
250 grami 
nas kilogr 
Maisto pn 
mėnesio v 
pristigti, : 
mažyn, tu 
turi išmai 
pusę milij 
čių šaranč 
produktai 
išvežami s

— Kaine 
(ginamos s 
vikijos k? 
visą laiką 
tesnės. Pi 
produktų 
se Pabalti 
vo palikti 
dabar ein 
susilyginin 
jų” resput

TO ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)

... ts susilaikė nepuolęs Andriui ant 

.0 žibėjo dėkingumu. Visai kit 

.. &as. Jis išsyk pamatė, kad , 

... -neturi čia ką veikti. Tas reve 

.. T tik šaudyt, bet ir vartoti sa 
0te nedaug ką su juo bepeš 

" 'ritiną savo malonumą, žandai

Tklysti: aš esu jūsų rankose, 
■'irius tavo, vienok neatlikai 
; pasakęs jūsų Kudirkos apda 
' Tamsta gali mane nušaut: 
J tėvą, bet vienu šūviu nepai 
ššzacijos. Aš dabar stoviu 1 
’ginkluotą ranką negaliu argur 
^ai Bet likimo ratai apsisuk 

labai greitai, atsidursi mūsų

susiaurėjo. Kietu, plienini

į tamstai pareiškiu, kad aš jū 
Mano rankos dar nėra krauji 

i -rivau revoliucijoj, kad padėč 
-j prispaudėjų jungą. Kas ji 
-i Kokias teises čia jūs turite?
- X nepageidaujami grobikai.
- Ą teisę ir pareigą jus išvary 
... Gaištu, Bet ar maištą kelia š 
... ri’agį iš savo namų? Mes jūs 
... tiarai čia dar šeimininkauja, 
J A toks šiurpus sukrėtimas, ka 
I Mucijos viesulas iššluos jus i 
W ®es patys paliksime šeimi 
l'^jsti esąs mano teisme. Taig 
; ‘^®ipa, aiški ir — teisinga, b

0tyk pono Tautgėlos nei jo i 
H kad juodu nieko nekalti. M 
M eš žandarų teismą. Jei 
0o nelaimė ir atsakomybė, t 
dildyk! žinau, kad turi tvirt 

-įklausyti ir savo žodį, jeigu jį 
įp proga sulaužyti. Taigi, a
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incūzijos vyriausybė, 
ilo Petain vadovauja- 
nutraukė santykius su 
tų Rusija. Kaip pra
na, laisvoje ir vokiečių 
:oje Prancūzijoje tokiam 
usybės žygiui reiškia- 
aiškus pritarimas. Pran- 

negali užmiršti, kad 
m. Sovietų Rusija iš-
Prancūziją į sunaiki- 
pavojų. Iki 1939 m. 

ja skaitėsi Prancūzijos 
įgininke, o tų metų ru- 
Maskva pasirašė sutar- 

i Berlynu ir tuomi da- 
mklą vokiečiams pradė- 
irą.
)1 Vokietija pradėjo ka- 
Prancūzijos komunistai, 
e buvo gerokai įtakingi 
cūzų darbininkų masė- 
zisą laiką garsiai šūka- 
iž artimą bendradarbia- 
į. su Rusija, už prieši
nsi Vokietijai. Kai Vo- 
ja pradėjo karą su len- 
, kai Rusija užgrobė da- 
>uvusios Lenkijos, kai 
icūzija stojo karan, pil- 
ima savo pažadus Lenki- 
Prancūzijos komunistai 

ip prašneko. Prancūzų 
unistų vadai, kaip Tho-

Peri ir kiti, pirmieji 
igo nuo prievolės stoti 
:ariuomenę. Komunistų 
Įjos vadovybė išleido at- 
ukimą į tautą, kviesda- 

priešintis vyriausybei, 
ti ginklus, nestoti karino- 
ėn.
ada valdžia uždarė ko- 
listų partiją, bet ji tęsė 
tą ir prancūzų tautai 
maištingą veiklą. Komu- 
ai organizavo dirbtuvėse

-J BUVO BOLŠEVIKŲ VERGIJOJE
[k

prieš įdėjus bolševikų oku- 
jv buvo ne tik suim-

itančiai lietuvių in-
i, bet dar daugiau

Skaitytoju Laiškai

įneš v.

i 
naciu >’.vu’rL Uttl —s--- kag^ is įvairių tarnybų, 
nistaik j , ar mažiau pu»ip<y- 
,/°^nonės, kurie neparo- 
, alaujamo lankstumo 
1??^ ,ulio okupantams. Di- 
D®’ ršimą okupantai pa- 
^^irp kitų, prieš tuos

811 U, kurie buvo Šau-

:ategoriją įėjo visi 
ar mažiau pasižy-

ge siiį
• 1, >ciaiQ^; etam į§ pašalintųjų 

Turit: ybų žmonių neduo- 
syje, ;ito darbo. Tik pa- 
dėlh^įoju laiku jie buvo 
vyriinįį į miškų kirtimo
ko nes čia trūksta dar- 
—Masb. kadangi Lietuvos

s smarkiai naikinami.
IG.; miškų kirtimo dar- 

pi lustatytos tokios že- 
lyginimo normos, jog 
retas žmogus pajėgia 

uždirbti daugiau

syje,

vyriau

Neff yjisantro rublio. Tiek 
iški duonos svaras...
5 į Jtvijoje iš komunistų 
kapinės! Pašalinti keli žy- 

*vių komunistai. Jie 
inami trockizmo nu- 

Ypač didelė ne
viešpatauja tarp

Yorko.
New I

nas feje buvusių komunis- 
neštas > jų latvių komunistų, 
rą, h visą 
są joje.
tedrojes. stus vadina trocki- 
kurios Į
kainą įį bkytojas
kivyšfc:
maldos

laiką gyveno
Jie Latvijos

J. 
ų Lietuvoje’ 
kad sovietinė spau-

Kutra 
skun-

aSM!, ndarė per daug vie- 
vo ahj- pienas laikraštis nuo
dorins C

Esam Tik Maži 
Ratukai

kaip lenkai sako, „Škoda 
gadac” ... Žmona dirba kny
gyne, uždirbam abu vieno
dai, taigi ir gyvenam pusė 
bėdos ir dar į namus da- 
duriam kas mėnesį. . .

Visas blogumas Vilniuje, 
tai su butais. Gyvenam tik 
vienam kambariuke ir val
gom, miegam ir verdam ta
me pačiame. Be to, gana 
tolokai nuo centro ir ko 
gero ir iš to dar nori iš
mest. Mūsų svajonė dabar
tinio meto, tai gaut būtą 
iš dviejų kambarių ir vir
tuvės. Tada galėtumėm na
mie prasivirt ką nors, nes 
taip labai brangiai apseina 
valgis. Bendrai dabar al
gos užtenka tik už būtą ir 
maistą, o jau su rūbais nei 
kalbos ... Kaip mama ra
šė, kad sesutė turi penkis 
kambarius ir viso trys žmo
nės, tai mums atrodo, kaip 
pasaka...

Šiaip, jei sesutė atsimeni 
ankstyvesnį Lietuvos gyve
nimą,* tai dabar viskas pa
sikeitė iš pagrindų. Anks
čiau dirbdavo kelias valan
das, o po to liuoso laiko 
marios. Dabar ne. Nors 
darbo tik 8 vai., bet po 
darbo taip žmonės įtraukti 
į organizacinį ir kt. darbą, 
kad nespėja bėgt... O kiek 
kursų ir panašiai... Aš bu
vau pradėjęs lankyti suau
gusių ekonominę mokyklą, 
bet 
kai 
kas 
bar 
sus.
verčiam iki 11 vai. Sekma
dieniais irgi dirbu, o pirma
dieniais liuesas. Žmona sek
madienį liuosa, taip gyve
nam, kad netenka nė vie
nos dienos drauge praleist. ..

Na jau kas bendrai pas 
mus padaryta, tai manau, 
kad žinot, neverta nė raši- 
nėt, o asmeniškų dalykų ir
gi nėra, nes dabar asme
niškumas dingo — viskas i- 
mama iš valstybinio ir vi-J 
suomeninio taško, taigi esam 
tik maži ratukai... didelio 
mechanizmo ir turim suktis 
taip, kaip visa mašina vei
kia ta pačia kryptimi, ki- . 
taip būsim netinkami nau
dojimui ir prašalinti. . . kad 
nesitrukdytų mašinos veiki
mas . . .

Siunčiu $1.00 už Lietu
vių Dienos laimėjimų kny
gutę su linkėjimais, kad „A- 
merikos” laikraščiui viskas 
kuo gražiausiai pasisektų. 
Tuo pačiu norėčiau, kad 
laimė ir mus Waukeganiš- 
kius aplankytų —■ tuos, ku
rie iš manęs pirko laimėji
mo lapelius.

Nuoširdžiai linkiu „Ame
rikai” ilgiausių metelių, taip 
pat ir jos redaktoriui už 
suteikimą žinių apie mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą ir 
už darbąvimasi lietuvių nau
dai. Skaičiau laikraščiuose, 
kad redaktorius lankėsi Chi- 
cagoje tėvynės reikalais. Gy
vuokit ilgiausius metelius!

Su pagarba,
Z. žekiene, 

Waukegan, Ill.

Viešas pareiškimas
Malonu ir daugiau nei 

džiugu pasveikinti „Ameri
kos” redakciją ir vadovybę 
už atvirą kryptį ir kėlimą 
kovos Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti. Linkiu jums 
ir toliau taip dirbti mūsų 
tautai, kurios daug kovoto
jų žuvo nepriklausomybės 
kovų laikais ir dabar daug 
žūsta, kaip didvyriai. Reiš
kiu nuoširdžią pagarbą Lie
tuvos ir nepriklausomybės 
kovotojams, kurie jau žu
vę ir ilsisi amžinybėje. Te
gul pirmoji birželio penkio
liktos metinė sukaktis būna 
visiems lietuviams jaudinan
ti diena, pasiryžimo vėliavų 
diena. Okupantų skriaudų 
niekada nepamiršime.

Sveikinu New Yorko - 
Brooklyn© lietuvius, kurių 
pastangomis laimėtas gu
bernatoriaus Baltijos Val
stybių Dienos paskelbimas.

K. Dryža. 
Philadelphia, Pa.

Tegyvuoja Lietuva!
Lietuvos sukilėlių anksty

vas Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimo paskelbimas 
lyg kokia kanuolė prasklei
dė padangėje tamsiausių de
besų plutą, kuri per visus 
metus laikė Lietuvą apgau
bus. Nepriklausomybės at
steigimo paskelbimas nuste
bino visą pasaulį, prasiver
žė laisvės spindulys. Net p. 
A. Smetona išsigando ir Chi- 
cagos laikraščio reporteriui 
pareiškė, kad Lietuvos su
kilimas per anksti. įvykdy
tas. Gal p. Smetona manė, 
kad Lietuva pasiklaus jo, 
kada skelbtis nepriklauso
ma?

Lietuvą mylintys lietuviai 
džiaugsmo ašaromis, pakėlę 
rankas į dangų, meldėsi už 
žuvusius savo brolius Kau
no ir kitų miestų gatvėse, 
kurios apšlakstytos jų krau
ju, kad jų broliai būtų lais
vi. Pražibo laisvės pirmas 
spindulys. Kažin ar ilgai 
jis žibės? Bet tikrai tas 
spindulys švistelėjo iš dan
gaus kaip įžanga į tikrą 
laisvę, kurią skiria Dievas 
mūsų tėvynei Lietuvai. Bū
kime tikri: kaip atėjo baus
mės kančių laikas mūsų 
tautai, taip ateis garbės die
na Lietuvai. Bažnyčios pa
matai ten tvirti. Tauta per 
ašaras, per kraują žengs į 
laisvą, garbingą, nepriklau
somą Lietuvą.

Nenusiminkime, jei mūsų 
Tėvynę apgaubtų ir dar bai
sesni debesys. Jei koks re
porteris paklaustų apie Lie
tuvos likimą, atsakymą reik
tų duoti tokį: rankas kry
žiumi ant krūtinės sudėti, 
akis į dangų pakelti, links
mu veidu giliai atsidusti, pa
skui išreikšti gilų lietuvių 
tautos troškimą laisvės. Tau
ta nelaukė, iki kas ateis į 
Kauną ir savo ženklus iš
kels. Narsieji lietuvių tau
tos sūnūs Kaune pirmi iš
kėlė, per kraują, savo šalies 
trispalvę, pirmiau už galin
guosius, kad būtų laisva Lie
tuva.

Maskvos Jugoslavijos pa
siuntinį Gavrilovičių, kuris 
minėtą sutartį su Molotovu 
pasirašė . . .

— GPU agentai, daryda
mi kratas ir suiminėdami 
lietuvių inteligentus, naudo
jasi progomis pavogti ver
tingesnius daiktus. Kratų 
metu GPU agentai pasiima 
laikrodžius, amžinas plunks
nas, žiedus, fotografijos apa
ratus ir t.t. Visi tie daik
tai sudaro Maskolijoje di
džiausią retenybę, tad GPU 
agentai pelnosi, vogdami jų 
pasirinktų aukų daiktus.

— „Tarybų Lietuva” rašo, 
kad laikraščių administraci
jos rolė dabar sumažėjusi. 
Visą laikraščių platinimo 
darbą perėmusi Maskolijos 
firma „Sojuzpečat.” Ši mas
koliškoji įstaiga, matomai, 
dirba tikrai stachanoviškai, 
nes skaitytojų nusiskundi
mams dėl laikraščio nega
vimo ar pavėlavimo ištiso
mis savaitėmis nėra galo.

— Kooperatyvai ir kito
kios valstybinės prekybos 
įmonės darosi vis labiau pa
našios į Maskolijos „krau
tuves” : sienos nukarstytos 
Lenino ir Stalino ikonų, o 
lentynose padėtos dėl rek
lamos tuščios dėžutės ir bon- 
kos. Tik ant žemės paber
tos bulvės, kurios sudaro 
pagrindinį gyventojų mais
tą.

— Kaune vienam pirkėjui 
duodama ne daugiau kaip 
250 gramų sviesto ir vie
nas kilogramas cukraus. 
Maisto produktų mėnesis iš 
mėnesio vis labiau pradeda 
pristigti, nes gamyba eina 
mažyn, tuo tarpu Lietuva 
turi išmaitinti daugiau kaip 
pusę milijono raudonarmie-

• čių šarančių, be to, maisto
• Į produktai dideliais kiekiais

išvežami sovietų Rusijon.
— Kainos palaipsniui ly

ginamos su likusios Bolše- 
vikijos kainomis, kur jos 
visą laiką buvo žymiai aukš
tesnės. Pirmą laiką maisto 
produktų kainos okupuotuo
se Pabaltijo kraštuose bu
vo paliktos žemesnės, bet 
dabar einama prie visiško 
susilyginimo su „broliškų
jų” respublikų ubagynu.

Viena „Amerikos” skaity
toja prieš birželio 22 d. gavo 
iš pavergtos Lietuvos laišką, 
rašytą jos brolio. Laiškas 
įdomus daugeliu atžvilgiu, 
todėl jį spausdiname beveik 
ištisai, praleidę asmeninio 
pobūdžio sakinius. Štai tas 
laiškas, kuris parodo, kaip 
Lietuvos žmonės jautėsi bol
ševikų vergijoje:

Vilnius, kovo 25 d.
Mama parašė, kad gavo 

iš Amerikos laišką, kuriame 
ir aš nebuvau pamirštas, 
taigi labai dėkoju už 
mintį, kuri šiuo metu 
labai brangus dalykas; 
savęs ir savo žmonos,
rios sesutė nepažįsti, siun
čiu širdingiausius linkėjimus 
artėjančių Velykų proga, 
kad jūs bent galėtumėt ne 
tik šias, bet ir dar daug 
Velykų švęst taip, kaip iki 
šiol švęsdavot. . .

Aš kol kas gyvenu Vil
niuje. Įstaigą likvidavus per
ėjau dirbti į valstybinę krau
tuvę. Darbo turim labai 
daug. Dirbt patinka, nes 
ir patalpos ir visa kita ga
na padorios, tik pirkėjai. ..

at- 
yra 
nuo 
ku-

Siunčiu Jums $4.00 mo
kestį už prenumeratą ir $1 
už Lietuvių Dienos laimėji
mo knygutę. Tariu širdin
gą padėkos žodį, kad nesu
laikėte laikraščio „Ameri
kos” siuntinėjimą. Su ma
lonumu atsilyginu. Nuošir
džiai trokštu ir patariu, kad 
kiekvienas lietuvis skaitytų 
tą brangų laikraštį — ,,A- 
meriką.”

Su pagarba,
Barbara Sabeckienė. 

Linden, N. J.

Siųsdamas savo paramą 
Lietuvių Dienai, noriu pa
sakyti, kad mano didžiausiu 
troškimu yra greičiausiai 
pamatyti „Ameriką” dien
raščiu. Taip pat noriu pa
reikšti savo džiaugsmą, kad 
Lietuva išsilaisvino iš kru
vinų tironų rankos. Pagal 
spaudos pranešimus, komu
nistai ir jų komisarai iš Lie
tuvos bėgo kaip pasiutę. Vi
si mūsų broliai sukilo ir 
griebėsi ginklo, kas ir ką 
galėjo ir ėjo į kovą prieš 
savo engėjus. Tik gaila, kad 
Lietuvos žemelė vėl nuken
tės. Taipgi nežinia, ko vo
kiečiai pareikalaus iš Lie
tuvos: ar prisidėti prie ašies 
ar ko kito.

Nemaloni mums visiems 
žinia, kad Amerikos vyriau
sia galva pažadėjo remti ko
munistinę Rusiją. Komuniz
mas yra mūsų visų ir pa
saulio didžiausias priešas. 
Nors aš nepritariu ir nacių 
ideologijai, bet kai pamąs
tau apie komunizmą, tai man 
kraujas užverda.

Linkiu geriausios kloties 
Jūsų darbuose.

J. B. Sečkus. 
Philadelphia, Pa.

Jūsų laukiamame piknike, 
liepos 4 d.. Už jūsų gabu
mą ir pasišventimą linkiu, 
kad kiekvienas „Amerikos” 
skaitytojas tą dieną atsi
mintų ir paremtų „Ameriką.”

Ona Sijevičienė.
Brooklyn, N. Y.

Siunčiu pinigus už Lietu
vių Dienos laimėjimo kny
gutę. Esu dėkinga už pa
kvietimą prisidėti prie to
kio garbingo ir kilnaus dar
bo. Trokštu visada prisidė
ti, kiek tik galėsiu, mūsų 
brangios tautos labui.

M. Papečkiene.
Paterson, N. J.

turėjau nutraukt, nes, 
pradėjau dirbti — lai- 
neleido. Bet vistiek da- 
lankau privalomus kur- 

Taip kasdien ir pra—

Siunčiu jums $2.00 už 
prenumeratą ir $1.00 už Lie
tuvių Dienos laimėjimo kny
gutę. Prašau man ir to
liau siuntinėti laikraštį „A- 
meriką,” kuris man labai pa
tinka skaityti.

Su pagarba,
Mrs. Sophie Pribush, 

Linden, N. J.

bai maža kuo besi- 
Dėl to, prenumeruo- 

B vieną kurį iš laik- 
■ nebematai reikalo 
eruotis kitą.”
arybų Lietuva

. A. Vigūnas, Brooklyn, N. Y. 
Brusokienė, Broooklyn, N. Y.

lankus, Brooklyn, N. Y..... .. arybų Lietuva” įsi-
I. A. Navickas, Ozone Park, N. Y.-jgoslavijos įvykių ap-
i. J. Gudiškis, Blissville, N. Y. Smulkiai nupasa- 
t. J. Bredes, Jr. Brooklyn, N. Y.-i, kad Jugoslavija bu- 
Jasiulis, Brooklyn, N. Y.
zas Ksčenaitis, Bronx, N. Y----
;. Janush, Brooklyn, N. Y. _ 
Cazlauskis, Brooklyn, N. Y...
j. J. Vaiciekauskas, Brooklyn,NJ.|ūtent, kaip sovietų
šlivinskienė, Brooklyn, N. Y. - 
?erebeizienė, Brooklyn, N. Y. - 
Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y, — 
Yadzeika, Brooklyn, N. Y__ _
Janušonienė, Brooklyn, N.Y.- 
Tarnauskienė, Maspeth, N. Y- 
Brusokienė, Maspeth, N. Y. ..— 
Kirvelienė, Brooklyn, N. Y.
js. J. Kunickas, Maspeth, N. Y,- 
N., Brooklyn, N. Y..........
Rubikauskas, Maspeth, N. Y. -
Johnson, Brooklyn, N. Y..... .

Šarkaitė, Brooklyn, N. Y.... —
Tvaskienė, Brooklyn, N. Y. — 
Laukaitienė, Maspeth, N. Y. — 
sidabras, Brooklyn, N. Y... —
Kurinskienė, Brooklyn, N. Y. - 
subatienė, Richmond Hill, N. Y. 
Liutvinienė, Maspeth, N. Y. 
Šertvytienė, Woodhaven, N.Y.- 
Petrulionienė, Brooklyn, N. Y.- 
a Cieplienė, Maspeth N. Y. 
Dobrovolskis, Brooklyn, N.Y.-^

Ti ircrpl i pn p Ta m n i m N Y llo: 
a Daubarienė, Brooklyn, N, U msta neklysti: aš esu jūsų rankose.

v rnvdn invcno Toxrn xzionrHr nootiLrai

dėjusi prie ašies val- 
kaip vėliau Jugo- 
įvyko perversmas, 

tepaminėjo dviejų da-

kelias valandas prieš 
asirašė draugingumo 
I su Jugoslavija ir 
3 kurio laiko „genia- 
Stalinas išvarė iš

J. Karalius.
Baltimore, Md. ,

r/TIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
čia vos susilaikė nepuolęs Andriui ant kaklo, 
veidas žibėjo dėkingumu. Visai kitoniškai 

Pomadinas. Jis išsyk pamatė, kad jo suk- 
hentai neturi čia ką veikti. Tas revoliucijo- 
jnoka ne tik šaudyt, bet ir vartoti savo gal- 
utmelagyste nedaug ką su juo bepeši. Me- 
visą dirbtiną savo malonumą, žandaras sau-

Dumblienė, Brooklyn, N. Y. 
Starkiutė, Brooklyn, N. Y...
Urbonas, Brooklyn, N. Y....
Famulėnas, Maspeth, N. Y...
Zeikienė, Brooklyn, N. Y...
Daubaras, Brooklyn, N. Y.— 
Cerebiejus, Maspeth, N. Y... —'
Jakupčionis, Brooklyn, N.Y..-"''' 
Januškienė, Maspeth, N. Y— 
Kivytienė, Maspeth, N. Y..— 
Grigaitis, Belmore, N. Y....

. Poderis, Brooklyn, N. Y. ...—^ 
s. Bukunt, Great Neck, N. Y. 
Čižauskas, Brooklyn, N. Y....
. Lauraitis, Maspeth, N. Y...  •*******j
Tamašauskas, Maspeth, N. Y. 
Jokubonis, Woodhaven, N. Y.

■. Dulkė, Maspeth, N. Y.........
Garliauskas, Brooklyn, N. Y. •••••"'

Kizis, Maspeth, N. Y..........
Kyrius, Brooklyn, N. Y.....
Skarulienė, Brooklyn, N. Y...
Šlapikas, Maspeth, N. Y___
Remenčius, Maspeth, N. Y...
Daknis, Port Washington, N. Y x 
Tumas, Brooklyn, N. Y......
Butauskas, Brooklyn, N. Y. 
Vyšniauskienė, Maspeth, N. 
Zaukus, Brooklyn, N. Y....-

opoldas Grigonis, New Haven, 
ia Giraitienė, Newark, N. J...

. „Bet 
viršus tavo, vienok neatlikai savo,” 
pasakęs jūsų Kudirkos apdainuotas

Tamsta gali mane nušauti, kaip

;artu 
tyra 
įskas.
mano tėvą, bet vienu šūviu nepanaikinsi 

| organizacijos. Aš dabar stoviu tamstos 
• prieš ginkluotą ranką negaliu argumcntuo- 
ės naudai. Bet likimo ratai apsisuks. Ka- 
i ir tai labai greitai, atsidursi mūsų teisme, 
aus akys susiaurėjo. Kietu, plieniniu balsu 
:ė:
ir sykį tamstai pareiškiu, kad aš jūsų tėvo 
riau. Mano rankos dar nėra krauju sutep- 
š dalyvavau revoliucijoj, kad padėčiau nu- 
eteisingą prispaudėjų jungą. Kas jus kvie- 

iivon? Kokias teises čia jūs turite? Jokių, 
į svetimi, nepageidaujami grobikai. Mūsų 
iri pilną teisę ir pareigą jus išvaryti. Jūs 
tote aištu, Bet ar maištą kelia šeiminin- 
d varo vagį iš savo namų? Mes jūs dar ne- 
e. Žadarai čia dar šeimininkauja, bet gal 
ks laiks, toks šiurpus sukrėtimas, kada karo 
os revoliucijos viesulas iššluos jus visus, ir 
rašte mes patys paliksime šeimininkais, 
prisipažįsti esąs mano teisme. Taigi, mano 
bus trumpa, aiški ir — teisinga. Niekados 
nekliudyk pono Tautgėlos nei jo dukters, 

5 žinai, kad juodu nieko nekalti. Mane gali 
fir statyti prieš žandarų teismą. Jei pakliu
vau mano nelaimė ir atsakomybė, bet pono 
os nekliudyk! žinau, kad turi tvirtą inten- 

įnęs neklausyti ir savo žodį, jeigu jį man ir 
L pirma proga sulaužyti. Taigi, aš jokio

Ir 
ne-

nu

žodžio iš tamstos nereikalauju. Bet jei manęs ne
paklausysi, tai — na, mano grąsinimai gal tamstai 
ir juokingi, bet iš šios dienos įvykių gali spręsti, 
kad aš ten pasirodau, kur manęs nelaukiama, 
tada, jei aš neesu nukovęs tamsto tėvo, tai dar 
reiškia, kad pasigailėsiu ir jo sūnaus.

Andrius nutilo. Jo kalbos nieks neišdrįso
traukti. Klausė jos, kaip teisėjo nusprendžio. Taut
gėla net kiek išsižiojo. Jo galva nejučiomis pra
dėjo krutėti. Net jo bajoriškas išdidumas neiš
laikė to įspūdžio, kurį jam padarė jauno kaimie
čio kalba ir visas jo elgesys. Senas dvarponis stai
ga pašoko iš vietos ir, išskėtęs rankas, puolėsi prie 
Andriaus. Tas buvo taip netikėta, kad Andrius, 
taip pat pašokęs, atkišo revolverį, manydamas, kad 
Tautgėla nori jį pulti. Bet Tautgėla suriko:

— Palauk, sūnau, nešauk! Ne pulti aš tave 
noriu, tik prispausti prie širdies!... Tiek drąsos, 
tiek didvyriško prakilnumo ... ir tai lietuvis — ar 
tai galima!...

Tautgėla ėjo prie Andriaus, bet Andrius traukė
si atgal, vis dar įtardamas, kad čia koks suokalbis. 
nuduotu nuoširdumu jį apglėbti ir nuginkluoti. Pa
galiau suprato, kad Tautgėlos nuoširdumas iš tiesų 
buvo nedirbtinas, bet jis vis dėlto 
poniui apsistoti. Tasai paklausė, 
mandagiai jam padėkojo už tokių 
pareiškimą. Kiek atsipeikėjęs nuo
Tautgėla kreipėsi j Andrių šitais žodžiais:

— Dabar, kada jau viskas baigta, tuo du ponu ga
li sau eiti savais keliais, o aš tamstą karališkai pa
vaišinsiu.

Andrius nusišypsojo.
— Kaip tik priešingai, pons Tautgėla. Tai aš da

bar eisiu savais keliais, o tie ponai — norit, ai’ ne
norit — turės čia pusvalandžiui pasilikti. Tai rei
kalinga mano saugumui.. Tuo tarpu aš atleisiu 
pono žandaro vežiką ir pats prasišalinsiu, kad jie 
taip greit mano pėdų nesusektų. Jei tie ponai mė
gintų išeiti anksčiau paskirtojo laiko, tai mano žmo
nės padarys su jais savotišką tvarką.

Tai pasakęs, Andrius išėjo pro duris.
Nesiimu aprašyti įspūdžio, kurį 

dino ir Bczicko mintyse. Tegu 
supras.

Andrius, pasakęs, kad „mano 
su tais ponais savotišką tvarką,” 
jo. Jokių žmonių jis neturėjo,
gėlos kumečiui buvo įsakęs nusivesti Pomadino ve
žiką į smuklę ir gerai pavaišinti. Tas Andriui kaš
tavo du rubliu, bet jis niekados nebuvo praleidęs pi
nigų taip naudingai. Paskui, Eugenijos pagelbsti- 
mas, jis įėjo į Tautgėlos prieškambarį, kur, stovė
damas už durų, gerai girdėjo visą derybų eigą.

pamojo dvar- 
Andrius labai 
gražių jausmų 
savo įkarščio,

jis paliko Poma- 
skaitytojas pats

žmonės padarys 
daug ką perdė- 

Tik vienam Taut-

Siunčiu $1.00 už Lietu
vių Dienos laimėjimo kny
gutę. Nors auka yra ma
ža, bet lietuvių patarlė sa
ko: Dėk grūdą prie grūdo, 
pripilsi aruodą.

Linkiu, kad ši Lietuvių 
Diena geriausiai pasisektų, 
kad „Amerika” būtų tvir
tu spaudos aruodu lietuvių 
išeivijos tarpe.

K. Vaičiūnas.
Scranton, Pa.

Siunčiu $1.00 ir linkiu 
jums laimingo pasisekimo

Siunčiu pinigus ir laimė
jimo knygelės atkarpas. Lai
mingo pasisekimo lietuvių 
Dienoje ir visuose jūsų dar
buose.

Su

Cambridge,

pagarba,
A. Vaisiauskas, 
Mass.

Kaip gi jis sužinojo apie Pomadino ir Bezicko su
manymą nugąsdinti Tautgėlą ir išvilioti iš jo pi
nigų? Nors netikėtu, bet labai paprastu būdu. Eu
genijos perspėtas ir pabėgęs iš namų, Andrius toli 
nenuvyko. Pirmiau dar susitaupęs kiek pinigų, jis 
turėjo už ką nusipirkti revolverį ir maisto ir pasi
slėpė Tautgėlos miške. Iš čia jis darydavo nuola
tinius slaptus žygius į Tautgėlos dvarą. Vieną kar
tą netyčia susitiko su Eugenija. Ji tiek įgijo jame 
pasitikėjimo, kad pranešdavo jam, kas dedasi dva
re ir kaip Bezickas tariasi su Pomadinu. Tų dery
bų metu Andriui kaip tik pasitaikė būti dvare ir su
žinoti iš Eugenijos, kad pas Tautgėlą lankosi ne
kviesti svečiai. Savo drąsų žygį Andrius sugalvojo 
į kelias minutes, ir jam tik atsitiktinai ir pigiu bū
du pavyko suvaidinti didvyrio rolę.

Pomadinas su Bezicku užtruko dvare daug ilgiau, 
negu Andriaus buvo reikalauta. Daug laiko pra
slinko, kol pasisekė surast vežikas. Jis buvo tiek 
girtas, kad nė barniais nė kumščiomis Pomadinas 

' su juo nesusikalbėjo.

XII.
Žygis j Pupkaimį

Pomadino namuose ėjo gyvas pasikalbėjimas. Da
lyviai — seni mūsų pažįstami: pats šeimininkas ir 
jo įnamis Bezickas. Po paskutinių įvykių Bezicko 
buvimas Tautgėlos namuose buvo jau nebegalimas 
ir jis laikinai apsigyveno pas žandarą. Abu priete- 
liai negalėjo sugromuluoti to akyplėšiško Andriaus 
poeilgio, kurs ištraukė iš jų rankų visus galimumus 
pasipelnyti Tautgėlos pinigais. Apie tą nepasiseki
mą ir sukosi jų pašnekesys.

Abu sėbru buvo pesimistiškai nusiteikę. Ieškojo 
kaltininko ir čia jų nuomonės skyrėsi. Bezickas 
kaltino Eugeniją kaipo Andriaus suokalbininkę, Po
madinas — savo girtą vežiką.

— Kad tas gyvulys nebūtų buvęs tiek žioplas ir 
kalbinamas nebūtų ėjęs į smuklę, tai mes būtume tu
rėję nors vieną talkininką, ir tas akyplėša banditas 
nebūtų galėjęs mūsų taip terorizuoti,—pareiškė pik
tas ir nusivylęs žandaras.

Bezickas pripažint pripažino, kad vežiko būta žio
plo, bet ką gi jis galėjo žinoti, kad esama suokal
bio? Ne, jei ne Eugenijos pagelba, tai nieko pa
našaus nebūtų įvykę.

— Ta išdidi panelė gausiai už tai užmokės. Dar 
mūsų sąskaitos nesuvestos, — suniurnėjo jis pro 
dantis.

— Suk ją galas, — tarė Pomadinas. — Patar
čiau tau, pons Ksaverai, ja visai nesirūpinti. Pats 
matai, kiek išdidumo ir neprietelystės ji tau parodė.

Bezickas su tuo nesutiko.

— Taigi, tą išdidumą aš ir noriu nulaužti. Lenkų 
bajoras nepakenčia už save išdidesnio. Gi ji mane 
tiesiog koja paspyrė. Ar tamsta mano vietoj ne- 
dvėsuotum kerštu?

— Na, mano kerštas krypsta kiton pusėn. Aš 
tos merginos perdaug nekaltinu. Pastatyk save 
jos padėty: įtarimas išdavime, areštas, teismas — 
juk tai toki dalykai, kurie turėjo išvaryti iš pusiau
svyros moteriškus nervus. Ne, aš jos perdaug ne
kaltinu. Ir tamstai patarčiau nukreipti savo kerš
to jausmus į tikrąjį kaltininką — Andrių Stuobrį.

— Tas tai savo keliu. Aš to neišsižadu. Ir ne
žinau, kas man bus maloniau: nulaužti panos Eu
genijos ragus, ar sumušti snukį tam banditui.

— Deja, nei vieno nei kito negalėsi padaryti, — 
aitriai pastebėjo žandaras.

— Kodėl?
— Dėl tos paprasčiausios priežasties, kad Andrius 

paspruko iš mūsų rankų, o neturėdami jo, nieko 
negalime padaryti nei Tautgėlai, nei jo dukterei.

— Kaip tai?
— Nugi taip. Nėra įrodymų.
— Bet — liudininkai. Jos brolis savo akimis ma

tė ją kalbant su tuo revoliucijonierium. Be to, ji 
pati prisipažino. Ar reikia dar geresnių įrodymų?

— Jie būtų labai geri, jei tą banditą turėtume sa
vo rankose, — atsakė žandaras. — Bet dabar ne
turime pagrindo ką nors pradėti, nes nėra tikrojo 
kaltininko. Jei jo nesugavę iškeltume tą klausimą, 
tai tik bėdos sau pasidarytume. Tuomet Tautgėla 
išeitų priekin su pasaka apie mūsų derybas, ir tada 
iš kaltintojų pavirstume ' kaltinamais. Ne, be to 
Stuobrio nieko negalime pradėti. Be to, būtų ir 
nemaža gėdos. Koks aš žandaras, kad per tiek 
laiko nesusekiau revoliucijonieriaus ir, pagaliau, su
sekęs nesuėmiau?

— Aš gi sakiau, kad reikia 
jam Bezickas.

— Bet aš nė nesnaudžiau. 
mergina čia įsikišo.

— O tamsta vis primygtinai
kalta. Aš vis tik laikausi nuomonės, kad ji svar
biausia kaltininkė.

— Negrįžkime prie tuščio ginčo. Verčiau pagal
vokime, kaip suimti tą Andrių Stuobrį.

Abu sėbru valandėlei nutilo ir giliai susimąstė. 
Staiga Bezickas šuktelėjo:

— Jau žinau!
— Na gi? — pasiįdomavo Pomadinas.

(Bus daugiau)

skubėti, — prikišo

Visa beda, kad ta

tvirtini, kad ji ne-

J
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dovavo P. Sirutavičius. Ge
rai viską paruošusioms šei
mininkėms vadovavo Elena 
Kazakauskienė.

Dalyvavęs.

BRAZILIJOJ MINĖTA 
BIRŽELIO 15 D.

Rio de Janeiro. — Birželio 
15 d., Lietuvių Katalikų Ko
miteto pastangomis, suruoš
tos pamaldos už kenčiančią 
Tėvynę. Tėvų Karmelitų baž
nyčioj mišias atlaikė kun. 
J. Janilionis. Bažnyčia bu
vo pilnutėlė žmonių — lie
tuvių ir brazilų.

Pamaldas sekė vietos spau
dos reporteriai - fotografai.

Vakare, L. B. S. „Vilnis” 
iniciatyva, suruoštas Lietu
vos Gedulo Dienos paminė
jimo aktas su pritaikinta 
muzikaline programa. Buvo 
pakviesti latvių ir estų at
stovai. Prezidiumo vieta bu
vo papuošta Lietuvos, Bra
zilijos, Latvijos ir Estijos 
vėliavomis. Akto prezidiu
mą sudarė: J. Saurusaitis, 
„Vilnies” pirmininkas, Dr. F. 
J. Mejeris, Lietuvos pasiun
tinybės patarėjas, kun. J. 
Janilionis, kolonijos kapelio
nas, Dr. A. Bruvers, latvių 
kolonijos delegatas ir p. H. 
Reinmae — estų delegatas. 
Aktą atidarė ir programos 
vedėju buvo kun. J. Jani
lionis.

N
Kalbas pasakė Dr. F. Me

jeris, Dr. A. Bruvers ir H. 
Reinmae. Tvirtai pareikšta, 
kad Pabaltės valstybės vėl 
bus laisvos ir nepriklauso
mos; pageidauta, kad atei
ty jos sudarytų vieną poli
tinį vienetą. Sovietų Rusijos 
atžvilgiu lyg ir pranašauta, 
kad ji visa subiręs ir ant 
jos pagrindų atsistos kele
tas ar keliolika suverenių 
valstybių. Dr. K. Audenis

rą elgesį. Kituose skyriuo
se pasižymėjo R. Dominai- 
tė, Al. Bartmanas, J. Vė- 
želis, M. Mastauskaitė, M. 
Bitinaitė, J. Dudaitė, J. Ja- 
gory.

Šiemet programa ypač 
tuo brangi, kad vaikučiai 
labai gražiai lietuviškai žo
džius tarė. Vaidinimas la
bai gerai atliktas ir vyku
siai sudainuota. Džiaugsmas 
vietos lietuviams, garbė se
serims pranciškietėms už 
gražų vaikučių auklėjimą, 
gili padėka kleb. kun. J. 
Bakšiui už puikų mokyklos 
reikalų tvarkymą.

A. Žiemys.

Pageidaujama, kad Fede
racijos skyriaus susirinki
mai būtų dažniau šaukiami; 
laukiama pilnos iždo apy
skaitos ir aukotojų vardų 
paskelbimo.

Birželio 29 d. įvykęs para
pijos piknikas buvo gausus 
ir linksmas. Rep.

Montreal, Canada

Gegužinės
Kanados Lietuvių Taryba 

yra išnuomavusi Ville-La- 
salle, ties Forest Ave., vi
sam vasaros sezonui geguži
nėms. Ten bus visų lietu
viškų draugijų gegužinės, iš
skyrus komunistines. Esant 
gražiam orui gegužinės bus 
rengiamos kiekvieną sekma
dienį,

Liepos 13 d. minėtoj vie
toj gegužinę rengia K. L. 
T., kuri dvi sėkmingas ge
gužines jau yra surengusi.

Šiuo metu pas savo tėvus 
vieši klierikai Juozas Buro
kas ir Pranas Statkus. Klier. 
Buroko sesuo Albina yra 
vienuolė jau dvylika metų; 
brolis Petras pašauktas į 
kariuomenę; sesuo Magdale
na ištekėjusi; gerai laikosi 
ir jaunesnis brolis Mykolas. 
Martynas ir Marijona Buro
kai džiaugiasi išauginę to
kią gražią šeimą.

Klier. Statkus yra vienin
telis Statkų sūnus, gerai pa
sižymėjęs moksle. Linkime 
abiem klierikams sėkmingai 
baigti mokslus ir išeiti į 
kunigus.

Liepos 7 d. šv. Kazimiero 
par. mokykloje atidaroma 
tikybinė vasaros mokykla. 
Ji taikoma viešąsias moky
klas lankantiems vaikams, 
kad pasimokytų tikybos. Pa
mokos bus nuo 9 vai. ryto, 
331 Earp St. Tėvai kvie
čiami pasinaudoti šia nepa
prasta proga.

Netikėtai teko atsilanky
ti pas Barborą ir Kazimie
rą Murzas, Maple Shade, N. 
J. Svečių kambarys gražiau
siai išpuoštas Lietuvos ku
nigaikščių ir įžymiųjų vy
rų paveikslais, Lietuvos vė
liava. Maloniai praleistas 
laikas, daugiausia kalbėtasi 
apie Lietuvą.

K. D.

Pittsburgh, Pa.
Padėkos žodis

Pittsburgh© Lietuvių Die
na dėl lietaus liepos 4 d. 
negalėjo įvykti. Buvo ati
dėta liepos 6 d. Nors ir

Montreys Park, Bridgeport. 
Visi nepamirškime: jauni ir 
vyresnieji, vietos ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti. Bus galima daug ką 
laimėti. Bus geras orkes
tras, dainų programa, kurią 
atliks parapijos choras. Vi
si būkite šiame piknike. O.

Baltimore, Md.
— Lietingas oras liepos 4 

d. pakenkė daugeliui pra
mogų. Sekmadienį vėl lijo, 
tik į vakarą apstojo.

— Pas Makarauskus vie
šėjo svečiai iš Detroito — 
veikėjas Žukauskas su šei
ma. Malonu buvo susitikti 
su svečiais.

— „Sun” dienraštis liepos 
6 d. turėjo Europos žemė
lapį, kuriame palygintas to
lumas nuo Lietuvos Brastos 
iki Maskvos — tiek pat to
lumo, kaip nuo Kansas City 
iki Detroit. Vilnius būtų 
Iowa valstybės vidury. Lie
tuva pažymėta su Vilniumi.

J. K.

Skaitytojįji Laiškai
Aš prisiunčiu $3.00. Du 

doleriai už „Ameriką,” vie
nas doleris už laimėjimo 
knygutę „Amerikos” naudai.

Širdingai Jums ačiū, kad 
nesulaikėte man laikraščio. 
Man labai patinka skaityti 
istorijos. Lauksiu laikraš
čio ir toliau.

Ona Jocienė. 
Newark, N. J.

LICENSES LICENSES license žinios
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TOOMEY’S GRILL, INC.
252 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

d-b-a Avenue D Bar & Grill
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
EB 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM SILVERBERG
290 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CHARLES ZELDES
878 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE EVANSKY
263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 656 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5018—4th Ave., (.371—51 St.), Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE ROSENSTEIN 
5018—4th Ave., a-k-a 
371—51 St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107. of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Ave., Borouzn of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1108 h;us been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2611 E.
ANTONIO MISTRETTA 

12th St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 6335 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN
196 Howard Ave.,

HORAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given, that License No. 
GB 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of 
be consumed off the

HENRY
724 Sterling Pl.,

WEBER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1286 has been issued to tho undersigned 
„to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
79 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
79 Saratoga Ave.,

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WINTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1407 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

71 Utica
ANTON KLEIN

Avenue, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE 
GB 1344 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
GB 193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off

193 Adams
ALFONSO DiROSA 
St., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given tha 
GB 9 177 has been issued to t 
to sell beer at retiil under 
the Alcoholic Beverage 
9316 Third Avenue, Borough 
County of Kings, to be co 
premises.

9316 3rd
HENRY SC1HLLIN

Ave., Broo

W it fitJf i< ■■*¥■>* AAA’/ t* A

NOTICE
GB 9523 ___  _____  „
to sell beer at retail under fat 
the Alcoholic Beverage Co: 
79 Kingston Avenue, Borough 
County of Kings, to be const 
premises.

JACK SOKOLOFF 
79 Kingston Ave., Bro

KUNIGŲ PERMAINOS

Newarko arkivyskupijo
is hereby given that 
has been issued to th

NOTICE is hereby given that. 
GB 1862 has been issued to th< 
to sell beer at retail under Se 
the Alcoholic Beverage Col 
221 Ralph 
County of 
premises.

Avenue, Borough j 
Kings, to be const

221 Ralph

,.jj$
Jew

,0-

HENRY SIEMS
Ave., Broo

Ęilią. 
Ivie- 

iiisi-

NOTICE is hereby given that 
GB 6070 has been issued to th, 
to sell beer at retail under Se 
the Alcoholic Beverage Coi 
225 Kingston Avenue. Borough 
County of Kings, to be consu 
premises.

MORRIS EPSTEIN 
225 Kingston Ave., Bru

pita-

NOTICE is hereby given that 
GB 1212 has been issued to the 
to sell beer at retail under Sei 
tho Alcoholic Beverage Con 
7212 Fifth Avenue, Borough 
County of Kings, to be const! 
premises.

7212—5th

uodai

3 pa- 
iisa-

CARL KOENIG
Ave., Brot

skaitė paskaitą apie Lietu
vos ateitį.

„^—aiškiausius visų kalbų ir 
paskaitos, prezidiumas pa- 

' tiekė rezoliucijas, kurios 
vienbalsiai priimtos. Kiti 
programos dalyviai: ponia 
Raquel Portella Audenienė, 
rašytoja-poetė brazilų kal
boj; p. Telesforas Mažeika, 
Rio miesto teatro daininin
kas ir p. Pranas Sinkevi
čius — artistas-mėgėjas.

Gražų netikėtumą artis
tams padarė Brazilijos įdo-

* mybių fabrikantas p. J. Pet
rauskas, a p d o v a nodamas 
juos artistinėmis dėžutėmis.

Parengimo išlaidoms pa
dengti ,didžiausi aukotojai 
buvo p.p. Z. Kamehecas ir 
Rutenbergas.

Rochester, N. Y.
Birželio 22 d. mokyklos 

mokslo metų užbaigimo pro
grama sujungta su klebono 
kun. Jono Bakšio vardinių 
minėjimu. Visi mokiniai pra
džioje gražiai padainavo. 
Pasveikinimo eilėraštį pasa
kė V. Daugeliūtė. Operetę 
„Stebuklingoji radasta” su
vaidino J. Kazakevičius, Dar. 
Savage, Vyt. Baronas, R. 
Dominaitė, Iz. Karvelytė, 
Pr. Ismontaitė, E. Mockevi
čius, A. Sereikis, E. Broun, 
V. Trilikauskas, M. Vėžely- 

M tė. Be to, daug mokinių vai
dino grybų, bernaičių, čigo
nių, mergaičių, nykštukų ro
les. V. Bermaniutė padaina
vo solo.

Mokyklą baigė Dorata Sa- 
vičiūtė, Virginia Daugeliūtė, 
Vytautas Baronas, Jonas Ka
zakevičius, Albinas Kazlaus-

Liepos 6 d. šv. Kazimie
ro savišalpos dr-ja surengė 
Ville-Lasalle gegužinę. Oras 
buvo labai gražus, todėl su
sirinko daug publikos. Dr-ja 
turės gražaus pelno.

Šv. Kazimiero dr-ja yra 
seniausia lietuvių draugija 
Montrealy, pasižymėjusi sa
vo gražia darbuote. Šios 
draugijos pastangomis pa
statyta lietuvių bažnyčia, 
kuri ir pavadinta šv. Kazi
miero vardu. Dr-jos pastan
gomis įkurta keturios lie
tuviškos mokyklos,' kurios 
eilę metų švietė lietuvių 
vaikučius. Deja, dabar mes 
jų neturime ...

Šv. Kazimiero dr-ja, be 
tiesioginių savišalpos užda
vinių, stipriai remia Lietu
vos nepriklausomybės sąjū
dį. Kaip įsijungusi K. L. 
Tarybon, ji teikia visokerio
pą paramą Tarybos darbuo
tei. Jau nekalbant apie jau
nesniojo amžiaus veikėjus, 
kaip A. Navicką, M. Vaiš
norą, kurie įeina į K. L. T. 
vykdomąjį komitetą ir ten 
energingai darbuojasi, už ką 
komunistai juos dažnai ir 
„šlovina” — malonu matyti, 
kad lietuvių tautos reika
lais sielojasi ir visų kruopš
tumu darbuojasi, geroką me
tų naštą pakėlusių, sidab- 
ruotom galvom, eilė veikė
jų, kaip tai: M. Vilimienė 
(iš Ville-Emard), Mickunie- 
nė, Gyvis, Žemaičiai, Bal
siai ir daugelis kitų.

Linkėtina, kad į šv. Ka
zimiero dr-ją būtų daugiau 
įtraukiama jaunų jėgų, ku
rios ateityje pavaduotų se
nesniuosius. Rep.

sekmadienį dangus buvo ap
siniaukęs ir protarpiais lie
tutis iškrisdavo, tačiau Pitts
burgh© ir apylinkių lietu
viai gausiai susirinko į sa
vo tradicinę metinę šventę, 
žavinguose Apvaizdos kalne
liuose.

Didžiausi pasisekimo kal
tininkai buvo Pittsburgh© 
klebonai, kurie ir patys at
silankė į šį gražų lietuvių 
subuvimą ir parapijiečius 
sukvietė.

Povilas Dargis radijo ban
gomis kvietė lietuvius iš to
limesnių apylinkių. Daug dar
bo pridėjo šv. Pranciškaus 
rėmėjai ir tie, kurie auko
jo, dirbo ir maloniai patar
navo atsilankiusiems.

Lietuviška muzika ir dai
na (rekordais) linksmino p. 
Katilius iš Homestead.

Lietuviai biznieriai, kaip 
visuomet, ir šiais metais 
gražiai pasirodė aukomis ir 
darbu.

Lietuvių Dienoj visuome
nės išleisti centai nenuėjo 
veltui. Jais paremta naujos 
akademijos statyba. Visiems 
rėmėjams, aukotojams, dar
buotojams ir gausiai atsi
lankiusiai visuomeniai taria
me nuoširdžiausią ačiū.

Kun. J. Skripkus.

Bridgeport, Conn.

Prašau man atleisti, kad 
užsitraukė neapmokėtas lai
kas už prenumeratą. Siun
čiu $3.00. Vienas už laimė
jimo knygutę, likusieji už 
„Amerikos” prenumeratą.

Linkiu gero pasisekimo 
Lietuvių Dienoje.

St. Breivienė.
Bridgeport, Conn.

Šiuomi grąžiname jūsų iš- 
laimėjimo knygutę ir $1.00. 
Linkime geriausio pasiseki
mo jūsų rengiamos Lietuvių 
dienos iškilmėse.

Pranas, Antonina Juškai. 
Chicago, Ill.

Siunčiu „Money Order” 
$3.00 vertės. $1.00 už Lie
tuvių Dienos laimėjimo kny
gutę, $2.00 atnaujinimui „A- 
merikos” prenumeratai.

Redakcijai linkiu geriau
sio pasisekimo.

Ona Bluvienė.
Bayonne, N. J.

Siunčiu $1.00 už laimėji
mo bilietus; gailiuos, kad 
negaliu didesnių aukų duo
ti. Siunčiu savo širdingiau
sius linkėjimus „Amerikos” 
leidėjams. Be galo smagu 
ir malonu skaityti tą lietu
višką, katalikišką laikraštį.

Mrs. Petronėlė Yermak.
Detroit, Mich.

kas, Juozas Rovas, Jonas 
Vėželis. Ame’rikos Legiono 
dovanas laimėjo D. Savičiū-

Philadelphia, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1648 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellerman’s Dairy)

393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 777 has been issued \o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST THEISS
358 Classon Ave., Brocklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Seigel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
BERGER & SON

13 Seigel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue, Boroujn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2743 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2225 has been issued to t-ie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN, INC. 
685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 619 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY A. BESTE 
Henry S. Coffee Shoppe

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HARRY
3705 Flatlands Ave.,

LONDON
Brooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Ave., Boi-ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 Seventh Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

588—7th

NOTICE
GB 1236

the

JOHN MISULIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JULIO
119 Montague St.,

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1C7 of 
the Alcoholic Be ve ra g e Control Law at 

Brooklyn, 
the

404 Henry 
County of 
premises.

404 Henry

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

HENRY G. POPPE
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retiil under Section 1G7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES ALTSCHULER 
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

.Liepos 6 d. mus atlankė 
svečias dainininkas Pr. Stan
kūnas iš Brooklyno; jis vie
šėjo pas Rimkūnus, senus 
šv. Jurgio parapijos tvėrė
jus ir jos palaikytojus. Pr. 
Stankūnas atlankė ir vieti
nį vargonininką A. Stani- 
šauską. Sekmadienį atsilan-
kė į bažnyčią ir per 10 ir 
11 vai. mišias giedojo solo 
„Kad širdį tau skausmas”

Siunčiu vieną dolerį už 
Lietuvių Dienos laimėjimo 
knygutę.. Tuo pačiu užtik
rinu ( kad man nebuvo jo
kio vargo dėl to. Jei atei
tyje reikės kokios pagalbos, 
esu visuomet pasiruošęs kil
niam tikslui.

Jonas Antanaitis. 
Philadelphia, Pa.

Ačiū Tamstoms už pri
siųstą laimėjimo knygutę iš
parduoti. Siunčiu vieną do
lerį ir atsiprašau, kad taip 
pavėlavau, manau, dar bus 
laiku. Geriausi linkėjimai.

E. Dailydėnas.
E. White Plains, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MEYER, JR. 
William Beckmann

467 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EARL D. ALEXANDER 
d-b-a Buckeye Market

1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
d-b-a Lindenbaum Dist.

118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prem ises.

FRED KORTMANN
6823 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH H. KOEHLER
77 Sterling Pl.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST J. KATT
890 Utica Ave., _ Brooklyn. N. Y.

tė ir Vyt. Baronas — už A- 
merikos istoriją. Kitas do
vanas gavo: D. Savičiūtė — 
už anglų kalbą, V. Baronas 
— už tikybą; V. Daugeliū
tė — už darbštumą ir gerą 
elgesį; J. Kazakevičius — už 

J gerą ištarimą; Al. Kazlaus- 
> kas — už istoriją; J. Vėže

lis — už aritmetiką; J. Ro
vas — už mandagumą ir ge-

<į

Šv. Jurgio parapijiečiai 
naujam savo klebonui, kun. 
Dr. V. Martusevičiui, priim
ti suruošė bankietą, kurs 
praėjo didžiausiu pasisekimu. 
Salė buvo kimšte prikimš
ta birželio 29 d. Programą 
vedė prof. A. Senn, pasa
kyta daug kalbų. Puikiai pa
sižymėjo parapijos unifor
muotas benas, kuriam va-

ir „Panis Angelicus”; žmo
nėms labai patiko. Išėję iš 
bažnyčios klausinėjo apie p. 
Stankūną. Pr. Stankūnas tu
ri gražų basą. Ateinantį 
sezoną mano koncertuoti po 
plačią Ameriką. Geriausio 
pasisekimo!

Ateinantį sekmadienį yra 
parapijos metinis piknikas,

Liepos 7 d. New Yorko 
kinai minėjo kinų-japonų ka
ro 4 metų sukaktį. Minėji
me dalyvavo ir miesto ma- 
yoras La Gaurdia.

Tą dieną visos kinų ve
damos valgyklos buvo už
darytos.

Šiemet New Yorko viešo
se mokyklose mokslas pra
sidės rugsėjo 8 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDWIG GOLUB
d-b-a New Era Self Service Food Center 

854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALAMUD 
Greenpoint Beer Distributors

510 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1009 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
7711 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
Crashkoff’s Quality Grocery

7711 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, giveh that License No. 
GB 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i etail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TROPP
2902 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 58 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 52 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SIEGEL
137 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

vyko tokios kunigų perms 
nos: Šv, Onos lietuvių ps 
debonas, Jersey City, N. . 
iun. Mykolas Kemėžis p 

skirtas šv. Mykolo par., E 
yonne, N. J. klebonu.

Kun. Jonas Šernius, E 
zabetho par. lietuvių p; 
vikaras, paskirtas klebo

Jersey City, N. J.
Kun. Stasys Stonis, I 

yonnės klebonas, pasitrau 
iš šių pareigų; jis pask 
tas į Šv. Petro ir Pov 
parapiją, Elizabeth, kur k 
jonu yra kun. Juozas

. monaitis.
• Visi šie pakeitimai įv; 
i dyti praeitą savaitę.

' sek- 
arkas 
rįtas.is hereby given that 

has been issued to the
at retail under' Set WJ’

NOTICE
GB 1947
to sell beer ... ____ .
the Alcoholic Beverage Con 
186 Stuyvesant Ave., Borough | 
County of Kings, to be consul 
premises.

BERTHA SCHWART!
186 Stuyvesant Ave., Brool

ridu- 
lištė, 

žai-
NOTICE is hereby given that 
GB 9169 has been issued to the 
io sell beer at retail under Set 
the Alcoholic Beverage Con , 
592 Central Avenue, Borough O JI 18’ 
County of Kings, to be consul 
premises.

ANDREW STECK | 
592 Central Ave., Brod

Itoai

NOTICE is hereby given that 
GB 1793 has been issued to the 
to sell beer at retail under Sect 
the Alcoholic Beverage Con' 
437 Ridgewood Avenue, Borough i 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH J.
437 Ridgewood Ave.,

®no- 
j. kad 
Japa- 
a sa-

be consun

VAUGHAh 
Broo

gina
si

NOTICE is hereby given that 
GB 6351 has been issued to the 
to sell beer at retail under Sect 
the Alcoholic Beverage Cont Į JJVO 
147 Ridgewood Avenue, Borough o , 
County of Kings, to be consun 3tHlS, 
premises.

i'Kiu-

Angehj Karaliene 
Parapija

Kunigų rūpesčiu, mūsų 
rapijos vaikučiams (beri 
kams ir mergaitėms) iki 
metų amžiaus bus duodi 
kiekvieną dieną, išsky 
šeštadienius ir sekmadien 
užkandžiai (daržovių, č 
nos, mėsos, pieno ir 1 
nemokamai.

Parapijiečiai, 
kite ta proga,
savo vaikučius į parap 

1 salę 11 vai. rytą, kur 
' jie saugioje nuo nelai

pašinai 
prisius

riekurERICH SEUTHE OMllr -. ... . .
117 Ridgewood Ave., Brooi "7 vietoje ir gaus skanių
NOTICE is hereby given that L( 
GB 1874 has been issued to the I 
to sell beer at retail under Sect 
the Alcoholic Beverage Conti 
715 Lorimer Street, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

■'“! kandžių, budai 
like.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brookl

NOTICE is hereby given that L 
GB 6242 has been issued to the u 
to sell beer at retail under Sect 
tho Alcoholic Beverage Contri 
639 Wilson Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

JOHANNES STRETCH 
639 Wilson Ave., Brook

Parapijos laimėjimų v 
rnrai būna kiekvieną 
čiadienio vakarą. Iki 
ankytojų buvo gana d 
Susirenka daug kitatai 
Už 25c. 
mėjimai.

bilietą net 25

--------------------- -- ----- ’"1
NOTICE is hereby given that Lr • ,W|

the Alcoholic Beverage Con 
5903 Third Avenue, Borough of 
County of Kings, to be con 
premises.

5903

an-
HENRY WINDELER W i.

I Ave., Brookfl“-1" “3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that 
EB 881 has been issued to the 
to sell beer at retail under Secti 
the Alcoholic Beverage C—,—, . 
417 New Lots Avenue, Borough of _. 
County of Kings, to be consumed^?“ *“’ 
premises.

SAMUEL S. & 
417 New Lots Ave.,

c<2 -W,

Brookl;

NOTICE is hereby given that Li 
GB 9473 has been issued to the Ul 
to sell beer at letuil under Secfl 
the Alcoholic Beverage Contro 
365 Central Avenue, Borough of) 
County of Kings, to be consume^' 
premises.

Raudo- 
galėtų 

Otavos 
Ė. kurs

Visos 
;ės ir 
[viečiamos dalyvauti A 
nojo Rožančiaus dr-jos 
giamuose Onų pager 
pusryčiuose. Taip pat 
lyvauti mišiose šv. 
dieną. Įžanga į pager 
pusryčius tik 25c. Bi 
gaunami pas nares, 
nuoširdžiai kviečiame, 

i ryčiai bus liepos 26 d. 
i Vald

MAX KRISSOFF
365 Central Ave., Brooklj

I para.

NOTICE is hereby given that Li 
GB 2002 has been issued to the ut ~ 
to sell beer at retail under Secti, Mr 
the Alcoholic Beverage Contro “u 
114 Newell S-reet, Borough of 
County of Kings, to be consume! 
premises. : i

T RANK KIELBINSKI 48 V0- 
114 Newell St., Brooklj ,

NOTICE is hereby given that Lit , 
GB 9501 has been issu-.d to the un Į 
to sell beer at retail under Sectio , 
the Alcoholic Beverage Contro 
241 Driggs Avenue H-.rougn ol 
County of Kings, to be consume, 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN, INC 
241 Driggs Ave . Brooklyi

NOTICE is hereby given that Lit 
GB 1961 has l>eei> is'l’d to tne ur 
to sell beer at retail under Sectifl 
the Alcoholic Beverage Contro 
1335 Myrtle Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
1335 Myrtle Ave

'■orouch of 
be consumed

LERNER
Brookly

bb
e-

parapijietės, ( 
viešnios, mal

Mūsų parapijos m 
piknikas bus sekma 
rugpiūčio 24 d., Klas 
Clinton parke, Maspeth 
me bus renkami: Kai 
Karalienė, Karalaitis i 
ralaitė. Visi parapi 
turėtų susidomėti. .. 
mas galėtų tuoj aus 
darbo ir išrinkti iš

GERAI PIRKT
MITAI PARDUOTINOTICE is hereby given that Lie 

GB 1919 has been issued to the un ______ _ i _ _ 4-
to sell beer at -etail under SectioTJ'wOS ■ insurance reikaluose sut 
the Alcoholic Beverage ControT 
216 Ilidgewocd A>e., doroiijh of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

JESSE GIN'H’.P.RG
216 Ridgewood Ave.,

NOTICE is hereby given that Lio 
GB 1744 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Scctiol 
the Alcoholic Beverage Control 
2909 Ft. Hamilton P’wy, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. 1

PETER McEVOY 
2909 Ft. Hamilton P'kway, Brookly

fa padės tuose reikaluose pilnaiied
$ ir patyręs brokeris —

Brooklyn

P. MACHULIS
Woodhaven, N 

Virginia 7-1896

NOTICE is hereby given that Lio 
GB 10137 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sectioj 
the Alcoholic Beverage Control 
504 Marcy Avenue, Borough of s 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MANUEL CHAVES 
504 Marcy Ave., Brookl

UKANDŲ KRAITI

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawko
(Ašakūnas)

GRABORIUS —
BALZAMUOTOMS

Brooklyn, T 
7-8451

Heros rūšies rakandų
mūsų parduodamus rakandus

Street 
EVergreen

Laisniuotas New York išmokėjimams be nuošimčh 
ir New Jersey valstybi *---------- I---------------------------

310 John Street
^NEGAUSITE PIGIAU 

Petraičių Krautuvėse
Harrison, N. J. iene ir sūnų:

S rakandus, o ne už išrėdym:



LICENSES 11 d., 1941 m. AMERIKA

ITICE is hereby given that License No 
t 688 has been issued to the undersigjJ 

sell beer at retail under Section 107 0< 
i Alcoholic Beverage Control Law st 
)1 Church Avenue, Borough of Brooklyn 
unty of Kings, to be consumed oh the 

j
ISIDORE SHAPIRO

ll Church Ave., Brooklyn, N, Y

1TICE is hereby given that License No 
603 has been issued to the undersigned’ 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law si 
Division Ave., Borougn of Brooklyn, 

inty of Kings, to De consumed on the 
mises.

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

TICE is hereby given that License No. 
1108 hi^s been issued te the unden.igr.ed 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law st

1 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
nty of Kings, to be consumed off the 
mises.

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

ncE
S3S5 .... ________

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law it 
Howard Ave., Borough of Brtokl.m, 

nty of Kings, to be consumed off the 
nises.

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

Howard

Kings, to be consumed off the

MARTIN HORAN
Ave., Brooklyn, N. Y,

TCE is 1 ’ -•___
1555 has been issued to the undersign J 
ell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Sterling Place, Borough of Brooklyn, 

ity of Kings, to be consumed off the 
lises.

HENRY WEBER
Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

ICE is hereby given that License No. 
12S6 has been issued to the undesigned 
ell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
■aratoga Avenue, 
ty of Kings, to 
ises.

JOSEPH
aratop.a Ave.,

!CE is hereby given that License No. 
407 has been issued to the undesigned 

■11 beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Jtica Avenue, Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed off the 
ses.

hereby given that License No.

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

WINTER
Brooklyn, N. Y.

ANTON KLEIN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

of 
at 

■■■■■. v,, u,™,,..!,
Kings, to be consumed off the

ALFONSO DiROSA
St., Brooklyn, N. Y.

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

I beer at retail under Section 107 of 
Icoholic Beverage Control Law at 
dgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
• of Kings, to be consumed off the 
es.

HANS R. HASE
dgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
coholic Beverage Control Law at 
Tatlands Ave., Borough of Brooklyn.

of Kings, to be consumed off the 
■s.

HARRY LONDON
'latlands Ave., Brooklyn, N. Y.

E is hereby given that License No. 
9 has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 of 

•oholic Beverage Control Law at 
lushing Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

RUBIN MARCUS
ushing Ave., Brooklyn, N. Y.

J is hereby given that License No.
> has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 167 of 
oholic Beverage Control Law at 
enth Avenue. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the 

i.
JOHN MISULIA

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
>holic Beverage Control Law at 
itague Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

JULIO GARCIA
tague St., Brooklyn, N. Y.

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

>eer at retail under Section 1C7 of , 
holic _B eve rage Control_ Law at ; 
in 
sf

tica

CE 
344 
11 beer at retail under Section 107 
Ucoholic Beverage Control Law 
>3 Adams Street, Borough of Brookly 
y of i" _ . ■ .: .
ses.

.dams

3E is

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

HENRY G. POPPE
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

■y

is
has been issued to the undersigned 
eer at re'iil under Section 1C7 of 
lolic Beverage Control Law at 
Je Avenue, Borough of Brooklyn, 
if Kings, to be consumed off

CHARLES ALTSCHULER 
le Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
>er at retail under Section 107 of 
olic Beverage Control Law at 
way Avenue, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed off the

HYMAN KILSTEIN
vay Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
er at retail under Section 107 of 
olic Beverage Control Law at 
i Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

FRED KORTMANN z 
th Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
is been issued to the undersigned 
;r at retail under Section 107 of 
die Beverage Control Law at 
g Place, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

JOSEPH H. KOEHLER
: PL, Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
r at retail under Section 107 of 
lie Beverage Control Law at

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

ERNEST J. KATT
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby, given that License No. 
,s been issued to the undersigned 
• at i etail under Section 107 of 
ic Beverage Control Law at 
don Rd., ~ 
Kings, to

JACOB 
don Rd.,

GBCJi 
to m i
«u jS

/1~ /u.” .*t* i*t* i" r .••w / /111 wr ww i* .1 *tcr* “ .-/i, w

STOS ŽINIOS;
G^<

į *3? )S” NAUDAI 
NIKAS

kA' I ., .,.9į/ dieną pasitaikęs 
pakenkė New 

inkės Lietuvių 
ūkimui. Nuo pat 
o iki vėlaus va- 
be jokio 
dė savo 
m įprastų 
V dalyvių,

KUNIGŲ PERMAINOS

0) !!(,'< 
to m3

pasi- 
galią.
dvie- 
susi-

ft Biį

f « £ ---- - .
tefoie 650.

/I
komitetas

23 kerdžiai
^derikos’
fife’s biitii Lietuvių 

ys. Vieta ta pa- 
prabus parkas ir sa-

Nom ,esio 27 d
GBl^

Newark© arkivyskupijoje 
įvyko tokios kunigų permai
nos : Šv. Onos lietuvių par. 
klebonas, Jersey City, N. J., 
Kun. Mykolas Kemėžis 
skirtas šv. Mykolo par., 
yonne, N. J. klebonu.

Kun. Jonas Šėmius, 
zabetho par. lietuvių
vikaras, paskirtas klebonu 
į Jersey City, N. J.

Kun.
yonnės 
iš šių 
tas į
parapiją, Elizabeth, kur kle
bonu yra kun. Juozas Si
monaitis.

Visi šie pakeitimai įvyk
dyti praeitą savaitę.

pa-
Ba-

Eli- 
par.

mita- 
pasiryžo 

naudai

abai patogus — 
✓ok, 27 J., sek- 

1 basčiaus parkas 
’kiai pagerintas. 

^Aukštumos, išly- 
la.tęs. Parko vidu- 

Srazi aikšte, 
7 lipiausiems žai- 

tbe Akį' >rtui. Pristatyta 
Į stalų. Tikrai 
arkas dabar la- 

U vasaros pramo
ki naudinga, kad 
;žiulė salė. Jei pa
slankus oras, sa- 
' Ivumu tinka ne 

bet ir šiaip ma-

lo

notice GB ITUfe* !• 
tonlife 
the Afe 
4J7 fe;

premiss.
„ ... *

Nonoilo praleidimui.GB Bi! į, r 
to «0fe| 
the Afeįi 
Ifl fefe 
C
Praia

Ulfe.S

Nona J 
GB in į,, 

WiL . 
™ basčiaus, parke. 
Praia ■■____________

715 Ltrar!

NOTICE i 
GB Cl! tea 
to sell he! 
the Alsea; 
639 Utah 
Canty d į 
pranta 

639WtaW° šie asmens:

Amerikos” bičiu- 
pranešti savo 

• 3, pažįstamiems, 
J27 d. jie niekur 
’ loštų dalyvauti, 
merikos” Naudai

GB 
tea 
the Atafci:

Ki h 
Comt? eft 
premia

1 
59M -Mb

AUDONAJAM
YŽIUI

audonajam Kry- 
erikos” redak-

Grigonis $4.00,
$3.00, J. Mor-

J. Balkuną au- 
e|mkiene $1.00 ir
- >1.00.

NOTICE ite
EB St ta k L j. •
to sentert tu teiraujamasi,
mtatai-Įima tuojau su- 
County b 
premisa^

417 Nei tai

Stasys Stonis, Ba- 
klebonas, pasitraukė 
pareigų; jis paskir- 

Šv. Petro ir Povilo

tarpo populiariausį jaunuolį 
ir gražiausią mergaitę.

Nors iki pikniko yra ke
lios savaitės, bet jos greit 
prabėgs ir piknikas bus čia 
pat.

Visi subruskime!
Pertaisytas ir padidintas 

Klasčiaus parkas yra labai 
patogi vieta Graži visais at
žvilgiais vieta.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus šį sek
madienį 9 vai. Mišių metu. 
Tuojaus po mišių visi na
riai prašomi susirinkti į sa
lę, kur bus trumpas susi
rinkimas. Nauji nariai pra
šomi prisirašyti.

M. Adomaitienė, A. Jocie
nė, T. Karpavičienė, P. Vi- 
sackienė, D. Purickienė, J. 
Martin, Morkūnai,“ Kūrai, 
Protash, Morkūnai, Rainiai, 
M. šlapikienė, M. Jamiškai- 
tienė, M. Volungevičienė ir 
kt. šeimininkavo P. Visac- 
kienė.

Lietuvos 6 d. gražus bū
relis giminių susirinko gim
tadienio prago pasveikinti 
Kaz. Martišiūną, Valantiejie- 
nės tėvą.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6038 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail 
the Alcoholic Be ver 
709 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

FRANK 
709 Flatbush Ave.,

under Section 107 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LaCAVA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

POLEVOY, INC.
739 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgio Parapija

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6282 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises,

ANNA MERETYK 
(Caton Dairy & Grocery)

2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 567 has been issued vo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Suction 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL GILCHUK 
Sol’s Dairy & Groceries

416 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

Angelui Karalienes 
Parapija

Kunigų rūpesčiu, mūsų pa
rapijos vaikučiams (berniu
kams ir mergaitėms) iki 15 
metų amžiaus bus duodami 
kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius, 
užkandžiai (daržovių, duo
nos, mėsos, pieno ir t.t.) 
nemokamai.

Parapijiečiai, 
kite ta proga, 
savo vaikučius
salę 11 vai. rytą, kur bus 
jie saugioje nuo nelaimių 
vietoje ir gaus skanių už
kandžių.

Vedybos
Birželio 29 d. priėmė mo

terystės sakramentą Edvar
das Makarskis (Atkočius) ir 
Bronė Jankauskaitė. Su jau
naisiais buvo 6 poros paly
dovų. Pirmoji pamergė bu
vo jaunosios sesuo Sofija, 
pabrolis — Andrius Vence- 
vičius. Vestuvių pokylis į- 
vyko Grand Paradise salėje.

pasinaudo- 
prisiųskite 

į parapijos

Parapijos laimėjimų vaka- 
karai būna kiekvieną tre
čiadienio vakarą. Iki šiol 
lankytojų buvo gana daug. 
Susirenka daug kitataučių. 
Už 25c. 
mėjimai.

bilietą net 25 lai-

parapijietes, drau- 
viešnios, maloniai

Liepos 6 d., tuoj po su
mos, susituokė p. Pečkys su 
Regina Klimaite (iš Scran
ton, Pa.) Jaunoji yra broo- 
klyniečių Šoblevičių giminai
tė. Palydovų buvo 5 poros. 
Vestuvės įvyko šoblevičių 
namuose 16 Evans St. Per 
abu šliubus giedojo B. Brun- 
dzienė.

Linkime jaunavedžiams 
gražaus ir laimingo vedybi
nio gyvenimo.

Metinis parapijos piknikas 
bus sekmadienį, rugpiūčio 3 
d. Bus renkama karališka 
šeima. Parapijiečiai ir jų 
draugai nuoširdžiai kviečia
mi ruoštis šiam svarbiam 
piknikui.

Roz. ir K. Nedzinskai, 
par. draugijų veikėjai, mi
nėjo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį. Jų sūnus Ed
vardas yra subdiakonas, 
greit baigs seminariją. Duk
tė Eleonora atsižymėjusi 
High School mokinė, pianis
tė. Duktė Rožė Kersevičie- 
nė pasižymi veiklumu drau
gijose, o dukrelė Mariutė — 
savo gabumu.

Rozalija Nedzinskienė il
gus metus buvo Rožančiaus 
dr-jos pirm. Ji viena pirmu
tinių mot. s-gos 30 kuopos 
narių.

K. Nedzinskas — veiklus 
šv. Vardo dr-jos narys, pa
rapijos kolektorius. Abu Ne
dzinskai nuoširdūs „Ameri
kos” skaitytojai ir rėmėjai.

Sukaktuvininkams linkime 
gražiausių pasisekimų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
1128 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3412 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3142 Fulton, St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby grven that License No. 
GB 6602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMANN ALBRECHT
2108 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 759 has been issued to the undei signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
771 Flatbush Ave., Borougn of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER Del., INC.
771 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i'etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 - 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BREGER
95-5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 - 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
6G - 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

ROSELENA CORP.
110 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 ft venue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1968 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BARTH
372 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2303 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS SCHULER L. & S. DELICATESSEN 
2303 — 65th Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINER
20 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE FORMAN
407 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 df 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7315 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN YESSNER 
Marguerite’s Italian American Rest.

7315—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 646 has been issued to the undeisigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SAFIER
761a FlntGush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2695 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių auditorijos nepa
prastas susirinkimas bus pi
liečių klubo salėje, 60-39— 
56 Drive, 8 vai. vakare.

Direktoriai yra užsidėję 
didelį veikimo darbą — ren
gimą karnivalo, žemės iš
nuomojimą ir salės statymą.

Taipgi pradės vajų Šerams 
pardavinėti, nes yra daug 
žmonių, kurie pageidauja 
pirkti, bet nori žinoti, kas 
yra veikiama už jų pinigus; 
kai greičiau pradėsim staty
ti salę, daugiau šėrų par
duosime.

Nepamirškite, kad visi šė- 
rininkai turi dalyvauti su
sirinkime liepos 12 d.

SIUVĖJŲ PIKNIKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undetsigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2.350 has been issued to ihp undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 4 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RIDGE DINER, INC.
6901—4 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
851 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL NELSON
851 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1183 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE TRESTMAN & LOUIS BELKIN 
(Sunshine Dairy)

1183 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5S0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1524 has been issued to the undei signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Columbia Street, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ALLEGRA
187 Columbia St.. Brooklyn, N. Y.Mot. S-gos 35 kuopos svar

bus susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, liepos 13 d., tuo
jau po sumos. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. 
Seimas arti, tad turim pa
ruošti naudingų sumanymų 
ir išrinkti atstoves.

Valdyba.

Visos 
ges ir 
kviečiamos dalyvauti Amži
nojo Rožančiaus dr-jos ren
giamuose Onų pagerbimo 
pusryčiuose. Taip pat da
lyvauti mišiose šv. Onos 
dieną. Įžanga į pagerbimo 
pusryčius tik 25c. Bilietai 
gaunami pas nares. Visus 
nuoširdžiai kviečiame. Pus
ryčiai bus liepos 26 d.

Valdyba.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pr< mises.

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Lietuvių siuvėjų 54 sky

riaus metinis piknikas bus 
šeštadienį, liepos 12 d. nuo 
2:30 vai. po pietų, Dexter 
parke. Šokiai nuo 4 vai. Į- 
žangos bilietai tik po 25c.

LANKĖSI SERŽANTAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 60S has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1318 Avenue M., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, tc be consumed 
on tho premises.

STAGE FIVE REST.. INC.
1318 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

vos žmonėms pa- 
417 Amerikos Raudo- 
Nommk> kurs galėtų 
.“S,' iauti u Lietuvos to sell tert ‘ 
the Akthūl 
365 Gesto! L 
Count? oi fc 
premisa 

365 Catili

cffiuJE VIETOJE
to sell ter ‘ i
the AW< ■ -- -----------------

Klementas Vo- 
premsss. rkeig savo įstai- 
114 Newel! i

NOTICE ii 
GB 9561 to* 
to sell tei t 
the Al<ct.ū: 
211 Dritfb 
County c! f 
premisa 

JOšS 
241 Driffl4

NOTICE ii 
GB Lil hi -■ 
to sell tat 1. 
the AfaWt,> 
1335 »rtkJ* 
County o! U 
premisa > 

1335

NOTICE ii g 

GB 1919 to \ 
to sell tear i- 
the AlcoW*1 
216 Eidr*; 
County d 
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216 Ridsewsdj;

NOTICE ii 
GB 1744 te-1 L 
to sell beer i 
the Aleoi^J 
29 09 Ft. HiC- 
County d 
premisa jjT 

2909 R. 8^ 

NOTICE ii 
GB 10137 W“ 
to sell tea “. 
the Aleobobe 
504 MuffS 
County of 
premises

504 Mutt

Maspetho Žinios

the

Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TROPP
Brooklyn, N. Y.

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

c Beverage Control Law at
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOSEPH PALTIEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

: Beverage Control_Law at
Avenue, 

Cings, to

SAMUEL
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEINER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at i etail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

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

PHILIP SIEGEL
ve., Brooklyn, N. Y.

i Kryžiumi, kurs 
dubiausios para-

JE VIETOJE

Court St. į 66 
Brooklyne. Tele
iris tas pats — 
t - 3622.

Mūsų parapijos metinis 
piknikas bus sekmadienį, 
rugpiūčio 24 d., Klasčiaus 
Clinton parke, Maspethe. Ja
me bus renkami: Karalius, 
Karalienė, Karalaitis ir Ka
ralaitė. Visi parapijiečiai 
turėtų susidomėti. Jauni
mas galėtų tuojaus imtis 
darbo ir išrinkti iš savo

MUS GERAI PIRKTI 
IBA GREITAI PARDUOTI 
ios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 
pasiruošęs ir patyręs brokeris —

f JOS. P. MACHULIS
■ 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896

TJVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

436 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

g J J DIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
te pasižiūrėti musų parduodamus rakandus ir 
lalyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

TeLHA^

dame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

N* PETRAITIENE IR SŪNŪS
mokesite už rakandus, o ne už išrodymą

5
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S

e

Birželio 28 d. mūsų baž
nyčioje kun. J. Balkūnas su
rišo moterystės ryšiu Al
fonsą Tamošauską su Mary 
Karuso iš N. J. Vestuvių 
puota įvyko tėvelių namuo
se.

Alfonsas yra pavyzdingas 
lietuvis, vietinės vyčių kuo
pos narys, prieš 2 metus 
buvęs kuopos pirmininkas, 
sportininkas, geras plauki
kas.

Linkime jaunai porelei lai
mingo ir šviesaus gyvenimo 
ir visuomet darbuotis lietu
vių tarpe.

Tą pačią dieną ištekėjo 
Pranė Spirauskaitė, gyve
nanti 64-09—56 Rd., už W. 
Senta. Vestuvių puota įvy
ko lenkų tautinėje salėje.

Liepos 5 d. apsivedė Ber
nice Vilutytė su Thomas 
Carroll. Šliubas įvyko per 
9 vai. mišias. O. P.

Liepos 4 d. Viktorija Vyš
niauskienė, darbščiausia pa
rapijos draugijų veikėja, mi
nėjo savo gimtadienį. Susi
rinko būrelis pažįstamų, su
teikė dovanų, pareiškė lin
kėjimų.

Liepos 6 d. M. P. Morkū
nams surengta „surprise 
party,” minint jų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ruošė 
duktė ir žentas Rainiai, pa
gelbėjo Kūrai. Programą ve
dė V. Valantiejienė. Sveiki
nimus pareiškė svočia P. 
Kurienė ir jos vyras, pirš
lys J. Paškauskas ir žmona,

Liepos 4 d. šventės proga 
buvo atvykęs 12 dienų ato
stogų seržantas Vincas Trai- 
nis. Jo dalinys yra Alaba- 
moje. Viešėjo pas savo žmo
ną. Buvo atsilankęs ir į 
„Amerikos” įstaigą. Pasida
lino mintimis ir įspūdžiais iš 
kariuomenės gyvenimo. At
rodo, kariuomenė Vincui la
bai patinka ir jos gyveni
mu jis patenkintas.

Linkime seržantui Vincui 
ir toliau sėkmingai laikytis 
Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Kitą kartą kai atvažiuos, 
tikime, galėsime jį sveikinti 
ir dar aukštesnio laipsnio 
pasiekusį.

LABANAUSKAS IŠVYKO

NOTICE is hereby given that License No. 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EBS95 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE THALER
511 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y.

Lietuvos karo laivyno ka
pitonas Paulius Labanaus
kas šiomis dienomis ilges
niam laikui išvyko į Cleve
land, Ohio. Jį pasikvietė „A- 
merikos” skaitytojų Ivins- 
kų šeima.

Liepos 5 d. „Amerikos” 
įstaigoje lankėsi Stella Ivin- 
skaitė, Clevelando jaunimo 
veikėja, uoli vytė. Ji yra 
lakūnė, prieš keleris metus 
lankiusis Lietuvoje.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consunu’d on the 
premises.

THE G. & S. DELICATESSEN CORP. 
9311 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 220.4 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consume! on the 
premises.

JOHN J. MORRIS
3501 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Franklin Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
39-11 Kossuth Place, Borougi of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIAS STYE
39-41 Kossuth PI.. Brooklyn. N. Y.

Muzikos mėgėjams dykai 
pamokos duodamos miesto 
namuose Williamsburgo sek
cijoje, Leonard ir Maujer 
Sts. Pamokas duoda WPA 
mokytojai; čia gali išmokti 
naudoti pianą, smuiką, man- 
daliną, gitarą, pučiamus ir 
kitokius instrumentus; ir 
balsą lavina. Taipgi aiškina 
muziką ir jos istoriją.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to tl’o undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
201 Roebling Street. B< rough o' Brooklyn. 
County of Kings, to i.e consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6045 has been issued to the undersigned 
to sell l»eer at ret til und'*r Section i 07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
•1023 Church Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2245 has been issued tn the undersitrned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FDMUNO G. A JAMES LAWLER 
d-b-a Lawler Bros.

1533 Broadway, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvhj Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

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. Valantiejns 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

rcta.il


6 AMERIKA Liepos - July 11

ĮDOMIAUSIAS smagiausias
Didžiulis Piknikas

Laikraščio “AMERIKOS” Naudai

LIEPOS-JULY 27,1941
SekmadienįKlasčiaus Parke

Belts ir Maspetli Avenues Maspeth, L. L, N. Y.

Šiame PIKNIKE bus daug įvairenybių, nes gra
žiai atnaujintame Klasčiaus Parke daug daugiau vie
los ir patogumai geresni. Visijt prašome iš anksto ruoš
tis, kad nepraleislumete progos jame dalyvauti.

Rengimo KOMISIJA.

PAMALDOS Už ŽUVUSIUS LIETUVOJE
B. Adomaitienė, K. Dumb- 
lienė ir O. Daubarienė.

Ženklelius uoliai platino S. 
Subatienė ir O. Petrulienė.

Laimėjimų knygutes pri
iminėjo ir tvarkė O. Šarkai
tė ir J. Tumasonis.

Prie kitų įvairių darbų 
dirbo: K. Galčius, M. Miko- 
laitis, V. Pūkas, EI. Matu- 
lionytė, M. Kučinskas, M. 
Skrodenis.

PIRMAS IŠVAŽIAVIMAS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities prašymu, 
liepos 26 dieną, šeštadienį, 
10 vai. rytą, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brookly- 
ne, bus atlaikytos gedulin
gos mišios už žuvusius lie
tuvius dėl Lietuvos laisvės. 
Keli tūkstančiai birželio 22- 
24 d.d. žuvo Lietuvos suki
lime. Juos turime atsiminti 
savo maldose.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street,

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

Tel. EVergreen 8-92
VALANDOS: :

1 — 2 po pietų
6 —t

Šventadieniais susltai

2 po pietų • n 
8 vakare

■“ lavergė- 
.jterioto
I Įmonių 
į ifliū' 
įmes ir 
įėmesy- 

.jpienu-

Tel. EVergreen 7-68
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždarj

įvonuo

LIETUVIŲ DIENAI PAKENKĖ LIETUS
Dvyliktoji New Yorko A- 

pylinkės Lietuvių Diena, į- 
vykusi liepos 4 d., pirmą 
kartą nepraėjo įprastu pa
sisekimu. Visą dieną vieš
patavęs lietus sukliudė šim
tams artimiausių šios pra
mogos rėmėjų atsilankyti. 
Vietoj dviejų tūkstančių ar 
dar didesnės dalyvių mi
nios, šiemet liepos 4 d. su
silaukta tik apie 650. Tie
sa, atsilankiusieji buvo la
bai gražios nuotaikos. Dau
giausia buvo jaunimo, kurs 
turėjo tikrai puikų „good 
time,” bet Lietuvių Dienos 
rengėjams labai svarbi ir 
pramogos finansinė dalis.

Lietuvių Dienos proga, 10 
vai. V. J. Atsimainymo par. 
bažnyčioje kun. Pijus Leke- 
šis atlaikė mišias. Atsilan
kė gausus būrys lietuvių. 
Gražiai giedojo mokyklos 
vaikai.

Parke žmonės visiškai ne
galėjo dalyvauti. Viskas dė
josi salėje. Nuo 2 vai. po
piet dalyviai linksminti la
bai gražia plokštelių muzi
ka. Duota daug lietuviškų 
dainų, šokių, įdomių mar
šų. 6 vai. pradėta praneši
mų ir dainų programa.

Progratnos pradžioje. „A- 
merikos” redaktorius prane
šė, kad ką tik gauta labai 
reikšminga žinia iš Lietu
vos - kalblegrama, kurioje 
paduodama Lietuvos švieti
mo ministerio prof. Juozo 
Ambrazevičiaus kalba, pa
sakyta birželio 26 d., lai
dojant Lietuvos sukilimo au
kas — žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, šiai kalbai per
skaityti pakviestas artimas 
ministerio Ambrazevičiaus 
draugas kun. Jonas Balkū- 
nas.

Kun. J. Balkūnas jautriai 
perskaitė giliai turiningą ir

jaudinančią ministerio kal
bą (ji spausdinama atskirai). 
Po perskaitymo visi susto
jo pusės minutės tylai, ku
ria pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Sugiedo
tas Lietuvos himnas. Salė
je buvo mirtina tyla. Dau
gelio skruostus vilgė nuo
širdžios ašaros, prasiveržu- 
sios žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagarbai.

Visi dalyviai, niekam prieš 
nebalsuojant, vieningai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pri
menama šalies vyriausybei 
pernykštis bolševikiškos Ru
sijos užpuolimas Lietuvos, 
jos pavergimas; reiškiamas 
pasitenkinimas, kad Lietu
vos žmonės sukilo prieš pa
vergėją ir savo gyvybės kai
na visam pasauliui parodė, 
kad Lietuva nori būti lais
va ir nepriklausoma; Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybė prašoma neteikti 
paramos tautų prispaudė
jams bolševikams; dėkoja
ma amerikiečių spaudai, tei
singai įvertinančiai Lietu
vos padėtį; pareiškiamas 
tvirtas pasiryžimas padėti 
Lietuvos žmonėms išsikovo
ti visišką nepriklausomybę.

Dainų programą atliko ke
turių Brooklyn© ir Maspe- 
tho parapijų jungtinis cho
ras, kuriam vadovavo muz. 
Pranas Dulkė. Energingam 
vedėjui sumaniai vadovau
jant, didžiulis choras vyku
siai padainavo tris dainas. 
Po choro dainų, choras ir 
publika susijungė bendran 
dainos žygin — visi dainavo 
populiariausias ir mėgia
miausias dainas. Visa pro
grama užbaigta Amerikos 
himnu. Visiems patiko ben
dras dainavimas ir visų pa
geidauta bendrą dainavimą 
dažniau praktikuoti.

Nuo 7 vai. šokiams grojo 
Juozo Avižonio orkestras. 
Jaunimas ir vyresnieji sma
giai sukosi salėje. Visi mė
go polkutes ir valsus, kurių 
negailėta. Pakraščiais ir prie 
vaišių stalo skambėjo lietu
viškos dainos.

9 vai. pravestas laimėji
mas, kurio dovanų laimėto
jai skelbiami atskirai. Ten 
pat išleista maspethietės P. 
Šimkienės padovanota pinti
nė vaisių, valgių ir gėrimų. 
Ją laimėjo B. Kraučiūnas. 
Laimėtojas taip buvo paten
kintas dovana, kad net pa
dainavo dvi dainas, kurios 
visiems patiko.

Linksmintasi iki vėlumos. 
Apie 9 vai., apsistojus lie
tui, atsilankė dar gražus bū
rys jaunimo. Pasilinksmin
ti visiems užteko ir laiko ir 
vietos.

Į pramogą atsilankė be
veik visi vietos kunigai — 
Pakalnis, Balkūnas, Paulio- 
nis, Aleksiūnas, Lekešis, Lau- 
rynaitis, Kartavičius, Pet
rauskas, Raugalas, Čižaus- 
kas. Šie vadai parodė, kaip 
jie visada arti su savo žmo
nėmis, nepaisant blogo oro 
ar kitokių kliūčių. Nuošir
dus jiems ačiū.

Kad ir lietus lijo, bet 12 
vai. dieną jau turėtas pir
mas „kostumeris,” Juo buvo 
maspethietis Albinas Ciep- 
lys. Turėta svečių ir iš 
New Jersey, kaip K. Mar- 
cinka ir Vyt. Abraitis iš 
Jersey City, J. Brajus ir J. 
Masalskis iš Bayonne, varg. 
J. Gobys iš Newarko ir ki
ti.

NUOŠIRDŽIAI DIRBO

Didelis PIKNIKAS
Dariaus ir Girėno Pagerbimui

Ruošia Paminklo Fondas ir keletos draugijų Bendras Komitetas

Šeštadienį, LIEPOS-JULY 19, 1941
DEXTER PARKE

■W

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, L. I.
Bus minėjimas aštuonių metų sukakties Jų skridimo iš 

New Yorko į Kauną ir tragiško žuvimo. Programoje daly
vaus Karalienės Angelų Parapijos Jaunuolių Benas. Kal
bės draugijų pirmininkai, bus dainų, žaislų, laimėjimų, šo
kiams gros Joseph (Thomas) Tamašausko orkestras. Pel
nas — pastatyti paminklą jų didžiojo žygio atžymėjimui. 
Visi nuoširdžiai kviečiami.
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 35 centai

Lietuvių Dieną, liepos 4 d., 
Klasčiaus parke, labai nuo
širdžiai dirbo rengimo ko
miteto nariai ir jų pasi
kviesti bendradarbiai. Ben
drą darbą prižiūrėjo ir va
dovavo rengimo komiteto 
pirm. K. Baltrušaitis. Visą 
dieną nuo 11 vai. iki vidur
nakčio, prie kasos išbuvo V. 
Daubaras, L. K. Federaci
jos New Yorko apskrities 
iždininkas. Prie įžangos var
tų budėjo Stasys Lukoševi
čius, K. Dobrovolskis, A. 
Spaičys.

P. Šimkienės padovanotai 
pintinei vaisių, valgių ir gė
rimų išleisti labai daug 
dirbo maspethietės J. Pau
lauskienė, O. Laukaitienė, 
P. Šimkienė ir Pr. Ražickie- 
nė. Šiemet surinkta už šį 
laimėjimą daugiau nei per
nai, nežiūrint, kad dėl blo
go oro L. Dienos dalyvių 
buvo tik ketvirtadalis to, 
kas buvo pernai.

Saldainių platinime labai 
daug dirbo M. Šertvytienė,

AMERIKOS LIETUVn
LIKŲ VTSOMENIN
KULTŪRINIO GYVI

savaitrašti:
EINA KAS PENKTA

Entered as Second-Class m 
Office at Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS
LIETUVAI

Moterų S-gos 29 kuopa šį 
sekmadienį, liepos 13 d., ruo
šia pirmą šių metų išvažia
vimą į Forest parką. Visus 
atsilankiusius sąjungietės 
aprūpins skaniais valgiais 
ir gėrimais. Visi šviežaus 
oro, gražaus parko, malo
nios draugystės mėgėjai 
kviečiami atsilankyti.

Jei būtų lietus, išvažiavi
mo dalyviai kviečiami pas 
J. Terebeizienę, 180 Hale 
Avė., netoli nuo Forest par
ko.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami gausiai da
lyvauti šiose pamaldose.

MIRK

Marijona Draugelienė, 72 
m. amžiaus., gyv. 497 Lin
coln Avė., Brooklyne, mirė 
liepos 8 d. Likusios šeimos 
narių tarpe yra Ona Sekie- 
nė, gyv. Hartforde. Laido
tuvėse patarnavo grab. P. 
Šalinskas.

LIETUVIŲ DIENOS 
LAIMINGIEJI

L1C E N S E S

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

įjkos.

> baigė 
jis, bet 
5, visa-

219 So. 4th Street, Brooklyn, $ Tai
(Williamsburgh Bridge Plaza) įetuvių,

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias paslrii
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

genytė.
.įninkąs, 
jas, po
nautas

Jo 
į išsa

mus pa
rkas SU- 

’jj vietą 
ji} Tau-

„Amerikai” teko 
kad Amerikos Vysk 
šalpos Komitetas s 
skutiniame posėdyje 
patenkinti Lietuvių 
Vienybės prašymą 
pašalpą Lietuvos 
niams ir svarbiems 
vos reikalams parei 
šalpa bus išdalinta p 
tąjį Sostą.

Kunigų Vienybė ] 
įteikė prieš kelis n 
Tuo reikalu K. V. se 
Jonas Balkūnas, ižd. 
Karalius ir kiti lan] 
Bažnyčios hierarchy 
ingtone, Philadelphij* 
cagoje, Harrisburgh 
Yorke, Brooklyne i: 
Buvo suteiktos žini

Įvykusiame laimėjime Lie
tuvių Dieną, liepos 4 d., 
Klasčiaus parke, Maspeth, 
N. Y., laimėjo pinigines do
vanas šie asmenys:
Pirmą dovaną: 15 dol. — 
No. 08676 — Mrs. A. Ksce- 
naitis, Bronx, N. Y.
Antrą dovaną: 10 dol. — 
No. 07405 — Helen Macalis, 
Woodhaven, N. Y.
III. dovana: 5 dol. No. 07898, 
Jonas Graunas, Ozone Park,
IV. dovana: 5 dol. No. 09993, 
B. Tomulaitis, Newark, N. J.
V. dovana: 5 dol. No. 00258, 
S. Pusvaškis, Long Island 
City, N. Y.
VI. dovana: 2 dol. No. 06231, 
George Blecka, Maspeth.
VII. dovana 2 dol. No. 12397, 
N. N.
VIII. dovana 2 dol. No. 04036, 
Eve Nadzeika, Brooklyn
IX. dovana: 2 dol. No. 03912, 
Alfy Stripeikis, Brooklyn
X. dovana: 2 dol. No. 08315, 
A. Kaulis, New York, N. Y.

Dar neatsiėmę savo dova
nų prašomi kreiptis į ,,A- 
merikos” administraciją. Rei
kia pristatyti atkarpos lakš
telį su laiminguoju numeriu.

PARAPIJŲ PIKNIKAI
Rugpiūčio mėnuo pasižy

mės parapijų metinėmis va
saros pramogomis-piknikais. 
Rugpiūčio 3 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe, savo pik
niką turės šv. Jurgio para
pija. Rugpiūčio 17 d. Dex
ter parke, prie Elderts Lane 
stoties, savo metinį pikniką 
turės Apreiškimo parapija. 
Rugpiūčio 24 d. Klasčiaus 
parke bus Angelų Karalie
nės par. piknikas. Maspetho 
parapija pikniko neturės, bet 
užtat ruošia didelį’ karniva- 
lą, kurs prasidės rugpiūčio 
15 d. ir tęsis visą savaitę.

NOTICE is hereby pi ven that License No. 
GB 2020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCA CUOMO
2812 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3203 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KUKTA
3203 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANZ FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM J. RATNER
96 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

164 Park Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2945 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BREMER
2945 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
37 Scholes Street, Borough of 
County of 
premises.

_ Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off tho

37 Scholes
MICHAEL KRAMER
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1173 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KAUFMAN
1173 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 — 17 Avenue., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE
17 Avenue, Brooklyn, N. Y.6524
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NOTICE is hereby given that 
GB 6011 has been issued to th 
to sell beer at retail under S 
tho Alcoholic Bev 
51 Buffalo Avenue,
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NOTICE is hereby given that License-"Nffr premises. 
GB 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2781 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1519 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 off the 
premises.
CHRIS HOUGHTAL1NG-VICTOR NELSON 

Gotham Bowling Alley
2576 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby driven that License No. 
GB 1982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail wider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS POLEVOY 
ROYAL MARKET

256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

8204—5

off the

KATHRYN TONKOVICH 
& JOHN AJERSCH 

(Gene & John’s) 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O'BRIEN & FRANK 
O’BRIEN (Werth & O’Brien)

1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

ANGLIJA IR

NOTICE is hereby given thai -5(171011- 
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NOTICE is hereby given tha( 
GB 1734 has been issued to tl 
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lietuviųNOTICE is hereby given that 
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‘ HARRY DIEFENBA I Ncjail
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2788 Fulton St..

NOTICE is hereby given that .
EB 1999 has been issued to th 3Į V1TSU-
to sell beer at retail under ! 
the Alcoholic Beverage Co 
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County of Kings, to be coni 
premises. JOSEPH A. NEAJ iiwja-
1007 Nostrand Ave., Bn .,“
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NOTICE is hereby given, that 
EB 776 has been issued to th ___
to sell beer at retail under $ ... „ 
tho Alcoholic Beverage Col 
407 Marcy Ave., Borough . f 
County of Kings, to be coni 4QS1 tik
premises.

MARY CORNO (AD1
407 Marcy Ave., Br

NOTICE is hereby given that 
GB 1202 has been issued to ti 
to sell beer at retail under i 
the Alcoholic Beverage Co: 
55 Lincoln Road. Borough ■ 
County of Kings, to be coni 
premises.

MARGOLIS BROS.
55 Lincoln Rd., Br

PARSIDUODA SALIŪNAS
Parsiduoda saliūnas (pil

nas leidimas) geriausiai ap
gyventoje lietuvių vietoje. 
Biznis gerai išdirbtas. Ge
riausia proga lietuviui įsi
gyti labai prieinama kaina. 
Galima pirkti su ir be nuo
savybės. Pardavimo priežas
tis— senatvė. Kreiptis:

J. MILLI,
740 Hudson Ave., Rochester, 
N. Y. 2k.

Reikalingas Dženitorius

6 šeimynų namui, duoda
mi kambariai vietoje. Smul
kesnes sąlygas sužinoti:

1354 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Reikalingas Dženitorius

401 Suydam St., Brooklyn. 
5 kambariai gyventi vieto
je. Teirautis pas V. Pūką, 
87-26 92 St., Woodhaven, 
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.* 
GB 6341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RAPOPORT 
(G & R Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA HALLER 
(Oscar’s Delicatessen)

529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS RASHKOW & MEYER 
M. GURKIN

764 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOENFELD 
& PHILIP SIEGEL

17 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at
2302 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ____

CHARLES J. JAFFEE
2303 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 464 has been issued to th» undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
873 Hegeman Ave., (734 Elton St.), 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PAUL MILLER 
873 Hegeman Ave., aka 
734 Elton St., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS. INC.
176 Woodruff Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 - 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

1218 Avenue J, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2150 has been issued to i he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROBT. I. PORTER. POST 986 
VETERANS OF FOREIGN WARS

5123 — 4th Ave.. Brooklyn, N.

the

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 - 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN STUTMANN & HENRY 
GRANNEMANN 

(Certified Delicatessen)
41-5th Ave., Brooklyn, N.

the

s-
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Londonas. — Liepc 
Maskvoje pasirašyta 
tis, kurioje Sovietų 
ga ir Anglija pasižj 
na kitai padėti visor 
monėmis kovoje prr 
lerinę Vokietiją” ir 
ti taikos atskirai, ab 
stybėms nesusitarus.

Sutartį Anglijos vi 
sirašė ambasadorius 
o Sovietų Sąjungos \ 
užsienio reikalų ko 
Molotovas. Anglijos 
ševikų spauda sveiki 
ją sutartį didžiausi! 
rimu.

Maskvoje bolševiki 
gandos komisaras L 
paskelbė, kad dabar 
tų Sąjungos talkininl 
ne tik Anglija, bet : 
tinęs Amerikos Va 
nes šios remia An; 
Anglija yra Sovietų 
gininkė.

Londonas. —Ministi 
mininkas Churchill 
tautos atstovų rūmi 
dyje, kuriam pranei 
pasirašytą susitarii 
Sovietų Sąjunga dėl 
veiklos prieš Vokiet 
susitarimą Churchill 
dino sąjunga ir p: 
kad nuo šiol rusai y.

puldinėjo lietuvių 
areštavo geriausius 
vius, grūdo juos į 
mus, kankino ir Rusi 
mėsna gabeno.

Lietuvių kankintoj 
kada ramybės neturė 
tai iškalbingiausiai 
lietuvių istorija.

JOSEPH VASTl^e.
REAL ESTATE INSU ft nj™.. and LIFE IN SURA V1SUr
Mortgages Loaned and VO- 
496 Grand St., Brook
Residence:
87-34 90th St., Woodhai
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RESTORAI 'ta it 
BAR & GRIlj nesu

ko karoGaminam valgius a 
niško ir lietuviško 
Čia taip pat galim ^o?oi 
Amerikos išdirbimo jo 15 
portuotų degtinių, .

vynų ir gero alai “

)vas, 
va- 

vynų ir geru aiiii, ^k- 
Joseph Zei1*08- 

Savininkas 
411 Grand Stri 
Brooklyn, N. j

tag 
Lietuvos 
jjHnimo 
■gabeno 

p kaip 
žirnis

Komunistų partijoj 
rikoje sekretorius Mi 
savaitę pareiškė, ki 
Hitleris užpuolė Sovi 
siją, karas nebuvo Ju 
Valstybių reikalas,” 
dabar, kaip Minor si 
sai kitokis reikalas, 
vietų Rusija užpul 
Jungtinių Valstybių, 
esanti pareiga duoti ■ 
limą paramą Soviet 
Anglijai.

Kol bolševikiška 
dalyvavo Europos j 
kol ji naikino mažės 
stybes, viskas buvo 
je. Bet kai pats ] 
pakliuvo į bėdą, ta 
reikia duoti visą 
jam, kad pasaulyje 1 
gelbėta demokratija.

Vargu ar galima 
duoti šlykštesnį part 
Tik įdomu, ar vis c 
vadinamų liberalų, 1 
toliau skelbs, kad A: 
komunistai yra geri 
kiečiai, kad jie didžii 
mokratijos šalininkai 
nėjai.
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