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Tll Lietuvos žmonės su- 
p sukilimas Lietu- 

i ėjo, šiandie žinome 
daugiau. Apie tai 
ną Lietuvos iš bol- 
šsilaisvinimo savai- 
.nkęsis buvęs trem- 
b laiškas pradėtas 
ti praeitą savaitę, o 
baigiamas. Jį ma- 
aitytojai ras antra- 

E-pyje.
i rašo Šveicarijos 
curios stambus dien- 

užymi, kad lietuvių 
j nuopelnai nepa- 

x lietuviai parodę ne- 
Irąsumą ir visa tai
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SALDAINIŲ PAI)) eikšmės ateičiai.
GERIAUSIOS ROSjj ’ai supranta, kad

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, t, 
.YČIAI—PIETOS—VAKARIEN8 
RYMAS gamintas namie Ii geriauįs 
ų bravorų. Parengimams priimami

Juozas Ginhj|
Jrand Street,

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
•, at retail under Section 107 of 
■lie Beverage Control Law at 
irk Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ANNA PREISER
rby Dairy & Grocery Store) 
irk Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
r at retail under Section 107 of 
ic Beverage Control Law at 
nd Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SOL PELEMAN
id Ave., Brooklyn, N. Y.

i hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 of 
olic Beverage Control Law at 
se Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

5 & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

e Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
» been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 of 
olic Beverage Control Law at 
nd Str., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

EMILY ULMER 
d-b-a Ulmer’s Inn

St., Brooklyn, N. Y.

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

Island Av., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

RADIO DINER, INC.
7 Island Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
■r. at retail under Section 107 of 
■olic Beverage Control Law at 
?nue U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

L DELICATESSEN CO.. INC 
ue U, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
;r, at retail under Section 107 of 
lolic Beverage Control Law at 
■nue U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

OAK DINER, INC.
me U, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
er, at retail under Section 107 of 
lolic Beverage Control Law at 
nue U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

KARL REICHBACH
rue U. Brooklyn, N. Y.

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

Kings, to be consumed on the

WILLIAM A. VIOLA
lb Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
er, at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
sant Avenue, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

* ALTMAN & JOSEPH EAGER 
sant Ave., Brooklyn ,N. Y.

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

HARRY CUTLER
•r Avenue, Brooklyn, N. Y. 

------- ----------------z
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
■er, at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
h Street, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed cn the

DAVID GEDULD •
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
las been issued to the undersigned 
er, at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
rth Avenue, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

VIRGINIA M. DENECKE
-th Ave., Brooklyn, N. I.

is hereby given that License No. 
las been issued to the undersigned 
ier, at retail under Section 107 of 
■holic Beverage Control Law at 
hington Ave., Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

7 KOSHER DELICATESSEN, INC. 
ihington Ave., Brooklyn, N. »•

is hereby given that License No- 
įas been issued to the undersigned 
’er, at retail under Section 107 of 
■holic Beverage Control Law at 
-t Street, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

/■ COURT VALENCIA. INC.
t St., Brooklyn, N. »•

is hereby given that License No. 
aas been issued to the undersigned 
'er, at retail under Section 107 ct 
■holic Beverage Control Law- at 
ny Avenue, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

DAVID GOLDSCHLAGER
ay Ave., Brooklyn. N. »■

POPIEŽIUS SIUNČIA PALAIMINIMU 
KALVARIJŲ ŠV. DALYVIAMS

--------------------- J,-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Prof. Dovydaitis Išgabentas Rusijon
Thompson, Conn. — Ry

šium su Marianapolio Kal
varijų šventimo iškilmėmis, 
šv. Tėvo apaštališkasis de
legatas, arkiv. A. G. Cicog- 
nani, atsiuntė T.T. Marijo
nų provincijolui, kun. Dr. J. 
Navickui, tokio turinio laiš
ką:
„Didžiai gerbiamas ir bran
gus Tėve,

Esu tikrai laimingas, ga
lėdamas Jums pranešti, kad 
Jo Šventenybė Popiežius Pi
jus XII malonėjo suteikti 
ypatingą Apaštališkąjį Pa
laiminimą tiek Amerikos 
Provincijos Tėvams, tiek ir 
visiems tiems, kurie su Ju
mis šiandien Marianapolio 
Kolegijoje dalyvauja Kry
žiaus Stočių pašventinime. 
Šią valandą, kada karo ap
linkybės sunaikino tiek daug 
šventovių, Aukščiausiojo Ga
nytojo širdis jaučia paguo
dos ir susiraminimo, kada 
Jis regi kylant naujus mal
dingumo židinius. Esu tik
ras, kad Tėvams Marijo
nams nėra nieko malonesnio 
už šį Kristaus Vietininko 
dalyvavimą iškilmingose Jū-

sų Kolegijos apeigose. Iš 
savo pusės aš trokštu taip 
pat prisidėti prie Jo šven
tenybės tėviško palankumo 
pareiškimo, ta proga nuo
širdžiai sveikindamas. Aš 
viliuosi, kad šiandien Ma
rianapolio Kolegijoje pradė
tas maldingumas tęs gar
bingas uolaus tikėjimo tra
dicijas, kurios išaugo Lie
tuvos Kalvarijose, ir kad 
šią valandą teikiamas Po
piežiaus Palaiminimas bus 
visiems jį gaunantiems dan- 
kiškojo palankumo ženklas 
ir rinktiniausiųjų Dievo ma
lonių nuolatinis laidas.

Reikšdamas pagarbą ir 
geriausius linkėjimus, aš pa
silieku

Jūsų Kristuje,
(pas.) A. G. Cicognani, 
Laodicejos Arkivyskupas, 
Apaštališkasis Delegatas.”

Skaitytojui 
Dėmesiui

Paskutiniu laiku gauname 
daug nusiskundimų, kad daž
nai pavėluojamas „Ameri
kos” pristatymas. Mes taip 
išsiunčiame laikraštį, kad vi
sur, atskirais numeriais ir 
ryšuliais, „Amerika” turi 
pasiekti savo skaitytojus ir 
platintojus prieš sekmadie
nį.

Maloniai prašome visus 
skaitytojus ir platintojus, 
kurie gauna „Ameriką” vė
liau nei šeštadienį, atsiųsti 
mums nusiskundimus, para
šytus angliškai. Mes kreip
simės į paštą, kad šis rei
kalas būtų sutvarkytas.

Už talką reiškiame nuo
širdžią padėką.

Administracija.

dos lietuvių senas veikėjas; 
jis persikėlė Didžiojon Lie
tuvon gyventi, kai Klaipėda 
pateko Vokietijai.

Prof. Julius Tonkūnas, bu
vę švietimo ministeris, b. 
Dotnuvos akademijos rekto
rius.

Prof. Vincas Vilkaitis, 
Dotnuvos akademijos rekto
rius, tautininkų veikėjas.

P. Stanišauskienė, anks
čiau žuvusio buv. susisie
kimo ministerio Jokūbo Sta- 
nišausko žmona.

Balys Žygelis, buv. liau
dininkų veikėjas, „Spaudos 
Fondo” vedėjas.

Jonas Kalnėnas, savanorių 
sąjungos centro valdybos na
rys, šaulių laikraščio „Tri
mito” redaktorius, liaudinin
kų veikėjas.

Generolas Jonas Sutkus, 
buvęs finansų ministeris 
(gen. Černiaus kabinete).

Kun. Dr. Juozas Vailokai
tis, Lietuvos finansinių į- 
staigų kūrėjas, ūkininkų rė
mėjas.

Kun. Al. Mažonas, tėvų 
marijonų kongregacijos vie
nuolis, buvęs .skautų judėji
mo veikėjas, prieš kiek lai
ko buvęs Mandžiurijos lie
tuvių kolonijos klebonas.

Dr. Antanas Trimakas, už
sienių reikalų ministerijos 
referentas, buvęs vyriausy
bės įgaliotinis Vilniaus kraš
tui.

Studentų organizacijų vei
kėjai - vadai B. Jagminas, 
Striupas, Stepšys, Vyt. Go- - 
bys, Sirutis, Kuosa ir kiti. 
Inž. Kripaitis, ats. kap. Gi
neitis, grafas Pliateris, inž. 
Minutka, L. Maziliauskas, 
buvę užsienio reikalų mi
nisterijos tarnautojas Ber
lyne ir Rygoje, „Aušros” 
gimn. mokytojai Spudai, 
Sekmokas ir t.t. ir t.t.

Kas gabenti
Bolševikai areštavo ir Ru

sijon gabeno visus buvusius 
policininkus; visus šaulių 
sąjungos vadus iki būrių va
dų imtinai; įžymesnius ka
talikų veikėjus - vadus; tau
tininkų veikėjus; buvusius 
bankininkus ir pramoninin
kus; aiškiai nepalankius bol
ševizmui mokytojus; komi
sarų akiai įtartinus darbi
ninkus ir įžymesnius ūki
ninkus; visus buv. karinin
kus.

Pavyko išbėgti
Vienas kitas Rusijon ga

bentųjų išsigelbėjo pakely
je. Visos išsigelbėjimo ap
linkybės dar nežinomos, bet 
patirta, kad vieną lietuvių 
kalinių transportą netoli 
Minsko užklupo vokiečių ka
riuomenės daliniai. Kilus su
mišimui, dalis kalinių pa
spruko ir grįžo Lietuvon. 
Tarp išsigelbėjusių yra prof. 
Ignas Končius ir generolas 
Kubiliūnas, buvęs vyr. šta
bo viršininkas. Daugelį lie
tuvių kalinių pakelyje bol- 
ševikų čekistai budeliai iš
žudė.

Atstatoma tvarka
Lietuvoje pamažu atstei- 

giama tvarka. Atsteigti bol
ševikų panaikinti Žemės Ū- 
kio Rūmai, kurie vėl tar
nauja ūkininkams. Prista
tymas į miestą maisto ga
minių laisvas. Jokių truk
dymų nėra. Ūkininkams vėl 
leidžiamas „Ūkininko Pata
rėjas,” savaitinis laikraštis, 
kurį redaguoja Ant. Rimy- 
dis. Marijampolėje pradėjo 
eiti laikraštis „Naujoji Ga- 
dynė.” Plėšikams paskelbta ) 
mirties bausmė, 'S

Gaunamas iš Lietuvos per 
Šveicariją žinios vis daž
niau praneša apie šiurpes
nius įvykius Lietuvoje. Pa
skutinę savaitę prieš Vokie
tijos - Sovietų Sąjungos ka
rą bolševikų čekistai (slap
tosios policijos budeliai), 
daugiausia atgabenti iš Gu
dijos ir Ukrainos, siautė vi
same krašte. Pagal iš anks
to Lietuvoje paruoštus ko
misarų sąrašus, jie lakstė 
kaip plėšrieji užpuolikai po 
miestus, kaimus ir vienkie
mius, suiminėdami geriau
sius lietuvius - darbininkus, 
ūkininkus, buv. valdininkus, 
studentus, moksleivius, mo
kytojus, gydytojus, agrono
mus, profesorius ir kitus.

Čekistai suiminėjo lietu
vius, grūdo juos į prekinius 
vagonus ir gabeno į Rusi
jos gelmes. Tarp išgaben
tųjų yra šviesiausi lietuvių 
tautos žmonės, kurių pirmą 
sąrašą jau teko patirti ir 
čia jis skelbiamas.

Štai tik dalis žmonių, ku
riuos bolševikai išplėšė iš 
Lietuvių tautos kamieno, iš
gabeno į Rusijos tolumas 
ar nužudė:

Prof. Pranas Dovydaitis, 
buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas, įžymus moks
lininkas, Lietuvos katalikų 
visuomenės garbingiausias 
pasąulietis, krikščionių dar
bininkų sąjungos pirminin
kas, „Darbjnin^o” laikraščio 
įsteigėjas, leidėjas ir redak
torius. Dovydaičio vardas 
lietuvių tautos istorijon į- 
rašytas niekada neišdilsian
čiomis auksinėmis raidėmis. 
Jis daugelio laikraščių įstei
gėjas, Ateitininkų įkūrėjas, 
jų federacijos garbės pirmi
ninkas, Lietuvos Tarybos 
narys, pasirašęs Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo aktą 1918 m. vasario 
16 d. Vilniuje. Prof. Dovy
daitis išgabentas su šeima 
(dviem sūnumis ir dviem 
dukromis).

Generolas Galvydis - By- 
kauskas, pirmasis Lietuvos 
karo mokyklos viršininkas, 
pasižymėjęs Lietuvos nepri
klausomybės kovose, jau se
nukas, uolus katalikų veikė
jas.

Jonas Masiliūnas, katalikų 
veikėjas, ateitininkas, buvęs 
susisiekimo ministeris, uni
versiteto asistentas, sava
noris, ats. leitenantas.

Jonas Dagelis, katalikų 
ūkininkų sąjungos veikėjas, 
„Ūkininko” redaktorius, sa
vanoris, III Lietuvos seimo 
sekretorius.

Agr. Jonas Valatka, Lie
tuvos katalikų vyrų sąjun
gos pirmininkas, ūkininkų 
veikėjas, organizatorius.

Jonas Štaupas, buv. Atei
tininkų federacijos gen. sek
retorius, jaunųjų katalikų į- 
žymi asmenvbė. Jis išga
bentas su šeima.

Voldemaras Čarneckis, bu
vęs Lietuvos atstovas Wash
ingtone, Romoje.

Dr. Klemensas Ruginis. 
Dotnuvos akademijos docen
tas, buvęs mokytojų semi
narijos direktorius, kataliku 
mokytojų sąjungos pirmi
ninkas.

Dr. Kazys Jokantas, bu
vęs „Aušros” gimnazijos di
rektorius, b. švietimo mi
nisteris.

Kazys Dausa, humanita
rinių mokslų fakulteto do
centas.

1 Jurgis Stikliorius, Klaipė

sukilėliai ne veltui 
mirė. Jų pasiau- 

urės galų gale bū- 
kuotas laisvos ir 

^fisomos Lietuvos at-

Nonciijao savaitę matęs 

 

to^fasmuo, kurio laiž
ai Įrišdinamas šios „A.” 

ntrame puslapyje, 
2u nugirstą vokiečių

NOTOJ i 
eb nru, 
to.sefl he.t 
the Alate

šiauši kovotojai, ta- 
rrenisa ■ 1 ‘ -

B. 8. IE
767 NcSrį;

Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C. 
Amerikos tėvų marijonų pro
vincijolas, kurio vadovybėje 
rugpiūčio 10 d. Marianapoly- 
je įvyksta didžiulės iškilmės.

k ų pasikalbėjimą, 
pareiškę, kad iki 

miai buvo žinomi

>ar juos pralenkę

sukilėliai nar- 
kovojo prieš paver- 
ų žygiai susilauks 
įvertinimo. Dabar 
aplinkybės nelei- 

žygių kilnumui su-

(jd 13; ts s 
to sen bet 
the Akte 
424 fe; 
C<xmty rf į 
presses.

124 Sus n

NOTICE a į ; .

toriį} Pačiame pasaulyje 
šia šviesa.

Coast? i h 
premisa

1238 fced!

NOTICE ir

vyriausybė Londo- 
- ų spiriama, pasira- 

gbism hi tį su bolševikų at- 
the*Afei'paiskiu. Bolševikai 

su vokiečiais pasi- 
1939 m. sutarties, 

i ,vo panaikinta Len
kiau už dviejų die- 
kvos ,,Pravda” pa- 
raipsnį, kuriame pa- 
[ kad nauja sutartis 
ina Lenkijos būsi- 
ų, kad tai bus nu- 
;ik po karo.
įsi, lenkams jau da
linamos akys. Ne- 
itsistatydino lenkų 

į į reikalų ministeris

to itll be i

County d Ė 
premises

I 
7S2Htih

Norms 
GB liūte’ 
to sell he tf| 
the Alate E* 
710-lE f- 
Count? i tf 
preaita J 

710-IN.‘-J]

NOTOJE 
GB ICTTIhs* 
to sell 
the Alate 
92OM1 « 
County d t 
rrernixS

92N-4& At

NOTICE S-
L 141! hie 
to sell 
tin lt'd! 
Law it NO' 
Comity dt 
premisa ..

5009 SJ k

NOTICE 
L 1414 teF 
to tell »- 
tion 141«’ 
Law it id'. 
Canty dk 
precisa

5408 14ll,

NOTICE 
L 1411 ter 
to sell»; 
tion 111 d’ 
Law it B* 
Coast? d B 
preni^

Neveltui tai su- 
nepritaria ir prezi- 
lačkevičius. Mat, abu 
i turi kiek lietuviš- 
nės, tad ir jų pro- 
i kitoks, labiau ati- 
krovę.
— .t. —

šalies valdžia paža- 
tti bolševikiškai Ru
są galimą paramą 

■ Šis pažadas susi- 
didžiausios kritikos, 
egailestingai ir be 
tos tokį valdžios el- 
tikuoja Wm. Hearst 
ikraščiai.

4 d. ,,Journal-Ame-
Telep

learst rašo, kad did-
BEiij j Suomija,r. _ . .

45!

, Estija,
Fir Lietuva mirtinai
- kad atgautų savo 

Re5;-'k sav0 žemes iš kru-
Stalino vergovės, o
Ds valdžia, kuri šie

pi teigti visame pasau- 
sturias svarbiausias 
remia rusišką tira- 

iri nori vėl paverg- 
mažas valstybes.

, • 5 d. Hearst rašo, 
:sčiau Amerika sten- 
saugoti Lietuvą, Lat- 
' Estiją nuo sunaiki- 
į šiandie norima vėl 
ąžinti bolševikiškam 
lui.
it nurodo didelį ne- 
ųmą Amerikos užsie- 
tikoje.

mus į Rusiją, ji sugalvojo 
savotišką aiškinimą. Bolše
vikai dabar skelbia, kad tūk
stančiai lietuvių patys savo 
noru išvykę drauge su rau
donarmiečiais, kad galėtų 
kovoti prieš Lietuvos fašis
tus . . .

Šios laidos pirmame pus
lapyje skelbiamas sąrašas 
tik mažos grupelės lietuvių, 
kurie išgabenti Rusijon. Ne
jau bolševikai paskelbs, kad 
prof. Dovydaitis, gen. By- 
kauskas, agr. Valatka ir ki
ti tauriausi Lietuvos sūnūs 
„išvyko” Rusijon savo no
ru, kad drauge su bolševi
kais kariautų ir Lietuvai 
vėl bolševikišką vergovę grą
žintų?

---- 4.-----  a
„Naujienos” tyčiojasi iš 

pulk. Škirpos. Tai daroma 
ryšium su gandais, kad pulk. 
Škirpa patekęs į vokiečių 
nemalonę. Girdi, Škirpa daug 
kuo esąs panašus Voldema
rui, norįs valdyti, su kitų 
nuomonėmis nesiskaitąs ir 
t.t.

Jei Škirpa tikrai pateko 
į namų areštą, tai tik dėl 
to, kad jis aiškus lietuvis, 
kad jis siekia nepriklauso
mos ir laisvos Lietuvos. Škir
pos veidas tuomi dar labiau 
ryškėja.

Jau ir taip mažai lietu
vių šviesuomenės Europoje 
beliko, tad kam ir likusius 
saviesiems drabstyti, juo la
biau, kai dar nėra tikrų ži
nių? 

------------  S

87-34^

RJ1

65^

II

Gai^' 
nišK'- 
čiafe 
Antf: 
port11'' vikų spauda vartosi 

angutangas. Turėda- 
Jo*( iš akis lietuviškosios 

■ ? pranešimus apie 
s lietuvių išgabeni-

r

MARIANAPOLIO IŠKILMIŲ TVARKA
Thompson, Conn. — Šį sek

madienį, rugpiūčio 10 d., Ma
rianapolio kolegijoje įvyk
sta didžiulės iškilmės — nau
jo marijono kunigo ir Kal
varijų Stočių šventinimai. 
Iškilmių tvarka nustatyta 
sekanti:

10 vai. rytą (vasaros lai
ku) J. E. vysk. O’Brien lai
kys mišias ir suteiks kuni
go šventinimą dijakonui An
tanui Sandžiui, M.I.C. Vys
kupui asistoje bus kunigai 
Dr. K. Rėklaitis, Dr. J. Vaš
kas ir Dr. V. Andriuška. 
Pamokslą pasakys kun. J. 
Mačiulionis.

3 vai. popiet (vasaros lai
ku) bus Kalvarijų stočių 
šventinimas. Pašventins kun. 
prelatas Jonas Ambotas. Pa
laiminimą suteiks vysk. O’
Brien. Vyskupą pasitinkant,

„Ecce sacerdos magnus” 
giesmę giedos Waterburio 
šv. Juozapo par. choras, muz. 
Al. Aleksiui vadovaujant. 
Iškilmėse dalyvaus chorai ar
ba jų daliniai iš Waterbury, 
Bridgeport, Hartford, Conn. 
Providence, R. L, Cambridge, 
Brockton, Athol, Lowell, 
Lawrence, Mass ir kiti. Pa
mokslą per Kalvarijij pa
šventinimą pasakys kun. Jo
nas Balkiinas. mp?

Į šias iškilmes kviečiami 
visi lietuviai. Kas Kalvari
jų statybai aukojo bent po 
5 dol., gaus brangių dova
nų — arkiv. Jurgio Matule
vičiaus paveikslą. Kolegijos 
parke bus paruošti stalai 
pavalgyti, atsigerti. Visiems 
užtikrintas malonus priėmi
mas.

VOKIEČIAI SAKOSI DAUG LAIMĖJĘ
Berlynas. — Vokiečių ka

riuomenės vadovybė išleido 
rugpiūčio 6 d. viešą pareiš
kimą, kuriame duodama Vo
kietijos - Rusijos karo ap
žvalga. Vokiečių pranešimu, 
iki šiol Vokietijos kariuo
menė paėmė 895,000 rusų 
belaisvių, sunaikino ir pa
ėmė 13,000 tankų, per 10,000 
kanuolių ir per 9,000 lėk
tuvų.

Vokiečiai taip pat prane
šė, kad Smolensko fronte, 
pakelyje į Maskvą, vokie
čiai laimėję didelius mūšius 
ir greitu laiku bus pradėti 
nauji dideli žygiai, šiauri
niame fronte užimti Ostros, 
Pskovo ir Porkovo miestai. 
Estijoje užimti trys miestai

ir prisiartinta netoli Estijos 
sostinės, Talino miesto, kur 
bolševikų kariuomenė esan
ti visiškai apsupta ir galin
ti išsigelbėti tik jūromis. 
Pietiniame fronte taip pat 
pasiekta naujų prasiveržimų.

Maskva pripažįsta, kad 
vokiečiams pavykę padary
ti naujus prasiveržimus Ki
jevo kryptimi, bet ir tie nau
ji prasiveržimai esą sulai
kyti.

KAUNE ŽYDAMS ATSKI
RA VIETA — GETO?

Lenkų spaudos pranešimu, 
Berlyne einąs rusų kalba 
laikraštis skelbia, kad Kau
ne steigiama atskira žy
dams gyventi vieta, kuri 
bus Vilijampolėje. Į naują 
geto, kurio Lietuvoje nie
kada nebuvo, būsią sukraus- 
tyti 25,000 žydų. Į paruo
šiamą atskirtą vietą žydai 
tuojau būsią perkeliami.

Kaune gyventojams vaik
ščioti galima iki 10 vai. 
vakaro. Krautuvės daugu
moje tebėra uždarytos, ries 
jose nėra prekių.

Karinė Tarnyba 
Bns Pratęsta

Washington. — Vyriausy
bės pasiūlymas pratęsti ka
rinės prievolės atlikti pa
šauktų vyrų vienerių metų 
tarnybą Kongrese turi pa
sisekimo. Senatorius Taft, 
respublikonas, buvo pasiū
lęs pratęsti tarnybą tik še
šiems mėnesiams, tačiau se
natas didele balsų daugu
ma šį siūlymą atmetė. Da
bar norima tarnybos laiką 
pratęsti iki pustrečių metų.

Vyriausybės patikėtiniai 
Kongrese daro pastangų, kad 
karinės prievolės laikas bū
tų pratęstas neribotam lai
kui. Atrodo, kad Kongreso 
narių dauguma šiam pagei
davimui pritars, nors ir bus 
tvirtų pasipriešinimų.

KVIETIMAS L. VYČIŲ SEIMAN
Lietuvos Vyčių 29 seimas 

įvyksta rugpiūčio 12, 13 ir 
14 d.d. šv. Vincento para
pijoj, Tabor St., Esplen,

„New York Times ’ rugp. 
6 d. laidoje reiškia nepasi
tenkinimą Amerikos vyriau
sybės pažadėta Stalino val
džiai parama. Laikraštis 
nurodo, kad Stalinu nega
lima pasitikėti. Dabar, gir
di, bolševiku atstovas Wash
ingtone kalba apie reikalą 
padėti užpultoms valsty
bėms, apie reikalą tautoms 
taikiai sugyventi. Bet, sa
ko laikraštis, kur buvo Sta
linas 1939 metais, kur jis 
buvo praeitą žiemą? Ar ne 
jo kariuomenė teriojo Suo
miją?

Laikraštis siūlo duoti vi
są pagalbą Anglijai ir Ki
nijai, kurios yra patikimos, o 
ne Stalinui, kuris lengvai 
gali susitaikinti su Hitleriu 
ir tapti Hitlerio paklusniu 
vaduku rytų Europai.

CHURCHILL MATES SU ROOSEVELTU?
Šios savaitės pradžioje 

prezidentas Roosevelt išvy
ko laivu neva poilsio į ne
skelbiamą vietą. Savo lai
ve jis turėjo svarbų pasi
tarimą su Atlantiko laivy
no viršininku, admirolu M. 
King. Vėliau pasklido gan
dai, kad jis vyksta Nauj. 
Škotijos kryptimi ir kad 
ten laukiamas Anglijos mi
nisteris pirmininkas Chur
chill. Antradienį Churchill 
turėjo būti Anglijos tautos 
atstovų susirinkime, bet ten 
pranešta, kad Churchill už
imtas labai svarbiais karo 
reikalais.

Spėjama, kad Roosevelt ir 
Churchill jau susitiko ir ap-

aptarė visą dabartinę tarp
tautinę padėtį. Drauge su 
jais galėjo būti ir Roose- 
velto asmens patikėti nis 
Hopkins, neseniai grįžęs iš 
Maskvos, kur jis turėjo ke
lis pasimatymus su Stalinu.

Gasolino Prekyba
Nuo rugpjūčio 3 d. ryti

nėse valtsybėse suvaržyta 
gasolino prekyba. Nuo 7 
vai. vak. , iki 7 vai. ryto 
gasolino stotys bus uždary
tos. Pirmoji diena nedavė 
lauktų vaisių. Automobilis
tai tą dieną nupirko žymiai 
daugiau gasolino, nei anks
čiau.

Pittsburgh, Pa. Šiuomi ne 
tik Lietuvos Vyčių kuopos 
bei apskritys, bet ypač mū
sų vadai bei visuomenės vei
kėjai nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti į šį nepaprastai 
svarbų seimą ir prisidėti 
prie jaunimo judėjimo savo 
sumanymais bei patarimais.

Seimo programa jau anks
čiau paskelbta spaudoje. Da
bar seimo rengėjai nekan
triai lauks atstovų bei sve
čių atvykstant, nes yra pil
nai pasiruošę visus sutikti, 
aprūpinti nakvynėmis ir ruo
šia pramogas visus palinks
minti.

Kadangi seimo vieta tarp 
Sheraden ir McKees Rocks, 
tad patartina vykstantiems 
seiman automobiliu per 
Pittsburghą pasirinkti Route 
51 ir vykti McKees Rocks 
link (West Carson St. iki 
Tabor St.).

Iki pasimatymo seime I
L. V. 29-to Seimo Rengėjai.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JIS APLANKE DIDVYRIŲ LIETUVĄ
Red. pastaba: Liepos 25 d. 
numeryje paskelbėme vieno 
Lietuvos tremtinio laišką, 
kurį jis rašė bolševikų ver
gove nusikračiusioje Lietu
voje. Dabar dedame to laiš
ko tęsinį ir užbaigą.

Atsistoju prie Karininkų Ra
movės. Staiga prie manęs pri
bėga vienas pažįstamas ir, iš 
džiaugsmo mane išbučiavęs, 
liūdnu balsu pratarė:

— Brangus prieteliau, džiau
giuosi tave pamatęs, bet turiu 
tau pranešti, kad daugiau mūsų 
bendrų prietelių bei pažįstamų 
mažai ką berasi. Juos prieš pat 
karą visus išplėšė bolševikai iš 
mūsų tarpo. Iš Kauno išvežė 
kelis tūkstančius inteligentų, o 
iš visos Lietuvos kelias dešim
tis tūkstančių. Kiti gi dar spė
jo pasislėpti. Koks jų dabar li
kimas, niekas nežino.

Šie mano prieteliaus žodžiai 
patvirtino gatvėje matytos mi
nios vaizdą. Tai buvo minia be 
inteligentų. Tik pabuvęs vieną 
parą Kaune, pradėjau vis dau
giau matyti pažįstamų žmonių 
ir matytų veidų. Taip pama
žu pradėjau ir pats atsigauti, 
daugiau patirti, pasidalinti ben
drais įspūdžiais ir aptarti svar
besniuosius mūsų reikalus.

Visur vėliavos
Visos Kauno valdinės įstaigos 

nuo birželio 23 d. buvo sukilėlių 
rankose. Jose veikia sukilėlių 
vyriausybės nurodymais. Jos 
palaiko reikiamus, santykius su 
vokiečių kariuomene, Karo Mu
ziejaus bokšte plevėsuoja Lietu
vos Valstybės vėliava ir vokie
čių ženklas. Visi kiti gi pasta
tai yra pasipuošę tiktai tautinė
mis vėliavomis nuo birželio 23 
d. po pietų.

Laikinosios vyriausybės parė
dymu, Lietuvoje paskelbtas pi
nigų kursas, būtent, 1 vokiečių 
markė lygi 10 rusiškų rublių.

Kauno mieste didelės maisto 
stokos nejaučiama, nes ūkinin
kai pradėjo vežti maistą į tur
gų. Bet daugelis krautuvių dar 
neveikia, nes jos iš ligšiolinių 
bolševikinių valdovų dar neper- 
imtos, o pagaliau ir nėra iš ko 
perimti, nes bolševikai išsilaks
tė.

Kauniškių nuotaika
Bendra kauniškių nuotaika 

gera. Deja, kauniškiai yra tiek 
išterorizuoti, jog jie dar nėra at
sipeikėję ir negali tiksliai iš jų 1 
ką pozityvaus išgauti. Jie džiau- ’ 
giasi ir kartu verkia. Ir tai 
suprantama, nes jie dar gyvena 
raudonosios pabaisos įvairiais 
prisiminimais ir dar vykstan
čiais mieste ir visoje Lietuvoje 
įvykiais. Juk dar naktimis, ne
žiūrint vokiečių žygiuojančios 
kariuomenės, mieste eina kovos 
su bolševikų partizanais: suki
lėliai valo miestą nuo raudonųjų 
parazitų. O dieną kauniečiai 
mato tų kovų rezultatus - lavo
nus, karstus, šimtus sužeistų ir 
pagaliau vis naujai supiltus ka
puose kapus. Ypač didelį liū
desį pergyveno kauniečiai bir
želio 26 d., kada jie masiniai lai
dojo Lietuvos sūnus, kurie, pir
mieji gindami Lietuvos garbę, 
žuvo už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Tai buvo nepa
prastai įspūdingas vaizdas, ku
rio liudininkai neužmirš visą sa
vo gyvenimą.

Kasdien nauji kapai
Prie šių šventų kapų be pa

liovos ištisomis dienomis dabar 
lankosi likusieji kovos draugai 
ir kiti kauniečiai. Daug ten 
praliejama ašarų, daug kas ten 
prisiekia eiti žuvusiųjų keliais, 
daug kas ten randa, kaip lietu
vis, savo gyvenimo prasmę ir 
nusibrėžia savo gyvenimo tiks
lą. Liūdna, kad šie didvyrių 
kapai diena iš dienos negailes
tingai didėja. Jie priglobia kas
dien apie 10-20 nuo sunkių žaiz
dų mirštančių sukilėlių. O to
kių nelaimingųjų vien Kaune 
yra apie 300 ir lengviau sužeis
tų apie 2,000 žmonių.

Kalbėdamasis su vienu iš sa
vo geriausių pažįstamų, vienu 
inžinierium, iš karto pajutau, 
lyg turėčiau prieš akis pergy
ventos bolševikinės okupacijos 
apsvaigintą ir pritrenktą žmogų.

Jį suprasti pakanka šių jo žo
džių:

„Būkime tik lietuviai”
— Brangus prieteliau, — vir

pančiu balsu, sužlugęs, išvargęs, 
nedrąsiai man kalbėjo artimiau
sias mano draugas, — ką mes 
dabar galime kalbėti apie tuos 
barbarus ir mūsų tautos per me
tus patirtas kančias. Juk, žiū
rėk, mes pasilikę gyvi ir neišvež
ti, per ištisus metus nė vienos 
nakties ramiai nemiegojome ... 
Praradome nervus, esame už
guiti, paversti mašinomis, gyvu
liais, mums išplėšta bet kokia 
teisė, mes apsvaigę, duokite 
mums atsikvėpti, tada mes būsi
me sau žmonės ir galėsime būti 
objektyvesni... Tik, gink, Die
ve, nekalbėkite mums apie poli
tiką, partijas ir kitus panašius 
dalykus. Būkime lietuviai ir 
tik lietuviai. Atsidėkokime kaip 
reikia mūsų žuvusiems broliams.

Man beklausant savo draugo 
skaudžių pergyvenimų, staiga 
pasigirdo šūviai, ir mūsų pasi
kalbėjimas laikinai nutrūko. Tai 
buvo 11 vai. nakties. Mat, pra
sidėjo vėl kova. Ji tęsėsi visą 
naktį, iki 4 vai. ryto.

Sukilimas Kaune
Jo nekantriai laukė sukilėliai 

ir šiaip visi padorūs Lietuvos pi
liečiai jau prieš porą mėnesių. 
Praėjo gegužės 15 d., gegužės 
30, birželio pradžia ir birželio 
15 d. Ypač sukilimo nekantriai 
laukė sukilėliai. Jau prieš du 
mėnesius tam žygiui buvo pasi
ruošę ir laukė tik signalo. Jų 
susiorganizavimas buvo nepa
prastai sunkus ir rizikingas. Ap
supti iš visų pusių GPU agentų, 
nuolat terorizuojami, dažniau
siai ištisus mėnesius besislapstą 
pas savo pažįstamus ar net miš
kuose, jie su didžiausiu įnirti
mu ir pasiryžimu kiekviename 
Lietuvos mieste, miestelyje ir 
net kaimuose susiorganizavo sa
vo kovos būrius. Jų eilėse 
daugiausia buvo jaunimas, vie
toje ištikusioji inteligentija, ūki- 
ninkiečiai ir labai daug lietu
vių darbininkų. Tai buvo di
džiausias konspiracijos ir tau
tos atsparumo darbas, kurį tik 
Lietuva yra mačiusi savo istori
jos lapuose. Ir kas svarbiausia, 
šis darbas pavyko visu 100%, 
praėjo sukilimas, o jo rezulta
tus įvertins ateitis. Tačiau jau 
dabar galima tvirtinti, kad su
kilimo dėka Lietuva ne tik nu
siplovė savo gėdą, bet ji išgel
bėjo dešimtis tūkstančių savo 
tautiečių nuo išžudymo, o taip 
pat išgelbėjo didžiąją dalį Lie
tuvos turto, kurio dar anksčiau 
nesuspėjo pagrobti raudonieji 
okupantai.

Sukilimo laukė ir visa lietuvių 
tauta.

Birželio 22 d. rytą, vos auš
tant, suraižė Lietuvos padangę 
vokiečių bombonešiai ir pakėlė 
i padangę sovietų aerodromus 
ir kitus karinius pastatus. Nu
džiugo kiekvieno lietuvio širdis, 
užvirė kovos kraujas, suspaudė 
dar stipriau sukilėliai savo kum
štis.

Laisvės pradžia
Sukilę iš miego kauniečiai ge

rai suprato bombų sproginėjimo 
reikšmę, nors ją bolševikai ir 
tvėrėsi tuč tuojau mažinti. Vi
same mieste savaime dvasiniai 
sukilo visi lietuviai. Užuot lin
dę į slėptuves, jie nežinia kokios 
jėgos stumiami pasirodė gatvė
se ir languose ir su džiugiais vei
dais stebėjo patį bombardavimą.

— Išsilaisvinimo valanda jau 
atėjo, galas mūsų tautos bude
liams. lauk raudonąsias ganias 
iš mūsų šventos lietuviškos že
mės, mirtis mūsų tautos išga
moms. išdavikams ir Lietuvos 
parazitams, tegyvuoja Laisva, 
Nepriklausoma Lietuva! — to
kiais šūkiais ir linkėjimais bu
čiuodamiesi šeimos nariai ir 
sveikindamiesi pažįstamieji ir 
draugai sutiko karo pradžią.

Bolševiku valdžia, jos pakali
kai ir ynač bolševiku sėbrai prie
šingai gi ištisa birželio 22 dieną 
visa darė, kad tik nuslonintų lie
tuvių tautos dvasios pakilimą ir 
sutramdyti sukilimą. Jis viso
mis priemonėmis ir visais būdais 
nradėjo skelbti, kad čia nesama 
karo, o tik vykstą eiliniai rau
donarmiečių manevrai! O iš ki

tos pusės jie kaip žvėrys stvars
tė kiekvieną dar užsilikusį lais
vėje lietuvį inteligentą ir juos 
kur tai grūdo. Patys gi valdžios 
žmonės ir jų sėbrai galvatrūk- 
čiai dėjo į konfiskuotus lietuvių 
automobilius savo čemodanus ir 
traukė iš Kauno Maskolijos link. 
Tik kitataučiai kom., kurie jau 
birželio 20 d. buvo apginkluoti 
ir, matyti, negalėję savo kailio 
kartu su savo sėbrais išnešti, 
siuvo gatvėmis iki dantų apsi
ginklavę ir, darydami „tvarką,” 
pradėjo žudyti kiekvieną pasitai
kiusį gatvėje lietuvį inteligentą 
ar šiaip žymesnį asmenį.

Sukilėlių štabas šaltai skaičia
vo valandas signalui duoti. Mat, 
jo svarbiausias uždavinys buvo 
sukilti reikiamu laiku ir su ma
žiausiais nuostoliais greičiausiu 
laiku sutriuškinti priešą ir, pa
ėmus Kauną bei Vilnių, paimti 
į savo rankas visą administraci
ją ir kartu su vokiečių kariais 
galutinai išvalyti Lietuvą nuo 
raudonųjų gaujų. Taip ir įvy
ko.

Sukilimo aidai
Birželio 23 d. priešpiet sukilo 

Lietuvos patriotai Kaune ir Vil
niuje. Pasigirdo Kaune pirmie
ji Lietuvos sukilėlių šūviai. Tai 
buvo 17 pirmųjų Kauno jaunuo
lių. Su dviem tikrais ir dviem 
vaikų pištoletais jie staiga puolė 
Panemunės ginklų sandėlį. So
vietų sargyba po poros šūvių pa
sišalino ir šie veik beginkliai vy
rai paėmė ginklų sandėlį. Bet 
nelaimei jie jame terado tik vien 
3,000 šautuvų ir porą kulkosvai
džių. Ką daryti be šovinių? Jie 
tuč tuojau pradėjo šautuvus ga
benti į Vilijampolę, kur jų lau
kė kiti sukilėliai, puolę ten esan
ti kitą ginklų sandėlį. Bolševi
kai smarkiai apšaudomi kulko
svaidžių ugnimi, jie herojiškai 
pasiekė laiveliais antrąjį Neries 
krantą ir ten su pora šimtų šau
tuvų susijungė su vietos sukilė
liais, kurie tik ką išplėšė Vili
jampolės ginklų sandėlį. Lai
mei, vilijampoliškiai sukilėliai 
tuose sandėliuose rado vien tik 
šovinius. Panemuniečiai, pasi
ėmę šovinius ir palikę vilijampo- 
liškiams šautuvus, grįžo vėl per 
Nerį į Panemunę. Tuo pat me
tu kiti panemuniečiai sukilėliai 
nugabeno likusius šautuvus į 
Fredą, Aleksotą ir tokiu būdu 
apginklavo vietinius sukilėlius.

Durtuvų kova
1 vai. popiet prasidėjo rimta 

kova Vilijampolėje, Panemunė
je ir Aleksote,, o po valandos ir 
Kauno centre. Sukilėliai, dau
giausia durtuvais, puolė svar
besniąsias valdžios įstaigas ir 
jas per porą valandų po nepa
prastai žiaurios kovos užėmė. 
Visose gatvėse tratėjo kulko
svaidžiai ir šautuvai. Pietų me
tu staiga iššoko į Vytauto pro
spektą „Metalo” fabriko darbi
ninkų būrys ir su pora pištalie- 
tų rankoje bei su plakatais gink
luoti nuginklavo tris bolševikų 
tankus. Bet tikra tragedija: nei 
vienas iš sukilusių darbininkų 
negali valdyti užgrobtų tankų. 
Tačiau jie nenusimena: išplėšia 
iš jų kulkosvaidžius, sudaužo 
tankų vairus ir drožia į pagalbą 
savo broliams, kurie kiekvienoje 
gatvėje iš visų kampų pila į bė
gančią bolševikų kariuomenę. Ji 
nepajėgia rimtai priešintis; gat
vių pašalyje virsta raudonarmie
čiai, palieka savo pabūklus, tan
kus, tanketes ir kaip zuikiai 
mauna kas kur gali. Tai jiems 
buvo tikras perkūnas iš giedro 
dangaus. Užuot susilaukę para
mos iš vietinių gyventojų, jie 
staigiai gavo kruvinąją pirtį.

Birželio 23 d. 2 vai. po pietų 
sukilėliai jau užėmė Kauną, vi
sas valdžios įstaigas. Užpleve- 
savo Lietuvos valstybinė vėliava 
Karo Muziejaus bokšte. Suple
vėsavo tautinės vėliavos ant vi
sų lietuvių gyvenamų namų. Per 
radiją paskelbiama apie Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės 
atstatymą ir laikinosios Lietu
vos vyriausybės sudarymą. Se
ka įsakymai ir parėdymai. Lie
tuvių nuotaika pakilus, karinga. 
Gatvėse dar verda kova su bol
ševikų sėbrais, kurie, užsibari
kadavę savo namuose, šaudo pro 
langus į sukilėlius. Kraujas lie
jasi. Sukilėlių sanitarinė pagal
ba šimtais veža sužeistuosius. 
Nėra jų kur guldyti. Talpina
ma į privačius butus. Gydyto
jų nėra, juos išvežė bolševikai. 
Stengiamasi tenkintis vienu ki
tu gydytoju ir pora gailestingų
jų sesučių.

Birželio 22 d. rytą žuvo vie
nas iš Berlyno išvykusių mūsų 
kovos draugų, aviacijos leite
nantas Dženkaitis. Jis nusilei
džia su parašiutu prie Kauno 
aerodromo dideliems uždavi
niams. Nepavyksta: besileid
žiant lūžta jo koja. Bolševikai 
peršauna jį į krūtinę. Didvyris 
po poros valandų miršta Kauno 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje.

Audringa naktis
Birželio 23 į 24 d. naktis Kau

ne audringa. Sukilėliai kerta 
paskutinį smūgį sovietų armijai, 
kurios Kaune nepalieka nei pėd
sako, ir atkakliai kovoja su

kiekviena bolševikų citadele. 
Nugali.

Išlaisvinami iš kalėjimo poli
tiniai kaliniai, kuriuos bolševi
kai beveik metus kankino. De
ja, dalis bolševikų išvežta į 
Minską. Paleisti kaliniai nepa
našūs į žmones, nes sunku juos 
atpažinti. Buvo išlaisvinti ma
žiau žymūs asmenys, nes labiau 
žinomus bolševikai išvežė. Veik 
visi išlaisvinti tuojau stvėrėsi 
ginklo prieš jų kankintojus, nu
kankintieji gi kaliniai globojami.

Birželio 24 d. rytą prasidėjo 
miesto valymas. Buvusiame sun
kiųjų darbų kalėjime lietuvių 
vietą užėmė Lietuvos išdavikai. 
Jie dar sutalpinti į buvusios so
vietų pasiuntinybės rūmus, sau
gumo policiją ir kitur.

Vokiečių atėjimas
Birželio 24 d. popiet į sukilė

lių užimtą Kauną įžygiuoja pro 
išsprogdintą Vytauto tiltą 6 vo
kiečių kariai su vienu leitenantu 
priešakyje. Juos pasitinka su
kilėliai ir veda į radiofoną, čia 
leitenantas pasako kelis žodžius 
ir praneša apie Kauno užėmimą. 
Po kelių valandų vokiečiai pa
stato tarp susprogdintų geležin
kelio ir Vytauto tiltų pontoninį 
tiltą ir keliasi į Kauną. Minia 
juos sutinka. Sukilėliai palaiko 
mieste tvarką, vokiečių gi ka
riuomenė žygiuoja savo keliu.

Tarp sukilėlių ir vokiečių ka
riuomenės užsimezga santykiai. 
Vokiečių kariuomenės vadovybė 
paima į savo rankas užmiesčio 
pašto susisiekimą ir viso susi
siekimo kontrolę. Visa kita tvar
ko laikinoji vyriausybė ir jos 
administracija.

Birželio 25 ir 26 d. sukilėliai 
dar labiau išvalo Kauną ir prie
miesčius nuo raudonųjų parti
zanų ir veda kovą prie Kauno 
esančiuose miškuose su pasislė
pusiais raudonarmiečiais.

Lietuvių narsumas
Lietuvių sukilėlių nepaprastą 

drąsą ir pasiaukojimą patys vo
kiečių kariai taip apibudino:

— Narsiai kovojo suomiai, bet 
tokiam narsumui ir tokiam pa
siryžimui bei ištvermei, kokį 
šiandien mes matome Lietuvoje, 
niekas negali prilygti. Jie ko
vojo ne kaip žmonės, bet kaip 
liūtai. Tai geležiniai žmonės, 
tai pasakiški vyrai — girdėjau 
kalbantis aukštus vokiečių kari
ninkus.

Ir kas gi gali patikėti, kad 17- 
18 metų vyrai durtuvais, per sa
vo draugų ^^-enus, ėmė įstaigas, 
sandėlius ir "atskirus Kauno na
mus. Jų šūkis buvo: Pirmyn! 
Laisvė arba mirtis.

Apie 70% visų Kauno langų 
kulkų subadyti, nei vieno namo 
slenksčiai, sienos krauju aptaš
kyti. Ir aš apsigyvenau name 
ir žengiu prieangiu krauju ap- 
šlakštytu. Čia žuvo du raudon
armiečiai, nukovę vieną jauną 
sukilėlį.

Sužeistųjų gydymas
Birželio 27 - 28 d.d. Kaune 

viešpatavo jau tvarka. Įstaigos 
veikia, žmonės renkasi į savo 
darbo vietas. Tik liūdnai byloja 
važiuoją Raudonojo Kryžiaus 
sukilėlių sanitariniai automobi
liai. Juose susėdęs jaunas per
sonalas, dažniausiai felčeriai ir 
savanorės merginos, skubo slau
gyti išmėtytus po butus apie 3,- 
000 sužeistųjų, jų tarpe apie 300 
labai sunkiai. Kasdien laidoja
mi nauji mirštantieji.

Paskutinis žiaurumas
Bolševikiškieji partizanai pa

skutinį savo žiaurumą parodė 
naktį iš birželio 26 į 27 d. Jie 
Vilijampolėje išžudo klastingai 
apie 20 lietuvių vaikų, šiam 
žiaurumui, kaip pasakojama, va
dovavęs kažkoks vilijampoliškas 
žydas. Sukilėliai laiku pasku
bėjo ir visus banditus išnaikino. 
Šioje kovoje taip pat žuvo nema
ža ir sukilėlių.

Birželio 28 d. rytą Kauną pa
siekė liūdna žinia: apsuptieji 
Gaižūnų poligone raudonarmie
čiai išžudė naktį (iš 27 į 28) 
apie 300 ūkininkų. Sukilėliai su
judo. Pasikvietę į pagalbą vo
kiečių dalinius, nudūmė į miš
kus priešintis bolševikams ir 
ginti savo brolių ūkininkų nuo 
žudynių.

Kauniečiai labai nerimastavo 
dėl Vilniaus sukilėlių padėties. 
Jie tik viena žinojo, kad Vilnius 
yra paimtas, bet kad ten dar ei
na žiaurios kovos. Susisiekimas 
su Vilniumi buvo visą laiką nu
trauktas, nes tarp Kauno ir Vil
niaus dar buvo raudonarmiečių 
armija, kurią niokiojo sukilėliai 
ir vokiečių kariuomenė.

Birželio 28 d. pietų metu Kau
ną pasiekė žinia, kad nepapras
tai sunaikinti Šiauliai.- Vilniuje 
gi sukilėliai galutinai apsivalė 
nuo bolševikų armijos ir tik kau- 
jasi su vietos parazitais.

Šiandien visa Lietuva jau lais
va nuo bolševikų. Visur plevė
suoja Lietuvos trispalvė. Nau
jas gyvenimo lapas jau atvers
tas. Jis apšlakštytas lietuvių 
krauju, kurio jokia jėga neiš- 
trins. Visa lietuvių tauta, pakė
lusi tiek aukų, laukia, ką jai at
neš rytojus.

KUR EINAME, LIETUVIAI?
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LY KALVARIJŲ

„Ameri- 
P. Gulbis 
kuriame

tuo

Tokia antrašte 
kos” bendradarbis 
parašė straipsnį, 
jis mėgina aiškinti dabarti
nę Lietuvos padėtį ir ieš
koti išeities bei kelio, ku
riuo šiuo metu turėtų kryp
ti pasaulio lietuvių veikla.

Autorius nurodo, kad pir
mykštis Stalino susidrauga
vimas su Hitleriu pražudė 
Lietuvos nepriklausomybę 
laikinai ir atnešė didžiausių 
nelaimių lietuvių tautai, nes 
kraštas apnaikintas, šviesuo
menė ir didelė dalis ūkinin
kų išgabenti ar išnaikinti. 
Straipsnis baigiamas tokiais 
samprotavimais:

„Vieną gerą darbą atli
ko Hitleris: gudriai manev
ruodamas nuėmė „nekalty
bės kaukę” nuo Rusijos dik
tatoriaus ir jo klikos vei
do, parodydamas: „Jei jau 
aš esu diktatorius, banditas 
ir užpuolikas, tai Stalinas 
yra nekitoks — mudu abu 
labu tokiu.” Jeigu jau dik
tatoriškai valdoma Rusija 
iki šiol nevykdė agresijos, 
tai ne dėl to, kad ji būtų 
nusistačiusi prieš agresiją, 
bet kad dėl gležnumo to ne
pajėgė. Bet kada tik Hit
leris „leido,” tai Stalinas 
metėsi ir į Lenkiją, ir į Suo
miją, ir į Baltijos valsty
bes, ir pagaliau, į Besarabi
ją. Stalino agresija prieš 
mažytę Suomiją sukėlė pa
saulyje prieš bolševikus dar 
negirdėtą neapykantą, žo
džiu, Rusija dabartinėje pa
dėtyje atsidūrė per Stalino 
ir jo klikos kvailumą.

„Šiandien daugeliui lietu
vių, besidžiaugiančių
faktu, kad bolševikai išgui
ti iš Lietuvos, atsirūgsta 
galvoje ta pati šėtoniškai 
gudri Hitlerio politika: „Hit
leris Lietuvą išvadavo, šau
kim jam valio.” Bet kas 
Lietuvą į Stalino nasrus į- 
grūdo, tai tas faktas už
mirštamas. Nėra paslaptis, 
kad lietuvių tauta yra lai
mingesnė išsivadavusi iš azi- 
atiško bolševizmo, bet tai 
dar nereiškia, kad lietuvis, 
apsvaigintas tos laimės, iš
sižadėtų laisvės ir visiškos 
nepriklausomybės.

„Amerikos lietuvių daugu
ma pasitiki Lietuvos atsto
vu Vokietijai pulk. Škirpa 
ir generolu Raštikiu — tiek 
vienas, tiek kitas darbais 
yra įrodę savo ištikimybę 
ir meilę lietuvių tautai. Jie 
gal taip pat nuoširdžiai pa
tikėjo, kad, išgujus bolševi
kus iš Lietuvos, jai bus duo
ta laisvė. Bet, matyt, pa
žadai nesipildo, iki šiol Lie
tuvos padėtis „neaiški.” Iš 
Europos ateina gandai,, kad 
pulkininkas Škirpa, patekęs 
į vokiečių nemalonę. Ką vei
kia gen. Raštikis? Taip pat 
negirdėti, kad vokiečių jam 
koks pripažinimas būtų su
teiktas. Jis veikiausiai taip 
pat tik ryšio karininkas. Iki 
šiandien su Lietuva susi
siekimas neatstatytas, Lie
tuvos padėtis neišryškinta, 
į „nemalonę” patekusiam 
Škirpai neleidžiama net į 
Lietuvą grįžti. Tas faktas 
lietuvius ne tik nuo Škir
pos neatstumia bet, atvirkš
čiai, mus su juo labiau ar
tina, nes mes tikime, kad 
jis tebėra tikras lietuvių 
tautos sūnus ir Lietuvos 
patrijotas, kas neabejotina 
naujiesiems okupantams nė
ra malonu. Tegu lietuviško
sios Maskvos papūgos tuo 
nesidžiaugia — mes visuomet 
stovėjome už Nepriklauso
mą Lietuvą, todėl kiekvie
nas okupantas, ar tai būtų 
raudonas ar rudas, mums 
yra priešas. Mes taip pat

žinome, kad nei Stalinas, 
nei Hitleris nė vienai tau
tai laisvės neneša. Abu 
juodu moka tiktai pavergti, 
todėl ir visa Europa šian
dien paversta į didelį tautų 
kalėjimą, kuriame niekas 
žodžio ar sąžinės laisvės ne
turi. Jeigu moki diktatoriui 
padus laižyti, kaip Paleckis, 
tai gerai, jei to nenori, tai 
tuojau patenki „į nemalo
nę.”

„Neseniai skaitėme, kad 
lenkai susitaikė su dabarti
nės Rusijos valdovais ir su 
tais pačiais sukčiais ir su
tarčių laužytojais pasirašė 
naują sutartį. Ko verta ši
ta sutartis, sunku pasakyti, 
bet tik viena aišku, kad, 
progai pasitaikius, Stalinas 
visai lengva širdim sulau
žys ir tą naująją sutartį, 
kaip jis sulaužė ir visas 
anksčiau sudarytąsias.

„Nieko nebūtų stebėtino, 
jei anglų verčiami bolševi
kai pasiūlytų „susitaikyti” 
ir panašią sutartį pasirašy
ti su Lietuva. Sovietų Ru
sijos kalėjimuos yra pora 
šimtų tūkstančių rinktinių 
lietuvių, kurių tarpe Bizaus
kas, Čarneckis, gen. Nagius - 
Nagevičius ir kiti. Jau lai
kas būtų juos gelbėti. Juk 
ir Lietuvos vyriausybę, rei
kalui esant, būtų galima su
daryti kur nors už Europos 
ribų. Ar ta vyriausybė ga
lėtų vesti su dabartinės Ru
sijos valdovais bet kokias 
derybas? Gal ir taip? Bet 
pirmoji sąlyga iš lietuvių 
pusės turėtų būti, kad bol
ševikai antrą kartą ir ant 
visados išsižadėtų pretenzi
jų į lietuvių tautą ir teri
toriją (Pirmą kartą jie tą 
padarė 1920 m. liepos m., 
o šį pažadą sulaužė 1940 m. 
birželio mėn.). Antra sąly
ga, bolševikai turėtų tuojau 
sustabdyti propagandą ir 
ardomąjį lietuvių tautos dar
bą, uždarant jų agentų A- 
merikoje ir kitur lietuvių 
kalba leidžiamus laikraščius, 
o pačius lietuviškai kalban-

čius agentus pasikvii 
Sovietų Rusiją ir pa 
į frontą prieš vokieči įa ema 
ba bent duotų kokį p !$jus 
tingą darbą dirbti į 
Rusijoje. Trečia, Sovie 
sija turėtų tuojau iš jtytojai ne- 
jimų paleisti visus i 
tuvos išvežtuosius, o 
kimu būtų leista r 
atitinkamiems komi 
Amerikoje ir kitur.

„Tik bolševikams t fai visa ne 
lygas priėmus, lietuvį jukdė, bet 
ir galėtų iš naujo su 
vikais kalbėtis.

„Bet, kad bolševiką įminti. Di- 
tų išlakščiusios iš 
užpuolikiškos minty! 
iki šiol nematyti, n 
agentai ant nepriklai 
Lietuvos šalininkų di 
šiol nenustoja pamazį šį 
lę* jjcio 10 d.,
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lties Dievo 
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gal nemažai, bet su l 
kais negali būti jokit 
tarimų, nes bolševiką 
žodžio niekada ne! 
1920 m. liepos mėne! 
ševikai pripažino L 
nepriklausomybę, už 
rytus nuostolius pri 
duoti aukso ir didel; 
miško. Aukso davė, b( 
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tės nebus 
išgražintos, 
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; Kelių sto- 
i Ir todėl 
bus šventi-

spalių mėnesį bol riana polio
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visada ijuuo Liur- 
1 šv. Juoza-
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. . . Visi žinome, kas riems yra 
ko 1940 m. birželio
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mumą tartis su bolše P™ S1U 
tai tokie tarimaisi, a Atlaidų 
viso tokie būtų, gale Dvere^s 
ti vedami tik per A švento- 
ir Jungtinių Ameriko -^vas- Tie 
stybių atsakingus as ™ a^s
Anglija ir Amerika 
savo garbės žodžiu ir 
mais užtikrinti, kadi 
vikai daugiau nebes 1 statybai, 
prieš Lietuvą, jos nep prisidėti sa- 
somą gyvenimą ir 1 
tautą. Su 
tiesioginių 
būti, nes 
stovės už 
klausomą Lietuvą.

pagarbinti.

/, aukų daug 
šhienas tu-bolševikais

derybų • iėti sava au- 
lietuviai 
laisvą ir

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO

Tre- 
sky-

draugijų

pabrėžti 
šiemetinį

mokes-

faktą, 
Federa-

Paskutinėmis d i e n o m is 
prieš Federacijos 28 kon
gresą į Federacijos centro 
iždą įplaukė šio’s pinigų su
mos :

Chester, Pa., Aušros Var
tų par. Liet. Raudonajam 
Kryžiui $50.00;

Hartford, Conn., švč. 
jybės par. Federacijos 
riaus mokestis $10.00.

Providence, R.L, Federaci
jos 49 skyriaus draugijų 
mokesčiai Federacijos cen
trui $12.00.

Philadelphia, Pa., Visų 3 
parapijų draugijų mokesčiai 
į Federaciją $12.00.

Cicero, III., Federacijos 12 
skyriaus 
čiai $5.00.

Džiugu 
kad prieš
cijos kongresą dauguma Fe
deracijos skyrių ir prie jų 
priklausančių draugijų, klu
bų bei kuopų užsimokėjo 
savo metinius mokesčius mū
sų veikimo centrui — Fede
racijai. Tai yra geras žen
klas, kuris rodo, kad vis 
labiau matomas organizuoto 
ir vieningo lietuvių katali
kų veikimo reikalas. Reikia 
manyti, kad ir tos organi
zacijos ir draugijos, kurios 
ligšiol savo metinių duok
lių 
tai

neužsimokėjo, netrukus 
padarys.

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekr.,

2334 S. Oakley Ave., Chicago.

stovės sta
le geros šir- 
iotojų, kad 
sietume tin
si ir išpuoš-

APSAUGOS BOJN 
KLAUSIMAI

i įvyks Kal- 
a Rytą bus 
Ifišios. 3 vai.

Kokia kaina galit

Po 10, 25 ir 5 
ir 5 dol. Perka; 
ženklą už 25c|

Kl.
gyti Apsaugos taupyn 
klų?
Ats. 
po 1 
mąjį
damas albumas dykai 
KI. Kokiomis sumomi 
narni Apsaugos Ta 
Bonai?
Ats. Gali E serijos

Mano prietelius, su kuriuo at
sisveikinau, turėdamas išvažiuo
ti iš Kauno, tarė:

— Mes šiandien laisvi, 
bus rytoj, mes nežinome, 
viena mes žinome: tai, kas 
ko sukilėlių pasiaukojimu — pa
liks visiems amžiams mūsų Tau
tos ateičiai ir gyvenimui...

Kas 
Bet 
įvy-

Liepos 30 d. Maskvoje 
degė daug namų ir kai ku
rie komisarai girti žiūrėjo 
ir juokėsi iš gaisro. „Saulė” 
nuteisė juos tuojaus „elimi
nuoti.” Sako, karo laiku, 
taip daryti „vos preščono.”

t

popiet. prasi 
kilmės. Apyl 
darys vieną 
lietuviškoms 
doti. Vysku] 
ce sacerdos 
dos Water bi 
do vau j ant mi 
Kryžiaus ke] 
pirmą kartą 
Prakilnybė k 
nas Ambota 
kunigijos i 
žmonių lydir 
mą suteiks 
pijos ganyto, 
pas M. McAi 
pavaduotojas 
O’Brien. Ka< 
nomis kolegi 
seimų ir tuo 
teikiami kuni 
tai vyskupai 
gomis pasidg 
lą pasakys L 
kūnas.

Šiuomi tik 
lietuviškai kA 
kos lietuviu 
šias Kryžiai 
Kalvarijų švt 
Čia sudėta 
merikos lieti 
sudėta nema: 
žiosios širdie: 
meilės visam 
tuviška, kata 
dėl Mariana 
lietuviams to 
savas. Maru 
merikos liel 
širdis ir toks 
tis amžinai! 
kėjimo ir tai

Marianapol 
Amerikos Ik 
palankumą ] 
ir dideliai bi 
ko Marianap< 
visų Amerik 
talikų nuosa1 
vykstantieji 
sta > savą 1 
vus. Ir 
iškilmės 
didelės 
katalikų
kurias taip 
esate kviečia

Kun. Dr. J. K

šios 
bus 
Amt 
šeir

Indiana vai 
jama turėti 
kas viešose

S ir ERELIS

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)

Tnerkęs akis, neskubiai jį per:
I375 ar $750. F serij

nų kainos yra nuo $ 
$7,400, o G serijos bor . 
e-tnn <c-innnn netikėtas ir tartas su tol$100 iki $10,000.
Pastaba: Apsaugos 
ženklai gaunami pas 
ke taupymo ir
r-i +- i r'r/'V d ovlzil O “slt* • «

18 nesusigriebė greit atsakyti.

tokiame keistame vizite

staigose arba rašykite 
surer of the United 
Washington, D. C.

^minkąs? — nesiliovė erzinę;

liekas smarkiai paraudo, 1 
^ aliejaus ant ugnies.

Mokslininkai Pertarė Pomadinas. —
Tai laisvas savistovis lenkųpinasi Ateitii

----------- '^stovis — lenkų dvarponis, — 
Cambridge, Mass. - ^darnas, tarė Vaišmantas 

vardo universiteto pro: .dvarponis yra suta 
ton atsišaukė į p! .’.,Sa*^a? Taip sau, savar

- u non išmokti naudingo ž:mokslininkus, kvies 
kinkytis į darbą, ieškr 
dų gydyti ateities i, 
nuo bombų ir karo 
tų žmonių busimųjų ^Bitinas skubotai žengė p 
nekalbant jau apie . skubotai žengė atgal. Mėgst

/u Žengęs artyn, riktelėjo:' 

litvinas tars dar vieną ži

nus fiziškai matomai 
stų nuo gaisrų, kulkų, 
do.

Kaulus, < 
sulipdyti, kojas, ra: 
statyti. F 
įdėti, naujų smegenų į< 
galima. Mokslui didi 
davinys, jei norime i - 11 
ti, kad nesusilaukt 
kių žmonių ir dar

Pomadinas, vos tramdą

į 0 ramiai. Tuščia jų tų dre 
esą, galim! ^folinis taikiai nepasikalbėti 
knia« m,nk 515 žandarų pagalbos, kad ji 
Bet naujų ? busimą ramiu būdu. Aš 
„ ;i F Pasikarščiavo už priskaito
" ' ’ ‘ Visai be reikalo, ž

ir, sakyčiau, garbinga.
ginama su lenkų dvarponio 

sutvirtino Vaišmantas.
nių, kokius pagimdė IJ'F P®'karščiuoti’bet’ 
tasis karas. P°nas Ksave

• Jis tik pasitenkino s



ličio 1
lūčio - August 8 d., 1941 

čius agentu
3

i Stalinas, 
vienai tau- 
neša. Abu 
ai pavergti,

ft’>IANAPOLY KALVARIJŲ IŠKILMĖS
13a bent į 
tingą darbą 
Rusijoje.

x sija turėtu i 
?ia?’ m mdidelį tautų 

.me niekas 
s laisvės ne- 
i diktatoriui 
dp Paleckis, 

nenori, tai 
„į nemalo-

tuvos
kimu būtų

arijų statyba eina 
aigos. Pradėjus dar- 

tsirado nemaža kliū- 
urios kliudė spartes- 
atybai. Statytojai ne

apskaičiavo medžia- 
eikėjo gauti daugiau

Amerikoje jkurie gabenami iš 
..T1V 1 r*4-T Qiinlm C?'ll„X1B. WUfQ 

lygas priėmė

litėme, kad 
su dabarti-

dovais ir su 
cčiais ir su
lis pasirašė 
Ko verta ši-

valstybės. Sunku su 
inkais; dar sunkiau

Tai visa ne
darbą sutrukdė, bet

ir galėtų is tj ūkiniais.
vikais kalbėta

_ „Bet, kad V. i statyba žymiai pa-

ėjome nusiminti. Di-

ku pasakyti, §ioi nenustos' 
aišku, kad, ję»

užpuolikiškos įėjome nusiminti. Di- 
iki šiol utį nkumai ir brangumas 
agentai antį mums ramybės. Pa- 
Lietuvos jį- ami Viešpaties Dievo

a ir gerųjų žmonių 
nu, darbą varėme pir- 
: Šventinimas bus šį 
lienį rugpiūčio 

J po pietų.
iskas bus dar
Liurdas dar nė
Ir Kalvarijų padang- 

ba koplytėlės nebus

ius, Stalinas 
irdim sulau- 
jąją sutartį, j 
iže ir visas ; 
^tąsias, 
tų stebėtino, 
iami bolševi- 
„susitaikyti” 
,rtį pasirašy- 
Sovietų Ru- 

>s yra pora 
?ių rinktinių 
tarpe Bizaus- 
gen. Nagius - 
eiti. Jau lai- 
gelbėti. Juk 

riausybę, Tei
tų galima su- 
s už Europos 
zriausybė ga- 
abartinės Ru- 
j bet kokias 
ir taip? Bet 

l iš lietuvių 
mti, kad bol- 
kartą ir ant 
lėtų pretenzi- 
tautą ir teri- 
kartą jie tą

m. liepos m., 
įlaužė 1940 m.

Antra sąly- 
turėtų tuojau 
opagandą ir 
ūų tautos dar- 
jų agentų A- \ tiesioginiu 
kitur lietuvių būti, nes šios šventovės sta
lus laikraščius, stovės ui maukiame geros šir- 
iviškai kalban-klausomą L mių aukotojų, kad

Panašiai r| 
gal nemažai 
kais negali) 
tarimų, nejįl 
žodžio nieki 
1920 m, fe v , Md-
sevi ai mIšpuoštos, išgražintos, 
“Tematyta planuose. Bet 
rytus dw.:; Kryįį,aus Kelių sto- 
duoti auk®, 
miško.
ko—nė vi®] 
m. spalių į 
pareikalavo 
karių, už h 
sikišti į į etais pastatyti alto-

10 d.,

pasta
nepra

1 įruoštos. Ir todėl 
lis Keliai bus šventi-

noje Mariana polio 
ėję dar numatyta

vč. Panelės Marijos 
Prasidėjimo Liur- 

. Onos ir šv. Juoza- 
•bei. Kuriems yra 

šie šventieji, nuo- 
Jus prašome prisi- 

to aukomis prie šių 
Atlaidų 

ietuviams nereikės 
ti vedami Svetimtaučių švento- 
ir Jungtiniu 
stybių alsi 
Anglija ir Į j pasimelsti ir sava 
savo garbės 
mais užtik’įiol sudėta 
vikai daugi Kalvarijų 
prieš Liete 
somą gyve mis. Tų aukų daug

reikalus ii
Lietuvos g

ko 1940 m
Jei jaugi 

mumą tarti- 
tai tokie į įrengimo, 
viso tokie'

turėsime savas. Tie 
svetimtaučiai ateis

lešpatį pagarbinti.
nemaža 

statybai, 
ėjusių prisidėti sa-

tautą. S?į :sta. Kiekvienas tu-
3 prisidėti sava au-

ir si VEIKIMO (I;
įtovę galėtume tin- 

ir išpuoš-gražinti

&

nis d i e n o m is 
icijos 28 kon- 
deracijos centro 

šids pinigų su-

APSAl

įvyks Kal-
Rytą bus

ūčio 10 d. 
zentimas. „ _ 
>s šv. Mišios. 3 vai.

81 Milijonu Dol. 
LektuvŲ Stotims

Pa., Aušros Var- 
iet. Raudonajam 
).00;
, Conn., švč.
Federacijos 

istis $10.00.
ce, R.I., Federaci- 
kyriaus draugijų 
Federacijos cen-

Tre- 
sky-

phia, Pa., Visų 3 
Iraugijų mokesčiai 
i ją $12.00.
Ill., Federacijos 12 
draugijų

popiet, prasidės šventimo iš
kilmės. Apylinkės chorai su
darys vieną bendrą chorą 
lietuviškoms giesmėms gie
doti. Vyskupui sutikti ,,Ec- 
ce sacerdos magnus” sugie
dos Waterbury choras, va
dovaujant muz. Al. Aleksiui. 
Kryžiaus kelius šventins ir 
pirmą kartą juos apeis Jo 
Prakilnybė kun. prelatas Jo
nas Ambotas, garbingosios 
kunigijos ir pamaldžiųjų 
žmonių lydimas. Palaimini
mą suteiks vietinis vysku
pijos ganytojas J. E. vysku
pas M. McAuliffe arba jojo 
pavaduotojas J. E. vysk, H. 
O’Brien. Kadangi tomis die
nomis kolegijoje bus keletą 
seimų ir tuo pačiu laiku bus 
teikiami kunigiški šventimai, 
tai vyskupams teks parei
gomis pasidalinti. Pamoks
lą pasakys kun. Jonas Bal- 
kūnas.

Šiuomi tikrai nuoširdžiai 
lietuviškai kviečiame Ameri
kos lietuvius katalikus į 
šias Kryžiaus Kelių arba 
Kalvarijų šventimo iškilmes. 
Čia sudėta tūkstančių A- 
merikos lietuvių centai, čia 
sudėta nemaža ir jųjų gra
žiosios širdies, lietuviškosios 
meilės visam, kas sava, lie
tuviška, katalikiška. Štai ko
dėl Marianapolis Amerikos 
lietuviams toks brangus, nes 
savas. Marianapolis yra A- 
merikos lietuvių katalikų 
širdis ir toksai jisai turi lik
tis amžinai! Tai mūsų ti
kėjimo ir tautos židinys.

Marianapolio vadovybė tą 
Amerikos lietuvių katalikų 
palankumą pilnai supranta 
ir dideliai brangina. Ji lai
ko Marianapolį ne savo, bet 
visų Amerikos lietuvių ka
talikų nuosavybe. Todėl at- 
vykstantieji svečiai atvyk
sta į> savą kampą, pas sa
vus. Ir 
iškilmės 
didelės 
katalikų
kurias taip nuoširdžiai visi 
esate kviečiami ir laukiami.

šios besiartinančios 
bus tartum vienos 
Amerikos lietuvių 
šeimos iškilmės, į

Kun. Dr. J. K. Navickas, MIC

Indiana valstybėje planuo
jama turėti tikybos pamo
kas viešose mokyklose.

“VYTIS ir ERELIS
klų?
Ate. Po 11 
po T ir 5: 
mąjį ženki, 
damas afc 
Kl. Kokio, 
narni Aps 
Bonai?
Ate. Gali: 
pirkti už $ 
375 ar $

mokes-

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
ntas, primerkęs akis, neskubiai jį peržiurėjo 
s iki kojų.
is tamsta esi?

nų kainos Įpas buvo tiek netikėtas ir tartas su tokia pa- 
$7,400,oG: j Bezickas nesusigriebė greit atsakyti. Jį pa- 
$100 iki S- jmadinas.

prašau, kad tokiame keistame vizite pamir- 
ityti savo draugą. Tai ponas Bezickas.
stos pagelbininkas? — nesiliovė erzinęs Vaiš-

faktą, 
Federa-

pabrėžti 
; šiemetinį 
gresą dauguma Fe- 
skyrių ir prie jų 

,nčių draugijų, klu- 
kuopų užsimokėjo 

inius mokesčius mū- 
mo centrui — Fede- 
Tai yra geras žen- 
iris rodo, kad vis 
latomas organizuoto 
ngo lietuvių katali- 
imo reikalas. Reikia 
kad ir tos organi- 

ir draugijos, kurios 
savo metinių duok- 
ižsimokėjo, netrukus 
arys.

Pastaba: > 
ženklai gt 
ke, taupyk 
staigose£ 
surer of t 
Washing

Motf

te, kad Bezickas smarkiai paraudo, tai ty- 
jgiau pilstė aliejaus ant ugnies.
ne, — greit pertarė Pomadinas. — Jis ne 
nyboje. Tai laisvas savistovis lenkų dvar-

, i vas — savistovis — lenkų dvarponis, — kiek- 
plD3’ per dantis košdamas, tarė Vaišmantas. —Ir 

' s, savistovis lenkų dvarponis yra sutapęs su 
Cambr^ žandarų žvalgyba? Taip sau, savanoriško 

raukiamas, nori išmokti naudingo žandaroCambre

ton 
mokslinio 
kinkytis P

nuo bo^'

nekalbėt

s neišlaike. Žengęs artyn, riktelėjo:
as rubijonas litvinas tars dar vieną žodį, tai 
jam į žandą!
daktaras Bitinas skubotai žengė pirmyn, 

taip pat skubotai žengė atgal. Mėgstąs tra
giškas scenas Pomadinas, vos tramdydamas 
jo į jų tarpą.
dai, ponuliai, ramiai. Tuščia jų tų dramatiš- 

Kodėl gi mums taikiai nepasikalbėti? Juk

mardas Šimutis,
ALRKF sekr., 

Oakley Ave., Chicago.

nus
atuDUOr ku šauktis žandarų pagalbos, kad jus per
do.

Kailio

)s 30 d. Maskvoje 
aug namų ir kai ku- 
misarai girti žiūrėjo 
ėsi iš gaisro. „Saulė” 
j juos tuoj aus „elimi- 
1 Sako, karo laiku, 
aryti ,,vos preščono."

statyti. ■

f pręskime klausimą ramiu būdu. Aš matau, 
i Bezickas pasikarščiavo už priskaitymą jo 
irų tarnybos. Visai be reikalo, žandarų 

' ir naudinga ir, sakyčiau, garbinga.
. ,-rj Įjjjčiilnai suderinama su lenkų dvarponio ideolo- 
l ,' Negailestingai sutvirtino Vaišmantas.
gailina- v-j reįkejo pasikarščiuoti, bet, pažvel- 
daviu? \.|nbų jr pasiryžusį Bitiną, ponas Ksaveras su- 
ti, ka: pvo jausmus. Jis tik pasitenkino šia filo- 
kių ^'ifetaba:

tasis^ 1

Washington. — Civilinės 
aviacijos vadovybė pranešė, 
kad ateinančiais metais nu
matoma pastatyti 288 nau
jas lėktuvų stotis, kurioms 
skiriama 80 mil. 810 dol. 
Naujos stotys daugiausia 
bus statomos New York, 
New Jersey, Pennsylvanijos, 
Massachusetts, New Hamp
shire, Vermont valstybėse.

KATALIKAI ĮRUOŠĖ KA
REIVIAMS NAMĄ

Ruppiūčio 3 d. New Yor- 
ko arkivyskupijos vadovy
bė atidarė 17 E. 51 St., New 
Yorke, kareiviams laisvalai
kiui praleisti socialinį klu
bą, kurs bus atdaras kas
dien nuo 9 vai. ryto iki 
vidurnakčio. Namuose įreng
tas knygynas, žaidimų kam
bariai, salės ir 
mai didžiausi.

Šiais namais 
tis kareiviai ir 
kada jie turės
Namai bus išimtinai katali
kų draugijų priežiūroje. 
Anksčiau tas namas priklau
sė turtuoliui Frank Sturgis, 
kurs mirė prieš septynerius 
metus. Baldai gauti iš nau
jausio laivo ,,America,” kurs 
dabar perimtas į kariuome
nės tarnybą.

t.t. Patogu-

gales naudo
ju draugai, 
laisvo laiko.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is 
GB 6977 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
195 Hoyt 
County of 
premises.

195 Hoyt

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off

SOPHIE MULLER
St., Brooklyn, N.

the

NOTICE
GB 9768 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

is hereby given that License

Alcoholic
Foster Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

FOSTER AVE.
9423 Fostei- Ave.,

MARKET, INC.
Brooklyn, N.

No.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1304 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at 1 etail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery) 

" ’ Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 10659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
174 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

JOSEPH CONTI
174 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1310 has been issued tc the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic
727 Schenck Avenue, ...... __ ___ , .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

<108 Central N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 9770 has 
to sell beer 
the Alcoholic . . _ ___ _
804 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANCIS WEISSMAN 
855 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 10639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at" 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN WOLF & ROSE WOLF 
Ave., Brooklyn, N. Y.22 Rochester

No.

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

Beverage Control Law at 
Str., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 6252 has 
to sell bee.- 
the Alcoholic 
279 Woodbine 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH KUEHN 
279 Woodbine St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

479 Central

No.

MARIE BARR
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _
GB 1439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
876 Broadway, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

107 of
Law at 

Brooklyn, 
the

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N. Y.

No.

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 6235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Law 
Brooklyn, 

the

262 Reid
PATRICK 
Ave.,

J. HESTER
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE _____
EB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer it retail under Section 107 of 
the ’Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS C. GIANNONE 
Willoughby Rest. & Lunch Bar

330 Willoughby Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

118 Bay

No.

MEYER LEWENTHAL
(King J. Dairy)

Ridge Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE „ _____  „___
GB 10940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Court Street, Borough of 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

317 Court
FRANK ROMEO

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 
NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN'S 

G.IOR HOLDING CORP.
802 64th St., Brooklyn, N.

the

and

NOTICE is hereby given that License 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
280 Fulton 
County of 
premises. 
HARRY G.

Exec.

280 Fulton

No.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

BLUEMER & MRS. E. BLUEMER
Ėst. of George W. Bluemer 

Sandwich King
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 832 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1792 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1792 Pitkin
CARL SHAPIRO

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 890 has 
to sell beer 
the 
909 ___  _______  ________ _________
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

909 Livonia
IRVING ROTH

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 2325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Montgomery Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK J.
154 Montgomery St.,

be consumed on

McCORMACK
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 538 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

127 9th

No.

MIKE WOZNIK 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
EB 609 
to sell beer at retail under Section

Alcoholic

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

~ io7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK DOLANSKY 
345 Myrtle Ave , Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
8401 15th 
County of 
premises.

8101 15th

No.

Beverage Control Law at 
Avenue .Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SALVATORE ABBATE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
297 Wilson 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

297 Wilson
FRED BOSCHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4511 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STEINKE
4511 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section i07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 

WORKERS OF AMERICA
439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

— Kiekvienas save gerbiąs pilietis privalo naikinti 
maištininkystės dvasią visokiais prieinamais jam bū
dais, net ir padedant teisėtai valdžiai maištininkus 
gaudyti.

Tai buvo pasakyta ir savo elgesiui pateisinti, ir lie
tuvių inteligentams pasmerkti. Bet, darydamas net 
tokį lojalų pareiškimą, Bezickas būkštavo, ar nebus 
perdaug pasakęs, ii' neramiai pažvelgė į Bitiną. Bet 
Bitinas pasitenkino vien ironiška šypsena. Pomadinas, 
eidamas taikintojo pareigą, kalbėjo toliau:

— Aš suprantu, kad šitiems ponams labai nemalo
nu būti įtariamoj padėty, bet ką padarysi, kad ap
linkybės taip susipynė. Ir man norėtųsi tai išaiš
kinti tik atsitiktinu to drąsuolio atsilankymu. De
ja, teismas kitaip į tai žiūri, gi su teismu teks tam
stoms susidurti. Tai neišvengtina. Perdaug turime 
liudininkų, kad tą įvykį galėtume tylomis užgniauž
ti. Aš iš savo pusės nematau reikalo tamstų areštuo
ti. Užteks tik jūsų garbės žodžio, kad, reikalui atėjus, 
stosite prieš tardymo komisiją. Tamstos tą žodį duo
date?

Vaišmantas su Bitinu linktelėjo.
— Užteks ir galvos palenkimo, — nusišypsojo Po

madinas. — Tamstoms vis tiek neišsimoka pabėgti. 
Apylinkės bus saugiai dabojamos. Be to, bėgti būtų 
labai negudru, nes tuomi kaip tik įrodytumėt savo su 
revoliucijonierium santykiavimą. Tuo būdu mūsų rei
kalas kaip ir baigtas. Teks su tamstoms atsisveikin
ti. A! štai ir jie.

Ir pažiūrėjęs pro langą, Pomadinas pamatė grįžtant
Pirmasį kiemą raitus žandarus. Deja, be Andriaus, 

nuleidęs galvą ėjo Maksimas, tas pats, kurį Andrius 
taip klastingai buvo sužalojęs. Jis jau grynai savo su
metimais norėjo Andrių sugauti ir nebuvo abejonės, 
kad stengėsi, bet veltui.

— Na, ką, Maksim, nesugavote? — paklausė Poma
dinas.

— Nieku būdu ne! — atsakė žandaras.
— Matau, kad ne, — sausai pastebėjo Pomadinas, 

— nesistengėte kaip reikia.
Maksimo akys sužibo.
— Nereik nė minėti, jūsų malonybe, kad aš sten

giausi. Aš su tuo šuns ... e ... vyruku turiu savo są
skaitas. Manęs raginti nereikia. Ir mums visiems 
niežėjo rankos jį pačiupinėti. Bet jis turėjo geriau
sią arklį ir bematant atsidūrė miške. Negana to, jis 
pradėjo šaudyt.

— Ir jūs nusigandote, — pašiepė Pomadinas.
— Jis moka šaudyt, — suniurnėjo Maksimas, — ir 

turi Mauzerį, kurs neša toliau už mūsų revolverius.
Čia Maksimas parodė savo antakį. Tik dabar visi 

pastebėjo, kad žandaro žandas buvo kruvinas. Po
madinas sukeikė pro dantis. Tai jis pats padovanojo

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Boroug hof Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

338 Lewis
ABRAHAM LEVINE
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUNRISE BEER DISTRIBUTORS, INC. 
984 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
8013 20th 
County of 
premises.

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

8013 20th
BENJAMIN SKLAR

Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
9508 Flatlands Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

EVELYN 
9508 Flatlands Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

No.

GEFFKEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. .

THEODORE SHORE 
Washington Butter & Egg Mkt.

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT, 
(Gibralter Food Stores)

5311 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MIKE
(Clinton

408 Myrtle Ave.,

to be consumed on the

KASIDONIS
Coffee Shoppe)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK THOMAS ZINO 
d-b-a Frank Zino & Son

965 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
184 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
JACOB PALUSZEK 
184 Bedford

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Ave..
& JOHN ZIELINSKI 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 779 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
55 Powell 
County of 
premises.

55 Powell

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to

Control
Borough of

> be consumed on

ANNY 
St..

SPATZ
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
324 Thatford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

\ DORRIS
324 Thatford Ave.,

AMMAR
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 782 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

geisi, 
vienas 
jį dar 
žaizdą.

Andriui tą Mauzerį. Bet galop susivaldęs, žandarų va
das tarė:

— Na, vyras iš tavęs, Maksim. Matau, kad sten- 
Ir gerai padarei nelysdamas į pavojų. Mums 
žandaras brangesnis už dešimtį banditų. Mes 
suimsime. Tuo tarpu eik ir apsiraišok savo
Ar labai sužeidė?

— Nieku būdu ne. Tik odą nubrozdino. Bet iš 
karto susmukau ir būčiau iškritęs iš balno, jei drau
gai nebūtų prilaikę. Dabai' — nieko,, tik kraujas kiek 
varva.

— Nesiseka tau su tuo revoliucijonierium, — tarė 
Pomadinas, bet, susigriebęs, pridūrė: —ir mums vi
siems negeriau. Tai kažkoks įkūnytas kipšas ... Na, 
Maksim, eik kpsivalytų ir pasakyk žandarams, kad 
tuojau išvykstame.

Maksimas, kareiviškai sudavęs kulnimis, apsisuko 
ir išėjo. Užviešpatavo nejauki tyla. Vaišmantas, 
riam ūpas stebėtinai pagerėjo, dabar tik atsiminė 
mininko pareigas.

— Kur tamstos taip skubate? Pabuvokite dar 
mus. Gal — vynelio?

ku- 
šei-

pas

An-Tas pasisiūlymas vynu pavaišinti atrodė lyg 
driaus išsigelbėjimo sugertuvės. Bitinas nežymiai šyp
telėjo. Tik to dar trūko, kad būtų išsigerta į An
driaus sveikatą. Bet svečiai nuo vaišių atsisakė. Ne
buvo tam nė ūpo, nė prietelingumo. Vis dėlto Poma
dinas, kurs mėgo ir mokėjo viską apdailinti, labai man
dagiai atsiliepė:

— Gaila, kad negalime priimti tamstos svetingumo. 
Mūsų ūpas — nepergeriausias. Be to, nėr laiko gaiš
ti. Reikia padaryti žingsnių tam drąsiam ponaičiui 
suimti. Jis su savo Mauzeriu nejuokauja, tai ir mes 
tuo pačiu atsimokėsime. Nuo šio laiko žandarams į- 
sakymas: suimti gyvą ar — nukautą. Iki pasimaty
mo!

Ir, kareiviškai nusilenkęs, Pomadinas atsisveikino. 
Bezickas nė žodžio nepratarė, nė galva nelinktelėjo. 
Išdidžiai suraukęs skruostus, jis nusekė paskui Po- 
madiną.

— Išdidus ponas! — aitriai pašiepė Bitinas.
— Mums gerai iš jo juoktis, — tarė Vaišmantas, — 

bet jam, vargšeliui, ne taip jau lengva. Išdidumas tai 
sunkiausia lenkų našta. Gyvenime gi būna tokių mo
mentų, kada su išdidumu nėr kur dėtis.

— Ir tokių momentų vis daugiau atsiranda, — su
tvirtino Bitinas.

— Taip, gyvenimas gerokai sumužikėjo, — nusišyp
sojo Vaišmantas.

Čia pašnekesys nutrūko. Buvo daug apie ką kal
bėtis, bet šiuo momentu tyla iškalbingesnė už žodžius. 
Abu žinojo, kad jų mintys sukasi apie — Andrių.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI 
Ave., Brooklyn, N. Y.414 4th

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

NOTICE
GB 1350 _ ...
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

593 3rd
FRED THAENS

Ave., Brooklyn, N.

the

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

NOTICE
EB 2560 ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Broadway & 191 So. 8th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

216
191

the premises.
ANTHONY KUBILIUS 

Administrator of Estate of 
CONSTANTAS FRANCKEWICUS 

Broadway, 
So. 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2464 has ‘___
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Eldert St. & 1293 Bushwick Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
HOWARD HECTOR—ARCHIE TUTHILL 

68 Eldert St., 
1293 Bushwick Ave.,

been issued to the undersigned

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beei" at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4223 Second Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AXEL G. F. PEDERSEN 
Hi-Ge Restaurant & Bar

4223 2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER
Street, Brooklyn, N. Y.40 39th

NOTICE 
EB 2068 
to sell beer, at Retail under Section 107 of 
the Alcoholic ~ 
948 Halsey Street, 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

948 Halsey
KARL HEUER

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is 
EB 454 has 
to sell beer, 
the Alcoholic ___ _
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

XV.
Revoliueijonieriu mitingas

Dangus geriausia pastogė, 
metus labai prietelingas. Bet, 
turėta ir kita pastogė — tėvo namai. Jis kažkaip bu
vo įsitikinęs, kad į Pomadino širdį įvarė prietaringos 
baimės, kuri neleis žandarui paliesti Stuobrių grįčios. 
Instinktyviu nujautimu jis neklydo. Pomadinas, nors 
turįs stiprią žandarų apsaugą, neišdrįso vienok eiti 
prieš griežtą Andriaus įsakymą — nekliudyti jo tė
vo. Andrius dabar buvo gaudomas. Prieš jį buvo 
sumobilizuota žymi žandarų pajėga, tačiau Pomadi- 
nui vis rodėsi, kad jei užkliudys Andriaus tėviškę, tai 
baisusis revoliucijonierius kažkaip sugebės jam atker
šyti. Ir abudu dramos dalyviu — Pomadinas ir An
drius — tarsi sutartinai tą žinojo, žandaras, lyg teleo- 
patiškai susikalbėdamas su revoliucijonierium, neišdrį
so laužyti jo įsakymo, gi revoliucijonierius, tai nu
jausdamas ir tuomi pasinaudodamas, -apsirinko sau 
buveinę tėvo namuose. Jis jautė, kad kol kas čia jam 
saugiausia buvoti. Suprantama, jis negyveno tėviš
kėje pastoviai. Iš čia jis darydavo visokius žygius, 
bet iš kelionės vis gan dažnai pas tėvus užsukdavo.

Kalmabuoju momentu Stuobrių namuose Andriaus 
būta ne vieno. Jis turėjo svečių. Visi, tur būt, pa
našaus tipo, nes jų kalbos sukosi apie perversmą, kurį 
jie norėtų padaryti rusų pavergtoje Lietuvoje. Tačiau 
jų sumetimai perversmui sukelti nebuvo vienodi. Da
lyvių pažiūros tiek skirstėsi, kad buvo numanu, jog čia 
esama visokio plauko sąmokslininkų. Jų kalbos karš
tos, sumanymai platūs. Vyravo žymi internacijonaliz- 
mo kryptis. Tuo atžvilgiu ypač pasižymėjo vienas žy
diškos išvaizdos tipas. Jis sakėsi esąs ispanas, vardu 
Farnese. Niekas tos garbės jam garsiai neužginčijo, 
bet mintyje kiekvienas nusprendė, kad tai Kauno žy
delis. Nosis, lūpos, plaukai neklaidingai įrodė semi
tišką jo kilmę. Galėjo kada ir buvoti Ispanijoje, bet 
baskų tėvynė neišdildė jame to pažįstamiausia lie
tuviams žydiškojo tipo.

Farnese buvo labai drąsus ir ryžtingas — kalbėjo.
— ... Pasaulinė revoliucija!

džiaugsmo, kiek naudos. Visi 
bus turčių, nebus nė skurdžių, 
se, reikia tik pradėti. Ir štai

Jis platus, ir vasaros 
be dangaus, Andriaus

Kiek čia kilnumo, kiek 
žmonės bus lygūs, ne- 

Pajėga mūsų ranko- 
tą pradžią jau padarė 

mūsų draugas, šių namų šeimininkas. Garbė jam! 
Bet, vyrai, nenuleiskime rankų. Pastūmėkime pradė
tąjį darbą. Griaukime caro valdžią! Juk ji spaudžia 
lietuvius ir... ir ... ispanus!

Čia kalbėtojas kiek susipainiojo. Jo norėta pasaky
ti: ir žydus, bet tuoj susigriebė, kad jam, ispanui, žy
dai neturėtų rūpėti, taigi greitomis ištarė — ispanus, 
ir pats tuoj susiprato pasakęs nesąmonę.

(Bus daugiau)
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MOTERŲ S-GOS SEIMO 
PRADŽIA

Philadelphia, Pa.

Baltimore, Md. — Moterų 
Sąjungos seimas pradėtas iš
kilmingomis mišiomis šv. Al
fonso lietuvių bažnyčioje. 
Mišias atnašavo kleb. kun. 
J. Lietuvninkas. Seimą ati
darė pirm. E. Paurazienė.

Seimo prezidiumą sudaro 
pirm. S. Sakalienė, vicepirm. 
M. Vaičiūnienė, rašt. Justa 
Karpiūtė ir A. Stakienė. 
Sveikinimų ir rezoliucijų ko
misijoje Laukaitienė, Čepu
lienė ir Vencevičienė. Pirmą 
dieną atstovių buvo per 60.

S. Subatienė.

Lake wood Park, Pa.
27 Lietuvių Diena

27 Lietuvių Diena įvyks 
rugpiūčio 15 d., Lakewood 
Park, Pa. Apie 30,000 lie
tuvių iš visos Amerikos su
važiuoja minėtą dieną. Tiks
las šios dienos labai gražus 
— paremti lietuvių vienuo
lynus.

Mūsų vienuolynai atlieka 
didelius darbus. Auklėja mū
sų jaunimą lietuviškoj, ka
talikiškoj dvasioj, padeda pa
laikyti lietuvišką dvasią iš
eivijoj. Todėl visi turime 
palaikyti šias įstaigas. Lie
tuvių diena Lakewood Park 
kasmet yra gera proga pa
dėti toms įstaigoms gyvuo
ti, nes pelnas nuo ženklelių, 
kuriuos parduoda kiekviena 
parapija, nuo automobilių 
kortelių kurias pardavinėja 
mūsų jaunimas įvažiuojant 
į parką, nuo kolektos, kuri 
yra renkama šv. Mišių me
tu, nuo koncerto, kuris į- 
vyksta 2 vai. po pietų par
ijo pavilijone ir 20 nuošim
tis nuo šokių, kurie įvyksta 
vakare, skiriamas šv. Ka
zimiero, Chicago j, šv. Pran
ciškaus, Pittsburgh, Tėvams 
Marijonams, Thompson, Con
necticut ir Seselėms Nu
kryžiuotojo, Elmhurst.

Lietuvių diena tik tuomet 
pasiseks, jei kiekvienas kle
bonas bažnyčioj iš sakyk
los paragins savo žmones 
gausiai vykti į Lakewood 
Park, rugpiūčio 15 d. ir jei 
visi žmonės paklausys sa
vo klebono ir gausiai vyks 
į Lakewood Parką.

11 vai. rytą paviljone iš
kilmingos šv. Mišios, kurias 
atnašaus kun. M. F. Dau
mantas iš Girardville, Pa. 
Jam asistuos kun. Dr. C. 
Batutis iš Shenandoah, Pa. 
ir kun. S. Venslauskas iš 
Mahanoy City, Pa. Jungti
nis lietuvių parapijos cho
ras giedos lietuviškas gies
mes. Kun. P. Lunskis iš 
Mt. Carmel pasakys pamoks
lą.

2 vai. po pietų įvyks tu
rininga programa. Visi apy
linkės chorai atliks gražią 
ir stropiai prirengtą dainų 
programą. Dainuos varg. Br. 
Nekrašas iš Minersville, Pa. 
Jam akompanuos Dr. Ro
bertas Braune iš Pittsville. 
Adv. V. Krencevičius iš She
nandoah, pasakys prakalbą 
anglų kalboj, o ,.Garso” red. 
M. Zujus pasakys prakal
bą lietuviškai.

8 vai. vak. tame pačiam 
pavilijone įvyks šokiai Par
ko valdyba duos 20 nuošim
tį Lietuvių Dienos Komite
tui.

Telieka man užkviesti vi
sus lietuvius gausiai vykti 
į Lakewood parką, rugpiū
čio 15 d. Jei visuomenė nuo
širdžiai parems, užtikrinu, 
kad Lietuvių Diena šimet 
bus pasekminga, Kas gyvas, 
važiuokime į Lakewood par
ką rugpiūčio 15 d.

Kum M, F. Daumantas,
L. D. Kom. pirmininkas, 

Girardvillės liet. par. kleb.

Seselių sukaktis

Šių metų rugpiūčio mėnesį 
dvi seselės kazimierietės, se
suo Leokadija ir Uršulė su
laukia 25 metų sukakties, 
kai jos padarė vienuoliškus 
pažadus.

Sės. Leokadija gimus Lie
tuvoje; atvyko su savo tė
veliais į Wilkes Barre 1901 
m. Mokytojos darbą dir
ba taip pat jau 25 metus. 
Ji buvo daugelyje mokyklų, 
o pas mus, šv. Kazimiero par. 
mokykloje, jau tris kartus 
ir jau išbuvo 8 metus kaip 
mokyklos vedėja. Ji labai 
linksmo būdo, visiems ma
loni. Ji kilusi iš Mačiulio- 
nių šeimos, kuri yra davusi 
dar dvi seseles vienuoles 
(Klotildą ir Juditą) ir du 
kunigus vienuolius — kun. 
Mačiulionį, marijoną ir kun. 
Pijų, Dieviškojo žodžio kon
gregacijos misijonierių.

Seselė Uršulė gimė Šilalės 
par. Ežerskių šeimoje. Mo
kėsi mergaičių gimnazijose 
Kaune ir Šiauliuose. Atva
žiavusi į Ameriką įstojo pas 
kazimierietes. Jai teko mo
kyti Scrantone, Mount Car
mel, Chicago ir Cicero. Nuo 
1925 m. moko Philadelphi- 
joje. Jos mėgiamiausi mo
kiniai patys mažyčiai. Ji pui
kiai juos paruošia vaidini
mams. Ji pati ir vaidini
mams veikalėlius parašo.

Sveikindami abi seseles 
jubiliates, linkime joms Die
vo gausios palaimos tolimes
niame lietuvių jaunuomenės 
auklėjimo darbe.

Užumeckų sukaktis
Birželio gale Marijona ir 

Antanas Užumeckai sulaukė 
vedybinio gyvenimo 45 me
tų sukakties, kurią ją pa
minėjo labai kukliai. Užu- 
meckas savo žmonai įteikė 
45 rožių puokštę. Sukaktu
vininkai turi užauginę tris 
sūnus — Raimondą, Medar
dą ir Edvardą. Vyr. sūnus, 
Raimondas, kaip ir tėvas, 
yra graborius. Edvardas ver
čiasi nuosavybių pardavinė
jimu. Šiuo metu A. Užu- 
meckas, suimtas ligos ir se
natvės, mažai kur gali pa
sidarbuoti, bet seniau jis 
labai daug dirbo tautinėje 
srityje. Daug yra pirmi
ninkavęs, daug vadovavęs. 
Linkiu Užumeckams sulauk
ti auksinio jubiliejaus.

Vedybos
Liepos 20 d. Veronika Ma- 

saitytė, ilgametė šv. Kazi
miero par. choro narė, ište
kėjo už Klemenso Šinkūno. 
Liudininkais buvo B. šin-

Šis piknikas yra vienas svar
biausių parapijos pramogų 
vasaros metu. Kiekvienas 
parapijietis ir lietuvis pri
valėtų paremti šį išvažiavi
mą, kaipo svarbų įvykį pa
rapijos gyvavime.

Kaip važiuoti: Take rou
te 29 to Union, pass the 
„Flagship” and „Howard 
Johnson” and at the first 
traffic light turn left on 
Springfield Ave. Go to E. 
Broad Street., there turn 
right and go straight for 
about a half a mile to 
Gallow Hill Rd. which con
tinues as Division Ave. Go 
straight ahead to Meadow 
Grove which is on the 
right hand side . Iš Eliza
beth route No. 28 iki Cran
ford.

Piknike bus leidžiami į- 
vairūs laimėjimai. Bus gra
ži programa, kuri visus 
linksmins per pikniką. Or
kestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžan
ga tik 35 c. Specialūs auto
busai į pikniką išvažiuos 
11 vai. nuo bažnyčios, 207 
Adams Street. Prašome vie
tas užsisakyti iš anksto. 
Kelionė į abi pusi tik 75c. 
Tegu visi keliai sekmadie
nį, rugpiūčio 10 d. veda į 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos pikniką.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
t;> sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 13th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE
7617—10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6169 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■115 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN FARBER
415 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consutnea on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523—Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES

Baltimore, Md.
— Mirė Jieva Mikalajūnie

nė, sena parapijietė. Stai
ga mirė dantų gydytojo dr. 
Levicko dėdė.

— Kun. A. Dubinskas su
grįžo iš atostogų. Kun. Dr. 
Mendelis išvyko į Washing- 
toną, kur katalikų universi
tete klausys paskaitų.

— Mot. S-gos delegačių 
jau buvo matyti rugp. 3 d. 
bažnyčioje. Iš Cleveland© at
vyko Kaz. Štaupas, atvežė 
kelias delegates ir adv. St. 
Gabaliauską.

— Jau 96 metai, kai pa- 
konsekruota šv. Alfonso baž
nyčia. šią sukaktį atžymės 
ir Mot. S-gos seimas.

J. K.

Newark, N. J.
Šv. Trejybės lietuviu pa

rapija turės savo didelį iš
važiavimą ir pikniką, sek
madieni, rugpiūčio 10 die
ną, Meadow Grove, 166 Di
vision Ave., Cranford, N. J. 
(Gallow Hill Road tęsinys).

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL LANAHAN
369 19th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 So. 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID KAPLAN 
Kaplan's Delicatessen

365 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control. Law at 
471A 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471A 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002—75th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE MUSICUS 
2002—75th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32’/į Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32į4 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN 
(Sam’s Tavern)

1213 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Ave., Borcugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALVIN’S DELICATESSEN
728 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & D. DINER 
6520 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to le consumed on the 
premises.

MAX ROSEN & MAX SEIDMAN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM KROS
200 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6009 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE
4323 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4018 Glenwood Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ’2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Jamaica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LINA HAUSCH
680 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEANNE GOTTHEIL 
Century Food

153 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDMAN & ABE JORTNER 
1808 Kings Highway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA
1611 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 32nd Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1553 has been issued to the undersigned 
to seb beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

JOSEPH THALER
77 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
308 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNICE KAYHOE
308 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
510 Empire Blvd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7802 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAVOY TAVERN. INC.
7802 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY SHIFFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE ROSEN
372 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ISRAEL BEGUN & BERNARD SILVERMAN 

Parkside Busy Bee
201 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at -etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
923 Roder Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume'd off the 
premises.

ANGELO EMANUELE
Italian American Grocery & Fruit Market 

923 Roder Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MECHAEL HUDYMA
1845 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ito. 
GB 6298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES F. BUSCHMANN
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CATHERINE WATROBSKI 
(Baran’s Food Store)

648 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO B. LOHSE
253 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MAX LASHER
374 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SAIER
297 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CORTESE
302 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO COLACINO
356 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KRAMER
233 Smith St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET BARBIERI
176 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE B. SICKLES
119 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' 
GB 6762 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Se< 
the Alcoholic Beverage Contr
County of 
premises.

Street, Borough <i 
Kings, to be consul

.'-ViV‘

JsGEDULO pamal
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JERRY SPORTIELD 
Jerry’s Groceries “ 

St., Broo
------------------ i

NOTICE is hereby given that 
EB 706 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Sec $ 
the Alcoholic Beverage Contn 
6504 Bay Parkway, Borough o 
County of Kings, to be consul 
premises.

VITO GIANNINI I 
Bay Parkview Taveri

6504 Bay Parkway Broo

is hereby given that

NOTICE is hereby given that 1 
GB 1710 has been issued to the, 
to sell beer, at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Contrt 
5822 Fourth Avenue. Borough o 
County of Kings, to be consult 
premises.

kai suka- 
mėnuo nuo 
. didvyrių 
i, Apreis- 
„je M ’>'• 
gedulingos 
įo 22-24 

Lietuvos 
vėles. Pu-

Atsilankiusių 1 
tarpe buvo ir Lieti 
konsulas Vyt. Staš 

žmona.

VIEŠI DETROIr

5822 4th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO

104 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENI KLEIN 
Klein’s Delicatessen

1782 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER 
(Pep’s Self Service Dairies)

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Av.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE FORMAN
(Abe Forman’s Wholesale Provisions) 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2231 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher’s Bar &' Grill

282 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6157 has been issued to the undersigned 
to sell be»r, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JOHN GMELCH
438 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at
326 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
premises.

326 Graham
ANTONIO BOCCIO 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER
416 Brighton Beach Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Mrs. JEAN KASPRZAK
371 Oakland St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Coney Island Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER RUDEN
1638 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Glenmore Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM STACKOWITZ
414 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

Ona Šimonienė 
lėmis, F. ir A. S 

‘i., ši 
atostogavo BrookI; 
Island apylinkėse, 
kai, aplankė sav 
ir draugus ir Joj 
pasimaudę saulė 
iuose, grįžo sav 
)ilium Detroitan. 
monienė su dūk 
gesniam laikui aj 
J. ir E. Mačiui 
havene. Ona Ši] 
Elžbieta Mačiuli* 

serys.
Detroite dabai 

kiai dirbą ir n 
dirbą, 
roite 
negu

. k Fede- Detroit, Mich,

rko apskri-
BARNEY GOLDSTEH 
(Magnet Food Center

Av"' Br“i jedotos eg.
NOTICE 
GB 10120 
to sell beer, at retail under Sec 
tho Alcoholic Beverage Contro 
1914 Avenue M, Borough of 
County of Kings, to be consuni 
premises.

is hereby given that 
has been issued to the

ir muz. 
gai kunigas

HERMAN BERNSTEU nl8ing DUSI' 
(Taystee Food Stores) r 

Avenue M, Brook jus kovose
■o visa baž-

Cj ky Olli LXWI1 iJstsUtJVl IV V11R7 I ' # ,
to sell beer, at retail under Sect .„a mirtina 
the Alcoholic Beverage Contro

Borough of Jįgjg Į)UV0 
be consum

■jais, bet gi-

1914

NOTICE is hereby given that I 
EB 810 has been issued to the

7112 Bay Parkway, 1 
County of Kings, to be con: 
premises.

LOUIS

7112 Bay

MOLOD & JACOB ZUCH
M. & Z. Delicatessen . nrftsiver- 

Parkway, Brook 10 Pr<lS1VC1
NOTICE is hereby given that li.iiS' 
EB 862 has been issued to the 1 
to sell beer, at retail under Sect 
tho Alcoholic Beverage Control

........... ............... _ ..........pats klebo
70 Kingston Avenue, Borough of -Uq Pakai 
County of Kings, to be consum
premises.

FRANCES GRANT 
(Spic & Span Rest. & Bi

Ave., Brook70 Kingston

hereby given that L 
been issued to the 
at retail under Sect.

Beverage Control

NOTICE is 
EB 526 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _____ _
432 Christopher Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

ivo kun. Pr. ' 
į, Kenosha, 
klebonas ir] 

į a Po mišių, 
įedojimo per- 
Pakalnis ta-

Pragyvei 
esąs žymi 
Brooklyno

STOJA VIENI

LILLIAN GROSS .
432 Christopher Ave., Brook . ZUUĮ. OUB1 
NOTICE is hereby given that Li paillOksliDID 
EB 587 has been issued to the u nrtrilli __
to sell beer, at retail under Sect! “jįlul 
the Alcoholic Beverage Control
2701 Tilden Avenue, Borough of
County of Kings, to be consume
premises.

WILLIAM C. BRANDAI v<
2701 Tilden Ave., Brooklj CIOS iaiS

gausius tau- 
ie už Tėvynę

NOTICE is hereby given that Lii 
EB 2063 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Sect!, ) 
the Alcoholic Beverage Control 
806 43rd Street, Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’J 
806 43rd St., Brookly

ivo gyvybes, 
per aną di- 

ii griuvėsiai, 
i Tačiau ne- 
i yra tokių

4 d._ 4 
išvyko 
vienuo

Rugp. 
masonis 
ventūro 
šone, N. J., pra 
tą. Draugai Ii 
sisekimo.

Ant. Tumas* 
tapti pranciško

BUVO KO

<41 yia iun.14

NOTICE is hereby given that Li< JIĮ, kurifi SU- 
EB 861 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sectic 
the Alcoholic Beverage Control 
881-883 Flatbush Ave., Borough of 
County of Kings, to be consume, 
premises.

GARFIELD CAFETERIA. IF 
881-883 Flatbush Ave., Brookly

L. K. Feder; 
se, įvykusiam

S Parod5 d„ Marianapo
i Lietuva nori 
Mnepriklau-

NOTICE is hereby given that Lie Mmfttclininlrn EB 566 has been issued to the un ^DlOtSllIllIlKU
to sell beer, at retail under Sectid j 
the Alcoholic Beverage Control 1 
495 Grand Street, Borough of . 
County of Kings, to be consumed ■

vėrė susirin-
traukė aša-

premises.
ANNA M. GINKUS

495 Grand St., Brooklyi

New Yorko 
stovavo Ona 
nielius J. A1

a jauni pasi-

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 742 has been issued to the un<
to sell beer, at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control

kad pasaulis 
Lietuvos vei-

ridėjo „Libera”
124 North Sixth Street, Borough of B',i TUcrnan 
County of Kings, to be consumed vZgcSU LNa

:riaus ir kata-
Brookiyu.^ skirstėsi

premises.
PETRAS PUSNIKAS

124 North 6th St.,

NOTICE is hereby given that Lic« 
EB 1535 has been issued to the un< 
to sell beer, at retail under Sectioi) 
the Alcoholic Beverage Control 
327 Bedford Avenue, Borough of I3 
County of Kings, to be consumed 
premises.
GABRIEL RAVEN & LILLIAN FRE 
327 Bedford Ave., Brooklyn

’-hyčios.

Dulkė ir Juoz

LIETUVI 
ATG;

New Yorke
tuvių Diena 
užmiršta, b 
administracij 
miršti, nes 1 
da „Amerikt 
rie vienokiu 
du ją atsiir 
sys Pusvašl 
ralienės pai 
kėjas, L.

‘t NAMUS
11 beer, at retail under Section .» . , ”
Alcoholic Beverage Control : j|; 9 SCilllVnU dovaną — 

u.ix Quentin Road, Borough of B , , .
premisesof Kings’ to 1)6 conBumcd airiškas namas, Šį savo Ian

NOTICE is hereby given that 1__ __
EB 2581 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section3 
the r...
3121 Quentin Road,

HAROLD J. YAUCH 
3121 Quentin Rd., Brooklyn

ii, garadžiai.

NOTICE is hereby given that Lice: I] VifiTlOR dvifi- 
EB 2156 has been issued to the und .,

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
755 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FRANK J. DOMBROWSKI MEM. ASS’N 

755 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEGELKE H. TIMMERMANN
112 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

kis paauki 
pasakydami 
susilaukiau“ sz s' licxo MW1L looUCU LXItt Llllvl | Į 11 nV

to sell beer at retail under Section Wmi IHOdeT- . „ i j
the Alcoholic Beverage Control I ’ ** ką, tad
299 Kings Highway, Borough of B ■ lamai £arud- T 
County of Kings, to be consumed , ’,° ' „Amerika------------to be consumed 
premises.

ABE-SAL DELICATESSEN CO., 
299 Kings Highway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 497 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section: 
tho Alcoholic Beverage Control 
78 East 18th Street. Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

D. & J. CAFETERIA, INC. 
78 E. 18th St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 2158 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section 
the ...............
3175 Coney 
County of 
premises.

K & 
3175 Coney

-moderniški pa^
„Amerikai” 
čiū gerąją: 
St. Pusvaš 

„Am.” s

Laisuiuotashereby given that Licen

RAKANDUI

Tel. HArrison 6 -1693

310 John Street

Harrison, N. J.

J DINER & REST., INC 
Island Ave., Brooklyn,

Alcoholic Beverage Control 
Island Av., Borough of B 
Kings, to be consumed .

achulis

Woodhaven, N.Y

e lengviems išmokėjimai

NOTICE is
EB 1527 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
2032 Coney Island Av., Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER, 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
EB 2246 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
937 Flatbush Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MORRIS GELFAND 
937 Flatbush Ave., Brooklyn,
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reby given that License No 1 
>een issued to the undersigned 
t retail under Section 107 of 

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn 
igs, to be consumed off the

LANK T, SKELLY
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
ghway. Borough of Brooklyn 
ngs, to be consumed off the

LES F. BUSCHMANN 
[hway, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

ings, to be consumed off the

JOHN DETTER
Ave., Brooklyn, N. Y.

įereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
) Beverage Control Law at 
t N, Borough of Brooklyn, 
ings, to be consumed off the

IARRY MARMAROSH
N, Brooklyn, N. Y.

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

o Beverage Control Law at 
n Avenue, Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed off the

HERINE WATROBSKI
Baran’s Food Store) 
n Ave., Brooklyn, N. Y.

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

c Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Lings, to be. consumed off the

HUGO B. LOHSE
Brooklyn, N. Y.

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

c Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Lings, to be consumed off the

MAX LASHER
ve., Brooklyn, N. Y.

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

ic Beverage Control law at 
Avenue, 

Lings, to

KARL

'iq^tMteM*****
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Premise.

ETOS ŽINIOS
- Kdingos gedulo pamaldos
NOTICBi,?!

to ’* '“t I -----šeštadienį, kai suka-
6504 . . -_____________
Coonty į ►ML
Pamilęs. ik
cXy^^tjai vienas mėnuo nuo 

įį Lietuvos didvyrių 
6504 PtįljiH10 Kaune, Apreiš- 

^kr. bažnyčioje 10 vai.
H^ltlaikytos gedulingos 
Va&vIos už birželio 22-24 
5822 Focį’,; į • • '

premise,
S 

5822 4th A^i 

NOTICE į 
GB 101»hit 
to sell b® 
G“ Alate 
1814 Awtj J 
Comity o( 
premises.

msiųjų dėl Lietuvos 
lietuvių vėles. Pa- 
užprašė L. K. Fede- 
New Yorko apskri-

Atsilankiusių bažnyčion 
tarpe buvo ir Lietuvos vice
konsulas Vyt. Stašinskas su 
žmona.

VIEŠI DETROITIEČIAI

ausia atgiedotos eg- 
i. Jas jautriai giedojo 
. Pakalnis ir muz. 
rankus. Kai kunigas 
j susirinkusius pasi- 
už mirusius kovose 

_ j, suklupo visa baž-
pSa01 fžviešpatavo mirtina

wins fehri retkarčiais buvo 
7112 Biy hh*|: 

NOTICE ii ui 
EB 862 lai UI 
to sell beH,"s j 
the Atataul 
70 Kingsa s I 
County of Ej S 
premisa F

ru ,S* ‘1 
70 Kingam iK E 
NOTICE ii uli 
EB 526 bu tel 
to Bell beer.pJ 
the Aloto įll 
c: 
County of fc, | 
premisa !

432 ChriSotte

NOTICE ii tel 
EB 587 batai J 
to sel) bes. c • | 
the Alate □ 
2701 Tilden 
County of fca 
premisa 

WHJlfl 
2701 Tildai te 

NOTICE ii tea, 
EB 2063 buto; 
to sell beer, ii s 
the Alate h 
806 43rd tel 
County of Em I 
premisa 

’ COOPEEAffilj 
806 43rd St,

NOTICE is te, 
EB 861 hu bB!_.
Jhe^Ai^k- ės kaina parodė 
881-883 Eisite i 
County of Em 
premisa

GAW 
881-883 Flute.

NOTICE is te 
. EB 566 hast 
,.fce“Aite filiai vėrė susirin-

1914 Asss^Y

NOTICi h k? 
EB 810 bu?! 
to sell te’j 
the Alettes ? 
2112 5-ki 
Cmmtv m r 1

:iama tyliais, bet gi- 
| skausmo prasiver- 
i verksmais.

laikė pats klebo- 
i. Norbertas Pakal- 
i asistavo kun. Pr. 
s, Kenosha,
ietuvių klebonas ir

432 Čhrištofeįj Kruzas. P v. mišių, 
era” giedojimo per
am. N. Pakalnis ta- 
jautrų žodį. Susi- 
sakė pamokslinin- 
smingam žygiui — 
i už kilniausius tau- 
B, kurie už Tėvynę 
Įųž Bažnyčios lais- 
lvė savo gyvybes. 
I kaip per aną di- 
ą, vėl griuvėsiai, 
ašaros. Tačiau ne- 
|rnė, kai yra tokių 
s vaikų, kurie sa-

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAIER
Brooklyn, N. Y.

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

c Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

lings, to be consumed off the

ITVE TRADING ASS’N, INC. 
e., Brooklyn, N. Y.- *.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

c Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
ings, to be consumed off the

IOSEPH CORTESE 
, Brooklyn, N. Y.

įereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
i Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
ings, to be consumed off the

TONIO COLACINO
Brooklyn, N. Y. I

ereby given that license No. > ___ , —-
been issued to the undersigned in 
at retail under Section 107 of ’ r“
c Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, —
Lings, to be consumed off the 495 Grand [UVę, kad paSailllS 
JOSEPH KRAMAR ]

it., Brooklyn, N. Y.

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

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

IRVING KRAMER 
St., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
ias been issued to the undersigned 
•r, at retail under Section 107 of 
lolic Beverage Control Law at 
h Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

MARGARET BARBIERI 
i St, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 107 of 
iholic Beverage Control Law at 

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

ROSE B. SICKLES 
St, Brooklyn, N. Y.

kad Lietuva nori 
is laisva, nepriklau-

nas pamokslininko

1 County of Eę 
I premisa

AB.

irdis, traukė aša- 
ailėti jauni pasi-

krą Lietuvos vei- 
iai aidėjo ,,Libera”

th 
>t

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

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

SALVATORE BURRAFATO 
renue Z, Brooklyn, N. »•

2 is hereby given that- License No. 
0 has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 101 of 

Icoholic Beverage Control Law at 
leepshead Bay Rd., Borough of Bklyn.

of Kings, to be consumed off the 
S' JOHN J. DURKIN 
heepshead Bay Rd., Brooklyn, N. »• 

IE is hereby given that License, No-
10 has been issued to the undersigned 
I beer, at retail under Section 107 ot 
Alcoholic Beverage Control U* “ 
rescent Street, Borough of Brooklyn. 
f of Kings, to be consumed oft tne 
ies.

HELEN HELMS v
Irescent St,__________ Brooklyn, N. »•

CE is hereby given that License No. 
523 has been issued to the nndersipi
11 beer, at retail under Section K" 
Alcoholic Beverage Control
Coney Island Av„ Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed oft 
ises.

Coney

'ICE is hereby given that License 
1837 has been issued to the undersiP1 
sell beer, at retail under Section 10< 

Alcoholic Beverage Control U 
Glenmore Avenue, Borough of BrW y 

inty of Kings, to be consumed oft «■

SAM STACKOWTTZ „ 
Brooklyn, N. >■

that License. N* 
idersigaea

— of 
tt

NOTICE is bss 
EB 742 his he 
to sell bier, its 
the Alcoboik I v
i?1 North &ir irsai. Užgeso žva-County of Khj °
premises. 

PEL
124 North ftli

NOTICE is let 
EB 1535 huto 
to sell beer. B s 
the Alcohcfe

1 327 Bedford te 
County of Eqs 
premises. 
GABRIEL MW 
327 Bedford Ab

NOTICE is tot 
EB 2581 his te 
to sell beer, t s 
the Alate I 
3121 Questa b 
County of E? 
premises.

3121 Quenthu

NOTICE is tef 
EB 2156 hu te 

toe"1^ PS namai, garad- 
kiti moderniški pa-

altoriaus ir kata- 
žmonės skirstėsi 
bažnyčios.

E NAMUS 
)ABAR
, Hill: 2 šeimynų 
oderniškas namas, 
urnai, garadžiai.
ven: Vienos, dvie- 
•ių šeimynų moder-

Ona Šimonienė su dukre
lėmis, F. ir A. Stankai iš 
Detroit, Mich., šią savaitę 
atostogavo Brooklyn ir Long 
Island apylinkėse. P. Stan
kai, aplankė savo gimines 
ir draugus ir Jones pajūry 
pasimaudę saulės spindu
liuose, grįžo savo automo- 
bilium Detroitan. Gi p. Ši
monienė su dukrelėmis il
gesniam laikui apsistojo pas 
J. i,r E. Mačiulius, Wood- 
havene.
Elžbieta Mačiulienė yra se
serys.

Detroite dabar visi smar
kiai dirbą ir neblogai už
dirbą.
roite 
negu

Ona Šimoniene ir

Pragyvenimas Det- 
esąs žymiai pigesnis, 
Brooklyno apylinkėj.

Rep.

STOJA

Rugp. 
masonis 
ventūro

VIENUOLYNAN

4 d. Antanas Tu- 
išvyko į Šv. Bona- 
vienuolyną, Pater- 

sone, N. J., pradėti
tą. Draugai linki 
sisekimo.

Ant. Tumasonis 
tapti pranciškonų kunigu.

novicia- 
jam pa-

ruošiasi

BUVO KONGRESE

L. K. Federacijos kongre
se, įvykusiam rugpjūčio 7 
d., Marianapolio kolegijoje, 
New Yorko apskričiai at
stovavo Ona Šarkaitė, Da
nielius J. Averka, Pranas 
Dulkė ir Juozas Laučka.

LIETUVIŲ DIENOS 
ATGARSIAI

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Diena daugelio seniai 
užmiršta, bet 
administracija negali jos už
miršti, nes vis dar atsiran- 

,,Amerikos” bičiulių, ku- 
vienokiu ar kitokiu 

Štai,

Amerikos

bū- 
Sta- 
Ka- 
vei-

LICENSES LICENSES

MIRĖ

Liepos 31 d. mirė Pauli
na Šlikaitė - Nartavičienė, 26 
m. amžiaus, gyv. 13-39 E. 
4th St., Brooklyne. Palaido
ta rugp. 2 d. šv. Jono ka
pinėse; patarnavo graborius 
Aromiskis. Liko vyras Al
bertas, motina Antanina Šli- 
kienė - Jankienė, patėvis Ka
zys Jankus, sesuo Aldona, 
broliai Mindaugis ir Egemon- 
tas.

Motiejus Skalandaitis, gyv. 
52-35—73 St., Maspeth, mi
rė rugpiūčio 2 d. po sun
kios ligos. Dideliame nuliū
dime paliko našlę Jadvygą 
ir sūnų Vincentą.

Velionis iš Lietuvos atvy
ko prieš 43 metus. Visą lai
ką dirbo siuvyklose. Pasku
tiniu laiku dirbo pas Mičiu- 
lį ir Kairį. Priklausė šv. 
Juozapo dr-jai.

Palaidotas rugp. 5 d. šv. 
Jono kapinėse iš V. J. At
simainymo parapijos.

Laidotuvėse p a t a r n avo 
grab. V. Valantiejienė.

BUVO CHICAGOJE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ELKIND
1499 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES H. SIEGEL
111 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given that License No. 
GB 10956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES V. MARESCA
142 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STAMPFL
521 Evergreen Ave., Brooklyn,1 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4324—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CORNELIUS O'SHEA
4324 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 rf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Kingstone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BESSIE BLACK 
Ideal Food Store

98 Kingstone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1329 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER PHILBIN
1329 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1168 has been issued to the undersigned 
to sell beex- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING G. MAYERS
520 Van Buren St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2315 Avenue X, Borough of Brooklyn , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADA LEVINE
2315 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6145 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708a Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708a Fulton St., Brooklyn. N. Y.LICENSESRinkimų daviniai buvo to

kie:
Karaliaus vietai buvo ma

žai kandidatų. Daugiausia 
balsų paduota už kun. K. 
Paulonį (540) ir Joną No- 
rušį (100 b.). Karaliaus vie
ta pavesta Juozui Baliūnui, 
naujam parapijos kolekto
riui, uoliam par. veiklos rė
mėjui.

Karalienė išrinkta Bronė 
Brundzienė, gavusi 1664 bal
sus. Kandidatėms buvo Vait
kevičienė, V. Baliūniene, 
Vrubliauskienė, EI. Bieliaus
kienė, Al. Kazlauskienė, Kai
rienė, M. Kvietkauskienė, 
Ant. Slivinskienė, M. Zars- 
kienė, p. Slivinskienė ir ki
tos.

Karalaitės rinkimai buvo 
labai įtempti. Smarkiausios 
kandidatės buvo Adelė Ja- 
kupčionytė ir Patricia Kra- 
likauskaitė. Karalaitė išrink
ta Ad. Jakupčionytė, surin
kusi 2,230 balsų. Patr. Kra- 
likauskaitė gavo 2,147 bal
sus. Sekančia tvirta kandi
date liko Mar. Paulonytė 
(1,210 balsų) toliau — Ona 
Daukantaitė (1151b.), Eug. 
Karpiūtė, EI. šablevičiūtė, 
EI. Bebrauskaitė; Ad. ir J. 
Klantaitės, O. Zajankaus- 
kaitė, O. Drungytė, Al. Tau- 
čiūtė, M. ir V. Tamošaity
tės ir kt.

Smarkios varžybos buvo 
dėl karalaičio vietos. Lai
mėjo Jonas Miltenis (1,195 
b), jo konkurentas Norber
tas Kralikauskas gavo 1,126 
balsus. Kitais kandidatais 
buvo J. Rubliauskas, Al. 
Vaičiūnas, J. Maksimavi
čius, J. Vaičiūnas, J. Da- 
mušis.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SADICOFF
4218—3 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1002 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901—7th Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALICE O'REILLY
3901—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed pff the 
premises.

JOHANNA MULLER
5213—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6171 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTORI SQUERI
584 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10748 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8008—18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BIG GIANT INC. 
8008—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1038 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section ’07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN SCHMEIDER
382. DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 15th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM RUBINSTEIN
3601 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6758 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undet Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN LOPES
340 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425. Hicks Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BEHRENS
425 Hicks St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10840 has been issued to the undersigned 
to sel! beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES CHASE
510 Avępue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY LEHRMANN
50' Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBY MAIDANICK
332 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—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.

Muz. Pranas Dulkė pra
eitą savaitę buvo Chicago- 
je, kur įvyko vargonininkų 
ir chorų sąjungų seimai. 
Muz. Pr. Dulkė išrinktas var
gonininkų s-gos vicepirmi
ninku. Sekantis seimas bus 
už dviejų metų Wilkes Barre 
apylinkėje.

Chicagoje ir Sodus, Mich. 
viešėjo Ona Valaitienė. 
Clevelande, Pittsburghe, Chi
cagoje, Sodus, Mich. viešė
jo kap. P. Labanauskas.

Šv. Jurgio Parapija

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7103 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGNINO
7103 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

da 
rie 
du ją atsimena.
sys Pusvaškis, Angelų 
ralienės par. draugijų
kėjas, L. Dienoje laimėjo 
dovaną — penkis dolerius. 
Šį savo laimikį St. Pusvaš
kis paaukojo „Amerikai,” 
pasakydamas: „Šio laimikio 
susilaukiau tik per „Ameri
ką,” tad tegu ir palieka 
„Amerikai” .. . Nuoširdus a- 
čiū gerajam mūsų bičiuliui 
St. Pusvaškiui.

„Am.” skaitytoja M. Ado
maitienė per O. Šarkaitę į- 
teikė $1.00; mat, ji negalė
jo dalyvauti Lietuvių Die
nos iškilmėse, bet savo prie
volės nepamiršo. Nuoširdus 
jai ačiū.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oTf the 
premises.

■WILLIAM SAMUELS
1412 86th Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y, 

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

299 aw e? 
County of fc 
premisa.

ABMAL®
299 Kiw fc

NOTICE ii ite 
1___ ‘
to sell tat 4,1 
U. —‘ . 
78 East IB *

premisa^

78 E. 1Kb S-

NOTICE b tejk
EB 2153 haste į 
to sell bo* _

i $5 taSrMachulis 
County of .

ite — Laisniuotas
3175

NOTICE^ 
EB 1527 W* 
to sell fe/, 
the Ak*f. 
2M2 C®e 
County tf1'

2012 C»«

lh’ 
937 
County 
prefflis*
937 11^’

Park: 12 šeimynų 
eb 49-bu nas ir keletas ma- 

lų, kuriuos galima 
tomis kainomis ir 

pra“taaH fvomis sąlygomis. 
78 e. nū i e kada gali paro-

PARAMA „AMERIKAI”

WALTER RUDEN - 
Island Ave., Brooklyn, N. »•

■ " ' that License No.
1837 has been issueu w ine ,
sell beer, at retail under SectionJO'

Alcoholic Beverage -- .
Glenmore Avenue, Borough of ^Bro®

L._, . 
anises,

1 Glenmore Ave., 

ITICE is hereby given 
! 127 has been issued to the

sell beer, at retail under Section W 
a Alcoholic Beverage Control y™ 
5 Fourth Avenue. Borough °f ,Brn„tbe 
unty of Kings, to be consumed on 

RANK J. DOMBROWSKI MHd- ASS’N 
5 4th Ave.,______________ Brooklyn, N.

3TICE is hereby given that Licaise No. 
3 9457 has been issued to the nndersi«n 

sell beer, at retail under Section 1» 
e Alcoholic Beverage Control y-Bi
2 Seventh Avenue. Borough of B
aunty of Kings, to be consumed ot> 

"emiSeSEGELKE H. TIMMERMANN y 
12 7th Ave.______________ Broody”’
IOTICE is hereby, given that Licensejį 
IB 5251 has been issued to the imden
a sell beer, at retail under Sec^on 
he Alcoholic Beverage Control 
01 Knickerbocker Av.. Borough of 
kmnty of Kings, to be consumed 
iremises.

LEO DEEG N y, 
01 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

Brokeris
į Woodhaven, N.Y.
Irginia 7-1896

Hempstead miestelio tary
ba nutarė išleisti paskolos 
lakštus ir už surinktus pi
nigus pastatyti namą U.S.O. 
kareivių globojimo draugi
jai.

s

TJVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

gHĄlg,

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

ĮDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
ate pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

dame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

iri*

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičhj Krautuvėse

PETRAITIENŪ IR SŪNŪS
mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

■a

Parapijos piknikas
Rugpiūčio 3 d. šv. Jur

gio parapijos piknikas Klas- 
čiaus parke praėjo gražiau
siu pasisekimu. Jau seniai 
panaši pramoga buvo taip 
gyva, gausi, įdomi. Praves
ta įvairiausia programa — 
vaikų kontestai, bėgimai, vir
vės traukimai, stambių mo
terų lenktynės ir t.t. Buvo 
ir dainų, kurių programai 
vadovavo muz, J. Brundza.

Daugiausia susidomėjimo 
sukėlė karališkosios šeimos 
rinkimai, kuriose dalyvavo 
didelis skaičius kandidatų, 
todėl ir balsavimai buvo la
bai gyvi. Dideli būriai se
kė skelbiamus lentoje davi
nius. Ir taip apie 9:30 vai. 
vak. jau buvo žinoma nau
ja parapijos ,,karališkoji šei
ma.” Rinkimų programai 
vadovavo pats kleb. kun. 
K. Paulonis, kurs laimėju
siems įteikė labai gražias 
ir brangias dovanas. Apdo
vanoti išrinktieji po to iš
kilmingai žygiavo po salę, 
visos publikos nuoširdžiai 
sveikinami, o vėliau jie pa
šoko karališką valsą.

„Amerikos” skaitytojas J. 
Dumblis, gyv. Brooklyn, N. 
Y., pats negalėdamas užei
ti į administraciją, per skai
tytoją K. Poderį prisiuntė $2 
už „Amerikos” prenumeratą, 
atsilygino $1.00 už Lietuvių 
Dienos laimėjimų knygutę ir 
aukojo $1.00 Intertypo Fon
dui.

Už suteiktą paramą „A- 
merikai,” maloniam skaity
tojui J. Dumbliui tariame 
nuoširdų ačiū.

Adm.

ATMINTINOS PRAMOGOS

Lietuviškos veiklos rėmė
jai turėtų prisiminti, kad 
artimiausiu laiku bus svar
bios pramogos, kurios ver
tos visų nouširdžios para
mos :
Rugpiūčio 17 d„ sekmadienį, 

Dexter parke, Apreiškimo 
parapijos metinis piknikas.:
Rugpiūčio 24 d., sekmadienį, 

Klasčiaus parke, Angelų Ka
ralienės par. piknikas.
Rugsėjo 7 d„ sekmadienį, 

Klasčiaus parke ir salėje, 
„Amerikos” Naujo Interty
po Fondo piknikas

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 3rd Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO HAASE
6109 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JOHN OETTTNG 
6009 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER
168 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at •’otail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 74 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on Ib.e 
premises.

DAVID B. COSTELLO 
Daves Tavern & Rest.

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304—1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS 
(Coliseum Rest.)

5304—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4 67 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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
(Jalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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PIKNIKAS
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Sekm., Rugpiučio-August 17 d., 1941 Į
j DEXTER PARKE
H

74 -11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
Pradžia 1 vai. popiet

Šiais metais Parapijos Pikniką rengiame naujoje vietoje, kuri yra pa
togi ir parengimams ir labai geras privažiavimas. Taigi, visus nuošird

žiai kviečiame jame dalyvauti.
Kaip kiekvienais metais taip ir šiemet bus įvairi programa. Dainuos 

mūsų parapijos choras, bus Karališkos Šeimos rinkimai, dalyvaus Benas 
n __

kimams vieną kandidatą. 
Daugiau dar negirdima. Gal 
kas veikiama, bet nenorima 
viešumos. Yra gandų, kad 
ir jaunuomenė veikia, bet 
jie laiko viską slaptybėje 
ir tik, sako, išvažiavime pa
aiškės, kas ir ką veikia. 
Lauksime!

Laimėjimų vakarai para
pijos salėje trečiadieniais 
pradedama gausiau lanky
ti. Jau ir jaunimas prade
da domėtis ir gana gausiai 
atsilanko.

Parapijos vaikučiams iki 
14 metų amžiaus duodami 
skanūs pietūs parapijos sa
lėje. Vaikai turi ateiti apie 
11 vai. ir ten išbus iki 1 
vai. saugūs nuo gatvių ūže
sio ir gaus skanius pietus.

So. Boston, Mass.

AMERIKOS LIETUI 
LIKŲ VTSOMENJ 
KULTŪRINIO GY

Brooklyno Lietuviai Gydytoji SAVAITRAS'

INTERTYPO FONDUI PIKNIKAS
E----------------------------------------------------------------

„Amerikos” artimi bičiu
liai brooklyniečiai deda vi
sas pastangas, kad „Ameri
ka” artimiausiu laiku gale- 
tų apmokėti visas naujo in- 
tertypo skolos notas, todėl 
jie pasiūlė „Amerikos” va
dovybei ruošti šių metų ru
denį labai smagų pikniką. 
Toks siūlymas labai malo
niai priimtas ir jau vykdo
mas.

Klasčiaus salės ir parko 
šeimininkai labai palankiai 
sutiko ir pritarė šiam siū
lymui. Jie duoda „Ameri
kos” Naujo Intertypo Fon
do piknikui parką ir salę 
rugsėjo 7 d., pirmą sekma
dienį po Labor Day šven
čių. Tai labai patogi die
na. Vasaros karščiai jau bus 
praėję, o rudens šalčiai dar 
neprasidėję. Geresnė diena 
vargu ar galima įsivaizduo
ti.

Kitą savaitę bus artimų
jų „Amerikos” bičiulių su
sirinkimas, kuriame bus ap- 
tarti visi pasiruošimo pla
nai ir nustatyta programa. 
Tada galėsime plačiau pra
nešti apie šią svarbią pra
mogą.

Šiuo metu visi „Amerikos” 
skaitytojai ir draugai pra
šomi savo kalendoriuose pa
sižymėti, kad rugsėjo-Sep- 
tember 7 d. įvyks didžiu
lis Naujo „Amerikos” Inter
typo Fondui piknikas. Visi 
maloniai kviečiami ruoštis 
ir savo draugus kviestis.

Apreiškimo 
Parapija

Parapijos piknikas
Rugpiūčio 5 d. įvyko pa

rapijos parengimų komiteto 
svarbus posėdis, kuriame 
pasiskirstyta darbais meti

niam piknikui, įvyksiančiam 
rugpiūčio 17 d., sekmadie
nį, Dexter Parke. Komite
to nariai pasiryžo dėti vi
sas pastangas, kad šis pik
nikas geriausiai pasisektų, 
nes metinis piknikas pirmą 
kartą ruošiamas Dexter par
ke. Iš komiteto nuotaikos 
galima spėti, kad šių metų 
karališkosios šeimos rinki
mai nepaprastai bus įdomūs, 
gyvi ir pasekmingi.

Bazaras
Kleb. kun. N. Pakalnis 

pranešė, kad parapijoje ma
nomi padaryti dideli patai
symai ir pagerinimai; be to, 
esą galimybės padidinti pa
rapijos auditoriją, bet vi
sam tam reikia fondo. Pa
rapijos parengimų komite
tas vienbalsiai nutarė šie
met rengti didžiulį bazarą, 
kokio dar nėra buvę. Ba
zaras bus rengiamas rude
nį, lapkričio 11-23 d.d. Pa- 
rap. parengimų komiteto na
riai labai darbščiai ir kūry
bingai nusiteikę parapijos 
reikalams.

Parengimų kom. narys.

An gely Karalienės 
Parapija

Porciunkulų atlaidai mū
sų parapijos bažnyčioje pra
ėjo labai gražiai. Seselių 
pranciškieČių ir gerų žmo
nių dėka bažnyčia papuoš
ta, ypač didysis Šv. Pane
lės altorius. Gyvos lelijos ir 
kitos gėlės darė labai ma
lonaus įspūdžio. Parapijie
čiai ir kiti žmonės lankė 
bažnyčią visą laiką, kuri 
buvo atdara nuo rugp. 1 d. 
12 vai. iki rugp. 2 d. nak
ties. Žmonės naudojosi Die
vo teikiamos malonėmis.

Šį sekmadienį šv Vardo 
draugijos bendra šv. Komu
nija bus 9 vai. mišių me
tu. Po mišių parapijos sa
lėje bus susirinkimas, kurin 
kviečiami visi parapijos vy
rai atsilankyti ir prisirašy
ti prie šios, gražiais, kata
likiškais šūkiais ir malonė
mis išdabintos draugijos.

Parapijos išvažiavimas — 
piknikas už poros savaičių. 
Šv. Vardo draugija jau bu
vo pastačiusi iš savo pusės 
Karaliaus ir karalienės in-

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
Šią savaitę aukojo:

Ona Baniulienė, Brooklyn, N. Y........................................... 3.00
A. Dosevičius, New York, N. Y........................................... 3.00
George Juškaitis, Brooklyn, N. Y................................... — 1.00
A. Urbelienė, Brooklyn, N. Y.......................................... -..... 2.00
Inž. J. C. Baltus, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
M. Yanulis, Cliffside, N. J...................................................... 1.00
Jonas Butkus, Brooklyn, N. Y.................   1.00
J. Sidabras, Brooklyn, N. Y....................................................1.00
P. Grigienė, Richmond Hill, N. Y.................   1.00
Helen Macalis, Woodhaven, N. Y......................................... 1.00
Jonas Graunas, Ozone Park, N. Y........................................  1.00
M. Norkevičienė, Maspeth, N. Y......................................... 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

i

i

i

A

i

DIDŽIULIS METINIS
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

PIKNIKAS
Sekmadienį 

itugpiueio- Aug. 2 I<1.. 1941 
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts and Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

PROGRAMOJE: Karališkos Šeimos Rinkimai; Dainos 
Šokiai ir kiloki pamarginimai.

Pradžia 1 vai. popiet. Įžanga — 40c.

i

i

Rugp. 4 d. par. rengiamo 
pikniko (įvyks rugp. 24 d.) 
reikalais buvo parapijos vei
kėjų susirinkimas, kuriam 
vadovavo kleb. kun. J. Alek- 
siūnas. Darbų komisiją su
daro pirm. V. Žemantaus- 
kas, vicepirm. S. Pusvaškis, 
rašt. St. Lukas, ižd. M. Dai- 
lydėnas ir koresp. J. Tuma- 
sonis.

Buvo tartasi ir būsimo ru
dens bazaro reikalu. Numa
tytas geriausias laikas spa
lių 10 -19 dienomis. Apie 
bazarą bus pranešta vėliau.

Maspetho Žinios

— Liepos 22 d. kilo gais
ras F. A. Juočių name. Smar
kiai apdegė viršutinė dalis, 
žieminai drabužiai. Padary
ta daug nuostolių.

— Lankėsi Dr. A. Stal- 
kus, dabar esąs kariuome
nėje. Aplankė tėvelius, te
tas, Šimkus, Litvinus. Jam 
bebūnant šeimą aplankė ir 
kitas svečias — garnys, pa
likęs gražų sūnų. Dabar jau
nieji Stalkai turi dvi duk
reles ir vieną sūnų. Svei
kiname!

— Sąjungietės V. Gražu- 
lienė ir M. Norkevičienė jau 
antra savaitė atostogauja 
Connecticut valst. pas Ske- 
bus.

O. P.

Jersey City, N. J.
šeštadienį, rugpiūčio 2 d., 

šv. Onos parapijos salėje, į- 
vyko iškilminga vakarienė, 
rengta dvejopu tikslu — at
sisveikinti su iškeltu į Ba
yonne, N. J., klebonu kun. 
M. Kemežiu, ir artimiau su
sipažinti bei pagerbti nau
jąjį parapijos kleboną, kun. 
J. Šernių.

Vakarienėje dalyvavo per 
200 žmonių, o kalbas pasa
kė: svečiai kun. Keidošius 
iš Baltimorės, kun. "Šmigels- 
kis, M.I.C. iš Thompson, 
Conn., adv. Jonas Petrikas 
iš Elizabeth, N. J. ir vieti
niai: choro pirmininkas Jo
nas Sodaitis, vyčių vardu K. 
Basanavičius ir L. Ketvir
tis, šv. Vardo draugijos var
du M. Martinkus ir Bayon
ne lietuvių parapijos vardu 
trustistas A. Kalanta. Kal
bas pasakė ir senasis Jer
sey City lietuvių parapijos 
klebonas kun. M. Kemežis 
ir naujasis kleb. kun. Jon. 
Šernius. Visų kalbėtojų kal
bos buvo nuoširdžios ir į- 
domios.

Kun. M. Kemežį atsisvei
kinant vyčiai, parapijos cho
ras ir pati parapija įteikė 
jam kuklias, bet nuoširdžias 
atsiminimui dovanėles; pa
rapija kuklia dovanėle ap
dovanojo ir naująjį klebo
ną kun. Šernių.

Vakarienei sumaniai ir į- 
domiai vadovavo šv. Onos 
parapijos trustistas K. Mar- 
cinka. Vakarienė praėjo to
kioj geroj nuotaikoj ir su 
tokiu pasisekimu, kad ne- 
apsiriksim pavadinę ją tie
siog šv. Onos parapijos lie
tuvių švente. Buvęs

Paminėjo Pripažinimą
Lietuvos garbės konsulo 

adv. A. O. Šalnos iniciaty
va, suruoštas šios šalies 
Baltijos valstybių (Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos) nepri
klausomybės de jure pripa
žinimas liepos 27 d. istori
nėj Faneuil salėje, Bostone. 
Paminėjimą ruošė trijų tau
tų veikėjai.

žmonių dalyvavo apie 200. 
Vadovavo adv. Šalna. Kal
bas pasakė estas prof. Wiel 
iš American International 
College ir Dr. Poeld, latvis 
Jacob Sieberg ir Dr. J. L. 
Pašakarnis. Muzikalę pro
gramą išpildė Bostono sim
fonijos orkestras Ludwig 
Juht vadovybėje. Paminėji
mas, nors dalyviais neskait
lingas, buvo įdomus ir poli
tiniai reikšmingas nes vietos 
spauda jį ryškiai aprašė. A- 
merikiečių spaudos infor
mavimas apie šį įvykį buvo 
pavestas Dr. Pr. Galiniui.

Sėkminga pramoga
Vietos laikraštis „Darbi

ninkas” šįmet, daugiausia 
adm. A. Peldžiaus iniciaty
va, padarė drąsesnį žygį — 
pasiėmė B r o ck t o n Fair 
Grounds ir ten surengė sa
vo išvažiavimą — darbinin
kų dieną savo sidabrinio ju
biliejaus minėjimo užbaigai 
daug platesne skale, nei pa
prastai ruošta. Ir neapsivy
lė. Žmonių buvo per 5,000. 
Programoje paminėta Ame
rikos pripažinimas Lietuvos 
Nepriklausomybės, buvo dai
nų (dalyvavo 7 chorų jung
tinis choras), tautinių šo
kių ir sporto programa. Vi
si patenkinti. Pelnas, be a- 
bejo, iš šimtinių pereis į 
tūkstantinės skaitlines.

Pagavo didelę žuvį
Dr. Juozas Antanėlis, iš

vykęs su savo žmona į Kana
dą praleisti vakacijų, ten su 
meškere pagavo 528 svarų 
„blue fin tuna” žuvį, su 
kuria grūmėsi 1 vai. ir 20 
min., kol ją priveikė. Tą 
žinią vietos dienraščiai įsi
dėjo į pirmą puslapį.

Išvyko Chicagon
Dr. Pr. Galinis kartu su 

artistu Olšausku (kurs čia 
buvo atvykęs radijo progra
mos pildyti) išvyko Chica
gon, kelionėje ketindami su
stoti ir kitose lietuvių ko
lonijose.

A.

Išsinuomoja Kambariai

Išsinuomoja 5 patogūs, vi
si šviesūs kambariai (Box). 
Prieinama kaina. Lietuvių 
name, pas M. Žavickienę,

445 Bleecker St., 
Ridgewood, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BASIL FEDORYK
283 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY GORMAN 
Municipal Grocery Store

535 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED FIXSEN
5012 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is' hereby given that License No. 
GB 9525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St.. Brooklyn, N. Y.

EINA KAS PENK’

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9J
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų 1
6 — 8 vakare ■

Šventadieniais susitai

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

Tel. STagg 2 - 7177

TeL EVergreen 7 -I
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk 
County of 
premises.

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

6 Newkirk
DAVID KESSLER

Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

485 Myrtle
JOSEPH BROWN .

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB2066 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
478 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO 
478 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL 
965 Broadway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MACKIN
108 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1739 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DEBARBIERE
1739 Broadway, Brooklyn, ‘ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Vanderbilt Aveune, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

MICHAEL DOHERTY 
, Park View Tavern

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING BRATSKEIR 
Better Dairy

1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10952 . has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Av.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
Kubrick Stores

286 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

1411 Avenue J. Brooklyn, N. Y.
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kimo par. 
[ Pakalnis, 
k,Ameri- 
krių eks- 
L „Ameri
kai veik

a jausmai 
hii| Lietu-

kibiųjų or-

LICENSfcZ
fa Sąjun- 

NOTICE is hereby given that | Tv ■ , 
EB 886 has been issued to thely. ISriDK- 
to sell beer at retail under# , 
of the Alcoholic Beverage ConV J161U HUO- 
4501 Fourth Avenue, Borough f 
County of Kings, to be cons* 
premises.

PETER MANOS, PETER SI 
JAMES KALAMARAS & JAMES 

Dion Rest.
4501 4th Ave., Broo

NOTICE is hereby given that 
L 978 has been issued to the 
to sell wine and liquor at reta 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 3009 Quentin Rd., 
lyn, County of Kings, to 
the premises.

JOHN J. QUINb 
Quentin Rd., Br<3009

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N. ’

LIETUVI

Be’
Boi 
be

seimų pri
ll pavestus 
k Aišku, 

nutarimai 
gyveni-

■Jti Kunigų 
(iya. išlei

sti, kuris 
išėjo iš 

jedaug į-NOTICE is hereby given that T
L 1012 has been issued to the!' o 
to sell wine and liquor at retalf'' , .? I 
tion 107 of the Alcoholic Beveą'j M16 1101. 
Law at 269 Sutter Ave., Borough, ,

udzuųgyvem- 
4s įstaigas, 
°isos visuo-

Lietuvai

County of Kings, to be consi 
premises.

RUDOLPH SCHLACH
269 Sutter Ave., Br<

NOTICE is hereby given that! 
C 692 has been issued to thej 
to sell beer, at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Conti 
466 Kosciusko St., Borough Č 
County of Kings, to be consuj 
premists.

BERLIN BEVERAGE SERV 
466 Kosciusko St., Bra

NOTICE is hereby given that ; 
C 482 has been issued to the 
to sell beer, at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Conti 
6409 8th Ave., Borough <0 
County of Kings, to be consul 
premises.

6409 8th
BERLIN BROS, INI

Ave., Bro<

Lazdijai
Lazdijų miesto i 

gyventojai nepapra 
artėjimą pajuto jau 
d. Tą dieną raudom 
varė visus vyrus aj 
Žmonės šio darbo vis 
būdais vengė ir prač 
tis.

Per kovą Lazdijai 
Karui prasidėjus, iš 
bėgo žydai, bet po 
dalis sugrįžo. Grįžti 
ti į bolševikų pasta 
kus. Nuo Lazdijų t 
raudonarmiečiai pal 
no turtą ir teroriza 
jus. Daug kas nuo 
jo; pakeliui matyt 
sodybų. Pasitraukus 
raudonųjų daliniam 
liko namaža pakril 
kurie plėšė ir kanki: 
gyventojus. Pirmą; 
ną Lazdijuose įsikū 
staigos. Ūkio dari 
visu spartumu. Žrr 
giasi iš bolševikiškos 
sivadavę ir stengias 
ma, daugiau nudirl 
mieste atsirado pak

Apie Vilkav
Papildomai praneš 

me mieste žuvusių g 
ra daug, bet apylinl 
kai iššaudė daug žm 
ną ūkį buvo atvyk 
ir pareikalavo vai; 
bolševikai visus ašti 
narius sušaudė. Da 
apie tokį žiaurų bolš 
Bolševikai sušaudė 
Račkauską, vieną s 
ną felčerį tuo met 
gelbėjo sužeistuosiu

Darsūnišl
Nors ir toli nuo 

lių, (Alytaus apsia
utas tarp miškų, s 
kentėjo nuo sumušti 
šių raudonosios aru 
kurie iš Suvalkų pt 
muną kėlėsi Darsūi

sta sąra- -pies Darsūniškiu 
parapijų ir smulkių ir didesnių 

mažesniųjų_ gynėsi 
)et persikėlus didi 
niui, apie 3,000 žmo 
rinus apylinkėje, 
teko pasitraukti. I

aro K. V. 
Jonas Bal

ninkus į- 
į Amerikos 
adirnų šei- Jos tikslai buvo

NOTICE is hereby given that 1 
GB 1941 has been issued to thel-
to sell beer, at retail under S< 
the Alcoholic Beverage Cont 
2608 Clarendon Rd., Borough 
County of Kings, to be const 
premises.

DAVID KAPLAN 
2608 Clarendon Rd., Brc
NOTICE is hereby given that 
GB 2055 has been issued to th< 
to sell beer at retail under S< 
the Alcoholic Beverage Cont 
993 Manhattan Ave., Borough 
County of Kings, to be const 
premises.

SAM STANDIG 
993 Manhattan Ave., Br<

NOTICE is hereby given that | 
GB 6117 has been issued to the 
to sell beer at retail under Se< 
the Alcoholic Beverage ContrĮ 
169 Franklin Street, Borough < 
County of Kings, to be consui 
premises.

JOHN ZIELINSKI 
169 Franklin St., Brool

NOTICE is hereby given that | 
GB 2111 has been issued to the 
to sell beer at retail under I 
of the Alcoholic Beverage Coni 
2738-85 Fulton Street, Borough j 
County of Kings, to be conswl 
premises.

LOUIS MEHRBERG 
2783-85 Fulton St., Brool

&
Telephone
EV 7 - 1670

R<
VI

kūs, ji skirta iši
porganiza- 
p be išim- 
pvyčiųran- 
p atmaina, 
harinkta iš 
pagoję lie
muo raš-

b keistai at- 
fvyčių susi- 
p turės būti 
Rijos ge- 
paugijinia- 

reikalingas 
pas. Tad 
punimo va
ns sukamas 

’• Chicagos 
p’adarbiaus, 
piktų nau-

U|.

no asmens int< 
veikla pagrista te 

Jei „Geležinis 
gaivinamas tais 
niais, tenka tik a] 
Jei tuo vardu ku: 
nizacija bus gry 
tiniu, lietuvius te] 
netu, ji bus teigi 
nys lietuviškai sa 
kyti. Ateitis pai

— 4. _
Paskelbtieji P 

Churchillio vadii 
ni punktai teikia 
šaulio belaukian 
vilčių. Juose d 
kurie reikalingi 
kad atitiktų v 
toms. Bet gal d

JOSEPH VASTUKlyw sa.
R“„'s svSuS M-

Mortgages Loaned and W turėjo
496 Grand St., Brookly Joįjgjįoį ne_
Residence: .
87-34 90th St., Woodhave 'Wai ne-

~ Tokspat li- 
—- ?Estijai. Ka- 

HAvemeyer 8 - 0. jau 
R A L PH K R U visa vai-

Amerikos ir Ang 
tojams apie tai k

Amerika ir An 
žadėjusios visą 
vietų Rusijai, ta<

FOTOGRAF J*, v°- 
M skelbs 

65 - 23 GRAND AVI ; Jie .. 
Maspeth, N, Y.

'^visiškai
—••••Si

LDETUVIŠKAS

RESTORAN
BAR & GKII.L

Gaminam valgius am 
niško ir lietuviško st 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo i 
portuotų degtinių, v 

vynų ir gero alau
Joseph Zeid

Savininkas
411 Grand Stre| 
Brooklyn, N. Yj

™eša, kad 
[^Lietuvoje 
p giedoti Lie
pi tiesa, vo- 
Į- bolševikai, 
pūko. Tokie 
p lietuvius 
Rsavotau-

Pranešama, 
*>sta atgai- 
Mo" orga- 
Jmaro lai- 
wi plėstis.

ar Stalinas sutik 
imti aštuonius p 
;is sutiko, Was. 
jondonas turėtų 
ir visų jo pakai: 
gą pasižadėjim; 
kariuomenė niel 
kėsins prieš Lit 
ją, Estiją, Suon 
ir kitas valstybe 

— 4.
Girdėti, Ukn 

susidomėję ukra 
rikiečiai nesenis 
lankę Washingt< 
še valstybės < 
pritarti Ukrain< 
somybės idėjai, 
vę patarta rūpii 
6 ne Ukraina.

Jei toks pati 
buvo, tektų gi] 
tauti. Jei dem 
bartiniu karu 
rinti laisvę visi 
ar galima užm 
jonus ųkrainieč
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