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! s karščiai nesuma- 
ų organizacijų dar- 
)s gale ir rugpiūčio 

įvyksta keli svar- 
ažiavimai — vyčių 
Studentų Chicago- 

nigų Vienybes Wil- 
'•

STagg 2 - 7177

Alfred J.
(Vendus)

ADVOKATU tikėtis, kad iš tų sei-
haujų jėgų ir pasi- 
’av„ studentų seimo 

(Williamsburgh Bridge^ nki problema suras- 
-^Įieninteliam katalikų 

žurnalui „Studentų 
Į Pagalvojus keista

So. 4th Street,

EVergreen 4 - 7142

Vyskupai Lietuvoje

Brooklyn, N. Y. — Iš tikrų 
šaltinių patirta, kad Vilniaus 
arkivyskupas M. Reinys nuo 
sužeidimo jau pasveiko.

Kauno vyskupiją daugiau 
tvarko vysk. V. Brizgys, o 
arkiv. J. Skvireckas stovi 
nuošaliau.

Buvęs Vilniaus arkivysku
pas Jalbrzykowskis gyvena 
pas T. Marijonus Marijampo
lėj e. Ten pat nuo seno gyve
na ir vysk. P. Karevičius.

SALDAINIŲ PALO
GERIAUSIOS R(^

ad visos kitos sro- 
gia išlaikyti savo 
o katalikai—negali

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arktį į tam tikslui 
RYČIAI—PIETOS—VAKARIEN1 r la tlKS1U1-

CRYMAS gamintas namie 11 geriau^ į 
dų bravorų. Parengimams priimami

Juozas Ginki,
Grand Street,

12 dieną, kalbėda- 
■adiją, buvęs Ameri- 
dentas Hooveris nu- 
alą jau dabar ruoš- 
planus visose deta-

21 BILIJONAS TAKSŲ
Vašingtonas. — Numato

ma, kad 1942-43 metais tak
sų Jungtinėse Valstybėse bus 
surinkta daugiau kaip $21,- 
000,000,000. Tų taksų 1939 m. 
buvo surinkta apie $5,500,- 
000,000.

arrison, N. J, kariai 
laikraštį

ryčių Algirdo 90 kuo- 
.s-Tnas įvyko liepos 6 
)pa įsteigė fondą na- 
kariuomenėje paremti. 
<vis pranešė, kad fon- 
iar yra jau 25 dol. Iš 
i jau daug narių išėjo 
menėn. Kuopos nariai

t dieną Amerikos 
įaskelbė pranešimą, 
igtone, vadovaujant 
sekretoriaus padė

jęs, kaip tik jau dir- 
Jukneljį 3^a> kuri smulkiai 

ca su visomis pasau-

mgpiiĖ 
atstovė 
vičius,Q

Atstovs
aprūpi skirų tautų proble-
suruošt? ju kuriomis reikės

•ŠNIOS VESTUVES

Suį| P° karo. Reikia ti- 
•_ j i ir Lietuvos reika- 

us išstudijuoti visu
Ameife

os 5 d. Apreiškimo 
bažnyčioje susituokė 
hisnikaitė, par. choro 
u Pranu Grisaičiu. 
tųjų pamergėmis ir pa- 
s buvo: Ona Pusnikai- 
oe Carrol, Aldona Ma
su Petru Jankum, 01- 

iginytė su Petru Pus- 
Mary Terry su Simu
i, Elena Ugūnaitė su
Vintis. Svočia buvo 

ėlė Pusnikienė, o pirš- 
Pranas Grisaitis. 
uvių puota įvyko Ap- 
io par. salėje. Buvo 
įvečių. Nuotaika labai 
Visi linkėjo jaunave- 

. daug laimės.

[LOSIME PAKKAN!

[SA 135 kuopos didelis 
3 išvažiavimas į Forest 
bus sekmadienį, liepos 
švažiavimo pradžia 12 
»rest parką labai leng- 
riekti — važiuoti Ja- 
line traukiniu iki For- 
rkway arba Woodha- 
)ties, iš kur parkas vi
ri. Bus gražių dovanų 
j laimėjimai.
žiavimo ruošimo rei- 
rūpinasi V. Pūkas, Ka-
j, Stučienė, Lenkaus- 
kiti.

[AUČIŲ PIKNIKAS

os 18 d. 1:30 vai. pra- 
Dexter parke kriaučių 
riaus piknikas. Kriau- 
tnikai visuomet būna 
s ir tiršti publika, nes 
ietuvių kriaučių dirb- 
irganizuotai dalyvauja 
iknike su iškabomis ir 
Ižiais. Pradedant At* 
o dirbtuve ir baigiant 
'S, visos kaip viena or- 
ojasi organizuotai da- 
savo piknike.

eidamas: misija dirba drauge 
kūw JS0 atstovais.

ų spauda plačiai pa- 
aironio 10 metų mir-risoii 

syti®*!1’01110 
nario ž ktuves' 
įdėti jo j

ėjo į Iii 
duoti pti

šiuo metu esama ir

iteratūroje. Mūsų 
S A. Vienuoliui ir 
rėvei yra suėję po

Biriai 
netted 
tų sulai 
tea ji te 
mus. h 
operacijį 

Velitri 
Adomu 
ir Mae

zą. Prit 
rui, peri 
jo rašte

į )je spauda plačiai 
A. Vienuolio sukak- 
ažymėtina, kad šio 
sūnų bolševikai yra 
Sibirą.
Krėvės sukaktuves 
nieko negirdėti. Jis, 
rofesoriauja univer- 
Juvo įtarimų, ar jo 
bus uždaryta į geto 
liesto dalį. Tačiau 
lyta, kad jo žmona 
kraujo: ji kilusi iš 

tautų.

rapijai programos praneša 
nios lietuvės daini-

voMofc įsirodymą per radi
olos. & j. Pereitą sekmadie- 
kėkunl 

tavo k® 

J. O 
fesori® 
kitas p® 
ney. * veikaluose, 
kos p^' tautietei 

mokslą.

Laidok 
žmonių 
nuklotas 
teis. P^ 
rekapi^

ntial Hour progra- 
avo Ap. Stoškiūtė iš 
r, Mass.
šį karą ji dainavo 
operoj, daugiausia

linkime 
o pasisekimo ir šia- 
e dainos mene.

tinti, kad tos okupacijos vi
sai nė nebuvo. Bet tuo tarpu 
pasitenkina priminę, kad tos 
visos žinios esą kiškio pyra
gai „ nuo Dėdės Hitlerio iš 
Kauno.” Kitoje vietoje nuro
doma, kad visi, kurie per Ber
lyną važiavo, yra naciai. Su
prask, ir čia paduotos žinios 
yra nacių propaganda! Bet 
kas nežino, kaip dažnai į Ber
lyną prieš trejus - ketverius 
metus važinėdavo draugas J. 
Paleckis, kiek sykių ten yra 
buvę Venclova, Cvirka, S. 
Neris. Matyt, ir jie turėjo 
biznio su naciais. Tad gerai, 
kad bent „Laisvė” ir „Vilnis” 
savo „čystatą” išsaugojo. To 
negalėtume pasakyti apie ei
lę Amerikos anglų kalba laik
raščių: jie įdėjo ne tik p. Bu
lotienės pasikalbėjimus, bet 
ir nuotraukas. Kokia tai nuo
dėmė „Vilnies” ir „Laisvės” 
rusų akyse!

Mums tai nėra kokia pabai
sa; mes tose žiniose randam 
tiek^vienam, tiek antram oku
pantui nemalonių dalykų. Bet 
„Laisvės” ir „Vilnies” Sala- 
monai, matyti, skaito tik su 
viena akimi.

Tas bendras komunistų 
laikraščių pyptelėjimas pa
lietė ir kun. Curran, kuris per 
Lietuvių Dieną mūsų tautai 
užtikrino laisvą ateitį. Dėl to 
jis apšauktas fašistu! Mums 
didesni fašistai tačiau atrodo 
patys tie komunistų laikraš
čiai—prieš metus su viršum 
juk čia Hitleris neturėjo uo
lesnių gynėjų.

Antra, toks kiekvieno, ki
taip galvojančio, sufašistini- 
mas tik rodo fantazijos stoką 
ir minties nusigyvenimą: 
parduoti tų komunistų prote
liai jau tiek išseko, kad nepa
jėgia kokio nors kito prie
kaišto išrasti.

Matyt, jau seniai jie buvo

METAI X.

JONAS VILEIŠIS, 
apie kurio mirtį buvo pranešta pereitame „Amerikos” 
numeryje. Jis buvo senas lietuvybės darbininkas, 
1904 m. su broliu Petru įsteigęs pirmą lietuvių dien
raštį — „Vilniaus Žinias,” kurias jis redagavo. J. Vi
leišis buvo Lietuvos Tarybos narys ir 1918 m. vasario 
16 dieną pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo aktą. M. Šleževičiaus pirmame kabinete jis buvo 
finansų ministeris. J. Vileišis buvo pirmas Lietuvos 
pasiuntinys Vašingtone. Eilę metų jisai buvo laikino
sios sostinės Kauno burmistras.

750 SLOVĖNŲ KUNIGŲ STOVYKLOSE
London. — „The Tablet” iš 

Londono praneša, kad daug 
slovėnų kunigų yra uždaryti 
nacių koncentracijos stovyk
lose. Daugelis jų jau du mė
nesiai neturėjo progos laiky
ti mišių. Vokiečiai dviejose 
diecezijose iš 764 kunigų pa
liko tik 14, ir visi likusieji jau 
seno amžiaus. Iš Moriboro 
kunigai buvo nuvežti prie 
Kroatijos sienos ir ten apgy
vendinti trapistų vienuolyno 
tvartuose. Vienas kalėjime 
uždarytų kunigų yra 92 me
tų amžiaus ir net su lazda jau 
nepaeina.

MIRĖ BUVĘS ARGENTI
NOS PREZIDENTAS

Buenos Aires. — Liepos 15 
d. mirė R. Ortiz, kuris prieš 
kelias savaites dėl nepagydo
mos akių ligos atsisakė nuo 
prezidento titulo. Prezidento 
pareigų jis nėjo per 2 metus 
dėl tos pat ligos. Ortiz buvo 
palankus Jungtinių Valsty
bių politikai.

dėkoja 
draugi 
atsilak

is Devenis, kuris 
Į iš Lietuvos buvo 
.s į Sibirą, Amerikos 
šiandien yra išva- 
pakeliui į Jungtines 
3. Jis yra Basroje. 
nio žmona su vai- 
rvena Waterbury,

žodį pa1* 
Amba 

lai>

pirmas atsitikimas, 
s vietos, kur kenčia 
ų tautiečių, į laisvę 
žmogus.

-------------------luti “-------------
O. J. C. NOir'>;< 'NAUJAS 
ARMIJOS K.f? EŠLIONAS

Jungtinių Valstybių buvęs 
pasiuntinys Lietuvoje, pas
torius Owen J. C. Norem, da
bar kapelionu Amerikos ka
riuomenėje tarnauja^

Pasiuntinys Norem apleido 
Lietuvą po to, kai ją užplū
do rusai.

Neseniai prieš paskyrimą 
kapelionu Waukegane, No
rem pareiškė: „Aš vis tebesu 
Jungtinių Valstybių pasiunti
nys Lietuvai, nors ta šalis lai
kinai dabar yra nacių ranko
se.”

Tik Su Leidimu
Vokietijos reicho komisa

ras išleido vykdomąsias tai
sykles, kad tik su vok. ko
misaro leidimu galima atida
ryti pramonės įmones, stam
bias prekybos įmones, kredi
to, draudimo bei transporto 
įstaigas, laivininkystės įmo
nes ir 1.1.

Smarkiausi Mūšiai Rusijoj
KINIJA RENGIA 26 MIL. 

KARIUOMENĘ

■a

Čunkingas. — Kinų žinio
mis, netrukus Kinijoje į ka
riuomenę bus pašaukta 6 mi
lijonai naujų vyrų. Kinai sa
vo kariuomenę stengiasi pa
didinti ligi 26 milijonų. Da
bar po ginklu Kinija turinti 
per 20 milijonų vyrų.

Vašingtonas. — WPB vir
šininkas Donald Nelson pra
nešė, kad sintetinės gumos 
gamyba 1944 metais paten
kins karo ir šiaip piliečių rei
kalavimus. Jis pranešė, kad 
1942 metų pirmoj pusėj sin
tetinės gumos padaryta 9,- 
400 tonų, tų pat metij an
troj pusėj bus padaryta 32,- 
300 tonų, 1943 m. pirmoj pu
sėj — 73,000 tonų ir tų pat 
metų antroj pusėj — 264,700 
tonų. Dvigubai didesnė.

Žiaurios Kovos Eina 
Voronežo Gatvėse
Maskva. — Sovietų kariuo

menė atkakliai kaujasi prieš 
vokiečius Voronežo gatvėse. 
Tose kovose, kaip praneša ru
sai, per 10 dienų buvo užmuš
ta ar sužeista 35,000 vokiečių, 

į Sovietų vyriausioji koman
da paskelbė, kad kitos jų ka
riuomenės dalys sumažino di
delį vokiečių pavojų kitoje 
fronto vietoje, — ten vokie
čiai slinko Kalinino fronte 
Maskvos link.

Dono fronto centre rusai 
buvo priversti pasitraukti į 
naujas linijas, kada vokiečiai 
atsigabeno naujų pulkų.

Sovietų telegramos prane
ša, kad paliai Voronežo-Ros- 
tovo geležinkelį viena vokie
čių kolona pasistūmė 100 my
lių anapus Rossošo į Millero-

GALI SKANDINTI PRANCŪZŲ LAIVUS
------ m---------------------- :----

Vašingtonas. — Aleksan
drijos uoste, Eigpte, stovi 9 
prancūzų karo laivai. Kad jie 
nepatektų naciams į rankas, 
Jungtinių Vaistytų prez. 
F. Rooseveltas prancūzų vy
riausybei buvo pasiūlęs tuos 
laivus atitraukti į kitą kurį 
uostą — anglų, Amerikos ar 
net pačių prancūzų Martini- 
kos saloje. Prancūzų vyriau
sybė atmetė du Amerikos 
prezidento siūlymus.

Einąs Valstybės sekreto
riaus pareigas Sumner Wel
les pareiškė, kad britai bū
sią visiškai teisūs, jeigu tuos 
9 prancūzų karo laivus rei
kale sunaikinsią, neleisdami 
jiems patekti į Vokiečių ži
nią.

Amerikos ir Japonti
Lai vii Nuostoliai

Vašingtonas. — Liepos 14 
dieną paskelbta, kiek nuo ka
ro pradžios turėta nuostolių 
tiek Amerikos pusėje, tiek 
japonų Amerikos-Japonijos 
kare.

Japonų nuostoliai taip at
rodo: visokios rūšies laivų 
nuskandinta ar sugadinta — 
214; tarp jų randame nuskan
dintus 6 lėktuvų nešiotojus, 
vieną galimai nuskandintą ir 
dar 2 lėktuvų nešiotojus su
gadintus; randame sugadin
tus 4 japonų karo laivus, nu
skandinta 10 krūzerių, 3 ga
limai nuskandintus ir 18 su-

UŽMUŠTAS GESTAPO 
VALDININKAS 

JUGOSLAVIJOJE

Londonas. — Kroatijoj, 
Zagrebo gatvėje, buvo už
muštas vokiečių Gestapo val
dininkas Helm. Už tai vokie
čiai to miesto aikštėje grana
tomis ir šautuvais išžudė 700 
žmonių.

Tai jau trečias atsitikimas, 
kada trumpu laiku nušauja- 
mas žymus Gestapo tarnau
tojas— pirmas jų, Heidrich, 
buvo užmuštas Čekoslovaki
joje antras neseniai Lenkijo
je.

I vo ir Vorošilovgrodo pusę. 
Vokiečiai gi praneša, kad jų 
dalys yra jau pasiekusios Mi- 
gulinską ir jų tikslas yra 
svarbus rusų pramonės cen
tras Stalingradas, kuris guli 
ant Volgos upės krantų.

Vokiečių slinkimas gresia 
taip pat ir Rostovui, kuris 
yra tartum vartai į Kaukazą. 
Atrodo, kad Rostovą, kurį 
pernai trumpą laiką jie turė
jo savo rankose, vokiečiai 
puls iš 2-jų pusių—pagal ge
ležinkelį iš rytų šono ir nuo 
Juodosios jūros pakraščių, 
kur naciai dabar įstiprina to
li siekiančias patrankas.

Šiuo metu ypač žiaurūs 
mūšiai eina Voronežo gatvė
se. Apie tuos mūšius sovietai 
taip praneša: kovojama iš 
gatvės į gatvę prieš vokiečių 
smogiamąsias dalis, kurios, 
mėtydamos liepsnas iš tam 
tikrų pabūklų, sau pasidaro 
uždangą iš dūmų. Voronežo 
gynėjai apipila vokiečius 
sprogstama medžiaga nuo 
stogų, bažnyčių bokštų, puo
la juos iš grovių. Kruvinos 
kautynės siaučia visose gat
vėse. šie mūšiai Voroneže esą 
nemenkesni už Sevastopolyje 
įvykusias kovas.

Vokiečiai praneša, kad vie
noje vietoje pirmosios jų tan
kų dalys esančios tik už 6 
mylių nuo Rostovo. Tomis pa
čiomis žiniomis, vokiečiai esą 
paėmę 706,000 rusų belaisvių 
ir 3,940 tankų Rytų fronte 
tarp gegužės 14 ir birželio 30 
dienos.

Rašo Jaunuolius
KARAS EGIPTE

Kairas. — Ligi šiolei Egip
te britai vis dar turi viršų ir 
yra pasiekę mažesnių vieti
nių laimėjimų. Tiek vokiečiai, 
tiek anglai papildo jėgas mū
šiui, kuris gali nulemti Egip
to likimą. Anglų lakūnai 
smarkiai puola vokiečių susi
siekimo linijas ir padaro 
daug nuostolių.

Generalinis komisaras iš
leido potvarkį, pagal kurį vy
rai, gimę tarp 1919 ir 1922 
metų, turi užsiregistruoti 
„pagalbinei tarnybai trans
porto srityje.”

Žurnalistas ir rašytojas 
Vytautas Alantas - Jakševi- 
čius yra Vilniaus teatro di
rektorius.

MIRTIS GRESIA SADOTAŽNINKAMS
Vašingtonas. — Teisingu

mo Departamentas paskelbė, 
kad bus reikalaujama mirties 
bausmės 14 vyrų ir moterų, 
kurie New Yorke ir Chicago- 
je padėjo nacių sabotažnin- 
kams, kurie dabar teisiami

Lietuviška

ALUDĖ į
1ŠTI UŽKANDŽIAI | 
KASDIEN 

togi vieta užėjimui įįį 
su MOTERIMS

'•TGOLD Extra Dry Alus, g 
lelis pasirinkimas visokiu įį

gėrimų

tozas Zeidat įj
GRAND STREET !

BROOKLYN, N. Y.

Tele?-'
TVl11

—

jolševikų dūdos ge- 
ą: slapta ranka už 
įspaudė mygtuką— 

4 re” ir „Vilnis” jau 
;ą pačią dainušką, 
rai — gavai koman- 
k, kiek pilnas neša! 
iniu laiku tas riks- 
•ęžtas į „Ameriką”: 
•di, reikėjo skelbti 
s Lietuvos atvežtas 
ilotienės apie bolše- 
’paciją! „Vilnis” ir 
tuoj gal pradės tvir-

Maskvos šaltiniuose atsigai
vinti. 

-------- ----
Amerikos viceprezidentas 

Wallace rašo, kad po aštuo
niolikos mėnesių Jungtinės 
Valstybės pasidarys sinteti
nės gumos daugiau, negu kad 
atsiveždavo iš kitų kraštų 
prieš šį karą.

Sintetinę gumą darys iš 
naftos ir javų. Iš javų guma 
brangiau atsieis pagaminti— 
40 centų už svarą. Iš viso ja
vų gumos užsakyta 200,000 
tonų.

Viceprezidentas mano, kad 
po karo vėl bus pereita prie 
natūralinės gumos, kuri žy
miai pigesnė.

Spaudoj neseniai skaitėm 
Kursko ir kitų miestų vardus, 
kur šiandien eina smarkūs 
mūšiai tarp vokiečių ir rusų. 
Senovėje tose vietose mušėsi 
lietuviai; Lietuvos sienos Vy
tauto laikais ėjo anapus Kur
sko ligi Tūlos,taip kad be
veik siekė Maskvą.

TUŠČIOS KOMISARŲ PASTANGOS
„Kauener Zeitung” (geg. 

9) rašo, kad Kaune buvę su
šaukti Lietuvos apskričių 
viršininkai. Vienas vokiečių 
generalinio komisariato val
dininkas apskričių viršinin
kams „visu griežtumu” aiški
nęs, jog gandai neturį jokio 
pagrindo, esą Lietuvos dar
bininkų siuntimas darbams į 
Vokietiją reiškiąs trėmimą, 
kaip bolševikų laikais.

Vokiečių general, komisa
ras tarp kita ko išsitaręs,
jog ūkininkai turį gaminti
kareiviams, kurie, sumušda- 
mi bolševikus, rūpinasi, kad 
„ūkininkas pasiliktų savo 
sodyboje.” Apskričių virši
ninkai turį plačias teises ir 
visą valdžią visose srityse, 
išskyrus teisingumo, geležin
kelių, pašto ir miškų admini
stracijas. Jis, generalinis ko
misaras, tikis, jog galėsiąs 
„fuehreriui vieną gražią die-

gadintų; randame nuskan
dinta 19 destrojerių, 7 gali
mai nuskandintus ir 8 suga-

ną pranešti, kad ir lietuvis 
atliko savo pareigą Europos 
likimo kaldinime.”

Bet vokiečių pažadams lie
tuviai visiškai netiki.

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido į- 
sakymą, kuriuo pramonės į- 
monėse įsakoma suorgani
zuoti specialines sargybas.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

dintus; randame 6 nuskan
dintus povandeninius laivus 
ir 1 sugadintą.Viso kovos lai
vų nukentėjo 115, o ne kovos 
laivų 99.

Amerikos nuostoliai kare 
su japonais taip atrodo: nu
skandinta ar sugadinta viso 
46 laivai; jų tarpe randame 
vieną karo laivą (battleship) 
nuskandintą ir 1 sugadintą, 1 
lėktuvų nešiotoją nuskandin
tą ir 1 sugadintą, 1 sunkųjį 
krūzerį nuskandintą, 2 leng
vus krūzerius sugadintus, 8

destrojerius nuskandintus, 1 
sunaikintą ir 4 sugadintus, 2 
povandeninius laivus nuskan
dintus ir 1 sunaikintą.

PRANCŪZAMS PRIŽADA
MA LAISVĖ

LTT vicepirmininkui Dr. P. VILEIŠIUI su žmo
na, J. VILEIŠIENEI su dukra, ponams DEVENIAMS 
ir Sibiran ištremtai BIRUTEI VILEIŠYTEI - TUR- 
SIENEI dėl Lietuvos atgimimo pionieriaus J. VILEI
ŠIO nelauktos mirties nuoširdžiausia užuojautą reiš
kia

LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS KOLEKTYVAS.

Bernas. — Liepos 14 dieną, 
kada Prancūzijoj buvo tau
tinė šventė, anglų lakūnai nu
metė ant Prancūzijos 5 mili
jonus lapelių, kuriuose priža
dama prancūzams laisvė. 
Marselyje ir Vichy miestuo
se buvo didžiulės demonstra
cijos, kuriose buvo parody
tas palankumas laisvųjų 
prancūzų vadui generolui de 
Gaulle.

New Yorke prancūzų tau
tinės šventės minėjime daly
vavo vidaus reikalų sekreto
rius H. Ickes.

Vašingtone ir kurie buvo iš- 
laipdinti iš nacių povandeni
nių laivų Atlanto pakraščiuo
se.

Iš visų Amerikos vietų ei
na reikalavimai, kad būtų su
šaudyti ar pakarti visi išlaip- 
dintieji nacių agentai. Tuo 
tarpu specialus prezidento 
paskirtas teismas posėdžiau
ja labai slaptai. Tik vieną 
kartą į posėdžius trumpam 
laikui buvo įsileisti žurnalis
tai.

Tuo tarpu FBI suima vis 
naujų agentų, tarnaujančių 
svetimoms valstybėms. Vie
nas iš paskutinių suimtųjų 
yra Muša, šveicarų kilmės, 
kuris buvo slaptas prancūzų 
Vichy agentas.

J.A.V. kariuomenės -Aus
tralijoje katalikų kapelionų 
globėju paskirtas Melbourne 
arkivyskupas D. Mannix.
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JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ŽALGIRIO MŪŠIS
Važiuojant traukiniu iš Kauno į Berlyną, už Karaliau

čiaus pasiekiamas Marienburgo miestas. Iš vagono matyti 
galingos pilies mūrai. Toji pilis yra dabartinės Vokietijos 
lopšys,—kariškai tvarkingos, išdidžios ir kitus pavergti no
rinčios.

Visos tos istorijos pradžia ir Vokietijos galybė su
sieta su kryžiuočių ordinu, kurį mozūrų kunigaikštis 1230 
metais atsikvietė į Prūsų pasienį. Prieš septynis šimtus me
tų prūsai buvo visai kas kita negu šiandien. Tada prūsai bu
vo lietuvių artimiausia giminė, kurios kalba buvo panaši į ' 
lietuvių kalbą. Šiandien senųjų prūsų jau nėra. Kryžiuočių 
ordinas taip juos naikino, kad per keturis šimtus metų tau
tos nė ženklo neliko. Pasiliko tik patsai vardas, kuriuo da
bar vadinasi kiečiausieji vokiečiai. Šios dienos prūsai yra 
kitus pavergti pasišovę vokiečiai, didžiausioji nacių tvir
tovė.

Kryžiuočių ordinas, naikindamas senuosius prūsus, kė
sinosi pasigrobti ir visą Lietuvą. Tai buvo didelis pavojus 
lietuvių tautai, kadangi kaip šiandien vokiečiai, taip tąsyk 
kryžiuočių ordinas buvo viena iš geriausių militarinių pa
jėgų. Puikiais ginklais aprūpinti, drausmingi ir kovos dva
sios apimti jų geležiniai pulkai per 50 metų nukariavo vi
sas tautas tarp Vyslos ir Nemuno. Užėmę naujus plotus, or
dino riteriai tuoj statė pilis, iš kurių valdė apylinkę ir iš 
kur ėjo prūsų ir kitų giminių vokietinimas, nes aplink pi
lis tuoj būdavo apgyvendinami iš Vokietijos gilumos at
kviesti kolonistai.

Neilgai trukus kryžiuočių ordinas virto galinga valsty
be, kurią stiprino aukštos pilys, drausmė, ginklas ir pa
rama iš visų Europos kraštų. Tuo pat laiku augo kita ga
lybė Europoje: didžiųjų kunigaikščių suvienyta, kilo ir gar
sėjo Lietuva. Metai iš metų Lietuvos valstybės sienos vis 
gilyn plėtėsi į Rytus, šaunūs lietuvių pulkai užiminėjo mies
tus ir kunigaikštystes. Bet tuo pačiu laiku iš Vakarų pusės 
Lietuvai vis labiau grėsė kryžiuočių ordinas, kurio jėga dar 
padidėjo, kada jisai susiliejo su Rygoj buvusiu kalavijuo
čių ordinu. Abi ordino šakos norėjo turėti ir bendras sie
nas. Kadangi ant kelio stovėjo žemaičiai, tai ir buvo pasi
kėsinta juos pirmiausia nukariauti. Atkakliai ordinas sa
vo koją kėlė į žemaičių žemes. Štai 1252 m. jis įsteigia Klai
pėdos pilį, o 1259 m., po ilgų kovų, Jurbarko pilį. Ilgainiui 
tos pilys, iš kurių buvo valdomos užimtos apylinkės, vis la
biau skverbėsi panemune į Lietuvos gilumą. Antai, kry
žiuočių pilis jau niūkso Skirsnemunėje, jau visai netoli Kau
no, kur dabar Raudondvaris. Lietuva tolydžio puolama, de
ginama ir plėšiama. Yra žinoma, kad Algirdui viešpatau
jant, nuo 1345 metų ligi 1377 m., kryžiuočiai nuo Nemuno 
pusės ir iš Livonijos Lietuvą buvo puolę apie šimtą sykių. 
1362 metais jie sugriovė Kauno pilį, pasiekdavo net ir Vil
nių. Lietuviai taip pat puolė kryžiuočius ir narsiai gynėsi 
nuo geležinių jų pulkų. Tačiau lemiamo smūgio savo prie
šui neįstengė suduoti.

Taip negalėjo pasilikti, kadangi Lietuva buvo išaugu
sį milžinišką valstybę, su kurios galybe skaitėsi visa Eu
ropa ir kurios sienos rėmėsi į Juodąją jūrą, apėmė tokius 
miestus kaip Kurskas, šiandien esančius toli Rusijos gilu
moje. Vytautas Didysis, būdamas savo laikų galingiausias 
valdovas, žinojo, kad anksčiau ar vėliau reikės su ordinu 
susidurti lemiamame mūšyje. Tačiau kol tinkamai nebuvo 
pasiruošęs ir apsaugojęs kitų Lietuvos sienų, jisai vengė 
sueiti į galutinį konfliktą su ordinu. Net jam darydamo nuo
laidų, ordino žiniai kelis kartus pavesdamas žemaičius. 
Slaptai gi jis palaikė tuos žemaičius prieš ordiną, kurstė 
juos, šelpė, siuntė jiems savo vadus ir pats rengėsi. Bet 1409 
metais Vytautas Didysis jau atvirai stojo prieš kryžiuo
čius: jisai nusiuntė į Žemaitiją savo bajorus ir paėmė kraš
tą į savo valdžią.

Su tuo žygiu karas prieš ordiną pasidarė neišvengia
mas. 1410 metų liepos 15 d. prie Žalgirio įvyko vienas iš 
didžiausių mūšių vidurinių amžių pabaigoje. Vytautas Di
dysis, talkinamas lenkų, samdinių čekų, totorių stojo su 
20,000 vyrų prieš 12,000 kryžiuočių karių, kurių nors buvo 
mažiau, bet visi jie turėjo geresnius ginklus ir buvo taip tik
ri laimėsią mūšį, kad jau buvo pasiruošę puotai ir atsivežė 
daugybę pančių belaisviams. Nors visų jėgų, stojusių prieš 
kryžiuočius, viršininku buvo laikomas Jogaila, bet tikra
sis to karo ir mūšio vadas buvo Vytautas Didysis. Jogaila 
prieš mūšį meldėsi, o Vytautas lakstė ant žirgo tarp pulkų 
ir davinėjo paskutinius įsakymus. Visas mūšio planavimas, 
paruošimas, sutvarkymas ir pravedimas krito ant Vytau
to pečių. Už tai nėra ko stebėtis, kad būsimų amžių dailinin
kai ir poetai, vaizduodami Žalgirio mūšį, į centrą statė ga
lingą Vytauto asmenį. Didžiausioji našta ir atsakomybė gu
lė Lietuvos kunigaikščiui ir jo pulkams, kurie buvo įgarsėję 
nuo seno tokiais dideliais žygiais, kaip nė viena kita ka
riuomenė anais laikais. Per eilę metų Vytautas kovėsi su 
rusais, kryžiuočiais ir anos gadynės siaubu totoriais. Jis 
buvo kovų užgrūdintas vyras, ir tokie buvo jo pulkai. Len
kai ir jų karalius toli gražu negalėjo pasigirti tokiu kariniu 
patyrimu ir laimėjimais. Jogaila Žalgirio mūšiui davė sa
vo titulą ir naudingų talkininkų, Vytautas Didysis—savo 
tikrąją vadovybę mūšio lauke, savo strateginius ir kari
nius gabumus, savo užgrūdintus pulkus ir savo laimėjimą. 
Karius į mūšio lauką vedė Vytautas. Ten jis juos tvarkė, 
palaikė, drąsino, naujomis jėgomis papildė ir laimėjo, su
triuškindamas ordino pulkus ir pasiimdamas 51 jų vėliavą. 
Lietuvio ieties pervertas, mūšio lauke krito patsai kryžiuo
čių ordino vadas—magistras Ulrich von Jungingen, kurio

Stasys Santvaras

Giesme Dariui ir Girėnui
Tūkstančiai akių sužiuro vakaruosna, 
Nes iš tenai turėjo kilti geležinis paukštis. 
Tartum mirštanti plaštakė, daužėsi kožna širdis, 
Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukštį . . .

Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę, 
Kaip siuvėja vestuvių baltą drobę . . . 
Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis, 
Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrobė . . .

Iš padangių narsūs vyrai pažvelgė į kontinentą, 
Į žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė — 
Kraštas lygumų ir žydinčių darželių — 
Kuriam per vandenyno platybes jie kelią skynė . . .

Kaip neregėti juodvarniai, pradėjo lėkti žinios — 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno . . .
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės,
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig toliųjų Ežerėnų . . .

Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką . . .
Ak, tą, kuri pasiaukojimu didžiu

. Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia . . .
Sudužo greitasparnis laivas į mažas skeveldras,
Bet regiu—nesudužo amžinasis žodis,
Kad Lietuva ir šių dienų giedrioj aukštybėj 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė.

paminkle Žalgirio laukuose šiandien stovi parašyta: „Kar
žygio mirtimi žuvo dėl vokietybės ir vokiškosios teisės.”

Žalgirio mūšis yra patsai didysis lietuvių karinis lai
mėjimas visoje mūsų istorijoje. Jo reikšmė visam Europos 
gyvenimui yra didžiulė, nes jis keliems amžiams sustabdė 
vokiškosios galybės išaugimą, nors galutinai ordino išnai
kinti nepajėgė. Iš ordino atsigavusių likučių paskui atsirado 
Prūsų valstybė ir dabartinis vokiečių militarizmas.

Nenuostabu, kad tokį svarbų mūšį stengiasi kiekvie
nas jo dalyvis prisiminti, ypač šiais laikais, kada kryžiuo
čių ordino tradicijas ir nukariavimo politiką sekia įvykdy
ti naciškoji Vokietija. Lenkai, čekai ir kiti, kurių vaidmuo 
buvo antraeilis Žalgirio mūšyje, rengia to mūšio minėjimus 
ir jį garsina kaip slaviškųjų tautų smūgį vokiškajai galy
bei. Tuose minėjimuose ir spaudos atsiliepimuose lietuvių 
pirmaeilis vaidmuo, Vytauto karinė vadovybė ir jo laimė
jimas paliekama anapus scenos. Visame tame Žalgirio mū
šio prisiminime mums norima suteikti smulkaus kampinin
ko rolė. Visame tame šios dienos politikos žaidime užsi- 
mirštama, kad Žalgirio mūšis atsirado ne dėl pasikėsinimo 
į Krokuvą ar Prahą, bet dėl to, kad ordinui pirmiausia rei
kėjo užgrobti žemaičius, sujungiant prūsus ir Rygos ordino 
šaką į vieną geležinę valstybę. Užsimirštama, kad pačiam 
mūšiui didžiausias jėgas davė ir vadovaujantis jo genijus 
buvo ne dažnai palapinėje sėdėjęs Jogaila, e± Lietuvos Di
dysis kungaikštis Vytautas, kurio pulka^^dino kariams 
davė paskutinį lemiamą smūgį. ' j

Žiūrint į dabartinių politikų žaidimą, kapais keista da
rosi: pasisavindami lietuvių nuopelnus praeityje, jie šian
dien iš tų nuopelnų nori patys sau aureolę užsidėti, padary
ti iš to politinį įrankį šios valandos kovoje, grodami pirmuo
ju smuiku ir savaip nukreipdami visą istorinio įvykio vaiz
dą, būtent—lietuvius nustumdami į paskutines eiles Žalgi
rio mūšio istorijoje. •

Bet istorijos neklystanti knyga mums kitaip byloja. Ji 
mums aiškiai nubrėžia, prieš ką kilo Žalgiria mūšis, dėl ko 
buvo kovojama ir kas prieš penkis šimtus su viršum metų 
sutramdė vokiškąją galybę. Toji pati istorijos knyga mus 
pamoko, iš kur eina šiandien pavojus pasaulio tautoms: tas 
pavojus eina iš militarinės ir imperialistinės dvasios, kuri 
plaukė prieš šimtus metų iš to paties šaltinio kaip šiandien 
ir kuri troško pavergti žemes, žmones ir istorinį bei kultū
rinį tautų paveldėjimą.

T. B.

Kaune, Karo muziejuje, yra vienas iš gražiausių mūsų 
Nepriklausomybės laikotarpio atsiminimų: ten didelis ir ga
lingas, nors katastrofos sudaužytas, stovi Dariaus ir Girėno 
lėktuvas. Liepos mėnesis kaip tik yra šių liūdnų ir garbingų 
sukaktuvių metinės: to mėnesio 15 dieną Darius ir Girėnas 
iš Amerikos išskrido į numylėtą tėvynę Lietuvą, savo tes
tamente jai visa ką paaukoję. Liepos 17 dieną, prieš devy
nerius metus, nakčia jų lėktuvas krito Soldino miškuose, 
perkirsdamas pušį, kuri ir šiandien tebėra Karo muziejuje 
Kaune.

Dariaus ir Girėno žygis mums toks brangus, jaudinan
tis ir garbingas yra dėl to, kad jis kilo ne iš kokių medžia
ginių išskaičiavimų, bet iš pasiaukojimo ir tėvynės meilės. 
Jų žuvimas buvo auka Lietuvai, jos garbei ir didybei. Toji 
auka buvo ir tebėra tikrai naši ir nesenstanti, nes ji tautie
čius moko ir ilgus amžius nesiliaus mokius savo gimtąją 
žemę mylėti ir už jos laisvę, nieko nepaisant, galvą guldyti. 
Jaunimui Dariaus ir Girėno skridimas amžinai bus vienas 
iš tauriųjų švyturių—drąsos, pasiryžimo, pasiaukojimo ir 
tėvynės Lietuvos meilės.

Šiandien Dariaus ir Girėno skridimo ir mirties sukak
tuvės turi mums ir kitą prasmę. Pakildami iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir lėkdami per didžiulius plotus į to
limą Lietuvą, tie du vyrai dar labaiu išryškino ryšį, kuris 
sujungia abu kraštus. Tas ryšys reikšmingas ne tik dėl to, 
kad Amerikoje gyvena visas trečdalis mūsų tautiečių, bet 
ir todėl, kad tasai ryšys šią valandą yra didžiausia mūsų 
viltis ir laisvės atrama. Labai gražu ir prasminga buvo, 
kad mūsų Nepriklausomybės metu vienas šviesiausių mo
mentų kaip tik susisieja su Amerika: juk ir čia šiandien 
mums eina tvirčiausia šviesa ir paguoda. Savo „Lituani
kos” sparnais Darius ir Girėnas į mūsų žemę nešė idealiz
mo, kurio dabar taip gausiai randame vadovaujančių Ame
rikos vyrų širdyse ir protuose ir kuris, sujungtas su blai
viu realizmu, visoms tautoms prižada laisvės ir garbės die
nas.

Jau prieš eilę metų Darius ir Girėnas buvo šių vilčių 
ir pažadų taurūs nešėjai brangiai tėvynei Lietuvai.

MARIANAPOLIO

Tarp lietuviškų kultūrinių 
įstaigų vieną pirmų vietų A- 
merikos lietuvių gyvenime 
reikia atiduoti Marianapolio 
Kolegijai, jau eilė metų rū
pestingai beruošiančiai mūsų 
berniukus mokslo, visuome
ninio, tautinio ir kultūrinio 
pobūdžio sritims.

Tos kolegijos pradžia sie
kia 1926 metus, kada į Ame
riką atvažiavo tuometinis T. 
Marijonų generolas, nepamir
štamo atminimo vyras arki
vyskupas Jurgis Matulevi
čius ir dabartinis generolas 
vyskupas P. Būčys. Jų tiks
las buvo aplankyti Chicagos 
Eucharistinį kongresą ir 
drauge į Lietuvą perkelti A- 
merikoje buvusius marijo
nus. Tačiau jie paskutinio 
savo plano neįvykdė. Atsiti
ko net priešingai: anie du 
garbingi vyrai ne tik kad ne
likvidavo marijonų Ameriko-I 
je, bet, pamatę gerą dirvą 
jų darbams, praplėtė jų vei
kimą.

Iš tų naujų darbo plotų 
pirmiausia į akis metėsi rei
kalas turėti savo aukštesnę 
mokyklą berniukams lietu
viams, kaip jau buvo mer
gaitėms. Arkivyskupas Ma
tulevičius apsilankė pas Chi
cagos arkiv. Mundeleiną ir 
paprašė pritarimo berniukų 
kolegijai, kurią pasiryžo stei
gti marijonai. Chicagos arki
vyskupas parodė didelį palan
kumą šiai minčiai. Tuo būdu, 
ilgai nieko nelaukiant, buvo 
stota į darbą.

Pirmuoju kolegijos rekto
rium buvo paskirtas kun. J. 
Navickas, kuris šias pareigas 
ėjo beveik ligi pat savo mir
ties. Jis iš mažų pajėgų ir iš
teklių savo neišsenkama e- 
nergija ir atsidavimu kolegi
ją išaugino į rimtą mokslo 
ir lietuviškosios dvasios židi
nį. Iš pradžių tasai židinys 
buvo įsikūręs Hinsdale, Ill., 
bet po kelių metų tenai pra
dėjo darytis ankšta. Vadovų 
akys nukrypo į kitas vietas, 
kur būtų palankios sąlygos 
kolegijai. Po ilgų ieškojimų 
ir derybų buvo įsigyta dabar
tinė kolegijos nuosavybė, ku
ri yra Thompson, Conn., apie 
60 mylių nuo Bostono, 29 my
lios nuo Providence, R. I„ ir 
26 mylios nuo Worcester, 
Mass. Kolegija nesunkiai pa
siekiama įvairių šakų gele
žinkeliais, važiuojant į Put
nam, Conn. Kai kurie trau
kiniai sustoja tiesiog pačiam 
Thompsone.

Kad T. Marijonai pajėgė į- 
sigyti tokią visais atžvilgiais 
brangią vietą, pirmiausia 
nuopelnas atitenka kun. J. 
Navickui, kuris nesigailėjo 
nei savo sveikatos, nei ener
gijos, nei gabumų sukelti lė
šų tam reikalui. Labai daug 
padėjo ir eilė Naujosios Ang
lijos klebonų lietuviu: kiti 
jų, kaip kun. Dr. K. Urbona
vičius. prel. J. Ambotas, kun. 
A. Petraitis, kun. P. Juškai- 
tis, kun. P. Juras, kun. J. Va- 
lantiejus, paklojo po tūkstan
tinę naujiems rūmams pirk
ti. Ypač daug pasidarbavo 
kolegijos rėmėjai. Tuo būdu 
per kelerius metus buvo su
rinkta žymi suma, kurią dar 
padidino kun. J. Jakaitis, ta
da buvęs Šv. Kazimiero para
pijos klebonu Worcester,

KOLEGIJA

Marianapolio Kolegijos 
Rektorius kun. Dr. Juozas 
Vaškas. Kolegijos Rekto
riaus pareigas jisai perėmė 
iš kun. Dr. Jono Navicko 
1941 metų birželio mėnesį. 
Tose pačiose pareigose kun. 
Dr. J. Vaškas patvirtintas 
ir ateinantiems metams T. 
Marijonų Tarybos posėdyje, 
kuris neseniai įvyko Hins
dale, Ill.

Mass. Jisai įstodamas į mari
jonų vienuoliją, visą savo 
turtą pavedė kolegijai.

Taip Marianapolio Kolegi
ja jau vienuolikti metai dir
ba ir stiprėja toje vietoje, 
kuri pasižymi ne tik gamtos 
gražumu, maloniais kalnais 
ir kalneliais, apaugusiais gi
riomis, kuri, ne tik kad turi 
gražiausius sodus ir gelių 
daržus, traukiančius kiekvie
ną pasilsėti ir pasigėrėti toj 
gamtos ramybėje, bet kuri 
drauge sutraukia jaunuolių 
būrius mokslui ir auklėjimui- 
si. Nuo pat kolegijos įsteigi
mo ligi šiandien jos suolus y- 
ra perėję apie 1,100 berniu
kų. Ne vienas jų dabar uži
ma svarbias pareigas kultūri
niam, organizaciniam, visuo
meniniam, tautiniam lietuvy
bės ir religiniame bare. Tų 
auklėtinių yra paties vienuo-

lyno vadovybėj, bažnyčių s 
kyklose, prie redakcijų štai 
armijoje, fabrikuose, bizn; 
je, organizacijose. Kun. J 
nas Navickas Marianapc 
buvo pavertęs įvairių liet 
viškų organizacijų sukuri 
kur nuolat ėjo seimai, sus 
rinkimai, valdybų posėdži 
ir šiaip visokį pasitarinu 
Ne gana to: jisai Marianap 
lį padarė jo paties įsteigti 
Katalikų Studentų sąjungl 
centru ir rado išteklių leisi n i Q I I ITIZ f 
„Studentų Žodį”, kuris ilgai I AM A U nl 
niui rimtu žurnalu virto ir j __
ra gal vienintelis šiandij iui;u _ 
tos rūšies lietuviškas peri 'XLnainuo- 
dinis snaiidinvR visam naša1 ' . . «

jš turiu eiti ka-

dinis spaudinys visam paša 
lyje, bolševikams ir voki 
čiams sunaikinus savaranki 
ką lietuvių spaudą savo kra 
te.

Nuo pernai metų biržei JmTi^ektų 
mėnesio kolegijos rektorių \ 
yra kun. Dr. Juozas Vaški 
kuris toms pareigoms pali 
tas ir toliau šiuometiniu - .
Marijonų tarybos sprendinį ^kūnuose reis- 
Kolegija rimtai ruošiasi na 
jiems mokslo metams ir lab 
prašo, kad tėvai lietuviai s 
vo berniukus siųstų į lietuv 1 
vienuolių išlaikomą mokyk kad ugai- 
kur yra graži proga iše dfeto ribos mažč- 
high school ir kolegijos ku $ ir pagaliaus 
są. Šiemet studentų įsiraš 
mo formali data yra rugsė 
(September) 10, 11 ir 12 d< 
o mokslas prasideda rugsė
14 dieną. Bet kam patog jhs, nemokėjo at
gali užsirašyti bet kuriuo
tu laiku: Marianapolio dur |į malonu daryti, 
žmonėms ir paštui visad 
atdaros. Informacijų, moky 
los katalogų, mokslo me 
tvarkos sužinoti kreipki 
šiuo adresu: Marianapo 
College, Thompson, Conn.

LIETUVIU DIENOS RĖMĖJAI

;pinigus uždirba? 
įnčia dirbti kitų 
ji kiti tik sau gy-

jan sielotis kitų

įjrtas nuo karto 
abejojimo pil-

patinka, kas ma
rmės norime da
gias mums patin-

;_kimo ribos mažė

menką ir žemą 
< tarpeklį. Nusivy- 
■rritenkinimas ly- 
mie visuomet sekė

ja to, kas kartais

• laminti kitų, ne- 
^ti kitiems, ne
šaukoti.
^aukojimą žmo- 
□ir jaučia kitą gy
mio nesupranta ir 

- a savimyla. Pasi- 
syratie vartai, pro 
rijus atsiveria pla- 
-rimo horizontai, 
-^perėjęs išsilais- 
aaudiškumo ver-Tryliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena, įv 

kusi liepos 4 d„ praėjo gražiu pasisekimu, kuriam užtikr: 
ti gausiai prisidėjo „Amerikos” skaitytojai. Gražus jų b 
rys iš anksto stojo talkon, tapdami Lietuvių Dienos Rėn me7 tcT'ar 

•irome. Tuo tarpu 
■žžasits yra ta, kad 
me tai, kas mums 
B mes norime da- 
rakalauja ko ma- 
ankojimo, ko ma- 
iskymo nuo savų

mes surandame

jais. Jiems reiškiame nuoširdžią padėką ir čia skelbiame 
sąrašo tęsinį:
M. Tamošaitienė, Brooklyn, N. Y............
B. Skardis, Great Neck\ N. Y..................
V. Kaminskas, Newark, N. J..................
Domicėlė Joneliunas, Blissville, N. J......
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y..............
A. Sniečkus, Waterbury, Conn................
Marv Karpus, Brooklyn, N. Y..................
N. N.............................................................
Dr. P. Galinis, Dorchester, Mass..............
J. Kunickas, Maspeth, N. Y......................
O. Giraitienė, Newark, N. J......................
K. Lisevičienė, Elizabeth, N. J........ .........
S. Petraitienė, New York, N. Y................
P. Ražickienė, Brooklyn, N. Y..................
K. Dobrovolskis, Brooklyn, N. Y.............
T. čižauskas, Brooklyn, N. Y....................
A. Baciuška, Brooklyn, N. Y....................
K. Masaitis, Brooklyn, N. Y......................
V. Mačys, Richmond Hill, N. Y...............
B. Adomaitienė, Ozone Park, N. Y.........
Al. Ceplis, Maspeth, N. Y..........................
A. Misiūnas, Paterson, N. J......................
M. Kivitienė, Brooklyn, N. Y....................
S. Pusvaškis, Maspeth, N. Y.....................
V. Daubaras, Brooklyn, N. Y...................
O. Keturakienė, Brooklyn, N. Y..............
K. Galčius, Maspeth, N. Y........................
V. Žemantauskas, Maspeth, N. Y............
O. Mikulskienė, Brooklyn, N. Y..............
M. Šertvytienė, Brooklyn, N. Y..............
S. Subatienė, Brooklyn, N. Y..................
J. Zavistanavičius, Blissville, N. Y..........
V. Kivyta, Brooklyn, N. Y.......................
S. Garmus, Maspeth, N. Y.......................
P. Vasiliauskienė, Brooklyn, N. Y..........
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y............
R. Pankevičienė, Brooklyn, N. Y............
Ona Pukienė, Woodhaven, N. Y.............
Jonas Butkus, Brooklyn, N. Y................
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y.....................
K. Litvinas, Maspeth, N. Y.....................
W. Turulis, Brooklyn, N. Y.....................
J. Krasnys, Bellmore, N. Y.....................
P. Lenkauskas, Ozone Park, N. Y.........
O. Korbėtienė, Woodhaven, N. Y...........
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y.........
V. Vyšniauskienė, Maspeth, N. Y...........
Ig. Stančaitis, Brooklyn, N. Y.................
O. Nemonienė, Brooklyn, N. Y...............
P. Starkiutė, Brooklyn, N. Y...................
P. Augustinas, Maspeth, N. Y.................
J. Zerolis, Brooklyn, N. Y./....................
K. Dumblienė, Brooklyn, N. Y...............
Ona Digrienė, Brooklyn, N. Y................
U. Šarkauskienė, Brooklyn, N. Y...........
M. Andrews, Jersey City, N. J...............
P. Zabielskienė, Maspeth, N. Y...............
E. Venckus, Great Neck, N. Y...............
P. Grigienė, Richmond Hill, N. Y..........
M. Vencevičienė, Brooklyn, N. Y.............
J. Kemežis, Kearny, N. J.........................
A. Ulozas, Maspeth, N. Y.........................
P. Ulevich, Brooklyn, N. Y.....................
M. Pužauskienė, Brooklyn, N. Y............
E. Jurgelienė, Jamaica, N. Y.................
K. Razmantas, Richmond Hill, N. Y......
M. Norkevičius, Maspeth, N. Y...............
M. Rubliauskienė, Brooklyn, N. Y..........
P. Januškienė, Maspeth, N .Y.................

(Bus daugiau)

■hs tik šiame pa
's vertingesnio, rei- 
laukojimo. Norint 
< gražiausius kūri- 
2pašvęsti dienų die 
ioms, metų metus 
□lavinti Gražiau
si palaikyti rei- 

nūsų pasišventi-

Rytojas yra pasa-

3 taip neklystame, 
ibiai kitiems klai-

si myli tėvynę, tai 
* baimės laukia 
Sp saldaus sapno, 
^atgimusioje te
tikai ras garbin- 
5 bad jo geri darbai 
sį jo klaidos bus 
‘ VI. Putvys.

■jj Zuinias daugiau 
įteikia žmogaus 
^tuščias ir pai-

1.
1 —
1. ^tume nuoširdūs, 
į- <5sia turime būti

nuoširdūs,

± į pirma turime 
1. i^os, kuriai galė- 
1. papuošalus.

More.į

1. įgyveno, kurie 
Mentėje. Niekuo- 

kad vienišos
1. 'Wa gyvenimo.

1;
1
1- Wa rašalu da- 
ljvioda vaisius tik 
Hir daugiau me-
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Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė
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mėnesio kį . Kam man sielotis kitų 

imėmis, kai man užtektų 
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ir šiaip d 
Ne gana d 
lį padarė ik 
Katalikų A 

centru

polio Kolegijos 
kun. Dr. Juozas 

Kolegijos Rekto- 
igas jisai perėmė 
r. Jono Navicko 
į birželio mėnesį, 
se pareigose kun. 
škas patvirtintas 
tiems metams T.
Darybos posėdyje, 
niai įvyko Hins-

todamas į man
iją, visą savo 
kolegijai.

inapolio Kolegi- 
)likti metai dir- 
i toje vietoje,
i ne tik gamtos 
loniais kalnais 
apaugusiais gi
ne tik kad turi 
;odus ir gėlių 
iančius kiekvie- 
r pasigėrėti toj 
rbėje, bet kuri 
ūkia jaunuolių
ii ir auklėjimui- 
olegijos įsteigi- 
en jos suolus y- 
e 1,100 berniu- 
s jų dabar uži- 
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iame bare. Tų 
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ViŠky Ofe 
toniioj

liepos - July 17, 1942

Kam aš turiu eiti ka- 
;i, kada kiti lieka namuo- 
' gerus pinigus uždirba? 
Kam man čia dirbti kitų 
lai, kad kiti tik sau gy-

tas ir toĮj? ___ ■___ _____ ;______
Marijoj girsta šie abejojimo pil- 
Kolegijaiį - - -
jiems mokį 
prašo, kad ? 
vo berninh
vienuoliu tik tai, kas mums patin- 
kur yra gr< pamiršdami, I 
high schod:
są. šiemet r siaurėja 

mo formali ■ 
(Septemte

liausimai, kuriuose reiš- 
i skundas, noras daryti 
;ai, kas patinka, kas ma- 
. Dažnai mes norime da-

, kad ilgai- 
tos patikimo ribos mažė- 

ir pagaliaus 
uždaro į menką ir žemą 

mylos tarpeklį. Nusivy- 
0 mokslas? i ir nepasitenkinimas ly- 
14 diena. į 
gali užsinr

SVEIKATA I, IC F N S E S NOTICE is hereby given that License No. 
EB 569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegeman Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SHAPIRO
29 Hegeman Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is b rcby given that I irense No. 
EB. 46 b be*'n issued to the undersigned 
to sell bn r. at retail under Section 107 
of the Alkoholie Beverage Control I aw at 
•1102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DeHART
1102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

Svorio didėjimas
— Kodėl čia Amerikoje 

tiek daug storų, riebių mote
rų? — dažnai paklausia ne 
vienas, pirmą kartą atvykęs 
į šį kraštą. Tam priežasčių 
gali būti kelios, bet pati svar
biausioji — tai persivalgy
mas. „Amerikiečių silpnybė 
nėra girtuoklystė, bet persi
valgymas” — pasakė C. De
pew. Ir atydžiau panagrinė
jus pasirodo, kad tai yra tik
ra tiesa, kurios visi riebieji 
nenori pripažinti.

Mėgstamiausi jų pasiteisi
nimai: — Mano senutė ir se
nelis buvo labai riebūs žmo
nės, taigi nutukimas bus mū
sų šeimoje visai natūralus. 
Arba: — Aš nuo pat mažens 
mėgau kokį nors sportą; da
bar sustojau, taip ir pradėjau 
tukti. Kiti vėl: — Aš nesu
prantu, iš kur tie lašiniai 
man priauga. Rodos, ir sun
kiai dirbu ir daug vaikščioju.

Pats valgymo būdas ir įpra 
timai verti dėmesio. Ne vie
na iš riebiųjų tvirtina, dar ir 
jos šeima pritaria, kad jos 
mažai valgoma. Bet ne vie
na pamiršta, kiek ji tukinan
čio maisto suvalgo tarp nor
malaus valgomojo laiko, ar 
ragaudama vis po truputį, 
kiekvieną dieną. Pav., ledų 
porcija, keli gabalėliai šoko
lado per dieną arba stiklas 
pieno, keli pyragaičiai, pajus 
ar keli skanėsiai, jau padaro 
tą slaptingą storėjimo mis
teriją. Tokiu būdu ir pats 
asmuo nesijaučia, kad jau jis 
yra chroniškai persivalgęs.

Persivalgymas gali būti 
dvejopas. Vienos persivalgę 
prisipažįsta turinčios nepap
rastai gerą apetitą. Toms y- 
ra lengviau, nes jos gali nu
matyti, kas galima pašalinti 
iš jų valgomojo maisto daly
kų. Kitos gi visuomet ginči
jasi, kad labai mažai valgan
čios. Tik po ilgesnių išklausi
nėjimų sužinoma visa tiesa 
apie suvalgytas bulves, sal
dainius, pyragaičius, duoną.

Negali palikti
Dažnai mums atrodo keis

ta, kodėl tie riebūs žmonės 
vaikščioja sunkiai atsidusda
mi, kaip sako, „pūsdami”. 
Tas visai natūralu. Jie pap
rastai turi savo kūno ląste
lėse 50 svarų riebalų dau
giau, negu jiems reikia. Tai 
būtų lygiai taip pat, jei žmo
gus ant savo pečių neštų 50 
svarų bulvių per visą dieną. 
Širdies įtemptas veikimas y- 
ra lygiai toks pat. Atminti
na ir tai, kad žmogus eida
mas ilsėtis nekties metu ne
gali tų ekstra 50 svarų nusi
imti ir pasidėti šalia savo lo
vos. JisŲ’uos turi pasiimti su 
savimi, ir taip širdis, jaknos 
ir kiti organai ne tik diena, 
bet ir naktį turi dirbti virš
laikius.

Pavojingas bandymas

NOT’CE is hereby given that License No. 
EB 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
Count?/ of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
'ifiO N<*w Txits- Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN SKLAR
8013 — 20 Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Is. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUISE CATHERINE HERMAN 
1214 Coney Is. Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai 
511 Knickerbocker Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.kęs, kad dažniausiai mes ži

nome apie gyvenimo dalykus 
ir tik apie dalykus, o ne apie 
tų dalykų reikšmę. Ir iš tik
rųjų mes visai nežinome gi
lios reikšmės įvairių įvykių, 
kurie vyksta aplinkui, o vien 
matome nepatogumus, kylan
čius iš pasiaukojimo. Dažnai 
mes nematome, kiek tie pasi
aukojimai praturtina mūsų 
gyvenimą, kaip mūsų sieloms 
atidaro naujus kelius, plates
nius horizontus.

Ir taip ne viena iš mūsų 
užsidariusios savo siaurame 
pasaulėlyje, pajuokiame tas 
moteris, kurios be savo šei
mos, be savo darbo ir kitų 
reikalų suranda laiko ir lėšų 
padirbėti savo parapijos, sa
vo katalikiško laikraščio, net 
kelių draugijų naudai ir gero
vei. Tie pasidarbavimai ne- 
apseina be pasiaukojimo. Gal 
kitai irgi būtų geriau pasėdė
ti prie jūros, pasisvečiuoti 
pas kūmutes, negu lankyti 
susirinkimus, dalyvauti pa
rengimuose, juose per dienas 
kartais dirbti, pardavinėti bi
lietėlius, ar stovėti virtuvėje 
prie karšto pečiaus.

Tos, kurios dar drįsta at
virai kritikuoti ar pasijuok
ti iš tų, kurios pasiaukoja ki
tiems, kurios dirba aukštes
niems tikslams atsiekti, te
prisimena, kad pasiaukojimų 
pusėje glūdi kilnios šio gyve
nimo aureolės. Kas liktų iš 
to krašto, kuriuos kariai atsi
sakytų kovoti už jį? Ir jie ir 
visi kiti paliktų amžinais prie 
šo vergais.

Daryti visa tai, kas verčia 
mus pasiaukoti, kas verčia 
gyventi kitiems, gyventi au
kštesniems idealams, reiškia 
pereiti į tą gyvenimo pusę, 
kuri yra turtingiausia, gra
žiausia, vertingiausia ir visa
dos auganti, didėjanti, kylan
ti į aukštybes. Pasiaukoti — 
reiškia būti saulėtoje gyve
nimo pusėje, reiškia gyven
ti pilnu sveiku gyvenimu. 
Garbė ir džiaugsmas toms, 
kurios išmoko pasiaukoti!

Laimutė.

Vaisių Virtinehai
3 puodukai miltų, 

kiaušinio tryniai, 
puodukas vandens, 
šaukštukas druskos, 
puodukas cukraus, 
svarai vaisių.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 6525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAMIRO DISDIER 
(I,a Flor De Borinquen)

145 Floyd St., Brooklyn. N. T.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 729 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 772 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. INC.
6520 Bay Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1651 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.

IGNATIUS E. MANISCALCO 
DANIEL J. TRIONFO x 

DAN & EDDIE DINER
608 Franklin Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

3
1
1 
1 
2
Vaisius galima vartoti: 

slyvos šviežios ar džiovintos. 
Jei vartojamos džiovintos, 
tai slyvos turi būti išvirtos. 
Supiaustyti obuoliai, išgliau
dytos šviežios vyšnios, mė
lynės, juodosios avietės, ag
rastai. Taigi virtinėlius ga
lima virti dažnai ir juos kas 
kartą paįvairinti. Juos mėgs
ta visi, ir tai yra lengvas, 
gaivinantis valgis vasaros 
metu.

Kaip gaminti: uogos ar 
vaisiai gerai nuplauti ir už
barstyti cukrumi. Palaukti, 
kol atsiras gražios sunkos.

1 Nusunktą sunką išvirti į si
rupą. Jei bus verdama vyš
nių sunka, tinka įmesti keli 
sugrūsti vyšnių kailiukai, — 
tai duoda syrupui gerą sko
nį.

Iš miltų, kiaušinių trynių, 
vandens ir druskos paruošti 
tešlą, ją plonai iškočioti. Sti
kline padaryti ritulėlius, į 
juos šaukštuku pridėti uo
gų, kraštus patepti truputį 
paplaktu kiaušinio baltymu 
ir šakute užspausti. Padary
tus virtinėlius mesti į ver
dantį vandenį, gerai pavirin
ti, išimti ant karštos lėkštės. 
Duoti į stalą su išvirtu iš 
sunkos syrupu ir rūkščia 
grietine.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

atšaldyti ir koktelis paruoš
tas. Neturint užtektinai dar
žovių sunkos visiems šeimos 
nariams, sunką galima įdėti 
į šaldytuvą ir kitą kartą ga
lima sumaišyti su kitų dar
žovių sunkomis. Daržovių 
sunkų kombinacija, skonin
gai paruošta, yra tikrai pui
kus dalykas. Jei norima, tai 
tuojau suvartoti galima su
maišyti su pamidorų sunka. 
Čia pamidorų sunka įgaus 
skirtingą skonį ir turės dau
giau maistingų dalių, dau
giau vitaminų.

Kaip galime sunaudoti dar 
žovių sunkas, taip lygiai ga
lime suvartoti ir konservuo
tų vaisių sunkas. Vaisių sun
kos su prieskoniais puikiai 
tinka prie ledų, ar pačių ledų 
gamybai, pudingams, kre
mams ir kitiems skanumy
nams paruošti. Prieš išpilant 
ką nors, gerai pagalvokime, 
ar negalima būtų kas 
maistingo padaryti ar 
mai sun'g^oti maisto 
kalams f^ąZ/kirinti ir 
minti.

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

th-' Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn. 
Enu-'ty of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOT’CE is hereby given that License No. 
EB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

Avenue D Bar & Grill
•1911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.*

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 717 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 1928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bei consumed on the 
premises.

JACOB FELTSCHER 
Flatbush Coffee Shop 

1605-7 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

uos, kurie visuomet sekė 
> užgaidas, nemokėjo at- 

tu laiku i kyti nuo to, kas kartais 
žrnėmsir būtų malonu daryti, 
atdaros.M okėj° atsiminti kitų, ne

ėjo gyventi kitiems, ne
bėjo pasiaukoti.
k per pasiaukojimą žmo- 
gyvena ir jaučia kitą gy- 

ą, kurio nesupranta ir 
rgyvena savimyla. Pasi- 

ojimas yra tie vartai, pro 
uos parėjus atsiveria pla- 
i gyvenimo horizontai, 
pro juos perėjęs išsilais- 
1 iš savanaudiškumo ver- 

ažnai mes surandame

žmonėms r

los kalaitę, 
tvarkos sė 
šiuo adrs 
College,

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE JAY TAVERN
1209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

IMU DIENOS K

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
°!0 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WIT IJAMSBURG BOWLING CENTRE. INC. 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK LA QUINTA
270 Smith St., Brooklyn, N. Y.

i New Yorko Apylinkės Iš
i., praėjo gražiu pasisekimi:
aidėjo „Amerikos” skaitytai 
stojo talkon, tapdami lieta «asĮjs kodėl mes to ar
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(Bus daugiai

nepadarome. Tuo tarpu 
3 ji priežasits yra ta, kad 
tedarome tai, kas mums 

nka, ką mes norime da- 
, kas reikalauja ko ma- 
sia pasiaukojimo, ko ma
išia atsisakymo nuo savų 
onumų.
iskas, kas tik šiame pa- 
yje yra vertingesnio, rei- 
,uja paisaukojimo. Norint 
Dabinti gražiausius kūri- 
3, reikia pašvęsti dienų die 
praktikoms, metų metus 

o pirštus lavinti Gražiau- 
draugystei palaikyti rei- 

ngas mūsų pasišventi-

lenas rašytojas yra paša-

inčių Žiupsnelis

dekada taip neklystame, 
p sakydami kitiems klai-

ei vaikai myli tėvynę, tai 
;ėvas be baimės laukia 
ties, kaip saldaus sapno, 
žino, kad atgimusioje tė- 
ėje jo vaikai ras garbin- 
:vietas, kad jo geri darbai 
i tęsiami, jo klaidos bus 
aisytos. VI. Putvys.

ūsižeminimas 
jsos suteikia

' tui, negu tuščias ir pai- 
gudravimas.

daugiau 
žmogaus

iad būtume nuoširdūs,
3 pirmiausia turime būti 
ingi, nes pirma turime 

„y iti medžiagos, kuriai galė- 
X le taikyti papuošalus.

| More.

jie ilgiausiai gyveno, kurie 
giausiai kentėjo. Niekuo- 
; negalvoki, kad vienišos 
os nesupranta gyvenimo, 
gyvenimą mato ir jį pui- 
pažįsta.

ėja palaistyta rašalu 
vaisius 

daugiau
msiai duoda 
lešimties ar

da- 
tik
me-

^ujoktiA, Sveika,
Pateisino

Teisėjas: — Kuo jūs pa
teisinate šio kaltininko ištei
sinimą?

Prisiekęs teisėjas: — Be
protyste.

Teisėjas: — Ką? Visi dvy
lika?

Jis apdraustas
Dukrelė: — Mamyt, ar aš 

galiu eit į jūrą paplaukyti?
Motina: — Aš jau tau sa

kiau, kad ne.
Dukrelė: — Bet tėvelis jau 

seniai ten plauko!
Motina: — Aš tuo nesirū

pinu, jis apdraustas.

Naujoj tarnyboj
Viršininkas: — Kaip tams

ta drįsai sakyti, kad esi dir
bęs banke septynerius metus. 
O ištikrųjų niekur jokio dar
bo neturėjai?

Valdininkas: — Taip, bet 
tamsta reikalavai žmogaus, 
kuris turi gerą vaizduotę.

Vyras (barnio metu) : — 
Tu kalbi kaip neišmanėlė!

Žmona: — Aš priversta 
taip kalbėti, nes kitaip tu ne
supranti.

Jautiena su ryžiais
1 svaras jautienos be kau

lo,
2 šaukštai riebalų, 

svogūnai,
puodukas buljono,
kalafijoro galvelė, 
svaras šviežių žirnių, 
šaukštai krakmolo (ar

3 
1 
1 
1 
2

mažiau),
V2 puoduko vandens, 
druskos ir piprių pagal 

skonį.
Supiaustytą mėsą gabalė

liais pakepinki karštuose 
taukuose, apibarstyki drus
ka ir pipirais, sudėk smul
kiai supiaustytus svogūnus 
ir uždengus randelį tušinti 
ant lėtos ugnies keletą mi
nučių. Parudavus svogū
nams, įpilki buljoną, sudėki 
supiaustytą kalafijoro galve
lę, išaižytus žirnius. Vėl už
denki ir virki 15 min. šalta
me vandenyje praskieski kro- 
kmolą ir įmaišyki į verdantį 
patiekalą. Maišyki, kol patir- 
štės. Atskirai išvirtus ryžius, 
kurie turi būti karšti, užpil
ki tuo gaminiu. Prie šio pa
tiekalo tinka žalios daržovės, 
agurkai.

Daržovių koktelis
Kadangi geriausios daržo

vių dalys — vitaminai ištirp
sta vandenyje, praktiška šei
mininkė neturėtų išpilti to 
vandens, kuriame virė bet 
kokios daržovės, bet sunau
doti koktėliams, kurie labai 
tinka prieš valgius ar ryte 
prieš pusryčius. Tą patį rei
kia daryti ir su sunkomis, 
kurios esti dėžutėse su ma
rinuotais žirniais ar kitomis 
daržovėmis.

Į sunkas reikia pridėti dru
skos (esant reikalui), pipirų, 
įtarkuoti svogūnas, ar įtrinti 
pakepintas svogūnas, įspaus
ti truputis citrinos sunkos,

nors 
tinka- 
patie- 
paga-

NOT’CE is hereby given that License No. 
EB 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
nf th*' Alcoholic Beverage Control Law at 
”05 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 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Pupelių Sriuba
y2 svaro pupelių; 4 podu- 

kai šilto vandens, laikyti pa
merktus per naktį. Iš ryto į- 
pylti dar 4 puodukai šilto 
vandens, įdėti y4 svaro ar 
daugiau supiaustytos kiau
lienos mėsos, smulkiai su- 
piaustyti du svogūnai, y4 
šaukštuko druskos, pipirų. 
Virti ant lėtos ugnies apie 2 
valandas. Druskos galima 4* 
dėti daugiau. Duoti į stalą 
neperkoštą, drauge su mėsos 
gabalėliais.

Du puodukai riebalų lygūs 
vienam svarui riebalų. Vie
nas ketvirtis sūrio — Ivgu 
% puoduko sutarkuoto sūrio. 
Keturi puodukai miltų yra 
tiek pat, kiek vienas svaras 
miltų.

Sutirštinimui sriubos ar 
soso, vietoj vieno šaukšto 
krakmolo galima vartoti du 
šaukštai paprastų miltų, jei 
pasitaiko, kad namuose ne
turima krakmolo.

Kepant jautieną mėsą, rei
kia kiekvienam svarui mėsos 
leisti kepti penkiolika minu
čių laiko. Avienai—20 minu
čių nuo svaro; veršienai—25 
min.; kiaulienai—25-30 min. 
nuo svaro mėsos.

Su keptu ar virtu kumniu 
geriausiai tinka keptos bul
vės ar prancūziškos bulvės 
(virtos taukuose).

SESUTEI

Oi, sesute, ko ilgiesi!
Kodėl rieda ašarėlės?
Ar užgeso žvaigėdė šviesi?
Ar nuvyto džaugsmo ge

dės?

Tu nuskinki rožės žiedą, 
Skaistų, baltą, sidabrinį. 
Ir kai ašaros tau rieda, 
Padabinki juo krūtinę!

D. S.

Kas metai didelis gyvybių 
skaičius prarandamas, ilges
niam laikui ar galutinai suga
dinama sveikata, bandant 
trumpu laiku numesti priau
gusį svorį. Patartina atsi
minti, kad numesti daugiau 
kaip tris svarus per savaitę 
yra gana pavojinga. Svoris, 
kuris užaugo per kelis mėne
sius ar kelerius metus, nu
mestas per keliolika dienų, 
sužalos sveikatą. Taip pat 
nors maisto kiekis ir esti ma
žinamas, reikia prižiūrėti, 
kad jame būtų visos svarbios 
maistingumo dalys, bent rei
kalingas kiekis sveikatingu
mui palaikyti.

Pradėk saugotis, kada ta
vo draugai, veidrodis, svars- 
tvklės pradeda pranašauti 
ekstra riebalu priaugimą. Re
guliarus svorio kilimas jau 
veda tave riebėjimo keliu, 
kuriuo tu greičiau gali nueiti 
nei pastebėsi.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonij ir Ženkleliii?

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 1898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th° Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

WM. C. BRANDAU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of thn Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
<»f th'' Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOT’CE is hereby given that License No. 
ER 817 has been issued to the undersigned 
tn sell h«er, ,at retail under Section 107 
nf the Alcoholic Beverage Control Law at 
9576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHRIS HOUGHTALING AND 
VICTOR NELSON 

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

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
nf t’'o Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Sackett Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
SO] Grand Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOT’CE is hereby given that License No. 
EB 192fi has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1110 Avenue J, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 522 has been issued to the undersigned 
to jsell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2195 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of th" Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of .th" Alcoholic Beverage Control Law at 
124 No. 6th St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETRAS PUSNIKAS
124 No. 6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & S. DELICATESSEN CORP. - 
9311 Church Ave., Brooklyn, N^~ x.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 698 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32% Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th" Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th" Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrum! Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUTS BERINSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SGT. HARRY WM. STENECK, POST 601 

VETERANS OF FOREIGN WARS 
OF THE U.S.A.

316 — 13th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 99 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SOL BRICKMAN
68 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 40 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

OTTO EUCHNER
127 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 69 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retailC from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

DAVID ROTH
397 So. 4 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

FRANK WEIDNER
118 Melrose St.. Brooklyn. N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje
„Motinėlės” draugijos jubi
liejinis susivažiavimas įvyks 
šį mėnesį, t. y. liepos 29 d., 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Ta gerai žinoma mokslei
vių šelpimo organizacija jau 
susilaukė pirmojo savo jubi
liejaus. Ji prasidėjo šioj pa
rapijoj, todėl ir šį savo jubi
liejinį susivažiavimą daro toj 
pačioj parapijoj. Turėti lietu
viams taip naudingą organi
zaciją Amerikoje labai svar
bu. Juk čia aukštesnis moks
las nėra pigiai įgyjamas,ypač 
lietuviams, kai daugumas šei
mynų yra vidutiniškai pasi
turinčios. Reikia dažnai pa- 
gelbos baigti mokslus. 
Todėl turėti savo pašalpinę 
organizaciją ir remti moks
leivius, padėti jiems siekti 
aukštojo mokslo, įsigyti nau
dingą profesinį išsimokslini
mą yra didžiai reikšminga ir 
reikalinga. Lietuvių kilmės 
inteligentijos trūkumas ir A- 
merikoje vis dar jaučiamas, 
ypač iš katalikų pusės, ši 
draugija galėtų atlikti tikrai 
išganingą darbą lietuviams 
Amerikoje ir visame pasauly
je, bet čia ir reikėtų didesnio 
visų susirūpinimo ir uolesnio 
rėmimo. Jei tai būtų stipri ir 
gal vienintelė organizacija, 
tai tikrai pakeltų lietuvių ka
talikų inteligentų skaičių. 
Bet kur eina klausimas apie 
materialinį — piniginį daly
kėlį, tai iš vienų ir kitų pu
sės reikia didelio pasiaukoji
mo ir sąžiningumo. Jei orga
nizacija turi daug dirbti, kad 
nudarytu pašalpines sumas, 
tai šelpiamieji turi jausti di
delį moralinį atsakingumą

atsilyginti tai organizacijai, 
kai tik gali tai padaryti, nes 
organizacijos pinigai — vi
sų lobis, visi jaučia, kad pri
sidėjo, todėl ir nori, kad skir
tam tikslui tarnautų, kad 
daugiau jaunuolių pasinaudo
tų. Bet kaip tai bus padaryta, 
jei sumos mažėja, bet neau
ga, jei baigę nesirūpina, kad 
būtų sugrąžinta ir padidinti 
tie fondai. To jubiliejinio su
sivažiavimo būtų gražus dar
bas — padaryti tą organiza
ciją plačia prasme pašalpine 
organizacija, kad ja galėtų 
tikrai pasinaudoti daugiau 
jaunimo. Kilniam tikslui mes 
dar turime dosnių žmonių, tik 
reikia didesnio uolumo 
tarimo.

Susivažiavimas bus 
rytas pamaldomis. Po
džių bus prakalbos ir progra
mėlė. Linkime sėkmingų dar
bų. Rasa.

ir su-

atida- 
posė-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St 
Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA •
Trečiadieni 7:00 p.m, Sešt. 8:00 p.m. ■

Direktorius ■
ANTANAS DZIKAS I

3619 East Thompson Street i 
Philadelphia, Pa.

J Telefonuoklte: Regent 2937

H B

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

RO-BARD DELICATESSEN. INC. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tlnder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Aventie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License NoJ^ 
GB 2192 has been issued to the undersignej> 
to sell beer, at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw 
2594 Atlantic Avenue, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

SAM BATTAGLIA

INDĖNIŲ PR

į Grinius Maru
2591 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 — 9 th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI VIOLA
128 — Jth St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 1594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2743 Pitkin 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 i.aw at 
312 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

koncer- 
visiems

Treti-

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 2076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
EDMUND G. LAWLOR & JAMES LAWLOR 

LAWLOR BROS.
1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6759 has been issud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
547 Grand St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
Penny Profit Food Center

547 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2350 has been Issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2071 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
257 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS J. SACHS & JOSEPH BERGON 
257 Court St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 

I County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE BLUTH
194 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ
137 — 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2653 has been issued to the undersigned 
to sell bees, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1597 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

■ of the Alcoholic Beverage Control Law at 
| 157 Avenue U, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I PHILIP WEISBERG
1 157 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

-- - - - - - - - - - - - - - — , ' Rci"
NOTICE is hereby given that License N< ..
GB 1363 has been issued to the undersign^ yjjSpOUO VS*
to sell beer, at retail under Section 1( 
of the Alcoholic Beverage Control Law j 
1318 Broadway. Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off tl ,-lill 
premises. j

LOUIS PAPKIN
1348 Broadway, Brooklyn. N. '
NOTICE is hereby given that License N 
GB 1473 has been issued to the undersign 
*" soli beer, at retail under Section 1 

the Alcoholic Beverage Control Law 
Ridgewood Ave., Borough of Brookl]

of 
341 _ , _ __
County of Kings, to be consumed off U 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License N 
GB 2738 has been issued to the undersign 
to sell 
of the 
1 East 
County _
premises.

WILLIAM EHLERS
1 East Second St., Brooklyn, N. |

^jfltpasuD- 
kada

^vonues- 
įpjauieng- 
i ir šie- 

soduose 
į Dieną, ku- 
^gai praėjo

tis. Be ba 
das buvo 
nių ir vai

Į kapui 
no kariai, 
sto polici. 
lį gėlių v 
karstas, 
miesto v<*

beer, at retail under Section 1( 
Alcoholic Beverage Control Law
Second St., Borough of Brooklj 

of Kings, to be consumed off t

NOTICE is hereby given that License N 
GB 6497 has been issued tn the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
593 3rd Avenue, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off tl 
premises. a

593 3rd
FRED THAENS

Brooklyn, N.

is hereby given that License NNOTICE
GB 2518 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 11 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
532 3rd Avenue, 1 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

^jrianapo- 
%ksminimo 
„laikas, bet 
'.įei susikali- 
jodė) 11 vai. 
įlinko į par- 
jiMkurpo 

jjnlei malo
ne atlaiky- 
;-ainaldos už 
■guolius A-

pusas, ju 
Legijonae 
tas auton

Velioni 
žiaus, ge 
vis, pirm 
jaunimo 
velionis š 
Arlingtor.

Ilsėkis 
šalį ir u. 
galvą.

532 3rd

įerage Control Law ; ’ •• 
Borough of Brookly &yVUS

> be consumed of f tl i ..X mmiq

EDWARD A. PNIEWSKI
Ave.. Brooklyn, N.

Vėliavos iškėlimo iškilmės 
buvo Mountain gatvėje. 36 
kareiviai yra išėję iš tos apy
linkės kariuomenėn. Gatvė iš
puošta labai patriotiškai: di
delėmis ir mažesnėmis vėlia
vomis, kaspinais. Parade mar 
šavo visos apylinkės gyven
tojai, vaikai, jaunimas ir mo
tinos bei tėvai. Iškilmių es
tradoj buvo matyti žymių sve 
čių: du kunigai, kongresmo- 
nas, kariuomenės atstovai ir 
šiaip svečiai. Patriotines kal
bas pasakė svečiai kalbėto
jai: distrikto policijos kapi
tonas, kongresmenas, apsigy
nimo viceprezidentas, kariuo
menės astovas. Dvasininkai 
pašventino vėliavas ir pasi
meldė už kareivius. Visoms 
motinoms ar seserims ar bro
liams kareivių atstovams pri
segta po gyvą rožę ir ameri
konišką vėliavėlę. Tai tikrai 
patri jotinis uolumas. Tarp 
visų kareivių daug vardų bu
vo perskaityta lietuviškų. 
Mat iš tos gatvės ir apylinkės

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

yra išėję nemaža lietuvių 
jaunuolių.

Choro diena buvo šį sekma
dienį. Mat, choristai išvažia
vo pasilinksminti ir praleisti 
dieną gryname ore. Jei per 
metus dirba, tai bent vie
ną dieną kaip giedoriams 
tinka kartu ir pasilinksminti. 
Kun. klebonas parėmė tą jų 
sumanymą finansiškai, kad 
išvažiavimas būtų linksmas 
ir sėkmingas. Laukiama, kad 
po tokio sėkmingo išvažiavi
mo visi uoliai dalyvaus cho
ro praktikose ir choras vėl 
sustiprės naujais nariais ir 
naujomis giesmėmis, 
tais ir tt. To visi ir 
linki.

Tretininkai veikia,
ninku brolija dirba, kiek gali. 
Paskutiniame savo susirinki
me visi nutarė kaip draugija 
įstoti nariu į „Motinėlės” Dr- 
ją ir paremti moksleivius. 
Bet tretininkai veikia dvasios 
reikaluose. Visos didesnės 
šventės, kasdieną šventų mi
šių klausymas daugiausiai 
remiasi tretininkais. Parpi- 
jos reikalai taip pat jiems ar
ti širdies. Jie pirmieji prisi
deda prie parapijos palaiky
mo.

Moterų Sąjunga gražiai 
veikia ir mano savo veiklą 
žymiai praplėsti. Praėjus va
sarai, narės žada pradėti mo
teris gyviau organizuoti ir 
traukti jaunesnių moterų ir 
išjudinti didesnį veikimą. 
Mat, moterys gali daug pa
daryti, tik reikia organizuo
tis ir daugiau dirbti. Dabar
tinės vadovės mano tikrai 
daug nuveikti. Linkėtina iš
tverti ir padaryti savo pla
nus gyvais.

Parapijos bazaras bus ke
tvirtadienį, penktadienį ir še
štadienį Point Breeze rajone. 
Čia gyvena nemažai lietuvių, 
kurie šiaip nevisada gali pri
sidėti prie parapijos parengi
mų, nes toliaus gyvena, o per 
bazarą visada parodo gerą 
pasiaukojimą ir paremia sa
vo parapijos reikalus.

Serga: Marijona Naruc- 
kienė, kuri jau ilgoką laiką 
sunkiai serga. Ligonis labai 
pasitiki Dievu ir ruošiasi su
tikti Dievo valią. Dažnai pri
ima šventą Komuniją, mel
džiasi. Paskutinėmis dieno
mis ligonio sveikata dar pa
blogėjo.

Praeitą savaitę padaryta 
sunki operacija Adelei Agur- 
kytei. Bet ligonis greit nu
galėjo ligą ir dabar jau ge
rai jaučiasi. Manoma, kad 
tuoj sugrįš į namus pailsėti 
ir atgauti prarastos sveika
tos. Adelė Agurkytė yra ži
noma ir „Amerikai”, nes ra
šinėja gražius eilėraščius ir 
žinutes.

Elzbieta Šimkūnienė taip 
pat jau ilgai serga, 
gonis parapijiečiai 
lanko ir paguodžia.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed n the 
premises.

NAT. TORGOVNIK & ABE FRIEDMAN 
Nat. & Abe Delicatessen

714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton St., , Borough of Brooklyn 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY, BARNEY TURNER 
120 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 602 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER 
75 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
'f the Alcoholic Beverage Control Law at 

404 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS LEMBESIS 
Valencia Coffee Pot

NOTICE is hereby given ^License No. 
EB 779 has been issuer! to the ; undersigned 
to sell beer, at retail und=r ■ Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Ave., Borough of Brook lyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 984 Liberty Ave., 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. 
C 1375 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 103-199 Newell Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KRESSE DISTRIBUTING CORP. 
193 - 199 Newell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

SALVATORE LONGOBARDO 
2123 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7641 has been isseued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 33 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HURLEY
33 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

Visus li- 
uoliai

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Interior Basin, In the Mill Basin District. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB 
Interior Basin, In the Mill Basin Dist.

Brooklyn, N. Y.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

I

Rasa.

Lietuvė „Internacionalinio
Instituto” valdyboje

Neseniai vietos „Interna
cionalinis Institutas” išsirin
ko vyriausiąją valdybą, į ku
rią sekretore pateko lietuvė 
ponia Ona Pranckūnaitė-Če- 
ledinienė. Ponia EI. Latoc- 
kienė (ukrainietė) buvo iš
rinkta pirmininke ir ponia 
Štogrinienė (ukrainietė) — 
iždininke.

To pat Instituto moterų 
vyriausioji Taryba susideda 
iš 29 Philadelphijoje gyve
nančių tautų. Be tos vyriau
sios tarybos kiekviena tauta 
turi skyrium savo tarybėlę.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 716 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMIN1O SCUTARI
51 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERHARDT NORBY
3002 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 —- 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MISULIA
588 — 7th 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 
489 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONROE PRODUCTS. INC.
487 Dean St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 317 Court Street. Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROMEO
317 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE HERSHKOWITZ
4920 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9202 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BRAVERMAN
9202 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1657 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 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 Third Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD B. JORNHOLM 
5516 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Avenue, B< rough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STARK
(New Deal Food Stores) 

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1648 11th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELFRIEDE SA VARESE 
(Quality Food Store)

1648 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St., 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 6746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSSIE BLAU
2624 Newkirk Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Centra) Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FLORENCE BALCOF
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

is hereby given that License N 
has been issued to the undersign

•?ituz visus 
js ar tebe
sėję Lietu- 
įjie. Mišias

Bridį
NOTICE 
GB 9271 _
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law , i_i. 
407 Myrtle Ave., Borough of Brooklj «• AH1QU- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CHARLES ALTSCHULER 
407 Myrtle Ave.. Brooklyn,

off

N.
NOTICE is hereby given that License N 
GB 9038 has been issued to the underign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law | 
467 Myrtle Avenue, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM MEYER. JR. & 
WILLIAM BECKMANN

Myrtle Ave., Brooklyn, N.467

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2443 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
383 Nostrand Avenue, Borough of Brookl] 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

kun. Dr. 
jK. Stadal- 
$ pasakė 
tskuris savo 
įjjje gražiai 
•j kiekvieno 
j savo tėvų 
įiasįspūdin- 
nidence cho-

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6409 ■— 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BOS, INC.
6409 — 8th Ave. Brooklyn, N. Y.

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

BERLIN BEVERAGE SERVICE. Inc. 
166 Kosciusko St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1938 has been isseud to the undersigned 
to sell , beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

WILLIAM BRINKMAN
176 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ’’65 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
750 Court St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA ROEDER
750 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE WATROBSKI 
(Baran’s Food Store)

648 Manhattan Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2"38 has been issued t the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 — 8 Avenue. Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
5516 — 8 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 — 6lh Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM REESE 
7324 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1399 has been issue to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711 — 13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF
7711 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS POLEVOY 
(Royal Market)

256 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX UCHITEL
192 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

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

JAMES M. ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK RAKOFF
277 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6518 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 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1173 Broadway Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KAUFMAN 
Kaufman’s Dairy

1173 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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i been issued to the undersign _n> ■ -g
’, at retail under Section 1 - QaMal IS-

SOL PELLMAN
383 Nostrand ,Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License b 
GB 9473 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
9122 — 3rd Avenue, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

9122
GREGORY CLEARY

3rd Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersii 

at retail under Section

NNOTICE 
GB 2461 
to sell beer, ... ___
of the Alcoholic Beverage Control Law ■ 
4218 — 3rd Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4218
MEYER SODICOFF

3rd Ave., Brooklyn, N,

is hereby given that License 
has

Ch
NOTICE 
GB 2091 
to sell beer, ... 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
523 Court Street. Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 1 SUSllauk

orios Lietu-
Tril

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

NOTICE is hereby given that License J 
GB 2063 has been issued t the undersir” 
to sell 
of the 
544 — 
County 
premises.
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. ___ issued t the undersigt XL-,-
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92 ~ _

of
Street, 

Kings, to
Borough of Brooklj 
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544 92
LENA M. 
St.,

PENNER
Brooklyn, N.

hereby given that License hNOTICE is
GB 2583 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1(
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of the Alcoholic Beverage Control Law
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklj lldQlCljil
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.
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kentė kitą-
GB 2532 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 11 ‘

•idovybė iš 
visiems, 

H praėjusią

NOTICE is hereby given that License N

of the Alcoholic Beverage Control Law 
98 Wythe Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

HELEN DERMODY
98 Wythe Ave., Brooklyn, N.I

NOTICE is hereby given that License N ':i® darbu, 
GB 1535 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
6823 — 6 “ - -
County of 
premises.
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Ave., Brooklyn, N.
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hereby givenNOTICE 
GB 
to 
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County of Kings, to be consumed off t 
premises. 

HERMAN SPATH
33 Cedar St., Brooklyn, N.

is
has been issued to the undersig 

sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 

Cedar Street, Borough of Brookl

1828

lietuvio
NOTICE is hereby given that License N įk 
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to sell beer, at retail under Section 1 
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premises.

Alcoholic Beverage Control Law |IU, • i 
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193 Adams
ALFONSO DiROSA
St., Brooklyn, N. pšnešio, ge-
hereby given that License AtlantoNOTICE is

GB 2172 has been issued to the undersii 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1378 Broadway, _____ „1. _ ___
County of Kings, to be consumed off t 
premises. ;

HARRY REHBOCK
1378 Broadway, Brooklyn, N.
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Borough of Brookly

NOTICE is hereby given that License b 
GB ----- --
to 
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BAUMAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License b 
670 has been issued to the undersign 
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įereby given that License No. 
been issued to the underslmi 
at retail under Sectton iw 

ollc Beverage Control Law , 
Aventte. Borough of Brooklyn 

ings, to b© consumed off 

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

lereby given that License No. 
been issued to the underaignrf 
at retail under Section 107 

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

LOUIS 
Lve..

*joucg?•>& »- Ju'y 17>1942

to toi > i?

AMERIKA 5

RESPONDENTU PRANEŠIMAI

ilk. K. Grinius Marianapolyje

Baltimore, Md.

WEITZ
Brooklyn, N. Y. 

įereby given that License Na 
been issued to the undersign^ 
at retail under Section 107 

ollc Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn 

Ings, to be consumed off ths

IRTUS SCHNEECLAUS
Ave., Brooklyn, N. Y. 

lereby given that License No 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
ollc Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn 
Ings, to be consumed off the

HCHAEL MILMOE
Ave., Brooklyn, N. Y. 

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

olic Beverage Control law at
U, Borough of Brooklyn, 

ings, to be consumed off the

H1LIP WEISBERG
J, Brooklyn, N. Y.

įereby given that License Na 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
ilic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
mgs, to be consumed off the

MUEL ZITOFSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

ARAH SHAPIRO
Ave., Brooklyn, N. Y.

ereby given that License Na 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 

die Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

ngs, to be consumed off the

JEDA WEITZMAN
Ave..

weSton0' \ ison, Conn. — Rei- 
1*11^ rti Marianapolio va-
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Brooklyn, N. Y.

ereby given that License Na 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 

lie Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
ngs, to be consumed off the

JOSEPH EIDEN
Ave., Broklyn, N. Y.

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

lie Beverage Control Law at 
irk West, Borough of Brooklyn, 
igs, to be consumed off the

fOSEPH STARK
Deal Food Stores) 

’ark West, Brooklyn, N. Y.

-reby given that License No. 
>een issued to the undersigned 
at retail under Section 107 
lie Beverage Control Law at 
rk West, Borough of Brooklyn, 
igs, to be consumed off the

AX EDELSTEIN
Park West, Brooklyn, N. Y. 

reby given that License No. 
een issued to the undersigned 
at retail under Section 107 
ic Beverage Control law at 
enue. Borough of Brooklyn, 
igs, to be consumed off the

RIEDE SA VARESE 
lality Food Store) 
., Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
een issued to the undersigned 
at retail under Section 107 
ic Beverage Control Law at 
n St., Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed off the

TNG G. MAYERS
St., Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
een issued to the undersigned 
at retail under Section 107 
ic Beverage Control law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

gs, to be consumed off the

3USSIE BLAU
Ave., Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
een issued to the undersigned 
at retail under Section 107 
ic Beverage Control Law at 
enue, Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed off the

ULIP STEINER
>., Brooklyn, N. Y.

■eby given that License No. 
■en issued to the undersigned 
it retail under Section 107 
e Beverage Control law at 
,-enue, Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed oft the

kEL HELLERMAN 
e., Brooklyn, N. Y. ,
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County d ta 
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CHEi! 
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NOTICE ii tek . . _ ..
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544 - 82 i.

NOTICE ii tos 
GB 2583 tai ta*

tis. Be bažnytinių, per pamal
das buvo matyti daug kari
nių ir valstybinių vėliavų.

Į kapus karstą nešė laivy
no kariai. Pirmiausia ėjo mie
sto policija, paskui vežė dide
lį gėlių vežimą ir toliau sekė 
karstas, už kurio ėjo visa 
miesto valdyba, moterų kor
pusas, jūrininkai, Amerikos 
Legijonas ir važiavo apie šim 
tas automobilių.

Velionis buvo 29 metų am
žiaus, geras jaunuolis lietu
vis, pirmas žuvęs iš mūsų 
jaunimo tarpo. Paguldytas 
velionis šalia savo tėvelio No. 
Arlington, N. J., kapinėse.

Ilsėkis ramybėje, už savo 
šalį ir už Lietuvą padėjęs 
galvą.
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kariuomenėje, gyvus 
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p prelatas J. Ambo
na asistavo kun. Dr. 
,s ir kun. K. Stadal-
Pamokslą pasakė 

vagždys, kuris savo

Į nušvietė kiekvieno 
pareigas savo tėvų 

er pamaldas įspūdin- 
ojo Providence cho-

iš stambiųjų šios 
programos dalių bu- 

ffl'imtab linko Kazio Griniaus 
to sell bar, c, . . . _ . wof thehiatt, niria visuomene is 

abai domėjosi, žino- 
gJsad kalbėtojas yra 
•į laipsnio ir didelio

Lietuvos Prezidento 
lietuvių Tautinės Ta- 
.rmininkas ir tikras 
tas. Pulk. K. Grinius

į padėtį ir ryškiai iš- 
viltis, kurios Lietu- 

a pagrindo susilauk- 
3 laikų ir kurios yra 
lamai susijusios su 

šiame
si svečiai buvo tikrai

c. K. Griniaus žodžiu, 
ydamiesi žmonės 
1d kas metai toji gra- 

^“j'fEJivių Dienos tradicija of the Akta' į ? , ,
309 wytitfia® laikoma Mananapo- 
Cosnty of t? . .. , , _.rianapolio vadovybė 

• kad ta šventė kitą- 
liepos 5 d.

to napolio vadovybė iš 
m wjthH® *dies dėkoja visiems, 

gražiai praėjusią 
arėme savo darbu, 

u ir patarimu, o 
raneša visuomenei, 
tą pelno dalį skiria

premM

309 WjtMU*-

NOTICE a to*

J. Stasilionis.

Bridgeport, Conn
Pereitą sekmadienį parapi

jos metinis piknikas praėjo 
labai gražiai. Diena buvo gra
ži, ir žmonių buvo. Daug pa
sidarbavo šie asmenys pikni
ke: Al. Einoriūtė, K. Petruš- 
kevičiūtė, J. Ragauskiūtė, 
Ona, Radviliūtė, EI. Karoliū- 
tė, sesutės šilinskiūtės, sesu
tės Ruzgiūtės, p. Urbonavi
čienė, Šukienė, Vaznienė, 
Mockevičienė, Šumskienė, ši- 
linskienė, Lučinskienė, Raiše- 
lienė, Klimaitis, Matulis, Tus
ka, Lučinskas, Minalga, Ste
ponaitis, Rudis, Mikuckis ir 
jo sūnus, Stanišauskas ir 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas. 
Manau, pelno parapijai liks. 
Taipgi teko sutikti piknike 
svetį iš New Haven, Conn. — 
kun. J. Gradeckį.

Liepos 12 d. šv. Vardo dr- 
jos vyrai priėmė bendrai Ko
muniją. Vyrai dalyvavo gau
siai.

Tą pat dieną mūsų bažny
čioje buvo sutuoktos dvi ki
tataučių poros.

Dar jauna pasimirė P. Šal- 
kevičiūtė, kun. šalkevičiaus 
sesuo, šeštadienį, liepos 11 d., 
buvo palaidota kita jauna lie
tuvaitė, Rūta Saldukiūtė.

Draigino dirbtuvėj vėl 
baigtas siuvėjų darbas. Kurį 
laiką ten dirbę siuvėjai turės 
pasilikti be darbo.

St. Liukpetriui iš garažo 
pavogė automobilį, kurį poli
cija surado vėliau apgadintą.

Lombard gatv., prie Free- 
mont Avė., nakčia negrai api
plėšė du lietuvius.

Lillian Raulynaičiūtė, lie
tuvaitė mokytoja, kuri buvo 
nuskridus savo laiku net į 
Europą, ištekėjo už vieno 
turtuolio, kuris Greenwich, 
Conn., turi didžiulį ūkį. Bet 
jos tėvas eiti gyventi į tą di
delį dvarą nenori. J. K.

Rochester, N. Y.

Chicago, Ill c? 7

Brooklyn, N. Y. 

eby given that License No. 
■en issued to the undersigned 
it retail under Section 107 
c Beverage Control Law at 
renue, Borough of Brooklyn, 
ps, to be consumed off the

RENCE BALCOF 
re., Brooklyn, N. Y.

eby given that License No. 
en issued to the undersigned 
t retail under Section 107 
c Beverage Control law at 
’enue. Borough of Brooklyn, 
ps. to be consumed off the

SEPH WINTER
Brooklyn, N. Y. 

eby given that License No. 
»n issued to the undersigned 
t retail under Section 107 

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

AX UCHITEL
Brooklyn, N. i-

>by given that License No. 
n issued to the undersigned 
; retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 
s, to be consumed off the

S M. ZALESKY 
ye., Brooklyn, N. »•

e..

by given that License No. 
n issued to the undersigned 

retail under Section 10j 
Beverage Control Law at 

L, Borough, of Brooklyn, 
i, to be consumed off th*

CK RAKOFF „ v
Brooklyn, N. >■

by given that License No. 
n issued to the undersigned 

retail under Section Iw 
Beverage Control La?, 8 

eet Borough of
, to6 be consumed off w

*ER PHILBIN
Brooklyn, N. *•

>y given that License No. 
1 issued to the undersigned 

retail under Section I0‘ 
Beverage Control at 

Borough of 
to be consumed off

IK KAUFMAN 
ifman’s Dairy „

Brooklyn, N. »•

98 Wythe A«-

NOTICE » to» 
GB 1535 toi * 
to sell beer,« 
of the AW*1* 

^>ty"of*E*i Gelbėti Fondui. Gry- 
premises.

5823 - I

W^frrison, N. J 
to sell bes-S 
o' 
33 
County of 
pranta- jgį 

33 Cedir S- .

gauta 1,000 dolerių.

;e žuvusio lietuvio 
laidotuvės

notice K£ ižio 20 dieną į Ame- 
vyną buvo įstojęs K. 
ilis. Po mėnesio, ge- 
i d., jis žuvo Atlanto 
se kaip tik savo gim- 
e.
las buvo surastas bir 
[d. Liepos 5 d. jisai 
šarvotas koplyčioje 

premia ra uždengtas. Ryto- 
1378 Vyžių 9Q kuopa

slionį atsisveikinti, 
fėlių vainiką ir užsa- 
,s už jo vėlę. Taip pat 
^sveikinti Šv. Vardo 
, su dvasios vadu ku- 
iciekausku. Pilna ko- 
iuvo pridėta vainikų 
inių, draugų, pažįsta-

GB 1W to) taq 
to rellĮ^j 
of the Ak*“ 
1M Atai S* 
County of 
premises-

193 Ad*®

NOTICE f 

to «“ fe# i 
of the AW» į 
ISIS County of S*

MJ® 
GB Un,*7 
to sell |f 
of the 
5Si 
C<mtr “ 
premise5- 

535
NOTICE j5 L. 

EB 
to seU F 
of the

County d 
premise-' 

82 Nevins 
NOTI^rf^ 

o1? 

87’ rough o 7#/

;uvės įvyko liepos 8 
L. Voiciekauskas at- 
šias ir pasakė labai 
ąmoksla. žmonių bu- 
bažnyčia ir net gat- 

co^ned01 lvo įr žydų matyti 
Pje- Laivyno vadovy- 

- atsiuntusi nutraukti 
NOTICIS" p' . T-i
eb«5’^, tų paveikslus. Laido-

K73 "
734 Kit*

of the Imavo ir sv. Vardo
|mininkas Baurušai-

5123 - r

Trilypės iškilmės
Liepos 25 d. pavakary Chi- 

cagoje bus nepaprastos iškil
mės prie Dariaus-Girėno pa
minklo, Marquette Parke. 
Ten bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mo 20 metų sukaktis ir Da
riaus-Girėno žvgio ir mirties 
9 metų sukaktis.

Lietuvą Amerika pripaži
no de jure 1922 m. liepos 28 
d., Darius ir Girėnas iš Ame
rikos išskrido 1933 m. liepos 
15 d. ir žuvo liepos 17 d. Prie 
dviejų didelių ir reikšmingų 
sukakčių bus pridėtas aktua
lus ir svarbus karo ženklų ir 
bonų skleidimo aktas.

Reikšmingai programai iš
pildyti yra pakviesti valsty
bės ir miesto atstovai, Da
riaus-Girėno lietuvių legio
nierių postas, geriausi lietu
vių chorai ir kalbėtojai. Tai 
bus tikra ir nuoširdi patrio
tizmo demonstracija. Šiai 
dienai (liepos 25) ruošiasi ne 
tik pavieniai asmens, bet ir 
draugijos — visa patriotin- 
goji Chicaga. K. N.

Birželio 21 d. vakare vie
tos parapijos salėje įvyko 
metinės mokyklos mokslo 
metų baigimo iškilmės. Mo
kyklą veda seserys pranciš- 
kietės.

Pirmiausia buvo pagerbtas 
kleb. kun. J. Bakšys artimo 
vardadienio proga.

Toliau ėjo pati mokyklos 
baigimo programa. Buvo su
dainuota iš pradžių ir pasa
kyti linkėjimai. Po to buvo 
suvaidinta komedija ,,Ponia 
Kuklienė ir ponia Puplienė.” 
Vaidino R. Dominaitė, Iz. 
Karvelytė, Gen. švedaitė, J. 
Simone, B. Rovaitė ir F. Gi- 
kis.

Po dainų buvo suvaidinta 
dar kita komedija—„Garsus 
Dr. Mikinta” ir operetė „Ap
kerėtos ašaros.” Šiuos du vei
kalus vaidino dalis tų pačių 
artistų, bet buvo ir naujų. Iš 
naujų paminėtini: A. Sereika, 
P. Mackevičius, Algird. Bert- 
mas, R. Bartašius, J. Vėželis, 
A. Baronis, P. šilinis, M. Ka- 
napickas ir P. Kazakevičius.

Reikia pasakyti, kad vaikų 
vaidinimai pasisekė. Gražiai 
buvo pritaikinti drabužiai, 
žiūrėtojams buvo sukelta ge
ra nuotaika. Kai kurie vaikai 
tikrai gražiai lietuviškai kal
bėjo. Kai kurie kiti silpniau 
lietuviškai tarė.

Pirmą vietą moksle laimė
jo R. Mominaitė. Penkto sk. 
mokinė Mastauckaitė buvo 
perkelta tiesiog į 7 skyr. Tai 
pirmas toks atsitikimas Ro- 
chesterio vaikų lietuvių tar
pe.

Klebono pranešimu, miesto 
mokyklų inspektorių nuomo
nė apie vietos lietuvių mo
kyklos vaikų pažangą yra ge
ra. Tai rodo, kad seserys 
pranciškietės uoliai padirbė
jo. Ant. žiemys.

Hartford, Conn Bayonne, N. J.

Liepos 9 d. LaSalette Kon
gregacija minėjo savo gyva
vimo Hartfordo vyskupijoje 
50 metu sukaktuves. Kolegi
jos viršininkas kun. Dr. Pijus 
Lutkus turėjo nemažai dar
bo. Jų kongregacijoje yra šie 
lietuviai kunigai: Dr. Anta
nas Bružas, Dr. Mykolas Ci
bulskis, Dr. Pijus Lutkus, 
kun. Ignas Abromaitis, kun. 
Juozas Bucevičius, kun. Pe- 
rednia. Taipgi yra nemažai 
lietuviu broliukų, kurie sun
kiai ir ilgai darbuojasi su ku
nigais, kaip broliukai Jonas, 
Antanas, Domininkas, Stepo
nas ir kiti. Tėvai LaSalette 
nemažai darbavosi ir tebesi
darbuoja tarpe lietuvių.

Daug lietuvių kunigų yra 
mokęsi pas LaSalette vienuo
lius, kaip kunigai Valantie- 
jus, Vaitekūnas, Karužiškis, 
Kinta, a.a. kun. 
visa eilė kitų.

Liepos 5 dieną pakrikštyta 
Barbara Ann Godfrey, duk
relė Stanley ir Onos (Dimai- 
čiūtės).

Novena prie šv. Onos pra
sidės liepos 18 ir tęsis iki lie
pos 26 d. 7:30 vai. vakarais. 
Novenos pamaldas praves 
kun. M. Kemėžis ir kun. A. 
Jagminas.

Šiomis dienomis čia lankėsi 
šios parapijos ir vyskupijos 
klierikas Domininkas Pocius.

Birželio 25 d. vedėsi John
Cichon su Ona Janavičiūte. 
Palydovais buvo Jos. Cichon 
ir Florence Mirzicki.

Kas trečiadienį per visus

Navickas ir

metus vyksta nuolatinė no
vena prie Stebuklingo Meda
lio švč. Panelės Marijos. Pa
maldos lietuviškai 7:30, o an
gliškai 8:15 vak.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

Mizara Nelaisvėje rašo, 
kad Suomija esanti prostitu
tė, pardavusi savo protą ir 
kūną. Gi socialistų Naujie
nos šitam nepraustaburniui 
taip atšauna: „Jei politikoje 
toks palyginimas tinka, tai 
Mizara ir jo redaguojamas 
šlamštas yra tikriausias 
„prostitucijos” pavyzdys.”

Riebalai, bet teisingai pa
sakyta, kad ir Pliumpis nei 
pridėt, nei atimt negali.

__  ® ----
Nelaisvė rašo, kad subolše- 

vikėjęs poetas Jonas Šimkus 
taip rašo:
„Tavo kelias — tai tremtinio

(kelias.
Ilgesys — tavo duona 

(kasdieninė,
Tiktai saują gimtosios

(žemelės 
Prie krūtinės nešioji,

(vargdieni.”
Matyt, tas subolševikintas 

lietuvis dainuoja apie tūks
tančius ištremtų į Sibirą lie
tuvių, kurie bolševikų kanki
nami ilgisi Lietuvos.

O Kostas Korsakas apie 
abu Lietuvos okupantus taip 
dainuoja:
„Jūs dingsite, kaip dingsta

(rauplės, šiltinė, 
Kaip dingsta cholera ir

(maras 
Jūs jį pagimdėte, ir jis jus

(pražudys...
Sukeltas jūsų — karas.”— • —

Koks tai šmaravozas Ne
laisvėje rašo: „Komunistai 
nekeršija buvusiam žmonių 
laisvės priešui...Aš 
manau, tokiam, kaip buvu
siam smetonininkui Juozui 
Tysliavai, būtų galima atleis
ti, jei jis liautų naciams tar
navęs, bet tokiam provokato
riui, kaip Pijui Grigaičiui bū
tų negalima ...”

Tai, vot, kekie popieriai. 
Pliumpis lauž6^alvą, kol su
prato, kodėl taip yra. Daly
kas yra toks: Tysliava globo
ja tokį Sovietų Rusijos pilie
tį Bacevičių. Už susidėjimą 
su Tysliava Vilnis Bacevičių 
apskandalino, o kita bolševi- 
kiokų ranka Nelaisvė paglos
tė Tysliavą, kad „broli, dar iš 
tavęs gali išeiti neblogas . . .”

Su Grigaičiu popieriai ki
tokį. Buvo laikai, kada bolše
vikai jį buvo įtraukę į bendrą 
„liaudies frontą,” iš kurio 
Grigaitis atsitraukė. Ir ne tik 
kad atsitraukė, bet dabar 
taip kutena tą nešvarią bol- 
ševikiokų sąžinę, kad jiems 
net kibirkštys iš akių laksto. 
Aišku, tokiam tai dovanoti 
negalima . . .-- • —

Įvairios gazietos pranešė, 
kad Lietuvoje žudomi žydai 
ne dešimtimis, šimtais, bet 
tūkstančiais. Vienas iš Lietu
vos pabėgęs lenkas pasakojęs 
vienam Amerikos laikraščių 
korespondentui, kad Vilniuje 
lietuviai fašistai išžudę tarp 
gegužės 7 ir 20 dienos 60 tūk
stančių žydų; vadinas, po 
penkis tūkstančius į dieną.

Bolševikai, okupavę Lietu
vą sakė, kad 99.9 procentai 
balsavo už prisidėjimą prie 
Sovietų Sąjungos, o lenkai 
sako, kad lietuvių Vilniuje 
visai nėra. Vadinas, pradžio
je bolševikų okupacijos Lie
tuvoje fašistų nebuvo, bet 
vėliau jų ten atsirado devy
nios galybės. Aišku, kad juos 
priveisė Padleckis, nes iš kur 
gi jie galėtų atsirasti, ir dar 
kaip tik Vilniuje, kur, neabe
jotinais lenkų tvirtinimais, 
lietuvių nė smoko nebuvo . . .

----  • ----
KAD JIE GALĖTŲ . . .

Mušt japono nėra ūpo, 
Gint Rasiejų mums parūpo. 
Iš japonų nėr pavojaus,
Nes nepuola jie dar „rojaus.”

Šitas karas—imperialistų, 
Jei Hitleris matuškon

(nelįstų.
Laisvos Lietuvos nereikia, 
Draugai už Rasiejų veikia.

Jei kiaulė ragus turėtų, 
Skirtų Lietuvą prie sovietų, 
Tai gyvulys išmintingas, 
Vis bėda—negalingas.

Bet jei ragus kas jai duotų, 
Pats ilgai nebegyvuotų.
Naują tvarką ji parinktų,
Daug pristeigtų

(kiaulininkų.

Kam „saulę” garbint
(nepatinka, 

Tą tuojau į kiaulininką. 
O jei kas dar prieštarautų, 
Tokį ant rago pamautų.

---- •----
„Keleivis” su pasigardžia

vimu spausdino Bacevičiaus 
straipsnį „Lietuvių Muzikos 
Kūryba.” Pats Bacevičius tuo 
irgi džiaugėsi, nes tai turėtų 
įrodyti jo pradėtąjį „kelią at
gal .. . ”

Bet štai Bimba birželio 29 
dienos Nelaisvėje rašo, kad 
„tai yra neleistina literatū
ros vagystė. Reikia žinoti, 
k^d už tą straipsnį profeso
riui buvo užmokėta.”

Pliumpiui visai neaišku, 
katras čia kaltas—ar tikrai 
„Keleivis” apsivogė, ar tik į 
vaginimo pinkles pateko su
sidėjęs su Bacevičium.

Kad Nelaisvės Mizara, 
Bimba ir visa to žemės vaba
lų pakalenija dirba kitos val
stybės naudai, dėl to abejo
nių veik niekam nekyla. O 
žiūrėk, kaip jie moka dangs
tytis. Dabar toks Mizara ki
taip ir neberašo apie Ameri
kos įstaigas kaip tik „mūsų, 
mūsų ir dar kartą mūsų,” 
lyg tai visa Amerika tai gel- 
tonlapei Nelaisvei priklausy
tų. *

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 574 has been issued to the undersigned 
to si’ll beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS MOLOD and JACOB ZUCKERMAN 

(M. & Z. Del.)
7112 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
620 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consume.) on the 
premises.

BENJAMIN KLUGER
K. & K. Delicatessen & Hungarian Rest. 

620 Caton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv if Kings, to be consumed on the 
premises.

Mary CARNO (Adm.)
107 Marcy Ave.. * Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1933 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law a* 
282 Smith St., Borough of Brooklyn. 
Countv nf Kings, to be consumed on th< 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
(Maher’s Bar & Grill)

282 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I„iw at 
685-687 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN. Inc. 
685-687 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4 57 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
Cou"tv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail udder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
Ccurtv of Kings, to be consumed , n the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 596 has been issued to the undersigned 
to se|| beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
Coimtv of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT
(Spic & Span Rest. & Grill)

70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
986 Wilson Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv if Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consume! on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4514 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
Cou”tv of Kings, to be consumed on the 
premises.

PROSPECT DELICATESSEN. INC. 
4514 — 13th Ave. Brooklyn. N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1596 has been isseud to the undersigned 
to sHl beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ar 
187 Throop Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13h7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7720 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAASE 
7720 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
nf the Alcoholic Beverage Control T,aw nt 
761a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SAFTER
761a Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th^ Alcoholic Beverage Control Taw at 
50J Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
50*1 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 628 has been isseued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the A’eoholic Beverage Control Law at 
1615 St. John’s Place. Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1615 St. John’s Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1638 Pitkin Ave., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 815 has been issued to the undersigned 
to s«ll beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Ave., Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section '07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39 - 41 Kossuth Place. Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE
39 - 11 Kossuth Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section .07 
of the Alcoholic Beverage Control r pw ;<t 
1501 — Ave. S, Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Kai pro Laisvę Pliumpis eina, 
Nuolat girdi tokią dainą: 
Mes juk esam patrijotai, 
Šamą gina varijotai.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 513 has been issued to the- undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
19 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Mes liežuviais tabaluojam, 
Bet į armiją neštoj am, 
Antro fronto reikalaujam, 
Kitaip tariant —

(išdykau jam

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 71 J has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to ue consumed on the 
premises.

ALFONSO
1488 Herkimer St.,

CIERVO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY G. BLUEMER i MRS. 
E. BLUEMER

Exec. Est. of George W. Bluemer 
280-282 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County . of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
150 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ISADORE REINGOLD, DAVID HALPER 

1502 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2451 Dean Street. Borough of Brooklyn. 
Omnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARLO MIRANDA
2451 Dean St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415—417 Baltic St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK DACCHILLE 
Baltic Beverage Distributors

415—417 Baltic St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 No. 7th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALE. INC. 
98 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCY BOTTLING CO.. INC.
134 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
101—103 Cook Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

101—103 Cook St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1060-1062 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN KWITEL & JACOB OLIN 
ACE BEER DISTRIBUTORS 

1060-1062 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER ARDOLINO 
American Coast Food Stores

436 Graham Ave., Brooklyn. N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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.

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. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valanti ėjus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y.
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MILŽINIŠKAS DIDŽIULIS

APREIŠKIMO
PARAPIJOS

Sekmadien., LIEPOS-JULY 28 d., 1942
Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO ir KA
RALAITES rinkimai. Įvairi programa, žaidimai.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

AMEF
LIK
KUI

EIN;

Parkas atdaras 1 vai. popiet.

ŠOKIAI nuo 3 vai. p.p.

Gros J. Navicko — NAKTIES PELĖDŲ ORKESTRAS

-------- +---------
Į šį smagu metinį parengimą 

kviečiami visi!

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

Entered as 
Office at E

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

4 Lietu-

„AMERIKOS” REDAKTO
RIUS ATOSTOGOSE

Liepos 12 d. Juozas Lauč- 
ka, „Amerikos” redaktorius, 
išvažiavo atostogų.

Brooklyne likusieji „Ame
rikos” darbininkai redakto
riui linki saulės, gražių ban
gų ir dienų be rūpesčio. Re
daktorių pavaduoja A. Vai
čiulaitis.

LIETUVIS KAPELIONAS 
SALT LAKE CITY

Iš Salt Lake City praneša, 
kad šio miesto apylinkėj ka
pelionu tarnauja kun. T. Poš
ka. Iš pradžių jis buvo pa
skirtas į aviacijos bazę Ore
gon valstybėje, bet greit bu
vo perkeltas su savo lakūnais 
į dabartinę vietą.

Angelui Karalienės 
Parapija

Linksmas vakarėlis
Onoms pagerbti linksmą 

vakarėlį rengia Amžinojo Ro
žančiaus dr-ja sekmadienį, 
liepos 26 d. 5 vai. vakare. Bus 
graži programa, skanūs už
kandžiai ir šokiai. Visas pel
nas—bažnytinei dovanai įgy
ti. Įžanga—35 centai. Paren
gimas įvyks Angelų Karalie
nės par. salėje, Brooklyn, N. 
Y. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

PAGERBK SUBAČIUS NOVENA PRIE ŠV. ONOS

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

■Buenos Aires 
į Šv. Sosto, 
į ir italai pa- 
>pasiuntmy- 
,7jmoje į bol-

Šv. Jurgio Parapija
Susirinkimas

Moterų S-gos 35 kuopa tu
rėjo savo susirinkimą liepos 
12 d. Visos narės paėmė pla
tinti laimėjimo knygutes — 
$25 karo bonui laimėti.

Sergančiai sąjungietei A. 
Kazlauskienei lankyti paskir
tos šios savanorės lankyto
jos^. Kučinskienė ir M. Čes- 
nulevičienė.

Narės nutarė ir vasaros 
metu susirinkimų nenutrauk
ti, nes yra daug darbų.

Laimėjimų vakaras
Moterų S-gos 34 kuopos 

rengiamas Laimėjimų vaka
ras įvyks rugsėjo 6 d. para
pijos salėje 6:30 vai. vakare. 
Užkandžiai visiems nemoka
mai. Galima bus laimėti $25 
karo boną ir daug gražių do
vanų. Įžanga tik 40c. Visi 
prašomi nepamiršti tos die
nos ir gausiai atsilankyti.

Šv. Vardo dr-jos vyrai tu
rėjo bendrą šv. Komuniją 
pereitą sekmadienį, 9 vai. mi
šių metu. Po mišių buvo 
trumpas susirinkimas, kuria
me paaiškėjo, kad balius geg. 
15 d. pavyko. Be to, dr-ja nu
tarė rengtis prie parapijos 
metinio pikniko, kuris bus 
rugp. 9 d. Klasčiaus parke.

Šiandien, liepos 17 d., pra
sideda Novena prie šv. Onos. 
Pamaldos bus rytais ir vaka
rais. Rytais 8 vai., vakarais 
gi 7:30 vai.

Parapijos piknikan jau 
pradeda rengtis ir manoma, 
kad šiemet, jei tik bus gražus 
oras, piknikas bus nepapras
tas. Jau girdėti, kad kai ku
rie parapijiečių dairosi, už ką 
jie savo balsus duos rinkda
mi karalių, karalienę, kara
laitį ir karalaitę. Girdėjau, 
kad šiemet kils nauji kandi
datai, kurie, manoma, turės 
daug pasidarbuoti, kad išeitų 
laimėtojais.

Frank Bilski, už nesiregis- 
travimą į kariuomenę, nu
teistas 3 metams kalėti.

HOTEL CLAIR
KAZYS JANKUS, Savininkas

Graži Kalnuose Vieta Atostogams 
VISI PATOGUMAI

YOUNGSVILLE, (Sullivan County), N. Y.
AUTOBUSAI ATVEŽA TIESIOG I VASAROJIMO VIETA 

Platesnių Informacijų kreiptis pas sav. K. JANKŲ. 
State Highway 52 Telefonas—Jeffersonville 158-F-3

Liepos 2 d. Moterų Sąjun
gos 29 kuopa surengė gražias 
siurprizo vaišes S. J. Suba- 
čiams pagerbti jų 40 metų 
vedybų sukakties proga. 29 
kuopai rengimas buvo ne nau 
j iena, nes jos narės pagerbia 
visas, kurios mini didesnius 
ar mažesnius jubiliejus — 
sukaktuves. Bet 40 metų ve
dybų sukakties minėjimas 
buvo pirmas tos rūšies sąjun- 
giečių gyvavime.

Siurprizo pagerbtuvės bu
vo netikėtos, nes visos kuo
pos narės valgius ir skanė
sius paruošė kitur ir tik va
kare visos bendrai kiekviena 
su ryšuliu rankose suėjo į 
S. Subatienės namus, čia tuo
jau buvo stalas nukrautas 
valgiais ir gėrimais, dalyvės 
susodintos vaišėms. „Jaunie
ji” Subačiai sėdėjo gale sta
lo ir gėrėjosi jų draugių nuo
širdumu ir vaišingumu.

Vakarienės metu pasakyta 
visa eilė kalbų, išreikšti drau-! gražiam būriui draugų ir ar- 
giški sveikinimai, palinkėta timųjų. Dalyvavo ir jaunojo 
ilgiausių metų ir, ypač S. Su- dėdė Andrius Karušaitis su 
batienei, pasiryžimo ir svei
katos ateityje tiek pat dirbti 
Moterų Sąjungos naudai. Su- 
bačiams įteiktos vertingos 
dovanos: viena nuo Mot. S- 
gos 29 kuopos — kita nuo 
Mot. S-gos New York ir New 
Jersey apskrities, kurios pir
mininkė yra jubiliantė. Svei
kinimo telegramas pirsiuntė 
Subačių sūnus Jonas, dailinin 
kas, Damušienė, Jankevičie
nė. Vakaro vedėja buvo darb
ščioji M. Šertvytienė. Pagerb- 
tuvėse dalyvavo virš 30 narių 
ir draugių. ,

S. Subatienė. savo padėkos 
kalboje pabrėžė, kad ji ir atei 
tyje dirbs, kiek galės, Moterų 
Sąjungai, parapijai ir „Ame
rikos” laikraščio naudai.

Skanius valgius pagamino 
Kivytienė, Gražienė ir dauge
lis kitų.

Draugiškoje nuotaikoje 
linksmintasi iki vėlumos.

Šią savaitę S. Subatienė 
atostogauja pas savo dukrelę 
Pennsylvanijoje.

Nuoširdžiai „Amerikos” rė 
mėjai ir bendradarbei šios su
kakties proga linkime geriau
sios laimės visai jos šeimai.

ANGELŲ KARALIENES BAŽNYČIOJE
213 So. Fourth Street Brooklyn, N. Y.

Kiekvieną rytą 8 vai. mišios, pamokslas ir palai
minimas. Vakarais 7:30 vai. pamaldos, pamokslas ir pa
laiminimas. Relikvijų pagerbimas rytais ir vakarais.

Noveną ves kun. Juozas Stašaitis, salezietis.
Visi kviečiami pasinaudoti Novenos metu teikiamo

mis Dievo malonėmis.

VEDĖ DR. V. KARUŠAITIS

Šeštadienį, birželio 27 d. 
Dr. V. V. Karušaitis, gyvenęs 
15 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y., vedė Veronica Eleo- 
nor McClinchy. šliūbas buvo 
duotas 10 vai. Švč. Panelės 
Stebuklingo Medalio bažny
čioje, Brooklyn, N. Y.

Vestuvių pokylis įvyko 
Trommers Hali, dalyvaujant

šeima, puseserės Ona Urbai- 
tienė ir daug kitų.

Jaunojo motina Ona Karu- 
šaitienė yra daug pasidarba
vusi „Amerikos” laikraščiui.

Jaunieji medaus mėnesiui 
buvo išvykę įį ^'aconos, Pa. 
kalnus.

Jaunojo motina Ona Karu- 
šaitienė yra daug pasidarba
vusi „Amerikos” laikraščiui.

A. Karušaitis ir šeima jau
niesiems linki gražiausios lai
mės ateityje.

VAŽIUOSIME PARKAN!

LRKSA 135 kuopos didelis 
metinis išvažiavimas į Forest 
parką bus sekmadienį, liepos 
19 d. Išvažiavimo pradžia 12 
vai. Forest parką labai leng
va pasiekti — važiuoti Ja
maica line traukiniu iki For
est Parkway arba Woodha
ven stoties, iš kur parkas vi
sai arti. Bus gražių dovanų, 
įdomūs laimėjimai.

Išvažiavimo ruošimo rei
kalais rūpinasi V. Pūkas, Ka- 
rušienė, Staučienė, Lenkaus
kas ir kiti.

Kriaučių Piknikas

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.

Inkumo ir 
įns rodo Po- 
• Įjrpu nemi- 
■■ didžiausios 
< Yra žinių, 
į spaudimas 
3 uždaryta 
$ prie Vati- 
•3 Pijus xn 
■Jonuomo- 

; 3i būti lais- 
rįniybė turi 
nešimų, kad 
sis prie Va- 
-ds „yra su
llies Šv. Tė-

nai Mas. 
mo ture 
galvą ir 
vieną bo 
mergina, 
tautininl 
buvo išti 
gvardieč: 
tyti, ji 
vėją, mel 
dabar rai 
griekas į

AMER. SPAUDA APIE 
VIEŠNIĄ IŠ LIETUVOS

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

„Long Island Daily Press” 
liepos 11 d. numeryje įsidė
jo ilgesnį pasikalbėjimą su p. 
A. Bulotiene, kuri šio mėne
sio pradžioj atvyko iš Lietu
vos. Laikrašty atpasakota vi
sa vokiečių priespauda Lietu
voje, ir tai jau matyti iš pa
čios anraštės, kuri taip skam
ba: „Naciai paėmė net durų 
rankenas badaujančioje Lie
tuvoje.”

Laikraštis įsidėjo p. Bulo
tienės su vaikais su p. Simu
tiene nuotrauką.

„Chicago Herald - Ameri
can” taip pat įsidėjo didelę 
p. Bulotienės su mergaitėmis 
paveikslą, parūpintą to laik
raščio bendradarbio S. Pie
šos.

Iki šiol New Yorko mieste 
surinkta pusantro milijono 
svarų senos gumos.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNUS
700 New Yorko miesto 

aukštuju mokyklų mokinių 
gavo ūkiuose darbus. Užsire
gistravusių buvo 5,000.

Liepos 18 d. 1:30 vai. pra
sidės Dexter parke kriaučių 
54 skyriaus piknikas. Kriau
čių piknikai visuomet būna 
smagūs ir tiršti publika, nes 
visos lietuvių kriaučių dirb
tuvės organizuotai dalyvauja 
savo piknike su iškabomis ir 
užkandžiais. Pradedant At- 
kočaičio dirbtuve ir baigiant 
Riaubos, visos kaip viena or
ganizuojasi organizuotai da
lyvauti savo piknike.

Kas gali būti gražesnio, 
kaip būriai lietuvių darbinin
kų besilinksminančių savo 
pramogoje. Tai metinė jų 
pramoga. Kas gali praleisti 
tokią progą ir nedalvvauti 
kriaučių parengime! Niekas! 
Rengiasi kriaučiai, rengiasi 
ir nekriaučiai vykti į kriau
čių pikniką.

Lietuvių piknike šiemet 
rengiasi dalyvauti apsčiai ir 
kitataučiai kriaučiai, kaip 
žydai, italai ir kiti. „Joint 
Boardo” menedžeriai ir 
„trade” menedžeriai prisiža- 
dėio būti mūsų piknike, žo
džiu, mūsų piknike bus ir ki
tų tautų darbininkai, nes dar-

nepatingi atsivež- 
ir skilandžio už- 

alaus. Jos atsiveš

bo unijų nariai gražiai sugy
vename su kitų tautų darbo 
žmonėmis.

Atsilankę į kriaučių pikni
ką jausis esą tarpe vaišingų 
kriaučių ir kriaučkų. Mūsų 
kriaučkos 
ti kumpio 
kasti prie 
ir šiemet.

Kriaučių piknikai yra pa
vyzdingi tvarka. Visi vaiši
nasi gražioje nuotaikoje, gra
žioje tvarkoje. Kriaučių dirb
tuvių darbininkų pirmininkai 
iš anksto pasisakė, kad prie 
stalų bus puikiausia tvarka. 
O komitetas dabos tvarką pa
čiame parke. Visi ir visos vy
kite į kriaučių pikniką, nes į- 
žanga tik 25 centai.

Rengimo Komitetas.

VARGONININKŲ SĄJUN
GOS KONFERENCIJA

„Amerikos” redakcijos pa
talpose liepos 14 d. buvo su
šaukta A.L.R.K. Vargoninin
kų Sąjungos konferencija.

Konferencijoje dalyvavo 
šie asmenys: A. Aleksis, Wa
terbury, Conn. — pirm.; A. 
Visminas, Maspeth, N. Y.— 
rašt., taip pat kun. J. Simo
naitis, Elizabeth, N. J„ kun. 
K. Paulionis, Brooklyn, N. Y., 
J. Balsys, Hartford, Conn., A. 
Šlapelis, Norwood, Mass., A. 
Stanišauskas, B r i d g eport, 
Conn., P. Dulkė, Brooklyn, N. 
Y., J. Brundza, Brooklyn, N. 
Y., J. Šiaučiūnas, Kingston, 
Pa., Ieva Jankienė, Brooklyn, 
N. Y., J. Ališauskas, Amster
dam, N. Y„ ir J. Globys, 
Newark, N. J.

Ilgiau buvo svarstytas 
„Muzikos Žinių” klausimas. 
Nutarta prašyti ligšiolinį re
daktorių N. Kulį, kad jis ap
siimtų toliau redaguoti ir ad
ministruoti laikraštį, kol bus 
gautas naujas redaktorius.

Buvo nutarta įsivesti So
cial Security į Sąjungą. Taip

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(1007o PURE HONEY)

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Buttery St., No. Abington, Mass.

šimtas dolerių dovanų, kuris j rodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS 
Kvorta, 3 svarai ......................$
5 svarai ........................................
Galionas .....................................
5 Galionai ...................................

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir
„Amerikos” Administracijoj 

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

: .85
1.25
3.00

13.00

pat visi konferencijos daly
viai sutiko, kad „Muzikos Ži
nių” prenumerata choristams 
būtų $1.25, o kitiems—$1.50.

„Muzikos Žiniose,” dalyvių 
pageidavimu, bus įvestas jau
nimo skyrius, bus duodama 
daugiau dainų ir įvairenybių.

Konferencija prasidėjo 
vai. p. p. ir užtruko apie 
valandas.

1
4

Aušros Vartų par. bažny
čios remontas eina visu spar
tumu. Bažnyčios priešakys 
jau baigtas atnaujinti, taipgi 
jau perdažyti laiptai ir turė
klai. Vidujinis bažnyčios re
montas kol kas nebus daro
mas; mat, viena — tai nėra 
dar pakankamai lėšų, o be to, 
vasaros metu sunku gauti 
darbininkų, šią savaitę baž
nyčios remonto fondui paau
kojo šie asmenys: $50 Kava
liauskų šeima (Bronx, N. Y.) 
ir $5 Ona Raulynaitienė iš 
Brooklyn, N. Y.

Kleb. kun. Gurinskas išvy
ko porai savaičių pailsėti pas 
savo gimines ir draugus į 
Connecticut.

Šią savaitę" išvyksta į ka
riuomenę Bill Borus. Giminės 
ir parapijiečiai labai apgai
lestauja, kad Bill turėjo taip 
staiga išvykti, tačiau linki ir 
tiki, kad jis vėl greit sugrįš. 
Jis buvo vienas iš pavyzdin
giausių parapijos jaunuolių 
ir katalikiškų organizacijų 
veikėjų. Iš viso jau daugiau 
negu 50 Aušros Vartų par. 
jaunuolių yra išvykę kariuo
menėn.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Birželio 30 d. Drottning- 
holm laivu iš Lisabonos, at
vyko pranciškonas klier. Pet
ras Giedgaudas. Jam, kaip ir 
kitiems lietuviams, teko iš
sprukti iš komunistų nagų 
apie Kalėdas 1940 metais. 
Paskui praleido likusį laiką 
studijuodamas Miunchene, 
Vokietijoj. Šį pavasarį jis vėl 
buvo paimtas nacių į nelais
vę ir 3 mėnesius, t.y. iki pat 
išvykimo Amerikon, išlaiky
tas koncentracijos stovykloj. 
Dabartiniu metu jis yra ap-

Lie tu viską
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

sistojęs Aušros Vartų p 
klebonijoj, vėliau gi mi 
važiuoti į Pittsburghą, ' 
yra įsisteigęs lietuvių pr 5 lietuviams, 
ciškonų vienuolynas.

;į2ndien sve-

pilnybei 
sn be galo

LIETUVIŲ DIENĄ P AM 21 Tuo tar- 
NĖJO „TABLET” Rudavo pa

is lietuvių,-■V

Brooklyn, N. Y. — „1 - Reikėtų, 
Tablet” liepos 11 d, plač ^seimas 
apraše Lietuvių Dieną, ] / 
rengtą „Amerikos,” ir d 
Rev. Curran kalbos santr 
ką, kurioje reiškiamas ti 
tas įsitikinimas, kad Lieti 
atgaus laisvę ir ateity nei 
slegiama nei Sovietų nei 
kiečių.

•š išlaikymą 
rjįsavo ži-

Queens apskrity atidar 
5 vaikų darželiai.

iūenamūsų 
^jaunųjų 
v-iksandra- 
hštiy kny- 
Gudžiu, iš-

Je tėvy-

IŠNUOMOJAMA—5 šviei 
patogūs kambariai arti į 
Ave., BMT traukinių ir Rą 
Avė. gatvekario. Prieina 
kaina. Kreiptis: A. Balčiui 
321 Chauncey St., Brookl

ii šis poetas 
ijragyveni-

a didelį rū-

-J isjėga.

NAMAI-BARGEN.
- - - - - - - - - - -  ' įdarytų

Norintiems pirkti arba I i Suužsa- 
duoti savo namus, apsidn ašįMaria- 
ti save ar savo nuosavybė 
apsimoka kreiptis žemiau- 
žymėtu antrašu. Čia gal 
kreiptis ir „War Damage” lifa^ 
draudos reikalais. Geriž 'w.-x:-,, 
namų bargenai iš visų apy |( 
kių yra suregistruoti pirk 
pasirinkimui. Rašykite, t 
fonuokite arba a s m e n 
kreipkitės —

J. P. MACHUL
Real Estate & Gen. Insure r 
86-56 85 St.,Woodhaven, fl

(Prie Forest Parkway stoties , *
<orastuo-

NAMAI-BARGEN

Tel. Virginia 7-1896 Į

Compson,

tingiau-

Jus nuo 
laikais 
mūsų 

Alininkai, 
3ai.Irlie- 
■!s daug

Kauka-
KAMBARYS ir VIRTUV1 bitinių
Išnuomojamas šviesus, d 
lis kambarys su virtuvėh ^en 
visais patogumais. Pirmi 
aukšte, gražioje vietoje. ■ 
einama kaina. Kreiptis: ■

A. Bokus •
602 East 49th Street 

Brooklyn, N. Y.
(Privažiuoti: Reid Avė., 

vekariu iki Tilden Ave.

^jeivo- 
Jovamz- 

Kauka-
I’nsaijau

įesan-

Telephone Residen< ' (ip pat
EV 7 - 1670 VI 7 - 29 į Volgos

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Bougl 
496 Grand St., Brooklyn, N.
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N.

J Wa

savo

HAvemeyer 8 - 0259 j 
RALPH KRUČU 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND A VENŲ 

Maspeth, N. Y.

Lietuvi 
toksai G 
varde ne 
kadangi 
laikais 
(slaptosii 
tamente i 
kausku.

Jisai ji 
mas save 
mis. Saki 
įiečiams. 

; ęs su kaž

Nėra n 
toksai žm 
vos švietii

Mūsų k< 
nerdamies 
jasi, kad 
mūšio mii 
to, kad į 
Mat, tą 
rengia Vis 
Kiekvienai 
tuviai nėrė 
galvoja n 
Jie manosi 
bet ir dar 
rusai komi 
ir tinka į 
kuklumo ji 
pačioj uodi 
kų, rusų ir

To kuklu 
neturime, 
Žalgirio mi 
ir Vytauto 
mas.

Mūsų kc 
pardavė ne 
atiduoda s 
praeities tu 

Tai daryt 
verčia ant 
jaučius tan 
tuviškais i: 
šaukė.

Šaunūs j 
kovoja su v 
metų fronte 
betgi būtų, 
jiems nuė; 
frontą!

Tų mūsų 1 
vių „New 1 
respondentą 
minėjime C1 
matė. Lait 
kus, čekus, i 
ukrainiečius 
tus, juodkal: 
0 kur mūsų 
jie žadėjo iš 
lyvauti! Ma 
rusų tarpą. ' 
dis ir trauki 
ir yra komu 

Lietuviai 
Žalgirio mūs 
ius už tai s 
dėti to mūšic

Triniesi žr 
tiki, štai bo] 
rašo: „Yra 
balsas — Die

Argi tai js

Dabar spai 
nimas Voron 
smarkiausi š 
Rusai nepaĮ 
mu gina tą v 

Per aną pa 
ronežas buvo 
šių lietuvių c 
kė iš Lietui 
mokyklos, tel 
jų veikimas, 
spausdinama.

Per šį karą 
sidarė vienu 
centrų prieš -

,J i • , ' J. ; 1 '
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