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. Petriką
GYDYTOJAS)

i. 4th Street

2-7177

Kaina 5c.
giamės Lietuvos žmo- 
ilimu prieš pavergė- 

• J dime dėl nuterioto 
rĮ dėl Lietuvos žmonių 
~ Džiaugsmą ir liū- 

mdina šiurpesnės ir 
ės žinios. Dėmesy- 
e pranešimą apie nu- 
Telšių vyskupo Jus- 
Igaičio. Jis žuvo nuo 
bolševikų kulkos,
pas Staugaitis baigė 
metus amžiaus, bet 
ros sveikatos, visa- 
ėgume, tiesus. Tai 
viesiausių lietuvių, 
masto asmenybė, 

visuomenininkas,

Vitu VYSKUPAI SUTEIKĖAMERIKOS
LIETUVAI PRAŠYTĄ PAŠALPĄ

patirti,

Bolševikai Nužudė Telšių Vyskupą
Alfred J. Wenfe

(Vendus)

ADVOKATAS

ti Street, »
(Williamsburgh Bridge Plį*

green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOGfc
GERIAUSIOS BOSE 

,engvl-Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot į. 
I—PIETOS—VAKARIENE C
AS gamintas namie Ii gerlamta 
vorų. Parengimams priimami

Juozas Cinkus
d Street,

„Amerikai” teko 
kad Amerikos Vyskupų Pa
šalpos Komitetas savo pa
skutiniame posėdyje nutarė 
patenkinti Lietuvių Kunigų 
Vienybės prašymą paskirti 
pašalpą Lietuvos tremti
niams ir svarbiems Lietu
vos reikalams paremti. Pa
šalpa bus išdalinta per Šven
tąjį Sostą.

Kunigų Vienybė prašymą 
ius, publicistas, po- J įteikė prieš kelis mėnesius.
Seimo pirmininkas 
liau, vyskupas. Jo 
aip didelė ir išsa- 
reikėtų tomus pa- 

iteities istorikas su- 
priklausančią vietą 

bje ir Lietuvių Tau-

Tuo reikalu K. V. sekr. kun. 
Jonas Balkūnas, ižd. kun. J. 
Karalius ir kiti lankėsi pas 
Bažnyčios hierarchus Wash
ingtone, Philadelphijoje, Chi- 
cagoje, Harrisburghe, New 
Yorke, Brooklyne ir kitur. 
Buvo suteiktos žinios apie

Lietuvos tremtinius, pate
kusius į didelį skurdą, ku
riems būtinai reikalinga pa
šalpa. Amerikos vyskupai 
prašymą sutiko labai palan
kiai.

Vyskupai paskyrė Lietu
vos reikalams tiek, kiek pra
šyta. Kiek mums žinoma, 
prašytoji suma buvo dides
nė nei 60,000 dolerių, šven
tasis Sostas paskirtą pašal
pą tiksliausiai sunaudos. Lie
tuvos žmonėms pašalpa y- 
pač šiuo metu labai reika
linga. Jie niekada neužmirš 
Amerikos katalikų vyskupų 
labdaringos rankos, jie nie
kada neužmirš Amerikos lie
tuvių kunigų patrijotinės 
veiklos.

RUSŲ DIDIEJI MIESTAI PAVOJUJE

ENSES IKI
by given that License No. 
»n issued to the undersigned 
retail under Section 107 of 
e v e r a g e Control Law at 
»t, Borough of Brooklyn, 
s, to be consumed off the

IAEL KRAMER
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos piliečių sąjungos metais Lietuvoje gali būti 
Vokietijoje iždininkas Dr. nemažas badas.
Pranas Ancevičius telegra- suardę Lietuvos ūkį, paliko 
ma pranešė, kad bėgdami kraštą didžiausioje netvar- 
iš Lietuvos bolševikai nužu- koje. Pagamintų baudžiau- 
dė 15 kunigų, kurių tarpe 
J. E. Telšių vyskupą Justi
ną Staugaitį, 75 metų am
žiaus.

Pora dienų vėliau, vokie
čių žinių agentūra DNB pa
skelbė, kad Lietuvoje rasta 
1,100 dvasininkų lavonai. 
Nužudymo aplinkybės ir la
vonų asmenybių nustatytos 
žinios perduodamos Vatika
nui. Vėliau paaiškinta, kad 
į 1,100 
ne tik 
bet ir 
broliai
vienuolės.

Bolševikai,

Rusijos-Vokietijos pusket
virtos savaitės karas dar 
nesudarė labai daug staig
menų. Daugelio karo žino
vų pranašauta, kad vokie
čiai labai greitai pasieks 
Maskvą, bet jų apsirikta. 
Bolševikų kariuomenė Rusi
jos žemėje parodė didelį at
sparumą ir vadinama Stali
no įsistiprinimų linija pasi
rodė nelengvai pralaužiama. 
Vokiečiai lengvai perėjo per 
Lietuvą, kur patys gyven
tojai savo sukilimu daug 
padėjo, per Latviją, per ry
tinę Lenkiją. Latvijos šiau
rėje, Estijos pasienyje, kur 
pasiekta Stalino siena, puo
limas buvo kiek sulaikytas. 
Tas pats įvyko centraliniame 
ir pietų frontuose.

Nežiūrint Maskvos 
tinių pranešimų, kad 
čių kariuomenė visur
koma, kad kai kur ištisi mo
torizuoti daliniai sunaikina
mi, vokiečių kariuomenė šiuo 
metu sudaro labai didelį pa
vojų visiems trims frontams. 
Šiaurėje Leningradas yra di
džiausiame pavojuje; į jį 
artinasi vokiečiai iš pietų,

o suomiai iš šiaurės. Dalis 
kariuomenės jau esanti tik 
65 mylios nuo Leningrado.

Stipriausiai bolševikai lai
kosi centraliniame fronte. Čia 
bolševikai sakosi atstūmę 
vokiečius 19 mylių atgal ir 
patys perėję Dniepro upę, 
atsiimdami du miestus. Nuo
stoliai abiems pusėms buvę 
labai dideli.

Pietiniame fronte vokie
čiai, verždamiesi Kievo, Uk
rainos sostinės, link, sutikę 
labai didelių pasipriešinimų. 
Liepos 16 d. vokiečių žinių 
agentūra skelbė, kad tą die
ną vokiečiai prisiartino prie 
Kievo priemiesčių. Kievas 
yra trečiasis didumu Rusi
jos miestas. Vokiečių ka
riuomenės vadovybė savo 
pranešimais ir vėl buvo šyk
šti, pasakydama tik, kad 
kariuomenės žygiavimas vyk
sta numatytu planu.

Bolševikų informacijų biu
ras paskelbė, kad praeitos 
savaitės gale Baltijos jūro
je užtikti vokiečių transpor
tiniai laivai, kurių 13 visiš
kai sunaikinta. Apie tai vo
kiečiai sakosi nieko nežiną.

Washingtone gautomis pa
tikimomis žiniomis, bolševi
kų vyriausybė visas įstai
gas jau kelia iš Maskvos j 
Kazano miestą, 450 mylių 
į rytus nuo Maskvos. Palie-

neapsėti; 
dirvonuoja 
nepasodin-

žinios

ninku sovchoziniai ir kol
choziniai dvarai 
didžiausi laukai 
tušti. Daug kur 
ta net bulvių.

Papildomos
Iš patikimų šaltinių Eu

ropoje telegrafu gautos ži
nios:

Iki šiol susisiekimas su 
Lietuva dar negalimas nei 
telegrafu nei laiškais, todėl 
smulkesnių ir pilnesnių ži
nių apie pastaruosius įvy
kius negalima gauti.

Kaip jau anksčiau spau
doje buvo pasirodžiusios ži
nios, sukilimas įvykęs bir
želio 23 dieną. Sukilėliai did
vyriškai, veik plikom ran
kom užėmė Kauną, Vilnių ir 
kitus Lietuvos miestus ir 
tuojau pat paskelbė nepri
klausomybės atstatymą.

Naikina netvarką
Taip pat išleista, eilė pa

tvarkymų, panai kinančių 
bolševikų Lietuvoje įvestą 
netvarką. Vienu iš tokių 
patvarkymų p a n a i k i narni 
bolševikų Lietuvoje įvesti 
sovehozai, kurie valdžios 
dvarų pavidale buvo naujo
viška baudžiava Lietuvos 
žmonėms.

Vyriausybės sąstatas 
—Sukilėliai -paskelbė naują^- 
vyriausybę su Lietuvos Pa
siuntiniu Vokietijai Škirpa 
priešakyje. Į šią vyriausy
bę įeina Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos pirminin
kas adv. Rapolas Skipitis, 
buvęs kariuomenės vadas 
generolas Stasys Raštikis, 
buvęs merg. „Aušros” gim
nazijos mokytojas ir iki bol
ševikų okupacijos Vytauto 
Didžiojo Universiteto lekto
rius Juozas Ambrazevičius, 
Žemės Ūkio Akademijos Dot
nuvoje profesorius Balys 
Vitkus, savo laiku lankęsis 
Jungt. Amerikos Valstybė
se, ir buvęs Lietuvos Banko 
direktorius Vytautas Stat
kus.

Išgabentos šeimos
Prieš pat rusų - vokiečių 

karą bolševikai išgabeno iš 
Lietuvos kelias dešimtis tūk
stančių inteligentų ir ūki
ninkų ištisomis šeimomis, 
kurių tarpe išgabenti Kazys 
Bizauskas, Voldemaras Čar
neckis, generolas Nagius - 
Nagevičius.

Visa Lietuva baisiai nu
kentėjusi. Daug miestų ir 
kaimų visai sunaikinti. Vil
kaviškyje liko tiktai bažny
čia ir keli namai, Marijam
polė stipriai apdegė.

Laukia pagalbos
Lietuvos Raudonasis Kry

žius šaukiasi pagalbos, nes 
tūkstančiai šeimų dėl bol
ševikų okupacijos ir karo 
audros yra likusios be mais
to ir pastogės.

Škirpa ir Skipitis tuo tar
pu tebėra Berlyne. Atrodo, 
kad vokiečiai sukilimo fak
tą lyg tai ignoruoja, te
skelbdami, kad Lietuvos gy
ventojai jų karius su džiaugs- 

; mu sutikę. Iš Lietuvos su-
■ kilėlių ginklai paimti, o vo- 
: kiečių intencijos ateičiai bent
■ dabar dar nežinomos.

Kauno radijas tebeskelbia 
i ...laikinosios administracijos j- 

sakymus, nurodymus bei pa
skyrimus. Visoje Lietuvoje

lavonų skaičių įeina 
kunigai pasauliečiai, 
vienuoliai kunigai, 

vienuoliai ir seselėso 23 d. Chicagos 
American” dienraš- 

EB 794 hu skelbė pasikalbėjimą 
dentu A. Smetona, 
da pareiškęs, kad 

žmonių sukilimas 
ti pradėtas, kad jis 
ęietijos pakurstymu. 
1” tiesiogiai, kiti 
ii netiesiogiai, pa- 
iprias pastabas dėl 
reiškimo, kurs ken- 

h ivos laisvei ir Lie- 
A lomų gerovei.

yaitę p. Bačiūnas, 
yje p. Smetona gy- 
skelbė pasikalbėji- 
įme p. Smetona pa- 
cad jo mintys čika- 

laikraštyje visiš- 
ptos, kad jis džiau- 

pasiryžimu 
garbingoje kovoje 
V žūti, nekaip gy
lio j e bolševikų ver-

to sell ter c, 
the Akntai >. 
237 Semiu į 
rough of Bte- 
connmed a į’.

237 Sumiš fa 
4 732 Gna [.

eby given that License No. 
en issued to the undersigned 1 
retail under Section 107 of < 

leverage Control Law at I 
Ave.. Borough of Brooklyn, ' 
is, to be consumed off the

JIS LOMBARDI
.ve., Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
een issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
y. Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed off the

ANK KAUFMAN
Brooklyn, N. Y.

ireby given that License No. 
>een issued to the undersigned 
t retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
venue.. Borough of Brooklyn, 
tigs, to be. consumed off the

ANK GLADSTONE ,
enue, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage (Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

ings, to be consumed off the

RUDOLF HENKE
;t., Brooklyn. N. Y.
hereby given that License. No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

c Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

lings, to be consumed off the

JGHTALING-VICTOR NELSON 
otham Bowling Alley 
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License. No. 
; been issued to the undersigned 

at retail wider -Section 107 of 
ic Beverage Control Law at 
n Ave.. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

LOUIS POLEVOY 
ROYAL MARKET 

n Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
■, at retail under Section 107 of 
die Beverage (Control Law at 

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

ATHRYN TONKOVICH
& JOHN AJERSCH 

(Gene & John’s)
■e.. Brooklyn, N. Y.

j hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
•r at retail under Section 107 of 
•lie Beverage Control Law at 
ash Avenue, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

WERTH O'BRIEN & FRANK 
KIEN (Werth & O’Brien) 
msh Ave., Brooklyn, N. I.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
er at retail under Section 107 of 
olic Beverage Control Law at 
nan Ave., (734 Elton St.). Borough 
yn. County of Kings, to be con- 

the premises.
PAUL MILLER 

man Ave., aka
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
eer at retail under Section 107 o 
holio Beverage Control Law at 
druff Ave., Borough of Brooklyn, 
if Kings, to be consumed off the

MARGOLIS BROS. INC
Iruff Ave.. Brooklyn, N. I.

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

jeer at retail under Section 107 of 
iholic Beverage Control Law at 
th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

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

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

beer at retail under Section 10. of 
oholic Beverage Control Law at 
\ venue J. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

RISTOL BAR & GRILL, INC.
(Famous Delicatessen) 

zenue J._________Brooklyn, N. Y.

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

loholic Beverage Control Law at 
burth Ave., Borough of Brooklyn.
of Kings, to be consumed on the

ROBT. 1. PORTER. POST 086 
TERANS OF FOREIGN WARS 

4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

coholic Beverage Control Law at 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

OHN STUTMANN & HENRY 
GRANNEMANN 

fCertified Delicatessen)
Ąve_, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ii fe 
GB 6141 to1,- 
to sell bes u. 
the Alteofa į. 
6302 Bay Pv'n, 
County of fcį 
premise!

6302 Bij hnį

NOTICE ii fet 
GB MG to te 
to sell bee c t 
the Alteoį Į, 
51 Buffalo I® 
Cooity oi fcp. 
premises.

EE 
51 Buffalo k

NOTICE ate 
GB 1394 tale _ 
ft. flcdSlh h^ių 

1410 Wils® Im r 
County of tn 
preoias v v

i 410 Wilra ii

' NOTICE a te
; GB 1734 hute 

to sell ter c s 
the Alteožf Ir 
1083 fote s 
County oi tf

į premises

1083 Pilta >-

NOTICE ii te 
EB 559 bu te 
to sell te c ’ 
the Alte&i- 
2788 Eita i 
County tf t? 
premise! _

E1E 
2788 Fotas i

NOTICE a te 
EB 1999 hute 
to sell te V 
the Alte* ! 
1007 Nante’’ 
County oi tf 
premise!

XS? 
1007 Nostnte

NOTICE ii g 
EB 776 to r 
to sėli te y 
the Alte*'

kad vadinamo iš- 
pasikalbėjimo at- 
vėlai skelbiamas, 

mos pareiškimo iš- 
isiuntinėjo lietuvių 
am artimos sąjun- 
Olis, neprijungda- 

js pastabos. Nejau 
ūtų išsiuntinėjęs tą 
tą be pačių viršū- 
3?

spauda džiaugia- 
>er pirmas tris vo- 
įsų karo savaites 
Įijonas vokiečių ka- 

___ Rusija netekusi tik 
milijono. Įdo- 

pwd"lmi!'| bolševikai suskai
te Mito 
NOTICE h te 
GB 1262____ '
to sell 
the Als^į 
55 li«« t 
County k 
premisa^.-;. 

55 Ii®11

ANGLIJA IR SOVIETAI SĄJUNGOJE
Londonas. — Liepos 13 d. 

Maskvoje pasirašyta sutar
tis, kurioje Sovietų Sąjun
ga ir Anglija pasižada vie
na kitai padėti visomis prie
monėmis kovoje prieš „hit
lerinę Vokietiją” ir nedary
ti taikos atskirai, abiem val
stybėms nesusitarus.

Sutartį Anglijos vardu pa
sirašė ambasadorius Cripps, 
o Sovietų Sąjungos vardu — 
užsienio reikalų komisaras 
Molotovas. Anglijos ir bol
ševikų spauda sveikina nau
ją sutartį didžiausiu prita
rimu.

Maskvoje bolševikų propa
gandos komisaras Lozovski 
paskelbė, kad dabar Sovie
tų Sąjungos talkininkais yra 
ne tik Anglija, bet ir Jung
tinės Amerikos Valstybės, 
nes šios remia Angliją, o 
Anglija yra Sovietų sąjun
gininkė.

Londonas. —Ministeris pir
mininkas Churchill kalbėjo 
tautos atstovų rūmų posė
dyje, kuriam pranešė apie 
pasirašytą susitarimą su 
Sovietų Sąjunga dėl bendros 
veiklos prieš Vokietiją, šį 
susitarimą Churchill pava
dino sąjunga ir pareiškė, 
kad nuo šiol rusai yra ang-

vokiečių nuostolius. 
, visą laiką eidami 
palieka sužeistuo- 
žuvusius juk savo 
eritorijų ribose.
iriaujančios pusės 
delius padidinimus, 
pikų agentūra ypa- 
.sižymi dienos švie- 
gystėmis. Jie visur 
štisas divizijas vo-

Telepb--
EVl-lP

®^|et vokiečiai — vis 
jjortęn’Įr stumia bolševikų 
tgjfi^Kas nors turi ma- 

 

gįhoti.

opos buvo žinių, 
0 rvikų ambasadorius 

Dekanozovas labai 
r s vykęs į Maskvą. 
* mas jo drebulys, 

gj.jjč es susitikti su sa- 
u, šviesiausiu Sta-

puldinėjo lietuvių namus, 
areštavo geriausius lietu
vius, grūdo juos į kalėji
mus, kankino ir Rusijos gel- 
mėsna gabeno.

Lietuvių kankintojai nie
kada ramybės neturės. Apie 
tai iškalbingiausiai 
lietuvių istorija.

šneka

lų sąjungininkai.
Churchill pilnai pritarė 

Pietų Afrikos ministerio pir
mininko Smuts pareiškimui, 
kad ėjimas drauge su So
vietais nereiškia, kad Angli
ja pritaria komunistams ar 
kad ji kovoja už komuniz
mą. Anglijos ir Sovietų Ru
sijos tikslas esąs sunaikinti 
hitlerinę Vokietiją, o ne ap
ginti komunizmą.

nuola- 
vokie- 
sulai-

PAKEISIU NEUTRALUMO ĮSTATYMU
________ 4-

Washington. — Senatorius 
Glass, ilgametis Virginijos 
atš'žovas senate, ' pareiškė, 
kad Kongresas artimiausiu 
laiku turėtų panaikinti neu
tralumo įstaitymą, kurs drau
džia Amerikos laivams plau
kioti karo zonose. Glass nu
rodo, kad panaikinimas neu-

Japonijos Vyriau-

Tokio. — Japonijos vyriau
sybė, princo Konoye 
vaujama, liepos 16 d. 
statydino. Laukiama 
resnės vyriausybės,

vado- 
atsi- 
stip- 
kuri

tralumo įstatymo butų drą- griežčiau ir energingiau veik- 
sus priminimas Hitleriui, tų naujų įvykių akivaizdoje.
kad Amerikoje jo visiškai 
nesibijoma.

Senatoriaus nuomone, neu
tralumo įstatymas yra A- 
merikos gėda; juo esanti 
panaikinta jūrų laisvė, dėl 
kurios Amerika tiek daug 
metų kovojo. Jis nurodė, 
kad Anglijai teikiama para
ma turi pasiekti savo tiks
lą be jokių kliūčių.

Stokholmas. — Amerikos 
ministeris Švedijai Sterling 
grįžta į Ameriką per Ber
lyną ir Lisboną. Ministeris 
važiuoja drauge su šeima. 
Jis vykstąs dviejų mėnesių 
poilsio.

Bus Šaunios

Washington. — Einąs val
stybės sekretoriaus pareigas 
Sumner Welles pranešė Por
tugalijos atstovui, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ne-Komunistų partijos Ame

rikoje sekretorius Minor šią įsirengia užimti Portugalijos 
valdomų Azorų salų Atlan
to vandenyne.

Portugalijos vyriausybė 
kelis kartus kreipėsi į A- 
merikos vyriausybę, klaus
dama užtikrinimo savo val
domų salų saugumui.

reikalų ministerij'a^tad^už- 
sienio valstybių atstovai dar 
lieka Maskvoje, nors jų šei
mos iš Maskvos jau pasiša
linusios.

Nėr susisiekimo
Nužudymo aplinkybės šiuo 

metu visai nežinomos, nes 
su Lietuva dar nėra tiesio
ginio susisiekimo. Kauno 
radijas perduoda labai daug 
žinių apie naująjį gyvenimą 
Lietuvoje, apie naujus pa
skyrimus, apie žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir apie iš
gabentuosius Rusijon. Tie 
pranešimai gerai girdimi 
Švedijoje, Šveicarijoje ir ki
tur, tad teks dar palaukti 
keliolika dienų, iki bus ga
lima gauti daugiau ir tiks
lesnių žinių.

Korespondento kelionė
Dr. Pranas Ancevičius šią

Generolę
Berlynas. — Pats Hitleris 

įteikė aukščiausio laipsnio 
ordiną motorizuotų dalių va
dui generolui Rudolf Schmidt 
už nuopelnus Rusijos fron
te.

Prieš kiek laiko bolševi
kai buvo paskelbę, kad gen. 
Schmidt žuvo ir jo kūnas 
jų rankose.

NORI PAILGINTI KARINĘ PRIEVOLĘ

gali pareikalauti 
_^slios apyskaitos ir 

limo, kodėl nesu- 
p l Hitleris nuo karo 

pt 10.
pats Dekanozovas, 

lai birželio 15 va- 
iūmė kariniu lėk- 
unan iš Maskvos, 
iškepė” Paleckį ir 
oficialius Lietuvos 

'. aomybės naikinimo 
Jo?t Tai jis prigabeno

: įkištų, kurie, kaip 
^plėšikai, naktimis

savaitę pareiškė, kad „iki 
Hitleris užpuolė Sovietų Ru
siją, karas nebuvo Jungtinių 
Valstybių reikalas,” tačiau 
dabar, kaip Minor sako, vi
sai kitokis reikalas. Kai So
vietų Rusija užpulta, tai 
Jungtinių Valstybių, girdi, 
esanti pareiga duoti visą ga
limą paramą Sovietams ir 
Anglijai.

Kol bolševikiška Rusija 
dalyvavo Europos plėšime, 
kol ji naikino mažesnes val
stybes, viskas buvo tvarko
je. Bet kai p ats plėšikas 
pakliuvo į bėdą, tada jau 
reikia duoti visą pagalbą 
jam, kad pasaulyje būtų iš
gelbėta demokratija...

Vargu ar galima įsivaiz
duoti šlykštesnį pareiškimą. 
Tik įdomu, ar vis dar bus 
vadinamų liberalų, kurie ir 
toliau skelbs, kad Amerikos 
komunistai yra geri ameri
kiečiai, kad jie didžiausi de
mokratijos šalininkai ir gy
nėjai.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt buvo susikvie
tęs Kongreso vadus ir ka
riuomenės štabo viršininką 
Marshall. Jis nurodė būti
ną reikalą pakeisti du įsta
tymus ta prasme, kad ka
rinės prievolės atlikti imami 
vyrai galėtų būti laikomi 
kariuomenėje daugiau nei 12 
mėnesių ir kad juos būtų ga
lima siųsti ir ne už Amerikos 
teritorijos ribų.

Kongreso vadai pareiškė, 
kad šiems pasiūlymams Kon-

grėsė bus sutikta didelis pa
sipriešinimas. Jie nurodė, 
kad išleidžiant karinės prie
volės įstatymą buvo aiškiai 
pažadėta laikyti jaunuolius 
kariuomenėje tik metus. Taip 
pat buvo užtikrinta, 
mobilizuotieji vieneriems 
tams nebus siunčiami 
Amerikos ribų.

Prezidentas posėdžio
lyviams nurodęs, kad gau
ti slapti pranešimai apie ne
paprastą padėtį, kuri gre
sianti dideliu pavojum Ame
rikai. Šis pranešimas įtiki
nęs Kongreso vadus, 
prezidento 
svarstyti, 
svarstoma 
sijoje.

kad
me-

už

da-

BOLŠEVIKAI NEBENORI BALTIJOS
Londonas. — Anglų „Daily 

Sketch” laikraštis liepos 14 
d. paskelbė žinią apie So
vietų Rusijos pasižadėjimus. 
Laikraščio žiniomis, pasira
šant Anglijos - Sovietų Są
jungos bendros veiklos prieš 
Vokietiją sutartį. Sovietų ko
misarų valdžia pažadėjo po 
karo nebereikšti pretenzijų 
j Lenkiją, Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Sovietai dalyvau
sią pokarinėje taikos kon
ferencijoje, sugrąžinsią da
lį atplėštos teritorijos Len
kijai ir atsisakysią nuo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos.

Sovietų atstovo Maiskio 
su lenkų ministeriu pirmi
ninku Sikorskiu derybos jau 
esančios baigiamos. Numa
tomoje sutartyje būsią šie 
pagrindiniai dėsniai: 1. So
vietai pripažįsta Lenkijai 
teisę į laisvą, nepriklauso
mą valstybę; 2. Sovietai at
sisako nuo 1939 m. sutarčių 
su Vokietija, kuriomis buvo 
padalinta Lenkija; 3. Sovie
tų žemėje organizuojama 
lenkų kariuomenė; 4. Sovie
tai ir Lenkija užmezga dip
lomatinius santykius.

kad
siūlymas reikia 

Netrukus tai bus 
Kongreso komi-

Nilles, III. — Pernai rude
nį į Richard Rapp namo 
sienas atlėkė būrys bičių ir 
apsistojo. Bitėms šis na
mas taip patiko, kad šio
mis dienomis jos nebepasi- 
tenkino sienomis, o persikė
lė į namo vidų ir užėmė 
miegamąjį, muzikos ir sve
čių kambarius.

Latvijoje, iš kur veikiai grįš 
į Berlyną ir iš ten plačiai 
praneš naujausias žinias, 
kurių turėtume gauti atei
nančią savaitę. Telegramų 
iš Lietuvos dar negalima iš
siųsti. Šią savaitę dar ne
buvo galima siųsti telegra
mų iš Amerikos tiesiog Kau
nan ; telegramos persiųsti 
priimmamos, bet jos su
laikomos Berlyne, kur žada
ma perduoti į Lietuvą, 
dar nenurodo, kada jos 
perduotos. \

Trūksta specialistų
Dabartiniu metu Lietuvo

je labai trūksta gydytojų, 
i n ž i n i e r ių, agronomų. Šių 
profesijų žmonės raginami 
tuojau registruotis, nes jų 
laukia svarbūs darbai.

Švietimo ministerija pa
naikino rusų kalbą visose 
mokyklose ir jos vieton įve
dė prieš bolševikų įsiverži
mą dėstytas kalbas. Visi 
studentai ir profesoriai tu
ri persiregistruoti, nes bol
ševikai į universitetus stu
dentais buvo priėmę gimna
zijų nebaigusius asmenis, o 
profesoriais buvo paskyrę 
bemokslius asmenis.

Ūkininkų talka
Atgaivinti Lietuvos žemės 

ūkio rūmai, kurie tuojau 
pakvietė ūkininkus stoti vie
ni kitiems į talką, kad visi 
ūkiai būtų tvarkingai apžiū
rėti ir laukai aprūpinti dar
bu.

Liūdniausia kai kuriose 
vietose, kad pasireiškė šil
tinės susirgimų, o gydytojų 
nedaug.

Grįžta tremtiniai
Berlyne

Minsko 
lietuvių 
ševikai 
Rusijos 
vinti ' 
padedant, 
pas savuosius.

Bado pavojus gyrimus. viaujc

Bijoma, kad ateinančiais I įvestos maisto kortelės.

bet 
bus

pranešta, kad 
kalėjime rasta daug 

i kalinių, kurių bol- 
nesuskubo išgabenti 

; gilumon. Šie išlais- 
kaliniai, vokiečiams 

grįžta Lietuvon
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesiinaudotl raštai kores- 

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklą.

LIETUVOS DIPLOMATŲ VEIKLA
Šiomis dienomis lietuvių amerikiečių spauda gavo ilgą 

pareiškimą apie Lietuvos diplomatų veiklą Europoje. Pa
reiškimą parašė Stasys Lozoraitis, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriu per ketveris metus, o paskutiniu laiku 
buvęs Lietuvos įgaliotu ministeriu ir nepaprastu pasiunti
niu Romoje. Kai Italijos vyriausybė pernai turėjo perleis
ti Lietuvos atstovybės rūmus Sovietams, Lozoraitis pasi
elgė labai ryžtingai ir išėjo palikdamas juos visai tuščius.

St. Lozoraitis savo pareiškime nurodo, kad Lietuvos dip
lomatai birželio 15 nelaimę pramatė prieš kelis mėnesius, 
dar 1939 m. spalių mėnesį. Jie buvo susirinkę ir pasiū
lę vyriausybei tam tikrą veiklą, jei tektų susilaukti bol
ševikų užpuolimo. Ar tie patarimai įvykdyti, p. Lozorai
tis dar nemato reikalo pasakyti.

Pareiškime nurodoma, kad iš anksto buvo numatytas Lie
tuvos diplomatijos vadovas ir apie tai visi Lietuvos atsto
vai užsienyje iš anksto buvo painformuoti. Jis ir dabar 
tvarko Lietuvos diplomatinį aparatą. Yra taip pat ir du 
vadovo pavaduotojai, kurie užimtų pareigas vadovui mi
rus. Europos valstybėse gyveną Lietuvos atstovai yra 
sudarę Lietuvos Tautinį Komitetą, kurio atsišaukimas ne
seniai paskelbtas „Amerikoj.” Komiteto narių vardai dar 
negalį būti paskelbti.

Tik kelioms dienoms nuo bolševikų įsiveržimo į Lietuvą 
praėjus, Lietuvos atstovai buvo susirinkę posėdžio. Vė
liau buvo daugiau pasitarimų, palaikytas nuolatinis san
tykiavimas. Dirbta tai, kas ir kiek galima. Planuota ir 
rūpintasi ateities veikla Lietuvai vaduoti. Kiekvienas Lie
tuvos atstovas, p. Lozoraičio pareiškimu, veikė ir rūpinosi 
Lietuvos vadavimu, Lietuvos turto saugojimu, lietuvių 
tremtinių reikalais, veikė spaudoje, visuomenėj, politikos 
srityje.

Baigdamas savo pareiškimą, p. Lozoraitis kviečia lie
tuvius amerikiečius pasitikėti lietuvių tauta, tikėti, kad 
Lietuva bus išlaisvinta. Jis karštai primena, kad „kiek
vienas komunistas, kurios tautybės ir kuriame krašte jis 
bebūtų, yra mirtinas kiekvieno lietuvio priešas.” Jis kvie
čia stiprinti organizacijų darbą Lietuvos vadavimo šūkiu 
ir prašo neužmiršti piniginės paramos, nes „jokia politi
nė veikla nėra galima be pinigų.”

Šis St. Lozoraičio pareiškimas rašytas dar tuo laiku, 
kai Lietuvą slėgė bolševikų okupacija. Dabar Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimas yra naujų įvykių ribose. Lie
tuvos žmonės birželio 22-24 d.d. parodė, kad jie nori lais
vės, kad už laisvę jie pasiryžę sumokėti aukščiausią gy
venime kainą. Šis faktas turės lengvinti Lietuvos atsto
vų veiklą užsienyje. Mes tikime, kad jie visada liks su 
Lietuvos žmonėmis, su lietuvių tauta.

Kun. Mykolas Kemėžis, 
buvęs šv. Onos, Jersey City, N. J., lietuvių 
par. klebonas, nuo liepos 5 d. paskirtas šv. 
Mykolo, Bayonne, N. J., lietuvių par. klebonu.

KUN. M. KEMEŽĮ ATSISVEIKINANT
Prieš pora savaičių žaibo 

greitumu ir nelauktai Jer
sey City, N. J., lietuvius 
pasiekė žinia, kad šv. Onos 
lietuvių parapija netenka 
savo pamilto klebono kun. 
M. Kemežio. Jis iškeliamas 
į naują paskyrimo vietą — 
Bayonne.

Parapijos dvasiškojo vado 
perkėlimas iš vienos lietu 
vių parapijos į kitą'lietuvių 
parapiją, atrodo, nėra į- 
vykis,. kuris galėtų sukrėsti 
parapijos gyvenimą. Juk ir 
ta pati mažutė- Jc-uc-' 
lietuvių parapija jau yra 
pergyvenusi ne vieną vys
kupijos administracinį pa
tvarkymą, palietusį ir šią

VYSKUPAS JUSTINAS STAUGAITIS

Pasiekė liūdna, baisi žinia. 
Tėvynėje Lietuvoje bolševi
kai, bėgdami į Rusiją, nu
žudė J. E. Telšių vyskupą 
Justiną Staugaitį.

Vyskupo J. Staugaitčio 
asmenybė lietuvių tautos is
torijoj bus amžinai auksi
nėm raidėm įrašyta, ir tai 
ne vien tik dėl to, kad jis 
tapo žiauriai kerštingų prie
šų nukautas, bet taipgi, kad 
jis buvo žmogus, kurs la
bai daug pasidarbavo lietu
vių tautos atsikėlime ir jos 
tolimesniame klestėjime.

Būdamas jojo mokinys ir 
auklėtinis per daugiau ne
gu dešimt metų, turėjau 
progos gana iš arti stebėti 
jojo kilnų, krikščionišką gy
venimą ir taipgi gilią Tė
vynės ir savųjų meilę, ku
ri reiškėsi kiekviename jo 
darbe ir žody. Kad būtų 
pilnesnis to didžio Lietuvio 
gyvenimo vaizdas, tebūnie 
leista priminti, kad jis gi
mė 1886 m. lapkričio m. 14 
d. Tupikų kaime, Naumies
čio par., šakių apskr. Mo
kėsi Naumiestyje, Mariam- 
polės gimnazijoj ir vėliau 
Seinų dvasinėj seminarijoj, 
kurią baigė 1890 m. Tais 
pačiais metais birželio 24 
d. buvo įšvęstas kunigu. 
Dirbo keliose kaimyninėse 
parapijose. Paskui išsikėlė į 
Varšuvą, kur iš pradžių bu
vo šv. Aleksandro par. vi
karu, o paskui gimnazijos 
kapelionu. 1905 m., jaus
damas gilų prisirišimą prie 
gimtosios Suvalkų žemės, 
grįžo Marijampolėn, kur tuoj

stvėrėsi pastoracinio ir vi
suomeninio darbo. Matyda
mas nepaprastai didelę sto
ką lietuvių šviesuolių, įstei
gia plačiai žinomą „žiburio” 
draugiją, kuri išsiplėtė po 
visą Lietuvą ir atnešė daug 
kultūrinės naudos. Paskui 
apie 2 metus klebonavo Le
kėčiuose, kur taipgi nenuil
stamai triūsė su pradėtais 
darbais.

Nuo 1909 m. apie ketve
ris metus redagavo pirmą
jį Lietuvos kunigų žurnalą 
„Vadovą,” kartu darbuoda
masis parapijoj ir organi
zacijose. Besikuriant 1917 
m. Lietuvos Tarybai, kun. 
Staugaitis buvo išrinktas jos 
nariu, o vėliau jos vicepir
mininku. Kaipo vienas stip
riausių šulų Krikščionių De
mokratų partijoj, buvo iš
rinktas jos atstovu į Stei
giamąjį Seimą. Buvo išren
kamas ir į kitus seimus. 
Būdamas taryboj ir seime 
turėjo daug vargo ne tik 
grynai politiniais, bet ir 
šiaip visuomeniniais reika
lais. Ne kartą jam teko, kaip 
daugeliui kitų senosios kar
tos veikėjų, dirbti už kelis: 
būti ir geru politiku, ir mo
kytoju, ir kalbėtoju ir ra
šytoju ir taipgi nepamiršti 
savo tiesioginių pareigų. Jo- 
io didi dvasia ypač matosi 
iš jojo raštų, kurie buvo į- 
vairiuose žurnaluose, kaip 
„Šviesoj,” „šaltiny,” ..Vilty,” 
„Vadove,” ir kt. Šalia gry
nai publicistinio darbo darb
štusis vyskupas parašė visą 
eilę knygų, įvairiose srity-

se, pradedant religija ir bai
giant romanais.

Vysk. J. Staugaitis yra 
buvęs Letuvos antrojo sei
mo pirmininku ir kurį lai
ką ėjęs Respublikos Prezi
dento pareigas. Jo taktas, 
gilus protas, nepaprastas 
veiklumas visus žavėjo. Tad 
visai nesistebėta, kai 1926 
m. jis parinktas pirmuoju 
Telšių vyskupu ir Klaipėdos 
prelatūros valdytoju.

Galima būtų daug daug 
prirašyti apie garbingojo 
vyskupo J. Staugaičio kul
tūrinę ir visuomeninę dar
buotę, tačiau bene didžiau
sias jojo nuopelnas yra Lie
tuvos Bažnyčiai, kuriai jis 
dirbo kaip kunigas per iš
tisus 50 metų. Nuo pat 
jaunystės dienų iki akis už
merkiant vienintelis ir pats 
didžiausias jojo troškimas 
buvo — matyti Lietuvą do
rą, sveiką ir kultūringą. 
Būdamas parapijos klebonu 
įvairiose vietose visur pa
liko gražių atsiminimų sa
vųjų tarpe, o vėliau, tapęs 
Telšių vyskupu, visiškai at
sidavė ganyto j avimo darbui.

Nenuostabu, kad per pen
kiolika savo vyskupavimo 
metų garbingasis ganytojas 
suskubo padaryti milžiniškus 
darbus: suorganizuoti vys
kupijos finansus, sutvarkyti 
gausų būrį kunigų, pasta
tyti puikiausius vyskupijos 
rūmus, įsteigti labai puikią 
dvasinę seminariją, ir 1.1, 
žodžiu, jojo darbuotė buvo 
plati ir labai tiksliai suor
ganizuota, taip, kad jos vai
siais ilgai ilgai naudosis Lie
tuvių Tauta ir po jo mir
ties. šiandie, kai jau jo ne
bėra gyvųjų tarpe, liūdi Tė
vynė, liūdi taipgi ir K. Baž
nyčia darbštaus ir ištikimo 
savo darbininko.

Kun. J. Bogušas.

parapiją. Bet šiam atsitiki
me, kada parapijai tenka 
atsisveikinti su klebonu kun. 
M. Kemežiu, nors ir ne po 
ilgo^jai vadovavimo, yra 
sunku ir gaila.

Klebonas kun. M. Keme- 
žis tevadovavo šv. Onos 
parapijos lietuviams vos dve- 
jis metus, šių atsisveikini
mo eilučių rašėjas pažįsta 
kun. Mykolą Kemežį dar 
kur kas trumpesnis laikas. 
Ir todėl aš jaučiu, kad ne 
man įvertinti pilną buv.

~ ~ ^rbucotę Jersey 
City lietuvių parapijoj, ne
žiūrint ir į jo trumpą čia 
išbuvimo laiką. Norėčiau 
tik pora sakinių pakartoti 
tai, kas daro parapijiečiams 
sunkų su klebonu kun. Ke
mežiu atsisveikinimą.

Aš neperdedu sakydamas, 
kad jei laikyti kun. M. Ke
mežio pasitraukimą iš Jer
sey City nelaime, tai iš an
tros pusės didele Jersey 
City lietuvių laime reikia 
pripažinti, kad jie turėjo 
kun. Mykolą savo tarpe nors 
pora metų. Ir tai aš turiu 
galvoje jo buvusį visišką ir 
pilną atsidavimą savajai ma
žutei bažnyčiai ir parapijai. 
Tas jo atsidavimas mažu
tei lietuvių parapijai, kaip 
jis pats kad mėgdavo ją 
vadinti, neliko be vaisių — 
parapija nepalyginamai pa
augo ir sustiprėjo tiek dva
siškai, tiek materiališkai, gi 
jo vadovaujamieji pamilo jį 
ir pagal savo jėgas ben
dradarbiavo su juo jo va
dovautoje darbuotėje. O to 
jo suorganizuoto bendradar
biavimo išvadoje jis įrodė, 
kad ir su mažomis jėgo
mis bei mažais ištekliais, 
bet su dideliais norais ir pa
stangomis, gali būti pada
ryti dideli darbai. Ir jie 
buvo klebono kun. M. Ke
mešio padaryti.

Kun. M. Kemežis šalę 
nuolatinių parapijos dvasi
nių ir materialinių rūpesčių 
nepamiršo ir lietuvybės rei
kalų, nors jis čia gimęs ir 
augęs. Jo lietuviškų knygų 
rinkinys ne vienam gali bū
ti pavyzdžiu meilės lietuviš
kai knygai.

Baigiant, manau, neapsi
riksiu pareikšdamas, kad jo 
buvę parapijiečiai jam tik
rai nuoširdžiai linki tos pat 
sėkmės naujoj paskyrimo 
vietoj, kuri jį lydėjo Jersey 
City. O aš savo pirmųjų 
dienų po grįžimo į Ameri
ką mokytojui ir draugui, 
jei aš turiu teisės juo pa
sivadinti, šia proga reiškiu 
kun. M. Kemešiui savo vie-

BOLŠEVIKŲ KALINIO PRANEŠIMAS
Iki birželio 22 d. iš Lie

tuvos stengėsi pasišalinti ne
suskaitomi būriai lietuvių. 
Bet koki priemonė naudota 
iš vergovės ištrūkti. Kovo 
mėnesį į Vokietiją iš Lie
tuvos atvyko per 40,000 as
menų, kurie galėjo įrodyti 
nors kiek esą vokiškos kil
mės. Tarp tų atvykėlių, re
patriantais vadinamų, bu
vo keli šimtai lietuvių, pa
leistų iš bolševikų kalėjimo. 
Vienas tų kalinių per Švei
cariją atsiuntė aprašymą 
apie gyvenimą bolševikų ka
lėjime. Laiškas rašytas bir
želio 18 d., kai Lietuvoje 
dar siautė bolševikai, tad 
laiško autorius prašė ne
skelbti jo pavardės, kad ne
nukentėtų giminės.

Tikime, skaitytojams bus 
įdomu patirti, kaip buvo 
varginami lietuviai, neįvyk
dę jokio nusikaltimo. Štai, 
tas laiškas:

Kalėjimo pradžia
Buvau suimtas 1940 metų 

rugpiūčio 1 d. nakties me
tu. Į namus atvyko 4 tipai, 
kurie tris valandas darė 
kratą. Paėmė sąsiuvinį iš 
mokyklos laikų su eilėraš
čiais ir dainelėmis, lapą su 
užrašais nuo proferanso, 
kelias svetimas vizitines 
korteles, vieną mano nuo
trauką iš kaukių baliaus, 
žmonos dienyną ir kitus 
menkniekius. Kratos metu 
dalyvavo 4 žmonės, vienas 
jų viešosios policijos parei
gūnas. Baigus kratą, bu
vau išvežtas į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

Tirštos kameros
Kauno sunkiųjų darbų ka

lėjimui aprašyti reikėtų daug 
laiko. Todėl aprašysiu tik 
bendrais bruožais. Kalinimo 
principas yra visiškas kali
nių atskyrimas. Į kameras 
sodinami žmonės įvairių pa
žiūrų, profesijų, 4socialiwės 
padėties bei išsilavinimo ir, 
kur tik galima, įvairių tau
tybių. Labai saugojama, kad 
įvairių kamerų žmonės tar
pusavyje nesusisiektų ir net 
pripuolamai, kad ir iš tolo, 
vienas kito nepamatytų. Už 
tai yra atsakingi kalinių 
prižiūrėtojai, kurie turi da
boti, vesdami kalinį ar tai 
tardymui ar kur kitur. Ka
linys apie kalinį nieko ne
turi žinoti. Jis negali žino
ti, kas sėdi kalėjime, kas 
jame darosi ir kas vyksta 
už jo sienų, t.y. laisvėje. 
Jokių laikraščių bei knygų 
neleidžiama. Popieris, pai
šeliai uždrausti. Draudžia
ma su savim turėti adatą, 
siūlą, sagutes, šukas, veid
rodėlį. Uždrausti įvairūs žai
dimai, kaip šachmatai, šaš
kės ir pan. Metaliniai šauk
štai pakeisti mediniais. Iš 
kamerų pašalinti visi narai 
spintelės ir pan. Iš sienų iš
plėštos kabyklos ir vinys. 
Rūbų kabinti negalima. Lan
gų angos šviesai įsileisti 
buvo sumažintos, stiklas į- 
dėtas nepermatomas (tink
linis). Lempos įrengtos sie
nose virš durų, prožektori
nio tipo. Šviesa turi degti 
visą naktį’. Išvietėse panai
kintos pertvaros.

Bažnyčios nebėr
Lygiai taip pat prie manęs 

buvo perdirbtas kiemas pa
sivaikščioti. Kiemas per
tvertas į kameras dvigubo
mis aklomis sienomis, trijų 
metrų aukščio. Pasivaikščio
jimo aikštelė kieme turi 6 
metrus ant šešių, nežiūrint 
to, kiek žmonių joje turi 
vaikščioti. Kamerų durys vi
duje nudažytos juodais da
žais, o kalėjimo išorinės sie
nos nudažytos ružavais da
žais. Kalėjimo bažnyčia pa
naikinta ir nuo jos stogo

šą dėkingumą už pagalbą 
ir nurodymą man pirmųjų 
žingsnių į savo gimtąją ša
lį — Ameriką grįžus.

Vyt. Abraitis.

nuimtas kryžius. Visos dirb
tuvės, išskyrus šaltkalvių ir 
stalių, panaikintos.

Kalėjimo tvarka
Kalėjimo dienotvarkė to

kia: keliamasi, 5 vai. ryto, 
apie 7 pusryčiai ir ruoša 
(išvietė), 12-1 vai. pietūs, 
6-7 vai. vakarienė ir antrą 
kartą ruoša, 10 vai. reikia 
eiti gulti. Šiaip kalėjime vi
są dieną reikia sėdėti be 
jokio užsiėmimo. Nors ir 
prašome, bet dirbti nieko ne
duoda. Pasivaikščiojimai bū
na nereguliarūs. Kai kada 
jų nebūna net visą savaitę. 
Pasivaikščioti leidžiama apie 
15-20 minučių. Pirmą kartą 
mus į kiemą išleido pasi
vaikščioti tiktai 1940 metų 
lapkričio 23 d. Į pirtį lei
džia vieną kartą per 3-4 
savaites. Nusirengti, išsimau
dyti ir apsirengti duodama 
tik 15-20 minučių. Laiškų 
namiškiams rašyti neduoda
ma. Blogiausia yra su bal
tiniais, nes seni baigia plyš
ti, o naujų neįsileidžia. Tas 
pats yra ir su paklodėmis 
bei rankšluoščiais. Čia ap
rašyta „tvarka” prasidėjo 
nuo 1940 metų lapkričio mėn. 
antros pusės. Prieš tai ka
lėjime bendrai buvo chaosas. 
Bet ir dabar nuolat vyksta 
pakeitimai bei naujenybės,, 
tad nieko pastovaus nėra. 
Jeigu namiškiai siunčia ko
kį daiktą, tai jie dažniausia 
kalinio nepasiekia. Gauda
vome iš namiškių dantims 
valyti miltelių.

Miegas prie šviesos
Suskambėjus duryse rak

tui, visi kameroje esantieji 
kaliniai turi tuč tuojau su
stoti rikiuotėje, nesvarbu, 
kas įeitų. Pasikeičiant pri- 
žiūrėtojamš p a m a i n omis, 
prižiūrėtojas iš prižiūrėtojo 
priima kalinius pagal skai
čių. Atskirus žmonių patik
rinimus padaro dar nakti
mis. Tada taip pat skaičiuo
ja galvas. Miegant nelei
džiama užsidengti akis, nors 
visą naktį šviečia prožekto
rinė lempa, arba užkloti 
kuo nors galvą. Kai kada 
daromos pagrindinės kratos. 
Tai daroma dažniausia nak
ties metu. Tam tikslui žmo
nės turi nusirengti iki nuo
gumo ir tokiame stovyje jie 
išvaromi į koridorių. Kra
tos trunka 2-3 valandos. 
Šluotos iš kamerų atimtos, 
grindys reikia šluoti skudu
rais. Karšto vandens ne
duoda. Visiems privalomai 
kerpami plaukai, barzdos ir 
ūsai. Kirpėjas kameras ap
lanko kas 3-4 savaites.

Maisto kiekis
Maistas buvo duodamas 

toks. Iš ryto kava (ją va
dinome „negrų prakaitas”) 
ir apie 500 gramų duonos. 
Duona šviežia ir gana šla
pia ir s unki, tad jos būna 
nedaug, nežiūrint, kad ji 
yra pagrindinis kalinių mai
stas. Pietum sriuba: paša
riniai runkeliai, saldūs, pa
puvę, kopūstai, rūgštūs ko
pūstai, kaž kokios keistos, 
matyti, kukurūzų, kruopos, 
labai smulkios, žirniai. Vi
si šie valgiai yra labai sky
sti. Tik retkarčiais galima 
buvo striuboje pagauti suša
lusią juodą bulvę, kiaulės 
ausį, uodegą arba akį. Sriu
boje neretai būna ir smė
lio. Kiaulės ir šiaip įvai
rios mėsos atmatos buvo 
pagrindiniai šių sriubų „rie
balai.” Vakarienei duodamos 
beveik tos pačios sriubos, 
tik šiek tiek padažytos la
jumi. Sriubos visada dvok
davo. Iš namų maisto išti
sus mėnesius nebuvo leidžia
ma gauti. Tik nuo lapkri
čio mėn. pabaigos buvo lei
džiama ketvirtadalis kilogra
mo sviesto, pusė kilogramo 
šoninės, pusė kilogramo cuk
raus ir 2 dėžutės tabako. 
Šio maisto gavimo dienos 
buvo laikomos didžiausia 
švente.

Kalinių bausme
Kalinius baudžia u1 

kiaušius menkniekitu 
tent, už suradimą p 
popiergalio, adatos 
už „pasišnekėjimus.’' 
švelniausia bausmė 
atėmimas kelioms > 
čiužinio, tuomet tekį 
lėti ant akmeninių 
Tačiau dažniausiai 
karceriu. Karceris ; 
syje arba kur nors 
se nekūrenamose pa 
kurių stiklai yra is 
Tokiose patalpose t 
tūra yra ta pati, Į 
ore. Nubaustieji gi 
į karcerį taip, kaų 
neduodant jiems šile 
sirengti. Su savim 
ti antklodės neduodan 
ceryje maistas: 2 p 
šalto vandens ir 100 
duonos į parą. Ki 
laiko nuo 2-3 iki lį 
Iš karcerio grįžta 
nusiomis kojomis ir 
mis. .

Kalėjimo virsimi
Kauno kalėjimo ' 

kas, kaip patyriau, ; 
niuoju laiku buvo 
Pocius, Šiaulių miei 
vėjas ir komuniste 
labai žiaurus ir ke: 
žmogus. Bet šalia j 
dintas iš Rusijos a 
tas komisaras. Jis, 
faktiškai valdo kalėj 
pavardė — Vološin. 
pavaduotoją, taip pa1 
sąrą - Utkiną. Kalėj 
spektorius yra Boro 
buv. geležinkelių d 
stalius. Be to, yra < 
kokie korpusų vyresn 
jų pareigų nesuprate 
žiūrėtojai mano skyr 
vo arba iš Jonavos 
kiai arba vietiniai 
Yra du daktarai, ab 
tiniai žydai. Fotogr ms 
kirpėjas taip pat žydi įr mo- 
lestingosios seserys griauja 
tos taip pat iš la mokyU)- 
aiškaus elemento. J( įa(Į ne.
čiausiaų_ su mediciną • Mįeįjausys

jĮfldaguoja Eleonora Bartke1

M. I

INA AUKLĖTO

įjtij paklus- 
. rienas da- 
ijįvo ir mo
le, Jei tė- 
įą motina 

■rkščiai, tai 
ijj daryti?

įnas. Pa
gali turė- 
inrie visuo-

jnif aukle- 
^utinka, tai 
nikams ne
iš juodvieją 
įii vaikams 
i tiktai vie-

deko nelie- 
jyti slapto- 
:?bent tėvas 
ios dorovės 
yisekiotojas. 
it, jei nėra 
<inos ir mo- 
jjii vaikams 
mokytoją ir 

5ta prieš jį. 
i kad to ne

ini griauja

met nieko bendra^ 
rėjusios. Kai kurios 
sovietų Rusijos. Ka: 
pareigas, matyti, k( 
atlieka sovietų čekis 
kada atsilanko kamei 
ro įvairius patikrin. 
dalyvauja prie krati 
nes sargybas (boki: 
ir gatvėse) eina sov 
riškiai.

li gali atsi- 
negalės leis- 
. Tuomet rei
dai paaiš- 

uebeleisti jų 
'i pasirūpinti, 
;būtų paša-

Visų svarbiau; 
dama motina bi 
griežta, nemain; 
tarto žodžio. I 
mos gerai pagi 
liepusios, nieką 
kite atgal sav 
nors vaikas ir 
prašytų.

Vaikas suprat 
tinos žodis yrį 
nepajudinamas, 
šęs ir klausys, 
priešindamas, 
jis mato, kad 
yra, lyg tie su; 
papučiami iš k 
diev, paklusnur 
labiau priešinsis 
sisukinės ir, p 
suomet parodys 
norės.

Tat vaikų 
pareina daugiai 
čių tėvų. Jei ti 
taip, kaip čia 
tai jiems nebus 
go su vaikais 
klusnumo.

Daug sunkėsi 
ti tokie vaikai, 
siranda ar įgir 
kusio auklėj ii 
bjauriausia n 
rūšis - atkaklum 
jis pasirodo, k 
sant lopšyje. K 
bai anksti jau 
pasiekti norimą 

i kūdikis berėkdž 

ir paskui ims j 
be savo prigin 
mas, bet tyčic 
mas nors dar i 

. kų, bet tam tik
Juo dažniau 

riksmu gauna, 
stipriau ima i

$ ir ERELISBjaurus režims
Kalėjime daugiam 

kankino oro, maiste 
dėjimo stoka. Asr 
manau, kad fiziškai 
ir sveikas žmogus t( 
Įėjimo režimo nega 
giau išlaikyti kaip 2 
trečių metų. Tie, ku 
ėjo per tardymą : 
laukė teismo, visuo 
vežami sovietų Rus5 j> tėvus. Man vis atrodo, kai 
lumoh.

Apie tikrai nužud; kad jis neiškenčia neužė 
nieko tikslaus negali 
kyti, bet mirusiųjų 1 
skaičius yra didelis 
šiųjų pavardės slepi 
lavonai laidojami sla] 
timis. Daug, kalinių 
operacijų metu. Api 
tuosius irgi sunku 
tikro sužinoti, nes, 
išvedant iš kamerų,' 
tys prižiūrėtojai než 
jie vedami.

Iš kai kurių nu 
pasakojimų, juos te 
sų Čekos karininkai 
vietiniai čekistai, dai 
žydai, Teismo sąsta 
davo iš trijų žmoni 
vau j ant sekretoriui, 
teismas vadinosi „K 
bunolas.” Teisme a 
privačiuose butuose 
darų durų ir vis į 
vietose. Teisme ds 
iš paskyrimo advoki 
kuriuo teisiamasis 
kartą pasimato per 
Ar toks advokatas ti 
limumo iš anksto suU1™0 ir įėjusiam t 
ti su kaltinamąja m tuoj pakinkyti, 
tenka labai abejoti, 
per teismą teprašo „ < , -
lėti” ir pareiškia, 
siamasis buvęs “uiuaiu
tas ...”

Parašė 
has Rinitas

(Tęsinys)

Nubėgo. Jis čia kur nors suki

" visai natūralu. Kur jam dau 
'šėlos toki platūs ir tankūs miš 
'šiaušia juose slapstytis. Sužino 

čia arti, mes galėtume užsta 
įmanai?

^pagalvojęs, tarė:
^nebloga mintis. Pavyks, ne 
Mėginti ir tai negaištant. Tuo, 

’•Alius,

^usė Bezickas, — ką padarei si 
, Vis dėl to reikėjo jis nubausti 
^atsargesnis.

— atsakė žandaras, 
be vežiko?

atsirado kitas. Dabar jų netruk

kaip anas? Matai, daran 
^t patikimas vežikas.
ešits ne žioplys. Kaip tik prie 

^ūtų pergudrus. Man net į 
R koks pasaulio pereiva. Be 
.^is, negu žioplys.

j310' Jis vadinasi, ar bent sav 
^ejev. Rusiškai puikiai kalba 
Mai, kad būtų panašus į pa 

Veikiausiai, jis ne rusas 
^nesvarbu, kad tik gerai eiti 
J laikas į kelionę.
Mino ir įėjusiam tarnui dav 

J IUUJ pCUVUUVJ d.
M važiuosiva? Ar ne geriau bū 
Mry? — užsiminė Bezickas.

tarė Pomadinas, — Atsargu

rūpinosi Bezickas.
Mu nepatogu. Perdaug susi 
^sėdėti vežime. Beje, pasiimki



) PRANEŠIMAS
atas kryžius. Visos dirb- is, išskyrus šaltkalvių ir ių, panaikintos.

Kalėjimo tvarka liejimo dienotvarkė to- keliamasi, 5 vai. ryto, 7 pusryčiai ir ruoša ietė), 12-1 vai. pietūs, vai. vakarienė ir antrą ą ruoša, 10 vai. reikia gulti. Šiaip kalėjime vi- dieną reikia sėdėti be> užsiėmimo. Nors ir ome, bet dirbti nieko ne- a. Pasivaikščiojimai bū-. įereguliarūs. Kai kada j ebūna net visą savaitę, vaikščioti leidžiama apie ) minučių. Pirmą kartą
j kiemą išleido pasi- 

ičio'ti tiktai 1940 metų 
ičio 23 d. Į pirtį lei- vieną kartą per 3-4 tęs. Nusirengti, išsimau- ir apsirengti duodama L5-20 minučių. Laiškų škiams rašyti neduoda- Blogiausia yra su bal- s, nes seni baigia plyš- naujų neįsileidžia. Tas yra ir su paklodėmis ankšluoščiais. Čia ap- a „tvarka” prasidėjo i 940 metų lapkričio mėn. s pusės. Prieš tai ka- ; bendrai buvo chaosas, r dabar nuolat vyksta timai bei naujenybės, lieko pastovaus nėra, namiškiai siunčia ko- iktą, tai jie dažniausia o nepasiekia. . Gauda- iš namiškių dantims miltelių.
degas prie šviesos <ambėjus duryse rak- isi kameroje esantieji ii turi tuč tuojau su- rikiuotėje, nesvarbu, šitų. Pasikeičiant pri- >j amš p a m a i n omis, •ėtojas iš prižiūrėtojo kalinius pagal skai- .tskirus žmonių patik- čiai s padaro dar nakti- mef g Dada taip pat skaičiuo- 
vas. Miegant nelei- 
. užsidengti akis, nors 
ikti šviečia prožekto- 
empa, arba užkloti 
irs galvą. Kai kada >s pagrindinės kratos, romą dažniausia nak- itu. Tam tikslui žmo- ?i nusirengti iki nuo- r tokiame stovyje jie ii į koridorių. Kra- unka 2-3 valandos.iš kamerų atimtos,> reikia šluoti skudu- šaršto vandens ne-Visiems privalomai i plaukai, barzdos ir kirpėjas kameras ap- ras 3-4 savaites.

[y 18 d., 1941 m
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OTINA AUKLĖTOJA
tūra jh 
ore. į' 
į kar^; 
neduokr 
sirengtį f 

J tikas būtų paklus- 
W(-bu dar vienas da- 
sa^'<bd tarp tėvo ir mo- 
duonos q vienybė.

ia tai, ką motina 
ar atvirkščiai, tai 
ii reikia daryti? jd oks paklus- tėra galimas. Pa- . ' vaikus tegali ture-tėvai, kurie visuo- išvien.

rai kokiame aukle- 
įsime nesutinka, tai 
sijas vaikams ne- 
r vienas juodviejų 

(iintas i teisei, I<atl vaikams 
klausyti tiktai vie-

Šeimininkėms
(Tęsinys)

Jei tė-
nusioinį 
mis.

kas, kaį

Pocius,; 
vėjas į 
labai $ 
žmogus.;

las kot 
faktiška: >s‘ 

pavardė, 
pavate;
sąrą -L 
spektoiį 
buv. jį 
stalius, i 
kokiekcr 
jų paiį 
žiūrėtoji 
vo aria 
kiai ara 
Yra du s 
iniai iv. 
rirpėjas: 
estingte. 

tos taip 
aiškaus ■■

i tegu nieko nelie- ams daryti sjapto- 
tevo, nebent tėvas jai menkos dorovės tiesos persekiotojas, 

taip pat, jei nėra 
tarp šeimos ir mo- jei tėvai vaikams peikia mokytoją ir net kurstą prieš jį. stengtis, kad to ne-

Paklusnumas
s turi klausyti ir mo- Jei tėvai griauja taklusnumą mokyto- ‘Įį' u nesistebi, kad ne- 

J vaikas nebeklausysj likais, tai gali atsi- soviebp- ,d tėvai negalės leis- lausyti. Tuomet rei- ikams gerai paaiš- •, arba nebeleisti jų dą, arba pasirūpinti, ikytojas būtų paša
rėjusios.

pareigai.: 
atlieka su 
kadaatū 
ro įvairiu 
dalyvauji 
nes sarr

Visų svarbiausia, kad liepdama motina būtų visuomet griežta, nemainytų sykį ištarto žodžio. Prieš liepda- mos gerai pagalvokite, bet liepusios, niekados netraukite atgal savo įsakymo, nors vaikas ir verkdamas prašytų.Vaikas supratęs, kad motinos žodis yra, lyg uola, nepajudinamas, liausis prašęs ir klausys, nėmaž nesipriešindamas. Bet jei tik jis mato, kad tie liepimai yra, lyg tie sudžiūvę lapai, papučiami iš kelio, tai sudiev, paklusnume! Jis vis labiau priešinsis, prašys, išsisukinės ir, pagaliau, suomet Į norės.Tat pareina čių tėvų. Jei tėvas įsakinės taip, kaip čia patariama, tai jiems nebus didelio vargo su vaikais dėl jų paklusnumo.Daug ti tokie , siranda kusio biauriausia rūšis - atkaklumas, jis pasirodo, kūdikiui tebesant lopšyje. Mat, valia labai anksti jau ima stengtis pasiekti norimą tikslą. Jei kūdikis berėkdamas pasieks dsUžrATiYsKTfj'”saVb "patylimo ir paskui ims rėkti jau nebe savo prigimties stumiamas, bet tyčiomis, turėdamas nors dar ne visai aiškų, bet tam tikrą tikslą.Juo dažniau jis tuo savo riksmu gauna, ko nori, juo stipriau ima manyti, kad

vi

Ar balti skalbiniai?Ne vienai šeimininkei būtų pravartu ne tik savęs paklausti, ar balti skalbiniai, bet atidžiai ir pasižiūrėti. Daugiausia pirmadieniais pamatysi skalbinius plevėsuojant ties namais ir jau šeimininkės nemačiusi, gali iš jos skalbinių pasakyti, ar ji yra verta bent šeimininkės - namų prižiūrėtojos vardo, ar ji yra tik apsileidusi moterėlė, į viską per pirštus žiūrinti.Jei skalbiniai balti kaip sniegas — žinok, kad ten gyvena stropi, švari namų šeimininkė — moteris, šiandien, kada turima įvairių

dėl plo- jos gra- rei-
kenčia dėl nežinojimo, laikymosi tų skalbinių vimo metodų, kuriuos motutė vartojo. Dėl žiai išplautų skalbiniųkia nepamiršti, kad kiekvienos rūšies medžiagai reikia pritaikinti ir vandens temperatūra. Vilnoniems ir šilkiniams skalbiniams kenkia per karšto vandens vartojimas. Lininiai ir bovelniniai — ypač balti, gali pakelti ir karščiausią temperatūrą.

skalbinius. Juk Lietuvoje moterys visad laukdavo lietaus vandens skalbiniams, nes šulinių vanduo niekad nėra toks minkštas. Muilas minkština vandenį, jei jo daug visada vartosi, bet pigiau išeina vartojant minkštintojus.Kieto vandens mineralinės dalelės susiliejusios su muilu sudaro tamsius pa- darinėlius, kurie paskui išsileidžia nešvariuose baltiniuose ir jau pasilieka juose, suteikdami skalbiniams tamsią išvaizdą.Paprastai sakoma: rankų nepridėjus — nieko nebus. Tas pats ir skalbinių plovime. Ištrintus skalbinius reikia labai gerai išplauti. Daugumos bendra ydą yra, tai per menkas skalbinių išplovimas. Vandenį reikia dažnai keisti ir plauti tol, kol vanduo bus visai švarus nuo muilo krislelių; pagaliau — tol, kol skalbiniai rankose girdždės. Nes labai gerai išplauti skalbiniai duoda tokį neva mą.
Kas skalbiniusVirš minėtas skalbimo metodas, minkštas vanduo, ir ’naujai išrasti skysčiai - bal- tintojai, su kuriais reikia atsargiai elgtis. Vartojant skysčius reikia labai gerai baltinius išplauti. Skalbinius baltina jų džiovinimas atvirame ore, ypač saulės spinduliuose. Kambaryje, viduj, džiovinti skalbiniai taip balti ir kvapūs.Jei abejoji, kaip kurią medžiagą reikia plauti, visuomet vartok gerą neaštrų muilą, drungną vandenį ir skalbinį greitai išplauki, nelaikyki ilgai muilo skiedinyje.Jei nenori užsitarnauti ap- sileidusios šeimininkės titulo, tai pasistenk, kad tavo skalbiniai būtų visad balti -------------------- • padaroma, tik reikia netin- 1 gėti. Balti skalbiniai—kiekvienos tikros šeimininkės pa- ; sididžiavimas.

tikrai iš- girgždėji-
įsi- rei-per

baltina?

VAŽIUOJANT 
ATOSTOGOMS

Minčių Žiupsnelis

parodys, kaip pats modernių priemonių skalbinių plovimui palengvinti šei- vaikų paklusnumas mininkei nebelieka jokio pa- daugiausia nuo pa siteisinimo dėl tamsių už- plautų skalbinių.Vienas moteris kankinaapsileidimo liga, kitos gal
sunkesni yra auklė- vaikai, kuriuose at- ar įgimta, ar neti- auklėjimo įvaryta nepaklusnumo Kartais

kas norima, tas visuomet ir gaunama. Pagaliau, jis reikalauja, kad būtų pildomi visi mažiausi jo užgaidai. Jei tėvai pataikauja tokiam vaikui, tai jo žemieji prigimties palinkimai eina vis stipryn ir jo atkaklumas tampa aklas, aistrus, tiesiog ligūstas. Jei tokio vaiko noras nėra tuojau pildo- ; JdS, . • J _ ——aviniu puolęs ant žemes spardos, rėkdamas, lyg plaunamas, drasko ir kandžioja ne tik kitus, bet ir patį save, kaip pašėlęs.vaikas tikra nelaimė ir sau ir tėvams greičiausiai jį suvaldyti.(Bus daugiau)
Toksir reikia kuo

Ar reikia skalbinius 
mirkyti?Dauguma moterų yra tikinusios, kad būtinai kia skalbinius mirkytinaktį ir ilgiau. To nereikia. Užtenka valandos pamirkyti lininius ir kitus baltus drabužius, margaspalviai visai nemirkomi. Niekuomet nereikia merkti skalbinių į vieną vandenį, o ypač jei vanduo yra kietas. Tas nepaprastai kenkia, nes užjuodina, kaip sako, už- plauna skalbinius. Taip pat nemerkiama drauge švaresni skalbiniai su labai užne- šiotais. Gera šeimininkė niekad neprileidžia, kad jos namuose būtų užnešioti baltiniai, rankšluosčiai ir pan. Patartina prieš merkiant pasidaryti drungno vandens su muilu ir kiekvieną skalbinį darius karšto “muilo skiedinio sumerkti juos ilgesniam laikui.Keno vanduo, vartoti ją, kurių yra dabar įvairių rūšių, prieinama kaina. Minkštas vanduo labai gražina

namuose yra kietas net būtinai reikia vandens minkštinto-

nebus

Maryte K.

3

Obuolių1 puodukas kiaušinių baltiniai,
riškiai
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ZYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Maisto kiekis as buvo duodamas š ryto kava (ją va- „negrų prakaitas”) 500 gramų duonos, šviežia ir gana šla- ; unki, tad jos būna nežiūrint, kad ji rindinis kalinių mai- ietum sriuba: paša-Utimis. k 

1 — operacijų'
tuosius j? 
tikro sii> 
išvedant - 
tys priiČ svariau bjaurybę, — atsake žandaras, 
jie vedat 

Iš kai i 
pasakoj® 
sų ČekoD 
vietiniai

laukė tfk ispauskime jo tėvus. Man vis atrodo, kad litas toli nenubėgo. Jis čia kur nors suki- Kirsčiau lažybų, kad jis neiškenčia neužė- tėvus. Tai visai natūralu. Kur jam dau- igti? Tautgėlos toki platūs ir tankūs miš- . Sužino- tėvų, kad jis čia arti, mes galėtume užsta- spąstus. Ką manai?S11^ Ridinąs, valandėlę pagalvojęs, tarė:lavonai;; ]<a(j taį nebloga mintis. Pavyks, ne- \ bet verta pamėginti ir tai negaištant. Tuoj pakinkyti arklius.ėję, — paklausė Bezickas, — ką padarei su )liu vežiku? Vis dėl to reikėjo jis nubausti, ą kartą būtų atsargesnis.

vežami f
Imnori.

Apie tinieko tik į. jam patogiausia juose slapstytis, 
kyti, bei’ 
skaičiusf
šiųjų Įtf

Bet jo rūpestingumas pasiekėPomadinai, o kad taip neuž- duoti kokią seną birbynę —
unkeliai, saldūs, pa- opūstai, rūgštūs ko- kaž kokios keistos, kukurūzų, kruopos, aulkios, žirniai. Vi- ilgiai yra labai sky- : retkarčiais galima ■iuboje pagauti suša- todą bulvę, kiaulės legą arba akį. Sriu- 'etai būna ir smė- ulės ir šiaip įvai- sos atmatos buvo riiai šių sriubų „rie- rakarienei duodamos :os pačios sriubos, tiek padažytos la- iubos visada dvok- namų maisto išti- isius nebuvo leidžia- i. Tik nuo lapkri- pabaigos buvo lei- .etvirtadalis kilogra- limumo i-'! porą žandarų? — to, pusė kilogramo >usė kilogramo cuk- 2 dėžutės tabako, to gavimo dienos ikomos didžiausia

ii kaip dabar, be vežiko?ne. Tuoj atsirado kitas. Dabar jų netrūk-
le toks žioplas, kaip anas? Matai, darant 
gį reikia turėt patikimas vežikas.
š žinau. Ne šits ne žioplys.Į kad tik nebūtų pergudrus.
i kad jis nebūtų koks pasaulio| Geriau šelmis, negu žioplys, 
r jis rusas?1 galas jį žino. Jis vadinasi, 

no Anton Andrejev. Rusiškai rdaug taisyklingai, kad būtų panašus į pa- vežiką - mužiką. Veikiausiai, jis ne rusas.
o. Tautybė čia nesvarbu, kad tik gerai eitų areigas. Na, laikas į kelionę.

Kaip tik prie- Man net į- pereiva. Betdaro iš K 
vaujant č 
teismas 
bunolas." 
privačiu# 
darų dm? 
vietose. 
iš paskyrė 
niriuo ® ądinas paskambino ir įėjusiam tarnui davė 

kartą u 
Ar toks ii'

ar bent save puikiai kalba,
ią, kad arkliai būtų tuoj pakinkyti.
r tik du vienu važiuosiva? Ar ne geriau bū-- užsiminė Bezickas.

ti su kalt^ ferai sakai, — tarė Pomadinas, — Atsargu- idos nedaro. Vieno žandaro užteks.u* ne permaža? — rūpinosi Bezickas.Me. Imti daugiau nepatogu. Perdaug susi-p neparanku sėdėti vežime. Beje, pasiimki-tenka lak 
per teismu 
lėti” ir 
siamasis 
tas...”

va mudu po revolverį, kad nebūtume užklupti be ginklų, kaip andai Tautgėlos dvare.— Ar bus susišaudymų? — neramiai paklausė Bebickas.Pomadinas šyptelėjo.— Visko galima tikėtis, ponas Ksaverai, pavyzdžiui, jei bekamantinėdami tėvą, netikėtai susidurtume su sūnumi? Iš prityrimo žinovą, kad tai lakus paukštukas. Bus pravartu turėti parankiui revolveriuką.Tokia galimybė tiek sujaudino Bezicką, kad jis norėjo staiga išsitraukti iš jo sumanytosios ekspedicijos. Bet vos - vos pašiepiantis Pomadino žvilgsnis noroms - nenoroms privertė lenką išlaikyti vyrišką frontą. Jis vienas, mes keturi, įskaitant vežiką, tai juk pajėga mūsų pusėje, — pamanė drąsusis ponas Ksaveras.visas smulkmenas.— Klausyk, pons mirštume ir vežikui taip, dėl visa ko?Pomadinas plačiai nusišypsojo.— Koks tamsta apdairus! Gerai, bus galima ir jam kokį branktą įteikti. Na, ruoškimės.Ir taip, jie išvažiavo; žandaras su vežiku vežimo prieky, Pomadinas su Bezicku užpakalinėj sėdynėj. Visi buvo apsiginklavę, net vežikas gavo sunkų Mau- zerį. Jis sėdėjo kiek susikūprinęs ir užsismaukęs kepurę ant akių. Bezickas matė tik plačius jo pečius ir nužėlusius jauna barzdžiuke žandus.— Matyt, stambus vyrukas. Jis vienas apsidirbtų su tuo Stuobriu, — pamanė lenkas ii' visiškai nusiramino.Kelyje jie nieko nešnekėjo, kiekvienas paskendęs savo mintyse. Už valandos jau buvo Pupkai- my. Pomadinas liepė vežikui sustoti kiek atstu nuo Stuobrių trobų, pakrūmėje, kad pro langus iš grįčios nebūtų matyt, kad atvažiavo žandarai. Jis pats, tiesa, buvo be uniformos, bet eilinis žandaras vilkėjo mundirą. Neilgai trukus, visi išlipo iš vežimo. Vežikas tvarkė arklių pakinkalus. Jis laikėsi nuošaliai ir lyg vengė ponų akių. Pomadinas sparčiai, bet negarsiai davė įsakymus.— Tu, Maksime, — tarė jis žandarui, — eisi su mumis, bet kiek atsilikęs. Nenuėjęs iki namų, stap- telsi kur už medžio ar tvoros ir dabosi, kad kas ne-- išbėgtų. Revolverį turėk parankiai ir — nežiop- sok!— Klausau! — amtelėjo žandaras.— Anton, tu dabok arklius, kad Stuobrys jų nenuvažiuotų. Ir atsimink, — jei prireiks, nesigailėk Mauzerio.— Klausau, pone! — atsakė užkimusiu balsu vežikas.

Šiuo metu daugiausiai tenka išvažiuoti iš namų poilsiui, ar ką nors iš šeimos narių išleisti atostogų. Ne vienai susidaro galvosūkis, kaip sutalpinti kuo daugiausiai daiktų į mažesnius lagaminus. Paprastai visuomet patartina susidaryti sąrašą pačių reikalingiausių daiktų, nes nereikalingi daiktai sudaro apsunkinimą kaip kelionėje, taip ir nuvykus į vietą. Dedant daiktus reikia prisiminti:a. Visus sunkiausius daiktus dedame į lagamino, va- lizo dugną. Pačius lengviausius viršuje.b. Patartina vartoti daug plonyčio popieriaus tarp suknelių, juo prikimšti rankovės. Tas neduos rūbams taip greit susiraukšlėti.c. Klostytų sijonukų klostai reikia ranka persiūti ir tampriai suvinioti į kietą popierį — tokio pat ilgio, tas sutaupo daug vietos.d. Kvepalų, dažų ir kitas bonkutes reikia apleisti laku ir suvinioti į medžiaginius reikmenis. Tas užtikrins, kad neišsilies — ir kiti daiktai nuo teps.e. Patartina kius daiktelius batus.ną, įvinioti į nudėvėtas jines. Tuo būdu batai ko nesuteps. Paprastai, jinių galai nukerpami, ti kojinė užmaunama bato.f. Daugiausiai patartina pasiimt kojinių. Vengti tokių daiktų, kuriuos lengvai ir prieinamai galima įsigyti nuvažiavus į atostogų vietą.

Žmogus, apdovanotas paprastais jausmais, savo mintis sutapina su daiktais, o menininkas — daiktus sutapina su savo mintimis. Paprastas žmogus gamtą laiko nesikeičiančią, pastovią, o menininkas — jis deda ant jos bes antspaudą, klusnus pasaulis nūs ir klausąs,ir akmenis apvelka žmogiškom savybėm ir paverčia juos išminties apraiška.

priešingai, savo būty- Jam nepa- — paklus- Jis dulkes
Norint pažinti poetą, suprasti jo kūrybą, reikia degti jo krūtinės meile, gyventi jo skausmais ir pačiam pažinti to tolimos, nepasiekiamos meilės ilgesį.Moteris ir meilė yra poezijos siela, kuri kartais gieda poetui dangiškos meilės džiaugsmo himną, kartais liūdi, verkia meilės apvilta, kartais kruvina malda prie gyvenimo griuvėsių meldžias.Moters drąsa yra nepaisymas pavojaus; vyro drąsa— viltis pabėgimo.

Boudelaire.

jų nesusi-visus smul- supakuoti į Pačius batus, po vie- ko- nie- ko- pa- ant

sniegasvirtų obuolių,cuk-

Išvirtus obuolius pertrinti, kad padarius 1 puoduką. Gerai išplakti kiaušinių baltinius pridedant cukraus pudros ir pagaliau įplakti virtus obuolius. Galima įpilti šaukštas citrinos sunkos. Atšaldžius, duoti į stalą su iš trynių padarytu sosu.— Na, pons Ksaverai, į darbą!Abu ponu greit nužingsniavo į kiemą. Žandaras, vis daugiau atsilikdamas, sekė paskui. Pagaliau, netoli seklyčios kampo pasinėrė pakrūmėse. Vežikas liko pas arklius. Visa ekspedicija ėjo sklandžiai, bet troboje ta pati istorija: susidūrė su kurčia, ar apykvaile, ar apsimetėle Stuobriene, Andriaus motina. Nieko negalėjo iš jos iškvosti. Nieko nežinanti, ir gana.Nieko nepešę, juodu nuėjo pas tvartus ieškoti Andriaus tėvo. Tui' būt, jį surado, nes iš ten pasigirdo garsi šneka, paskui triukšmas ir klyksmai.
XIII.

Atkaklusis vežikas.Žandaras Maksimas ramiai sau sėlinėjo apie Stuobrių seklyčią. Jis žinojo, kad ponai nuėjo į aną galą, tai jam reikės daboti tik šita pusė. Bet daboti nebuvo ko. Viskas ramu, tik girdėjosi balsų iš virtuves. Ten ponai su kažkuo šnekučiuojasi, vadinasi, nieks iš namų neišėjo, žandaras buvo gerokai įgudęs tuose dalykuose ir iš patyrimo žinojo, kad su lietuviais jokio pavojaus nėra. Visuomet klusnūs, išsigandę. Tiesa, dabar ieškoma kažkokio maištininko - revoliucijonieriaus, bet ką jam čia veikti vidurdienį? Toki slapstosi giriose. Taigi, tas dabojimas tai tik tuščias formalumas.Netrukus jis pamatė abu ponu einant per kiemą. Vadinasi, grįčioje nieko nerado ir eina krėsti tvartų ir kuono. Kas jam daryt? Eiti paskui juos? Bet jam įsakyta dabot namai, tai jis ir dabos. Iš nuobodumo Maksimas užsirūkę. Bet kas čia? Iš užpakalio pasigirdo žingsniai. Žandaras sparčiai atsisuko ir griebėsi už revolverio. Bet tuoj atoko, pamatęs savo pono vežiką.— A! Tai tu čia, Antanai? Kas atsitiko? Kodėl nedaboji arklių?— Klausyk, Maksim, — tarė vežikas negarsiu ap- kimusiu balsu, — ar tu gerai pažįsti ginklus? Aš dėl visa ko apžiūrėjau savo Mauzerį ir man kažkaip atrodo, kad aš jo gerai nesuprantu. Ką reiškia šitas kabliukas?— Tas? Nu, matyt, kad tu su ginklais neapsipratęs. Tai — saugumo raktelis. Kai jis palenktas žemyn, tai revolveris nešauja. Bet tik spus- telk su pirštu, jis atšoka, ir tada šaus.Vežikas susidomėjęs žiūrėjo į tą Mauzerio ypatumą.— Keista, kad aš nesusiprotėjau. Na, o tavo revolveris ar toks pat?— Ne. Mano kitokios išdirbystės.— Parodyk.Maksimas nedvejodamas padavė jam savo revol-

Doleris be darbo visgi vertas šimto centų, bet žmogus be darbo nevertas nei cento.
Juoktis Sveika

NaivumasMažoji Onytė atvyko pas močiutę į ūkį pasisvečiuoti. Bevaikščiodama po daržą, pirmą kartą savo gyvenime pamatė gražųjį povą. Nubėgus į namus močiutei tarė:— Močiute, močiute! Ką aš mačiau jūsų darže! Jūsų viena višta labai gražiai pražydėjo.
Taupus— Tamsta sakai, kad tą skrybėlę jau dveji metai kai nešioji tarė vienas.— Taip. Dar ir dabar gerai atrodo. Jau du kartu daviau valyti ir vieną kartą vestuvėse apmainiau, — atsakė kitas.verį. Vežikas, nė nepažiūrėjęs, įsidėjo jį į kišenių. Maksimas išpūtė akis.— Anton, ką tu darai? Juk tai mano revolveris.— Dabar jis bus mano.— Kas tai? ... Ką tu? Nori pajuokauti? Na, labai gerai, tik dabar tam ne laikas ir ne vieta. Mudu abudu sargyboje.— Aš nejuokauju, Maksim. Tu revolverio negausi. Aš ne vežikas Anton, aš ... revoliucijonie-' rius, kurio jūs ieškote. Aš — Andrius Stuobrys.Atrodė, kad Maksimo akys iššoks iš kaktos.— Ar tu pasiutai? Aš tau sakau, Anton, kad čia ne vieta šposams krėsti, ir — aš tave areštuoju !— O aš tau sakau, kad čia kaip tik geriausia vieta. Čia mano tėvo namai, ir — aš tave areštuoju!— Ną, na, tu juokdary! — dar vis netikėjo Maksimas.Bet vežikas išsitraukė iš ančio virvę ir vikriai ja apjuosė Maksimą per alkūnes. Tas • pamatė, kad čia iš tikrųjų ne juokai. Smarkiai pasipurtęs, griebė vežiką už gerklės. ' Tam to tik reikėjo. Mauzerio rankena jis smarkiai žiebė Maksimui į kaktą, žandaras, kymiai sudejavęs, nuvirto, kaip pakirstas medžio kamienas. Vežikas, sparčiai atnai^liojęs virvagalį, surišo jam rankas ii' kojas. Paskui apžiūrėjo sužeistojo veidą. Kakta prakirsta, iš žaizdos varveno kraujas. Maksimas, matyti, tik apsvaigęs, tuoj atsipeikės. Reikia apsirūpinti jo burna, kad, atgavęs sąmonę, nesišauktų pagalbos. Vežikas tampriai ją aprišo skarele. Dabar jis bus ramus, Kraujo daug neišbėgs. Stambiam nusiganiusiam žandarui tai išeis į sveikatą, — kiek šyptelėjęs suniurnėjo Andrius. Dabar — į darbą.Ir Andrius Stuobrys — tai iš tiesų buvo jis — skubiais, bet tyliais žingsniais, per sodą užuolanka nusėlino pas tvartus, iš kur jau girdėjosi garsūs balsai. Tur, būt, anie sučiupo jo tėvą ’ ir ten jį kamuoja. Reikia skubėti.Iš tiesų, pas tvartus ant mėšlyno buvo įvykusi trukšminga scena. Bezickas su Pomadinu prispyrė senį Stuobrį prie sienos, ir purtydami jį už api- kaklės, reikalavo pasakyti, kur yra tas nedoras maiš- ' tininkas, jo sūnus Andrius. Senis priesaikavo nieko apie jį nežinąs. Jie netikėjo. Tai, girdi, tik gudrūs išsisukinėjimai. Anąsyk jie buvo apgauti, dabar nesiduos 'suviliojami. Tuščiomis iš čia neišeisią. Ypač karščiavosi Bezickas. Šį kartą jis buvo be lazdos, bet turėjo revolverį, kuriuo labai karingai prieš senio akis mostagavo. Ne tik jo mostai karingi, bet ir žodžiai skambėjo kietai ir rūsčiai(Bus daugiau)
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Filosofija — kun. Vincas 
Černis.

Kalbos — kun. Antanas 
Ignotas.
b. Kolegijoje:

Socialiniai mokslai — kun. 
Adomas Markonis,

Klasinės kalbos — kun. 
Jonas Šaulys.
c. Akademijoje:

Anglų kalba — kun. Juo
zas Kuprevičius.
Atleisti studijoms:

Kun. Antanas Miciūnas — 
Lavai (filosofija).

Kun. Kazimieras Stadalni- 
kas — Washington (klasinės 
kalbos). ——------------- : 

Kl. Antanas Sandys — La
vai (teologija).

I I a r r i son-Kea r ny, 
New Jersey

Novena
Liepos 17 d., ketvirtadie

nį, pradėta novena prie šv. 
Onos. Kiekvieną vakarą 7:30 
vai. pamaldos lietuviškai, o 
8 vai. angliškai. Noveną ve
da kleb. kun. L. Voiciekaus- 
kas. Angliškai pamaldas ves 
svečias kunigas kitatautis.

Parapijiečiai kviečiami pa
sinaudoti novena, kuri bus 
užbaigta šv. Onos dieną, 
liepos 26.

Apsivedė
Liepos 13 d. susituokė 

Pranas Augustinaitis ir Ade
lė Tomkevičiutė. Linkime 
jaunai porai gražiausio gy
venimo.

Piknikas
Liepos 27.d. šv. Onos dr- 

ja šv. Vardo salėje ir dar
že turės-savo pikniką. Lau
kiama daug svečių.

sias mokyklas. Daugumas 
lietuvių turi gerus darbus, 
ypatingai Standard Oil ir 
kitose kompanijose, kurie pa
siturinčiai gyvena.

Parapijiečiai naujo klebo
no darbus nuoširdžiai parems 
moraliai ir medžiaginiai. Ba- 
yonnėj yra gerų lietuvių, 
kurie yra parėmę parapijos 
reikalus ne doleriais, bet 
šimtinėmis. Manoma, kad ir 
dabar netrūks tokių gera
darių. Drauge dirbant kle
bonui su parapijiečiais, bus 
atsiekta daug gero ir lietu
vybės atžvilgiu. Geriausio 
pasisekimo kleb. kun. M. 
Kemėžiui. J. L.

Švenčių proga čia buvo 
atvykęs Al. Jakupčionis, bu
vęs šv. Mykolo liet, para
pijos vargonininkas, dabar 
tarnaująs Dėdės Šamo ka
riuomenėje. Choristai ir pa
rapijiečiai jį labai maloniai 
sutiko, priėmė ir pavaišino. 
Al. Jakupčionis čia paliko 
labai gražius atsiminimus; 
jis čia buvo visų mylimas.

Nelabai seniai keturi vie
tos jaunuoliai — Marytė Gri- 
galiūnaitė, Agnes Auzgiūtė, 
T. Mickevičius ir Jonas Na
vickas — buvo nuvykę „Al” 
atlankyti net į North Caro
lina. šiuo žygiu jie labai 
nustebino, sujaudino ir pra
džiugino Alfonsą. Šie ketu
ri jaunuoliai verti didžiau
sio pasveikinimo, kad at
lankė savo gerbiamą drau
gą kariuomenėje. Džiugu, 
kad jaunimas supranta ir 
tinkamai įvertina savo drau
gus.

Amsterdam, N. Y.

Šv. Kazimiero par. choras 
turės piKniKą liepos ZT a. I 
parapijos parke, Widow Su
san Road. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Choristai duos do
vaną prie įžangos bilieto.

Vasarėlė jau plačiai atvė
rė duris į gražią gamtą, 
kiekvienas žmogus, per žie
mą užsidaręs mieste, išsiilg
sta kitur gyvenančių drau
gų bei pažįstamų. Vasarą 
lietuvių būriai suplaukia ir 
iš toliau, kaip iš Schenecta
dy, Albany, Troy, Fort Plain, 
Herkimer ir Utica. Jie no
ri susitikti su lietuviais, už- 
megsti naujas pažintis.

Šiame piknike nebus nei 
alkanų, nei ištroškusių. Visi 
bus linksmi, patenkinti. Ge
ro orkestro aidai neduos 
niekam ramybės — skatins 
visus smagiai pasišokti.

Nepamirškite visi — iš vi
sų pusių keliaukime į ruo
šiamą pikniką. Choras dai
nuos atskirai ir drauge su 
publika.

Įžanga tik 15c., bet už 
šį bilietą bus duodama do
vana.

Reporteris.

Mielai patarnaus
Varg. Pr. Hodelis mielai 

patarnaus visiems „Ameri
kos” skaitytojams. Pas jį 
galima užsisakyti „Ameri
ką” ir įteikti prenumeratos 
mokestį.

Bridgeport, Conn.

Bayonne, N. J.

Čia visi lietuviai labai 
džiaugiasi gavę klebonu kun. 
M. Kemėžį, jauną, darbštų 
dvasios vadą. Kun. Kemė
žiui vadovaujant Bayonnės 
lietuvių kolonija, tikime taps 
viena pavyzdingiausių lie
tuvių parapijų.

Bayonne ne didelis mies
tas, turi apie 90 tūkstan
čių gyventojų. Lietuvių skai
toma apie 300 šeimų. Tu
rima daug pasiturinčių biz
nierių. Turi savo du advo
katu, p. Šedvydaitę ir J. 
Brajų, Dr. Mickevičių. Daug 
jaunimo lankančio aukštą-

Liepos 13 d. įvyko para
pijos metinis piknikas, la
bai gerai pasisekęs. Diena 
buvo graži, žmonių buvo pil
nas parkas — jaunų ir su
augusiųjų, per 1,000 asme
nų. Darbininkų buvo apie 
30, kurie gražiai darbavosi 
ir visiems atsilankiusiems 
patarnavo. Buvo svečių ir 
iš tolimesnių kolonijų — kun. 
Gauronskas, kun. Kripas, 
kun. Zenevičius. Visą laiką 
buvo vietinis kleb. kun. Kaz
lauskas ir vikaras kun. Ra
žaitis.

Parapijos choras, vad. A. 
Stanišauskui. išpildė dainų 
programą. Taipgi buvo at
silankę net iš Newarko, bu
vę šv. Cecilijos choro na
riai, šiuo laiku jau vedę, 
broliai Juciai, kuriems labai 
patiko Bridgeporto bažny
čia, salė. Jie gėrėjosi, kad

daug žmonių buvo piknike.
Šis piknikas parapijai duos 

pelno per 1,000 dol. Tikrai 
girtinas parapijos tvarky
masis ir parapijiečių susi
klausymas. Garbė Bridge
porto, klebonui ir jo gera
širdžiams parapijiečiams.

Kleb. kun. J. Kazlauskas 
ir kun. Kripas išvyko pasil- 
sio porai savaičių. O.

Baltimore, Md.

Liepos 13 d. buvo šv. Var
do vyrų bendra komunija. 
Vyrai gausiai dalyvavo, tik 
labai skubinasi, nežinia kur. 
Daug atvyksta anksti rytą 
ir išnyksta visai dienai. Vi
suomet gražiau, kai visi or
ganizuotai, su ženkleliais da
lyvauja.

Vasaros metu daug pakri
kimo veikloje. Dabar, kai 
Tėvynė Lietuva šaukiasi į- 
vairios pagalbos, būtų nau
dinga kas savaitė bent pus
valandžiui turėti Lietuvos li
kimu susidomėjusių susirin
kimėlius. Kad ir nieko ne- 
pagelbėsim, bet mintimis pa
sidalinsim. Lietuva žiūri ir 
laukia bent paguodos žodžio, 
kaip skaidriai džiugu, kai 
kunigas po pamaldų už Lie
tuvą sukalba „Sveika Ma
rija.” Būtų naudingi ir po- 
sėdėliai, kuriuose pasidalin
tume žiniomis iš laiškų ir 
iš laikraščių. Viens turi 
„Draugą,” kitas „Ameriką,” 
trečias „Darbininką,” kitas 
„Garsą” ir t.t. Kiek daug 
medžiagos pranešimams!

Kas mylime savo tėvų že
melę, kas užjaučiame savo 
kenčiantiems broliams, ban
dykime susirinkti Lietuvos 
vardu, nors trys, keturi as
menys. Tokia maža kuope
lė gali suburti daug Lietu
vių mylinčių asmenų ir pra
dėti labai kilnią veiklą. Pa
žadinkime savo pažįstamus 
susirinkti kur nors. Balti- 
moriečiai labai pakrikę, Det- luiLe, naip pranešę lanKę- 
sis Žukauskas, turi dažnus 
Federacijos susirinkimus, tad 
ten aptariami svarbūs klau
simai. Pasijudinkim!

J. K.

So. Boston, Mass.

Vietoje pagelbos — Špyga 
Stalinui

Vietos lietuviški penkta- 
kojai bei Stalino saulės gar
bintojai, pasislėpę po P. L. 
T. Bostono skyriaus” Var
du birželio 30 d., Municipal 
salėje suruošė „masinį mi
tingą” Stalinui gelbėti. Žmo
nių, nežiūrint didelės rėkia
mos, nesusirinko nė 200. Va
karą vedė A. J. Kupstis, 
kurs ligšiol maskaradavosi 
nepartiniu ir organizavo lie
tuvius biznierius.

Pirmu kalbėtoju buvo me
todistų pryčeris B. F. Ku
bilius, kurs savo netvarkin
goje kalboje pasigyrė neti
kįs laikraščiais ir t.t. Kal
bą užbaigė pareiškimu, kad 
visi, kurie eina prieš Rusi
ją, esą Hitlerio agentai. ..

Antru kalbėtoju buvo A. 
Bimba iš Brooklyno. Jis 
atrodė labai prislėgto ūpo. 
Jo kalba buvo žemiau kri
tikos. Čia skundėsi, kad A- 
merika dar nepasiuntusi Ru
sijai nei sulūžusio orlaivio, 
čia vėl didžiavosi Rusijos 
galingumu.. Kuomet pradėjo 
girti Rusijos viešpatavimą 
Lietuvoje, tai iš publikos 
prasidėjo atsiliepti balsai 
„meluoji.” Tada Kubilius bė- 
go policijos ieškoti, kad nu
ramintų publiką, kuri nebe- 
pakentė šlykščių Bimbos me
lagysčių. Kai šis Stalino 
agentas su pasipiktinimu pa
sakė, kad jau Lietuvoje es
anti sudaryta valdžia iš Škir
pos ir Raštikio, tai salė su
ūžė nuo plojimo, kurs tęsė
si kelias minutes.

Bimba sakė, kai Kaizeris 
maršavęs Rusijon, tai kai 
kurie laižę jam užpakalį . . . 
— „taip, kaip dabar Bimba 
Stalinui” — atsiliepė balsas

iš publikos. Komunistai vėl 
bėgo kapitalistinės policijos 
ieškoti.

Po Bimbos kalbos, Kubi
lius (kurį vietos lietuviai 
praminė „Popovu”), skaitė 
rezoliuciją anglų kalboje, bet 
dzūkiška tarme. Kiek buvo 
galima suprasti, reikalavo, 
kad Amerikos valdžia tuo
jau gelbėtų Staliną, ir kad 
išvytų Smetoną iš Ameri
kos. Lyg Lietuvos preziden
tas kaltas, kad Hitleris Sta
liną vanoja.

Visus klausėjus Bimba va
dino Hitlerio agentais. Tarp 
klausėjų buvo ir „Keleivio” 
r e d a k t o rius Michelsonas, 
kurs tarp kitko klausė, ar 
komunistai ir dabar visus 
kovotojus prieš Hitlerį ir 
hitlerizmą vadiną bepročiais 
ir kriminalistais, kaip to
kius pavadino Molotovas sa
vo kalboje Maskvoje pasira
šęs su Hitleriu sutartį. Bim
ba vietoje atsakymo pradė
jo savo buvusiam „bendro 
fronto” draugui pamokslą 
sakyti apie mandagumą ir 
barti už špygą. Girdi, ko- 
lektos Stalinui metu, Michel
sonas įmetęs popierėlį, ku
riame išpaišyta didelė šyp- 
ga, po kuria padėtas para
šas: „Stalino rublis.”

Bimba atsisakė daugiau į 
klausimus atsakinėti ir pa
sišalino.

Taigi, vietoje pagalbos Sta
linui, mūsų komunistėliai 
gavo tik šypgą, kurią turės 
dabar persiųsti savo saulei 
Stalinui. A.

Naujas profesionalas
Sėkmingai išlaikęs valsty

bės kvotimus, Dr. Juozas 
Antanėlis atidarė optomet- 
rijos įstaigą, 515 E. Broad
way. Lietuviai galės pasi
naudoti jauno gabaus ir sim
patingo profesionalo patar
navimu savo akių ir akinių 
reikaluose.

Dr. Antanėlis nuo pat jau
nų dienų dalyvauja lietuvių 
mus dainininkas ir vaidin
tojas, buvęs ilgą laiką pa
rapijos choro pirmininku. 
Vedęs Oną Valeckaitę, taip 
pat žymią daininkę. Tenka 
pasveikinti naują profesio
nalą ir palinkėti geriausios 
kloties.

Vasarinė mokykla
Liepos 9 d. prasidėjo šv. 

Petro parapijos vasarinė vai
kučiams lietuvių kalbos mo
kykla, kurion susirinko ke
li šimtai vaikučių.

Mokykla tęsis visą liepos 
mėnesį, moko Jėzaus Nukry
žiuoto seserys.

Norwood, Mass.

LIC E N S E S LI C E N S E S
ŽINIOS
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5801 Church Avenue, Boron di of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on (he 
premises.

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

NOTICE is hereby give 
GB 9 177 has been issued 
to sell beer at retiil U1 
the Alcoholic B e v e r a 
9316 Third Avenue, Be 
County of Kings, to b 
premises.

HENRY SCB 
9316 3rd Ave.,

SUKAKTIS
ari
no: 
mi

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue I), 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 I), Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby giv< 
GB 9523 has been issue 
to sell beer at retail u 
the Alcoholic Be veragj;jf' 
79 Kingston Avenue, BorL ’ 
County of Kings, to bel 
premises.

JACK SOK(M> 
79 Kingston Ave., B .

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 537 has Ix'en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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 
tho 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 
tho 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. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 656 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Boiviugh 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 Ix'en issued to tho 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 ROSENSTE1N 
5018—4th Ave., a-k-a 
371—51 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1618 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brook’yn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST THEISS
358 Classon Ave., Brooklyn, 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
SSTiHlcT' Ave., ~----------- Brooklyn, H."r

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 Scigel St., Brooklyn, N. Y.

„Hitleris” nugalėjo „Staliną”
Kai Vokietijos diktatorius 

Hitleris nei iš šio nei iš to 
paskelbė karą savo bendra
darbiui draugui Stalinui, tai 
mūsų komunistai turėjo ra
gožium apsiversti ir radika- 
liškai pakeisti savo nusista
tymą. Vietiniai komunistai 
tik vakar teisino ir gyrė 
Hitlerį, o šiandien jį smer
kia.

Vietos komunistų lyderis 
Grybas, susitikęs gatvėje 
sandarietį - tautininką Trušą, 
pradėjo smerkti Hitlerį ir 
tvirtinti, kad Stalinas su- 
mušiąs Hitlerį, gi Trušas 
teigė, kad Hitleris su Stali
nu greit apsidirbsiąs. Žodis 
po žodžio taip įsikarščiavo, 
kar priėjo prie kumščio ar
gumentų. Trušas smogęs 
Stalino garbintojui Grybui, 
tas — pakeberkšt ir nuvirtęs. 
Tas atsikėlęs vėl puolęs Tru
šą, o šis vėl kirtęs Grybui, 
kurs jau taip greit nebeat- 
sikėlęs. Komunistai būk krei
pęsi prie policininko, bet 
šis, sužinojęs šios kovos 
priežastį pareiškęs, kad į 
tarptautinio pobūdžio kovą 
tarp Stalino ir Hitlerio po
licija neturinti teisės kiš
tis. Dabar visas Norwoodas 
ir kalba, kad „Hitleris” jau 
nugalėjo „Staliną.”

Demokratijos Šalininkas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1108 ha»s 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.

ANTONIO M1STRETTA
2611 E. 12th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6335 has been issued to the undei signed 
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 HORAN
196 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1286 has been issued to the unde reigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

ANTON KLEIN
71 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1344 has been issued tc the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
GB 193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DiROSA
193 Adams St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1604 Flushing Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
nrn . *8.—X*-
GB I486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

588—7th

NOTICE
GB 1236

JOHN MISULIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given! , 
GB 1862 has been issued® Ijf* 
to sell beer at retail unfl . 
the Alcoholic Be ve ragį Į)C 
221 Ralph Avenue, Boe 
County of Kings, to be 
premises.

HENRY SI
221 Ralph Ave.,

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, Borourn 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 the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume 1 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 th- 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.

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.

1s hereby given that License No. 
has lx»en issued to the undersigned 

to soil beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 
<o sell beer at retail ur.de>’ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 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.

JULIO GARCIA
119 Montague St., 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 Beverage Control_ Law at 
404 Henry 
County of 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at re‘-iil under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 

the
Myrtle Avenue. _

County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

■v. straipsnių apie prasiplėtusį 
į karą. Visi katalikų laikraš-

i vieningai pasisako prieš 
bet kokią paramą Sovietų 
lusijai, kuri pati išsikasė 
sau duobę, sudarydama są- 
ungą su Vokietija. Katali- 
nj spauda nurodo, kad bol- 

vikų rankos pilnos žiau- 
. riaušių nusikaltimų prieš vi- 

žmoniją, prieš Suomiją, 
etuvą, Latviją, Estiją, Len

kiją.

*
NOTICE is hereby given 
GB 6070 has been issuedi 
to sell beer at retail und 
the Alcoholic B e v e r a g 
225 Kingston Avenue, Boi
County of Kings, to be 
premises.

225 Kingston Ave.,

J.

tfie

NOTICE is hereby driven 
GB 1212 has been issued 
to sell beer at retail un< 
the Alcoholic B e v e r a g 

I 7212 Fifth Avenue. BorO 
County of Kings, to be 
premises.

CARL ko:

•TįO

d

NOTICE is hereby given 
GB 1947 has been issued 
to sell beer at retail un<3 
the Alcoholic Beverag 
186 Stuyvesant Ave., Boron "į. 
County of Kings, to be 
premises.

BERTHA SCI 
186 Stuyvesant Ave..

NOTICE is hereby given i 
GB 9169 has been issued tx 
to sell beer at retail unde 
the Alcoholic Beverage 
592 Central Avenue, Bor 
County of Kings, to be 
premises.

ANDREW S' 
592 Central Ave.,

ri

Angelu Karalienes 
Parapija

p- 
įsrie

j

t?
si

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime liepos 13 d. tartasi 
ir parapijos pikniko įvyk
siančio rugpiūčio 24 d., rei
kalu. Išdalinta pardavinėti 
iš anksto piknikui bilietai 
ir bilietėliai karaliaus ir ka- 

. ralienei rinkti. Nariai žadė
jo pasidarbuoti. Buvo pri- 
i simintas ir būsimas „Ame-

NOTICE is hereby given ' 
GB 1703 has been issued tc 
to sell beer at retail unde 
the Alcoholic Beverage 
4 37 Ridgewood Avenue, Bore 
County of Kings, to be Ct. 
premises. i.

JOSEPH J. VAU * 
437 Ridgewood Ave., j , ,

li 
d

1:
1

I

’ jų rikos” piknikas. Nariai ža- 
1 ėjo dalyvauti.

ski-

NOTICE is hereby given t 
GB 6351 has been issued .to 
to sell beer at retail undei 
the Alcoholic Beverage 
I 17 Ridgewood Avenue, Boro' 
County of Kings, to be co 
premises.

ERICH SEUTI
147 R idgewood Ave.,

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 
premises.

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 
premises.

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

the

Karaliaus ir karalienės 
rinkimo parapijos piknike, 
rugpiūčio 24 d„ klausimu 
draugija nutarė statyti ka
ralium Vladą Turulį. Čia 
pat jis jau gavo 100 balsų 
pradžiai. Girdėjau, kad ir 
moterų draugijos jau bruz
da, bet jos dar neišduoda 

.savo slaptų nutarimų. Žiū- 
an. risime, ar ilgai moterys ga- 
^.įlės slaptoje savo nutarimus 
z p. išlaikyti.

■ Pik
št

NOTICE is hereby given tl 
GB 1874 has been issued to 
to sell beer at retail under! 
the Alcoholic Beverage J 
715 Lorimer Street, Boroug 
County of Kings, to be co: 
premises.

jie-
■vi-

MIKE ORLANI
715 Lorimer St., B

NOTICE is hereby given th
GB 6242 has been issued to 
to sell beer at retail under 
tho Alcoholic Beverage C
ĮgJ'S" xteTi. W ™ 18 i Pamaldos bus rytai: 
ptemiscs. JOHANNES str j įj vakarais. Rytais 9 vai.

r * vakarais 7:30 vai. Pamaldai 
; fjr‘jves tik ką iš Lietuvos at 
810' vykęs kun. J. Gurinskas. P 
^/ pamaldų, rytais ir vakarais 

bus šv. -Onos relikvijų pE 
^gerbimas.

Novena prie šv. Onos pra
dedama penktadienį, liepos

.. ... ,.... T?7n u nit. ■ V. 
to sell beer at retail under 
tho Alcoholic Beverage C 
5903 Third Avenue, Borong! 
County of Kings, to be con 
premises.

HENRY WINDEI 
3rd Ave., B5903

NOTICE is hereby given thi 
EB 884 has been issued to t 
to sell beer at retail under 
tho Alcoholic B e v e r ajr e T 
417 New Lots Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL S.
417 New Lots Ave.,

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ietail 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.

0.
Boroug 

be cons

& r.EO G
Bi

NOTICE is hereby given thl 
GB 9473 has been issued to t 
to sell beer at ietr.il under | 
the Alcoholic Beverage 
365 Central Avenue, Borough 
County of Kings, to be con 
premises.

Laimėjimų vakarai būr 
^’ kiekvieno trečiadienio vaki 

rą 8 vai. Įžanga tik 25c.

MAX KRISSOF1
365 Central Ave., Br

Sodaliečių bendra šv. K 
- ff muilija bus šį sekmadienį 

:,iSUS- vai. šv. Mišių metu.

NOTICE is hereby given tha 
GB 2009 has been issued to 
to sell beer at cetr.il under 
the Alcoholic Beverage 
114 Newell Street, Bo rough 1 [hi 
County of Kings, to be coni 
premises. J |i

1 RANK KIELBINS J 
114 Nowell St., Br

tl 4.

c • Iš vedamų katalikiškuo 
ir kituose laikraščiuose b: 
įsavimų pasirodo, kad die 
lė dauguma Amerikos žn

NOTICE is hereby given that . i >i . • j i 
GB 9501 has been issu-.d to th .Ilk" mų nenori dalyvauti k 
to sell beer at retail under 1 - -
the Alcoholic Beverage <
211 Driggs Avenue H- rougn.^ . I ’ - — .. ..
County of Kings, to be coni 
premises.

cjiė iš- su jokia Europos ar Azi; 
i® i Ame- valstybe. Savo šalies s< 

joseph feldstein; Jssciu smmui ginti visi pasiruoš
241 Driggs Ave . Bri ’ 8 °

NOTICE is hereby given that
GB 1961 has lieen is'i’d to in 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Cc 
1335 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
1335 Myrtle Ave

<-orouv’.h J 
be const

I.ERNER
GERAI PIRKTI

NOTICE is hereby given that ĮEITAI PARDUOTI
GB 1919 has been issued to th ,r ■ _  _ .. . ___ __
to sell beer at -etail under sa-ts • insurance reikaluose sutau- 
the Alcoholic BeVerage Co ... .. .
216 Ridgewood A-e.. 3orou th j 4 padės tuose reikaluose pilnai
County of Kings, to be consi ‘ x
premiscs- JESSE GIN^I’.F.RG ^patyręs brokeris —
216 Ridgewood Ave., Broc

e..

NOTICE is hereby given that 
GB 1744 has been issued tn th 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic B e v e r a g e Col 
2909 Ft. Hamilton P'wy, Borougl 
County of Kings, to be const

P. MACHULIS

premises.
PETER McEVOY

2909 Ft. Hamilton P’kway, B

NOTICE is hereby given that 
GB 10137 has been issued to th 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
504 Marcy 
County of
premises.

501 Marcy

i Woodhaven, N. Y 
Virginia 7-1896 •

Avenue, Borough 
Kings, to be con

MANDŲ KRAUTUVi
MANUEL CHAVES
Ave., Br

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 58 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Soctioi lr'7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Kingston Avenue. Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 52 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Avenue, Borough of Brooklvn. 
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.

Tel. HArrison 6 -169

B. J. Shawko
(Ašakūnas)

Street 
EVergreen 7-8451

Brooklyn, N.

3 GEROS RŪŠIES . RAKANDŲ

mūsų parduodamus rakandus ir 
cinas su kitomis krautuvėmis.

i’ftas išmokėjimftms be nuošimčių

** mmsue pigiau»10 John Stree

Harrison, N. SŪNŪS

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ

Laisniuotas New ' 
ir New Jersey vali

Harrison, N.

^rakandus, o ne už išrodymą

o_sell_beer_at_retail_ur.de
ietr.il
cetr.il


ICENSES
ily 18 d., 1941 m. AMERIKA 5

is hereby given that License No, 
las been issued to the undersized GB * ~
eer at retail under Section 107 0[ 
lolic Beverage Control Law at 
rch Avenue, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

ISIDORE SHAPIRO
rch Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No, 
ras been issued to the undersized 
eer at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
sion Ave,, Bprougn of Brooklyn, 
■f Kings, to he consumed on the

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

is hereby given that License No, 
ha,s been issued to the undersized 

•eer at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
12th Street. Borough of Brooklyn, 

>f Kings, to be consumed off the

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

to

Co®ty « A 
pranįį \

931C £

S.?I, 

to toll O- 
the Aktep

premia >

NOTICE

i^l H     0 km 10 riri i'

ETOS ŽINIOS
..'■*!*f***^ '’ r * ‘ ‘ r .* .* *.* ’ .''-‘-'-‘t'1- * ‘ ‘t1’1.* —

ISV MINĖTINA SUKAKTIS

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
------------ 4.--------------

Nors New Yorko Lietuvių Diena jau praėjo, bet atsirado 
„Amerikos” skaitytojų, kurie šiomis dienomis atsiuntė 
arba tiesiog įstaigoje įteikė savo paramą Lietuvių Die
nos sąskaiton. Nuoširdus jiems ačiū už taip malonų atsi
minimą.

LICENSES LICENSES LICENSES

27 d. sukanka ly- 
Tiiolika metų, kai 
Amerikos Valsty-

GBi^Sžino Lietuvos ne- 
nybę. Amerika bu- 

oL^Ainė didžiųjų val-

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

>eer at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
yard Ave., Borough of Biwklyn, 
of Kings, to be consumed off the

MARTIN HORAN
ird Ave., Brooklyn, N. Y.

County į, 
premiįa’ '

221 BajjįjS

NOTICE j? 
GBWj^ 

t0 Wil V- the AkS?

County ./į 
PKniįs, -

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

oeer at retail under Section 107 of 
iholic Beverage Control Law at 
•ling Place. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

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

iiri pripažino Lie- 
priklausomybę be 
rgų, be jokių įpa- 

Tam pripažini- 
SsftBti daug dirbo ir 
fe*Amerikiečiai, kurie 
225Brinkę milijoną pa- 
h'oncE ymui, kurie siun- GB Bit L * • TTT

straipsnių apie prasiplėtusį 
karą. Visi katalikų laikraš
čiai vieningai pasisako prieš 
bet kokią paramą Sovietų 
Rusijai, kuri pati išsikasė 
sau duobę, sudarydama są
jungą su Vokietija. Katali
kų spauda nurodo, kad bol
ševikų rankos pilnos žiau
riausių nusikaltimų prieš vi
są žmoniją, prieš Suomiją, 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Len
kiją.

Po L. D. aukojo:
V. žemantauskas, Maspeth, N. Y......................................... 2.20
P. Grigienė, Richmond Hill, N. Y......................................... 1.00
J. Juškienė, Hillside, N. J...................................................... 1.00
A. Jankauskienė, Waterbury, Conn....................................  1.00
J. Karpienė, Brooklyn, N. Y.................................................  1.00
A. Ulozas, Maspeth, N. Y...................................................... 1.00

Maspetho Žinios Jersey City, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LaCAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 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. 
GB 9-167 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 6630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 567 has been issued vo tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 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 6637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 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

446 Lewis 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 tho 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 
iholic Beverage Control Law 
toga Avenue, 
of Kings, to

JOSEPH 
toga Ave,,

of) 
at | 

Borough of Brooklyn. , 
be consumed off the | 

WINTER
Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
a Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

ANTON KLEIN
a Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
Adams Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ALFONSO DiROSA
St., Brooklyn, N. Y.

< is hereby given that License No. 
i has been issued to the undersized 
beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
rewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the 

l.
HANS R. HASE

gewood Ave., Brooklyn, N. Y.

3 is hereby given that License No. 
5 has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 1<)7 of 
oholic Beverage Control-Law at 
atlands Ave.. _ ’ ‘ .
of Kings, to be consumed off the 

s.
HARRY 

latlands Ave.,

of

ims

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

HARRY RABINOWITZ
66 - 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fulton, St., 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.

• Metinė iškilminga novena 
prie šv. Onos, mūsų para
pijos globėjos, prasidės penk
tadienį, liepos 18 d. ir tę
sis iki šv. Onos dienos, lie
pos 26 d. Novena bus ve
dama lietuvių ir anglų kal
bose. Pamaldos lietuviškai 
kas vakaras 7:30 vai.; ang
liškai— 8:15 vai. Novenalės 
Mišios kas rytas 9 vai. No- 
veną ves kun. Dr. V. An- 
driuška, marijonas. Visi pa
rapijiečiai ir apylinkės drau
gai raginami pasinaudoti 
šia proga. Newark Nr. 1 ir 
Greenville No. 14 autobusai 
eina pro pat bažnyčios du
ris, Grand Street ir Mann
ing Ave. J.

Cambridge, Mass.C? '

— Liet. Auditorijos susi
rinkimas įvyko liepos 12 d. 
Liet. Piliečių salėje. Kalbė
ta apie karnivalą ir salės 
statybą.

— Maspethe įsirašė dešimt 
lietuvių į „Air-Raid War
dens.”

— Novena prie šv. Onos 
liet, bažnyčioje prasideda 
liepos 18 d., baigsis liepos 
26 d., rytais 8 vai. laiko
mos novenalės mišios ir kal
bamos maldos.

— Šv. Onos Sodalicijos su
sirinkimas įvyks liepos 21 
d. vak. Sodalicija tinkamai 
minės savo metinę šventę 
liepos 27 d., 10 vai. šv. 
Mišios, bendra šv. Komuni
ja, naujų narių įrašymas ir 
bendri pusryčiai (Howard 
Johnson valgykloje, Queens 
Blvd.).

— Aplankyti savo tėvelių 
buvo atvykę kareiviai P. 
Čepas, B. Petrulis, K. Mik- 
šis, A. Petkus, J. ir S. Sie
kas, J. Stanišauskas. Visi 
jie linksmi ir patenkinti 
Dėdės Šamo tarnyba ir duo
na.

— Į kariuomenę tuojau 
išvyks Dan. Volungevičius.
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pas prezidentą.
ktis New Yorko
bus tinkamai at-

27 d., Klasčiaus 
spethe, kur įvyks 
piknikas, ruošia-

a lietuvių katali
kų veikėjai, kurie 

•i .uvių Dienos Ko- 
pramoga bus tin- 
proga prisiminti 
suteiktą paramą 
jos vyriausybės 

^"^■Įadarytą pareiški- 
uietuva pilnai at- 
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e, Maspethe. Rik
lia 2 vai. popiet, 
tudinga žinoti, kad

Borough of Brooklyn,

LONDON
• Brooklyn, N. Y.

5 is hereby given that License No. 
J has been issued to the undersigned 
beer at retail wider Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
lushing Ave., Borough of Brooklyn,

of Kings, to be consumed off the 
s.

RUBIN MARCUS

6 has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 167 of 

•oholic Beverage Control Law at 
venth Avenue, Borough of Brooklyn.

of Kings, to be consumed off the 
•s.

-isytas, pagražin- 
ntas. Daug nau- 
daryta graži aikš- 
viduryje, kur ga- 

1 įvairius žaidi-

Klasčiaus 
K įdomu visiems — 
jms ir jaunimui, 

or-Saite'20 Avižonio
M3 iwi gikos garsai pa-
County «b • x

Angelu Karalienes

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime liepos 13 d. tartasi 
ir parapijos pikniko įvyk
siančio rugpiūčio 24 d., rei
kalu. Išdalinta pardavinėti 
iš anksto piknikui bilietai 
ir bilietėliai karaliaus ir ka
ralienei rinkti. Nariai žadė
jo pasidarbuoti. Buvo pri
simintas ir būsimas „Ame
rikos” piknikas. Nariai ža
dėjo dalyvauti.

Karaliaus ir karalienės 
rinkimo parapijos piknike, 
rugpiūčio 24 d., klausimu 
draugija nutarė statyti ka
ralium Vladą Turulį. Čia 
pat jis jau gavo 100 balsų 
pradžiai. Girdėjau, kad ir 
moterų draugijos jau bruz
da, bet jos dar neišduoda 
savo slaptų nutarimų. Žiū
rėsime, ar ilgai moterys ga
lės slaptoje savo nutarimus 
išlaikyti.

Mokyklos 10 metų sukaktis
Lietuvių Nekalto Prasidė

jimo parapijinė mokykla, vie
nintelė šioj diecezijoj, minė
jo savo 10 metų sukaktį. 
Išleido gražią minėjimo kny
gutę - albumą. Šią mokyklą 
įsteigė darbštusis kleb. kun. 
Pr. Juškaitis. Moko Jėzaus 
Nukryžiuoto seserys.

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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, Borough 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER Del., INC. 
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 64 6 has been issued to the undersigned 
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 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.
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 undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is 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 be 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 PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYHOWITZ
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 
the 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. 
EB 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN YE3SNER 
Marguerite’s Italian American Rest.

7315—3rd Ave., 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 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY. INC. 
1638 Pitkin 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 tRat 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.
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.

JOHN MISULIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
. has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 1G7 of 
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rE is hereby priven that License No. 
89 has been issued to the undersigned 

brer at retail under Section 1C7 of 
Icoholic Beverage Control_Law at 
fenny 
T Of

NOTICE ate

ik salėje, bet ir 
esilinksminančius.

it rti labai svarbūs ite apie naują pa- 
oje.
„Amerikos” skai
domi apie šią pra- 
,kyti savo pažįs-

Novena prie šv. Onos pra
dedama penktadienį, liepos 
18 d. Pamaldos bus rytais 
ir vakarais. Rytais 9 vai., 
vakarais 7:30 vai. Pamaldas 
ves tik ką iš Lietuvos at
vykęs kun. J. Gurinskas. Po 
pamaldų, rytais ir vakarais, 
bus šv. -Onos relikvijų pa
gerbimas.

Laimėjimų vakarai būna 
kiekvieno trečiadienio vaka
rą 8 vai. Įžanga tik 25c.

LAKŪNAMS PAGERBTI
RADIJO PROGRAMA

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

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

Būkite „Ameri- 
ti atstovai —i ir 
u kvieskite visus, 

nuoširdus Jums
enry
3E is hereby priven that License No. ( 
116 has been issued to the undersigned 1
I beer at retail under Section 1G7 of I 
Icoholic Beverage Control Law at 
lyrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 1 
y of Kings, to be consumed off the 
ses.

CHARLES ALTSCHULER
fyrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

GE is hereby given that License No. 
125 has been issued to the undersigned
II beer at retail under Section 107 of 
lIcoholic Beverage Control Law at 
>ckaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
y of Kings, to be consumed off the 
ses.

HYMAN KTLSTEIN
ockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

CE is hereby given that License No. 
130 has been issued to the undersigned 
U b<įr at retail under Section !07 of 
\Icoholic Beverage Control Law at 
Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 

ty of Kings, to be consumed off the 
lSeS‘ FRED KORTMANN 
— 6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

ICE is hereby given that License No. 
J35 has been issued to the undersigned 
ill beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
sterling Place, Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed off the 
ises.

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

ICE is hereby given that License No. 
5108 has been issued to the undersigned 
ell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control-Law at 
Utica 

ity of 
lises.
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Ų SPAUDA 
PARAMĄ

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

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

ICE is hereby given that License No- 
1239 has been issued to the undersized 
ell beer at ietail under Sectinn 167 of 
Alcoholic Beverage Control-Law jd 

Clarendon Rd..
aty of Kings, to 
nines.

JACOB
1 Clarendon Rd.,

TICE is hereby given that License No- 
58 has been issued to the undersized 

sell beer at retail under Secti-ir lf,7 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Kingston Avenue. Borough of Brooklyn, 
inty of Kings, to be consumed off the 
mises.

JOSEPH PALTTEL
Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

)TTCE is hereby given that License No- 
52 has been issued to the undersizes 

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

2 Church Avenue. Borough of
inty of Kings, to be consumed off the 
rn iscs.

SAMUEL WEINER „ v 
2 Church Ave., Brooklyn, N. I-

TICE is hereby given that License No- 
GO RO has been Issued to the undersized 

sell beer at i etail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Third Avenue, Borough of Brooklyn- 

inty of Kings, to be consumed off too 
mises.

PHILIP SIEGEL
' Third Ave., Brooklyn. N. »•

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TROPP
Brooklyn, N. Y.
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notice GB I’lU’, 
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the Ak< 

504 Comity^ 

premise4

504

to vyskupijos laik- 
det” paskelbė iš- 
visos eilės Ame- 
ikiškų laikraščių

Sodaliečių bendra šv. Ko
munija bus šį sekmadienį 9 
vai. šv. Mišių metu.

Iš vedamų katalikiškuose 
ir kituose laikraščiuose bal
savimų pasirodo, kad dide
lė dauguma Amerikos žmo
nių nenori dalyvauti kare 
su jokia Europos ar Azijos 
valstybe. Savo šalies sau
gumui ginti visi pasiruošę.

MUS GERAI PIRKTI
BA GREITAI PARDUOTI 

ios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

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

Tel. Virginia 7 -1896

JVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

B
gHAlg,

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

g jfolRBEJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
:e pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
alyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Tel^

(j- I---------------------------------------------------------------- - —-—
lame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

•S

■a

b

o

Ketvirtadienį, liepos 17 d., 
7 vai. vak., Dariaus ir Gi
rėno žygiui paminėti per J. 
Ginkaus radijo valandą iš 
W.C.N.W. stoties buvo ati
tinkama programa. Apie did
vyrių lakūnų žygį kalbas 
pasakė Dr. J. Raymond - Ri- 
mavičius ir Ant. K. Kairis, 
laivyno atsargos leitenantas. 
Muzikalinėje programoje da
lyvavo p. Ginkienė, L. Juo
dytė, smuikininkė L. Me- 
džiūnaitė, komp. R. Kurdi- 
naitis.

ke, bus parodyti trys nu
matomo statyti paminklo 
projektai. Du projektus yra 
paruošęs dailininkas J. Stel- 
mok, o trečią dail. Jonas 
Subačius. Susirinkusieji ga
lės projektus apžiūrėti ir 
pareikšti savo nuomonę.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 580 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 under signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Columbia Street, Borough of ’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ALLEGRA
187 Columbia 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.

TIK NEPAMIRŠKITE!

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 
premises.

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

IŠVYKO ATOSTOGŲ

„Amerikos” moterų sky
riaus redaktorė Eleonora 
Bartkevičiūtė išvyko dviejų 
savaičių atostogų, kurias 
drauge su „Amerikos” ben
dradarbe Mar. Juozapaity- 
te praleis prie Placid ežero, 
New Jersey.

LANKĖSI KVETKAUSKAS

Šios savaitės pradžioje 
„Amerikos” įstaigoje lankė
si Vincas Kvetkauskas, Ka
talikų Susivienijimo sekre
torius. Jis su savo šeima 
atvyko praleisti atostogų. 
Apsistojo Long Beach apy
linkėje.

Į New Yorką yra atvy
kęs vasaros atostogų ir 
„Garso” redaktorius Matas 
Zujus, kurs su šeima leidžia 
dienas kui’ nors prie Coney 
Island.

ILSISI FLORIDOJE

Sofija Kazlauskaitė, Ap
reiškimo par. choro narė, 
jaunimo veikėja, šiuo metu 
leidžia smagias atostogų die
nas Floridoje. Ji dirba lėk
tuvų susisiekimo įstaigoje, 
tad ir į Floridą nuvyko lėk
tuvu. Skridimas buvęs la
bai malonus.

RODYS PROJEKTUS

Liepos 19 d. Dexter par
ke, Dariaus - Girėnui pamink
lui statymo komiteto pikni

Brolau, sesuo! Nepamirš
ki rengiamo „Amerikos” nau
dai pikniko, įvyksiančio lie
pos 27 dieną Klasčiaus par
ke, Maspethe. Atvyk pasi
klausyti pranešimų apie da
bartinę Tėvynės Lietuvos pa
dėtį. Kalbės neseniai iš Lie
tuvos atvykęs kun. Jurgis 
Gurinskas. Bus dainų, mu
zikos, visokių juokų, o jau
nimui puikiausia proga pa
sišokti. Gros mėgiamiausias 
J. Avižonio orkestras. Visi 
prašomi. Įžanga tik 40c.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 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 nt 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 the premises.

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

MIRĖ

Liepos 2 d. šv. Jono li
goninėj mirė Elžbieta Ru
činskienė, 46 m. amžiaus, 
gyv. 58-60 Remsen PI., Mas
pethe. Palaidota šv. Jono 
kapinėse liepos 5 d. iš Vieš
paties Atsimainymo par. baž
nyčios, Maspethe. Velionė 
paliko vyrą Juozą, dukteris 
Oną ir Blanche, sūnus Juo
zą ir Edvardą, seserį Mari
joną Ambroze, gyv. Worces
ter, Mass. Patarnavo grab. 
M. P. Ballas-Bieliauskas.

Liepos 8 d. mirė Marijo
na Draugelienė, 72 m. amž., 
gyv. 497 Lincoln Avė., Broo- 
klyne. Tai plačiai pagarsė
jusio, prieš 25 m. mirusio, 
ilgus metus buvusio Brook- 
lyno biznieriaus, salės savi
ninko Petro Draugelio žmo
na. Velionė palaidota liepos 
11 d. Kalvarijos kapinėse iš 
šv. Silvestro bažnyčios. Li
ko sūnus Jonas, dukterys 
Ona Sekienė, gyv. Hartford, 
Conn, ir Mildreda, taip pat 
sesuo Naujavičienė, Water
bury, Conn. Patarnavo grab. 
P. Shalins-Šalinskas.

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

NOTICE is hereby given that License No. 
EB895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 844 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 he consumed on the 
premises.

THE G. & S. DELICATESSEN CORP. 
9311 Church Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on lhe 
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 
146 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 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, B< rough of Brooklyn. 
County of Kings, to tie 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 beer at retiil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

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

EDMUND G. & JAMES LAWLER 
d-b-a Lawler Bros.

I 1533 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

—----------- ——.——-- ----------------- -

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pati, tik miesto pa
tvarkymu pamainytai numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

lAiidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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PRAŠALINO KOMUNISTŲ PRIEŠU
LIKŲ VISOMENINIO 
KULTŪRINIO GYVENI

SMAGIAUSIAS
Brooklyno Lietuviai Gydytoji SAVAITRAŠTIS.

ĮDOMIAUSIAS

"idžiulis Piknikas
Laikraščio “AMERIKOS” Naudai

LIEPOS-JULY 27,1941 
Klasčiaus Parke 

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

Šokiams Gros J. Avižonis ir jo Club Yorke Orkestras

Šiame PIKNIKE Bus daug įvairenybių, nes gra
žiai atnaujintame Klasčiaus Parke daug daugiau vie
tos ir patogumai geresni. Visų prašome iš anksto ruoš
tis, kad nepraleistumėte progos jame dalyvauti.

Rengimo KOMISIJA.

Įžanga 40 centų

Cleveland. — Čia vyksta 
laivų darbininkų sąjungos 
suvažiavimas, kuriam vado
vauja s-gos pirm. Joseph 
Curran, žinomas komunistų 
pataikūnas. Vieno S-gos 
New Yorko skyriaus atsto
vas, Joseph J. Doyle, pa
siūlė patyrinėti s-gos vado
vybės veiklą, kurioje jis į- 
žiūrėjęs daug komunistinių 
žymių. Pirm. Curran tuojau 
sustabdė atstovą ir pasiūlė 
prašalinti jį iš sąjungos už 
„neunijinį elgesį.” Girdi, kal
tinimas unijos vadovybės 
komunizmu esąs priešdarbL 
ninkiškas žygis. Tada Doyle 
pareiškė išstojąs iš unijos.

Grįžęs į New Yorką Doyle 
nebegalėjo įeiti į savo lai
vą, kuriame jis dirbo pa
tarnautoju prie valgymo 
stalų. Curran įsakymu, uni
jos nariai atsisakė būti drau
ge su juo tame pačiame 
laive. Tokia esanti bausmė 
už pasisakymą prieš komu
nistus.

PASKUTINIS KVIETIMAS

EINA KAS PENKTADI

Pradžia 1 vai p. p

PRITARIA “AMERIKOS” PIKNIKUI
Liepos 10 d. „Amerikos” 

patalpose įvyko Lietuvių Die
nos komiteto susirinkimas. 
Praneštas finansinis rapor
tas. Kadangi šiemet lietus 
labai daug pakenkė paren
gimui, tad ir pajamos bu
vo žymiai mažesnės. Visi 
komiteto dalyviai, nuošir
džiai dirbę Lietuvių Dienai 
ir suprasdami svarbą savo 
spaudos, entuziastingai pri
tarė sumanymui 
Didžiulį Pikniką, 
nį, liepos 27 d., 
Parke, Maspethe.

Iš visų dalyvių 
mų galima buvo
kad šis parengimas yra rei
kalingas ir kad visi, nuo
širdžiai dirbdami, padarys 
jį ir pasekmingu.

Nutarta, kad į šį pikniką 
visi „Amerikos” skaitytojai, 
už nuoširdžią paramą ir pri
tarimą, būtų pakviesti da
lyvauti garbės svečiais. Taip 
pat nutarta suruošti 
laimėjimų.

Perrinkta rengimo 
sijos valdyba, kurią
šie asmenys: pirm. K. Bal
trušaitis, vicepirm. K. Dumb- 
lienė; rašt. EI. Bartkevičiū
tė; ižd. J. Tumasonis; rei
kalų vedėjas D. J. Averka.

suruošti 
sekmadie- 
Klasčiaus

pareiški- 
suprasti,

Propagandos komisija: St. 
Lukas ir J. Tumasonis.

Valdybai pavesta suruoš
ti programą ir, jeigu bus 
galima, paįvairinti kokiu 
nors juokingu sportu. Ka
dangi tą dieną yra Ameri
kos pripažinimo Lietuvai Ne
priklausomybės 19 metų su
kaktis, tad tai bus paminė
ta atitinkama programa ir 
kalbomis.

Susirinkime dalyvavo: K. 
Krušinskas, K. Baltrušaitis, 
V. Daubaras, M. Skrodenis, 
A. Spaičys, K. Dobrovolskis, 
St. Lukas, J. 
Montvila, A. 
Brangaitienė, 
V. Pūkas, M. 
Adomaitienė,
nė, O. Jackevičiūtė, EI. Bart
kevičiūtė ir D. J. Averka. Su
sirinkime negalėjo dalyvau
ti, bet pilną pritarimą nu
tarimams 
lauskienė, 
Galčius.

Be to, 
kviesti į 
džius
ir rėmėjus. Tikimasi, kad 
šis piknikas bus tikrai pa
sekmingas, nes visi nuošir
džiai pasižadėjo dirbti.

J. K.

Tumasonis, P. 
Kivytienė, M. 
S. Subatienė, 
Mįkolaitis, B. 

R. Pankevičie-

keletą

komi- 
sudaro

pareiškė J. Pau- 
M. šertvytienė, K.

valdybai palikta 
šį darbą nuošir- 

Amerikos” prietelius

Rusų Nuostoliai 
Šiame Kare Dr. John Waluk

Zaukienei, svočiai, už taip 
puikų, didelį pyragą - tor
tą, kuriuo visi gėrėjosi, šir
dingas ačiū piršliui Rokui 
Povilauckui už vaišinimą 
mūsų ir svečių skaniausiais 
gėrimais. Ačiū p. Antani
nai Povilauckienei už pasi
tikimą ir gražiausias gėles.

Puotoje buvo kalbų, dainų, 
linkėjimų. Mūsų brangių 
draugų žodžiai niekuomet 
neišdils iš mūsų širdies; iki 
būsim gyvi, visus atsimin
sim.

Mūsų padėka priklauso:
R. A. Povilauckams už 

vanas ir linkėjimus; J. ir M. 
Dragūnaičiams už dovanas; 
V. K. Zaukams už gausias 
dovanas ir svočiavimą; kal
bėtojams Bakšienei, Šalavie- 
jienei, Bičiūnienei, Šalavie- 
jui, Al. Citavičienei, Kup
činskienei, S. Subatienei, Jod- 
vinskienei, Stadulienei. Ačiū 
šeimininkėms M. Dragūnai- 
tienei, P. Stadulienei. Taip 
pat Prakavičienei, Mičiulie- 
nei, Varneckienei, A. ir V. 
Dragūnaičiams ir mūsų sū
nui Silvestrui.

Visiems, visiems ačiū!
Petras, Teofilė Klimai.

Dariaus ir Girėno žygiui 
paminėti piknikas įvyks šeš
tadienį, liepos - July 19 d., 
Dexter Parke, 74-11 Jamai
ca Ave., Woodhaven, L. I. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Ren
gia Paminklo Fondas ir ke- 
letos draugijų komitetas. 
Pelnas skiriamas paminklui 
pastatyti.

Visi lietuviai ir lietuvės 
nuoširdžiausiai kviečiami da
lyvauti. Programa bus į- 
vairi. Dalyvaus Angelų Ka
ralienės parapijos jaunuolių 
benas. Kalbės draugijų pir
mininkai. Skambės dainos, 
įvyks laimėjimai, šokiams 
gros Jos (Thomas) Tama
šausko orkestras. Laukia
mas nuoširdus pritarimas 
gausiu atsilankymu.

33 Apkaltinti 
Šnipinėjimu

NEDALYVAVO - AUKOJO

PAMALDOS Už ŽUVUSIUS LIETUVOJE
L. K. Federacijos New Yor- 

ko apskrities rūpesčiu, šeš
tadienį, liepos 26 d. 10 vai. 
rytą, Apreiškimo par. baž
nyčioje įvyks gedulingos pa
maldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Į pamaldas 
kviečiami visi lietuviai, ku
riems tik aplinkybės leidžia, 
kuriems rūpi pagerbti savo 
tautos didvyrius, žuvusius 
nelygioje kovoje; kad Lie
tuva būtų laisva, kad lietu
vių tauta būtų žinoma, pa
saulyje, kaip norinti būti 
laisva ir nepriklausoma.

Paskutinėmis žiniomis, 
bėgdami iš Lietuvos bolše
vikai nužudė visą eilę ku
nigų ir vyskupą Justiną 
Staugaitį. Liepos 26 d. pa
maldose bus prisiminta ir 
už šiuos Katalikybės ir Lie
tuvybės kankinius.

Tūkstančiai žuvo ir krau
ją liejo, kad lietuvių tau
ta gyventų, tad gyviesiems 
pareiga juos atsiminti sa
vo giliose maldose.

LANKĖSI

Mūsų Įstaigoje lankėsi 
,.Amerikos” bendradarbis 
kun. J. Bogušas, lankąs 
Fordhamo universitetą, bu
vęs Palangos kapelionas. 
Kun. Bogušas ką tik drau
ge su kun. B. Gauronsku 
atliko didelę kelionę auto- 
mobilium į Amerikos vaka
rus. Šią vasarą jis praleis 
Brooklyne pas kun. J. Alek- 
siūną, Angelų Karalienės 
par. kleboną.

ŠIRDINGOS PADĖKOS 
ŽODIS

Tariam širdingą padėkos 
žodį savo draugams už su
rengimą mums netikėtos puo
tos mūsų vedybinio gyveni
mo 30 metų sukakties pro
ga. Didžiausia padėka pri
klauso poniai M. Dragunai- 
tienei už sumanymą ir pa
kvietimą mūsų draugų j tą 
puotą. Nuoširdus ačiū p. K.

Maskva. — Bolševikų in
formacijos įstaiga skelbia, 
kad per pirmas tris savai
tes Vokietijos - Rusijos kare 
Sovietai netekę ketvirtada
lio milijono karių, 2,200 tan
kų ir 1,900 lėktuvų. Ta pa
ti įstaiga pažymi, kad vo
kiečių nuostoliai buvę žy
miai didesni. Bolševikų pra
nešimu, per tris savaites vo
kiečiai netekę milijono ka
rių, 3,000 
lėktuvų.

Maskvos 
kad visoje
tu organizuojama aštuonių 
milijonų asmenų kariuome
nė.

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-# 
VALANDOS: I

8 —10 ryto |
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakarei 

Šventadieniais susitMif’ .

Entered as Seeond-Class matl 
Office at Brooklyn, N. Y. un

tankų ir 2,300

radijas pranešė, 
Rusijoje šiuo me-

Brooklyne planuojamas 
naujas tunelis į Staten Is
land. Tunelis prasidėtų nuo 
69 gatvės.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2020 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2812 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

LUCA
2812 Fulton Street.

CUOMO
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 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

3203 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN
3203 Fulton St.,

KUHTA
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 
premises.

be consumed off tho
FRANZ

3428 Fulton St.,
FRIES

Brooklyn, N.

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

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna Street, Brooklyn, N.

tho

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

tho
CARL BIEGEL

394 Etna Street, Brooklyn, N.

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

Tel. STagg 2 - 7177

TeL EVergreen 7 - (
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare .

Penktadieniais uždarj'tll Pri‘ - _____Į, Ha-

--------------- W u0'

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brookl;
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

KKAIP LIETUV 
Ip" PASIUNTINY!

Brazilijos lietuvii 
rastis ’’Šviesa” padi 
Ivo bendradarbio iš 

I ;i^° Lietuvos vėliavos 

1 į Pana’ aprašantį tokį pra 
Ipnema- Vos tik vokiečių 
Lna/U’ nėšiai pasikėlė pir: 

Mu- giui į Rusiją, pu! 
M-js sveti- Škirpa, Lietuvos 
Jp ano’ nys Berlyne, buvo 
Jp lietu- muotas, kad lietu 
g'jtuLie- pasįįmti iš rusų 
L;0 mus, kuriuos pe 
L troški- tų rudenį buvo pr 
| išvysti (įuotį bolševikams. 

|-0e pa- v0 labai džiugi v

peSALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pa

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

tuviams. Tuojau 
,v lyno lietuvių kolc

I. privatis- greitumu apskrid
Brooklyn,|*± Joniniu dieną pri

nepatikęs susirinko I 
savaran-

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_ B e v e r ag e Control Law at 
37 Scholes 
County of 
premises.

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

Brooklyn, 
the

37 Scholes
MICHAEL KRAMER 
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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 
premises.

FRANK KAUFMAN 
1173 Broadway Brooklyn, N.

tho

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
6524 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
17 Avenue., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

6524 17
FRANK GLADSTONE
Avenue, Brooklyn, N. Y.

. veną lietuviai. 
L I C E N S veide spindėjo m 

■o paskel-l(jžįaUgginas ir v 
skelbia ir krūtinėse gyviai 
-jos vieno yįsį jaut;

laišką is įįen bus atįtais 
r; su tuo pereįtais n
kįeokimniu, smurto padaryt; 
h netekęs gėdiškai užgro 

\"en\&o^^^  ̂ ir nuPlėi

a išvykti Gu perrįštą Li< 

vą.
įnią dar Lietuvos ats

NOTICE is hereby given that 
EB 794 has been issued to th« 
to sell beer at retail under & 
tho Alcoholic Beverage Con 
237 Sumner Ave. & 732 Greei 
rough of Brooklyn, County of. 
consumed on the premises.

NAT FETNER 
237 Sumner Ave., 
& 732 Greene Ave.,

NOTICE is 1 . . _
GB 6118 has been issued to thb 
to sell beer at retail under Sc 
the Alcoholic Beverage Coni 
6302 Bay 
County of 
premises.

Parkway Borough 
Kings, W be coni

BELLA FINE
Parkwly6’8 ^BrooJ ^6^11mUOSO bUVO S 

Lietu- Tasso melagys 
KE< ilsh^yis^Tto%lnriešpa- Nė vienas rus 

Ls Aico^HcatB Fv^ r a g^6 coSjds be jo- nedrįso pasir oc 
51 Buffalo Avenue, Borough oi - .. • -------- • —
County of 
premises.

6302 Bay

51 Buffalo

iš šalies. įėjo į gerai p: 
erminio scuTARfl^i, kurią mus. Buvo ap 
—-------------—rise dalyva- nų. Kad nekil

i troško iš-|dentų, už tvo 

no svetimo 
įsteigti ne-

Kings, to be com

Dėl susidėjusių aplinkybių 
nedalyvavęs Lietuvių Dieno
je liepos 4 d., aukoms šie 
asmens atliko savo pareigą: 
je liepos 4 d. šie asmens 
atliko savo pareigą aukoms: 
P. Grigienė iš Richmond 
Hiill, N. Y., aukojo $1.00. 
Be to, ji užsimokėjo už „A- 
merikos” prenumeratą ir au
kojo $1.00 Intertypo Fon
dui, A. Kivytienė iš Brook
lyn, N. Y. — $1.00. V. Že- 
mantauskas — $1.20 už kny
gutę ir $1.00 — dėlto, kad 
nedalyvavo. J. Juškienė iš 
Hillside, N. J. užsimokėjo 
prenumeratą ir $1.00 už lai
mėjimo knygutę.

Nuoširdžioms aukotojoms 
ir aukotojui reiškiame šir
dingiausios padėkos žodį.

Administracija.

Praeitą mėnesį federalinė 
policija suėmė 33 asmenis, 
apkaltintus šnipinėjimu sve
timos valstybės naudai. Lie
pos 15 d. apkaltinimus per
žiūrėjo federalinis prisieku
siųjų teismas Brooklyne. Vi
si suimti asmenys pripažin
ti apkaltintinais. Apkaltini
me pažymėta, kad apkaltin
tieji asmenys dirbo Vokie
tijos naudai. Nurodyta, kad 
vokiečiai turi sudarę pasau
linę šnipinėjimo organizaci
ją, kuri veikia dešimtyje 
valstybių. Apkaltintieji as
menys perdavinėję Vokieti
jai slaptas žinias apie A- 
merikos kariuomenę, laivy
ną, prekybą ir gamybą. Ap
kaltintųjų byla federaliniame 
teisme bus nagrinėjama rug
sėjo mėnesį. Jei jie bus 
rasti kaltais, jiems gresia 20 
metų kalėjimas.

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 tho 
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 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St.. Brooklyn, N.

tho

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

164 Park Pl.. Brooklyn, N.

the

Y.

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

HENRY BREMER
2945 Fulton St., Brooklyn, N.

the

SUVAŽINĖJO KAREIVĮ

BMT traukinys Brooklyne 
prie 45 gatvės stoties mir
tinai suvažinėjo kareivį. 
James A. Twitty, 23 metų 
amžiaus. Kareivis, matyt, 
nuslido nuo platformos ir 
pateko po tuojau atėjusiu 
traukiniu.

Ekvadoras Sutinka
Tartis

Buenos Aires. — Ekvado
ro vyriausybė pranešė Ar
gentinos užsienio reikalų mi- 
nisteriui, kad priima Argen
tinos, Brazilijos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių pa
siūlytą tarpininkavimą gin
če su Peru valstybe.

Ekvadoro vyriausybė su
tinka atitraukti kariuomenę 
10 mylių nuo ginčijamos’ te
ritorijos ribų, kol ginčas 
bus sprendžiamas.

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.

________

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

JACOB RAPOPORT 
(G & R Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn,

the

N.

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

EMMA HALLER 
(Oscar’s Delicatessen) 

529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License __
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 
premises.

LOUIS RASHKOW & MEYER 
M. GURKIN

764 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

tho

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

tho

17 Gates
ALBERT SCHOENFELD 

& PHILIP SIEGEL
Avenue, Brooklyn, N.

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

NOTICE
GB 6262 ___  ___ _____ .... ________
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License __
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. 
GB 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 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 HOUGHTALING-VICTOR NELSON 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 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 off 
premises.

8204—5

KATHRYN TONKOVICH 
& JOHN AJERSCH 

(Gene & John’s) 
Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 464 has been issued to the 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.

Law at 
Borough 
be con-

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
176 Woodruff Ave..

BROS. INC.
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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
463 - 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE RECKMANN 
5th Ave., Brooklyn, N.

the

463

No.NOTICE is hereby priven that License 
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)

Avenue J?* Brooklyn, N.1218
NOTICE 13 hereby given that License

the

NOTICE įs hereby given that License No. 
EB 2150 has been issued to ihe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 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

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

NOTICE is hereby given that 
GB 1396 has been issued to the 
to sell beer at retail under S< 
the Alcoholic Beverage Con 
410 Wilson Avenue. Borough j 
County of Kings, to be consu 
premises.

LUDER HEISSENBUT 
410 Wilson Ave., Broo

SUOMU
šiomis die-
Rusijos rau-

NOTICE is' hereby given that 
GB 1734 has been issued to the 
to sell beer at retail under Sec 
tho Alcoholic Beverage Cont 
1083 Fulton Street, Borough ol '.J QQ ailkŠ’ 
County of Kings, to be consun ~ 
premises.

FANNIE WEBER
1083 Fulton St., Brool J atstOV8lUj3.-

a kuri šiuo 
a vokiečiais.

. tos pačios 
nri, vykdyda

NOTICE is hereby given that E 
EB 559 has been issued to the T 
to sell beer at retail under Sec 
tho Alcoholic Beverage Conti 

Borough of 
to be consua

2788 Fulton St., 
County of Kings, 
pi-emises.

HARRY
2788 Fulton St.,

Jie ieškojo

DIEFENBACI
Bro<*i iymą, pernai

Helsinkiai. 
tės pradžioje 
suomių kari 
vybė, suomi 
turis svarbi) 
riuos pernai 
vo atplėšę m 
ypač džiaug 
sutikę Sorta 
vinimą. Ši 
suomių kul* 
minis centr

žemę ir žu-
to sell beer at retail under ,s«®3S Suomijostho Alcoholic Beverage Contnf wuuuujvo _______ ______

^tovai tos pa- apyiįnkėje.

NOTICE is hereby given that I 
EB 1999 has been issued to the

1007 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brook!

ma, kuri per- 
Lietuvos, Lat-
i nepriklauso

te sell beer at retail under , Sect,pvai tos pa- 
the Alcoholic Beverage Contrt WVdl P“

kuri uz-
ii 1939 m. ru- 
hrklą į nuga-

NOTICE is hereby given that I 
EB 776 has been issued to the t

407 Marcy Ave., Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

MARY CORNO (ADMIX
407 Marcy Ave., Brook

NOTICE is hereby given that L 
GB 1202 has been issued to the u

stas ir sva
mazgas su; 
puri miest

Suomių 
kad kelio
suomiai n* 
pernai bol£7 VA. AXLA..L JI

to sell bėėr at retail under ironija, ir žymiai
the Alcoholic Beverage Contrc , J ’ . „

'. sbolševikų ka- jos uzkar55 Lincoln Road, Borough of
County of Kings, to be consume* _ 
premises. . FOVRIR kftlbfl-MARGOLIS BROS. INC dlb .U“,
55 Lincoln Rd., Brookw-jj atsakingi

» kariuomenės 
s ironija, kad 
tiskvoje lanko-

Telephone Resl
EV 7 - 1670 VI 7
JOSEPH VASTUN ^ prezidento

pasiuntė 
lį. Ši ,p; 
taip:

■jpkins?REAL ESTATE INSURA , 
and LIFE INSURANC V —

Mortgages Loaned and Be 
496 Grand St, Brooklyn, 
Residence: 
87-34 90th St., Woodhaven,

3vo paskelbta, 
ievikų išgaben- 
jelmėsna lietu- 
•Wemaras Čar- 
S Lietuvos at
joję. Bolševi- 
asmens padarė 

FOTOGRAFĘ pranešime iš- 
65 - 23 GRAND AVEJ :J!ševikai 1sga-

aemarą ir Car- 
: tsčiau buvo pa-1 

■Voldemaras ras- 
LIETUVIŠKAS įį?1')“''.®’.

RESTORANAS meluoja! 

BAR & GRILL darysi,
Gaminam valgius amer -^oka 
niško ir lietuviško štili vardas

HAvemeyer 8 - 025
RALPH K R U (J

Maspeth, N. Y.

Stalina 
menėje 
mas, toe 

1 sius vac
tą, o a 
<o tik i 
ir polit: 
kiomis 
norįs i 
tą.”

IŠ 1 
didesni 
kiečių 
ifrontu 
vokieč 
skaudi

kad bol-
skaityti.

yra Vol-
čia taip pat galima g M nėra jokio pa-' 
Amerikos išdirbimo ir įr pavardės 
portuotų degtinių vis^ J .

vynų ir gero alaus. ,‘Pąvaraes. iaip

’•Mo ir pavardės

Joseph Zeida
Savininkas 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. i

patekę asmenys

Churc 
būtų 
irugsė 
linti
savo

nesu 
,angl 

'■i įdomu, kodėl Rus: 
feišovė pats būti plie] 
*enės vadu, o ga- si 
*ršalą, Timošenko, | voji


	1941-07-18-AMERIKA-i7-8

