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sų pasiuntinybės, 
kas varge.
n karas. 

kĮlnininkės griekai. 
uvos švietėjas.
Žalgiris.

i. > metu veikia 4 Lietu- 
isluntinybės — Londo- 
šingtone, Buenos Aires 
tinoj ir prie Šv. Sosto, 
n. vokiečiai ir italai pa- 
idavė mūsų pasiuntiny- 
irlyne ir Romoje į bol- 

E rankas.
č daug palankumo ir 

n os lietuviams rodo Po- 

^ašingtono didžiausios 
§ os mums. Yra žinių, 

ivo darytas spaudimas 
es, jog būtų uždaryta 
jasiuntinybė prie Vati- 
Bet Popiežius Pijus XII 

ngvi Užkandžiai, Kava, Arbata,Hwq, ii nesutiko. Jo nuomo- 
, . . . įtuva vėl turi būti lais-
5 gamintas namie Iš geriausios .
orų. Parengimams priimami utaįa *ad pasiuntinybė turi

2-7177

' Alfred J. Wenk
(Vendus)

ADVOKATAS

Street, 
(Williamsburgh Bridge Plas čia tuo tarpu nemi-

nai Maskvoj vietoj džiūgavi
mo turėtų pelenais apsiberti 
galvą ir atgailoti grynai už 
vieną bolševikišką grieką: ta 
mergina, besimokydama už 
tautininkų pinigus Prahoje, 
buvo ištekėjus už ruso balt- 
gvardiečio. Bet paskui, ma
tyti, ji užuodė naudingesnį 
vėją, metė baltgvardietį — ir 
dabar raudona, kaip rožė. Bet 
griekas pasilieka greiku.

MIRĖ VYSK. J. KUKTA
-----------------------------------------a t,'

Vilniuj

reen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOtt
GERIAUSIOS ROSE

-PIETŪS—VAKARIENE

Juozas Cinkus
Street,

iferencijos daly- 
iad „Muzikos Ži- 
erata choristams 
> kitiems—$1.50. 
Žiniose,” dalyvių 
, bus įvestas jau- 
s, bus duodama 
lų ir įvairenybių, 
i ja prasidėjo 1 

užtruko apie 4

; Yra pranešimų, kad 
os ministeris prie Va- 
S. Girdvainis „yra su- 

s įsigyti paties šv. Tė- 
mkumą.” Reikia pažy-sistojęs Aį

klebonijoj, ‘ad S* Girdvainis yra 
važiuoti įp 
yra įsistį

ikintis katalikas.
> visiems šiandien sve- 

ciškomjvig mėtytiems lietuviams, 
—. r mūsų pasiuntinybei 

LIETUVĄ ratikano yra be galo 
NBO, išų klausimas. Tuo tar- 

. iuntinybė gaudavo pa- 
iš Amerikos lietuvių, 
usia kunigų. Reikėtų,

Lietuvoj švietimą tvarko 
toksai Germantas. Toji pa
vardė ne daug kam žinoma, 
kadangi šis ponas Lietuvos 
laikais tarnavo saugumo 
(slaptosios policijos) depar
tamente ir vadinosi Dr. Meš
kausku.

Jisai jau tada buvo žino
mas savo naciškomis idėjo
mis. Sako, net tarnavęs vo
kiečiams. Be to, buvo susidė
jęs su kažkokia vokiete.

Nėra nė ko kalbėti, kaip 
toksai žmogus nuves Lietu
vos švietimą.

artų par. bažny- 
is eina visu spar- 
tyčios priešakys 
atnaujinti, taipgi 
ti laiptai ir ture
lis bažnyčios re- 
kas nebus daro- 
riena — tai nėra 
imai lėšų, o be to, 
:tu sunku gauti 
Šią savaitę baž- 

nto fondui paau- 
lenys: $50 Kava- 
la (Bronx, N. Y.) 
Raulynaitienė iš

Rostov-Stalingrad PavojujGauta iš Šveicarijos žinia, 
kad birželio 6 dieną Raudono
jo Kryžiaus ligoninėje Kaune 
mirė Kaišiadorių vyskupas 
Juozas Kukta. ‘

o
Prie Voronežo laimi rusai
Maskva. — Už ištisos tan

kų ir motorizuotų pėstinin
kų dalių sienos vokiečiai ri
kiuoja savo jėgas lemiamam 
mūšiui, kurio tikslas yra už
imti Stalingrado ir Rostovo 
miestus.

Iš vokiečių pusės didžiau
sias pavojus rusams gresia 
rytų -pietų šone nuo Voroši- 
lovgrado. Toj vietoj vokiečių 
tankai yra pasivarę ligi 85 
mylių Rostovo pusėn per tur
tingus anglies laukus, kur į- 
rengimai buvo daugiausia su
naikinti ar padegti. Rusai ta
me ruože pasitraukė į nau
jas pozicijas, iš kurių marša
las Timošenko rengiasi ginti 
Kaukazą. Manoma, kad vo
kiečiai Rostovą puls iš kelių 
pusių — nuo Vorošilovgrado, 
nuo Kamensko srities pietų 
pusėj ir nuo Tagenrogo iš va
karų. Spėjama, kad į Stalin
gradą, kuris guli prie Volgos 
ir yra svarbus gazolino va
lymo centras, vokiečiai mė-1

Ru sai Bombardavo 
Karaliaučių

gins stumtis nuo aukštuti
nės ir nuo žemutinės Dono 
upės dalių.

Vokiečių planams iš dalies 
kliudo drąsus rusų puolimas 
prie Voronežo. Sovietų tele
gramos praneša, kad prie šio 
miesto kasdien žūva apie 4,- 
000 vokiečių. Vienoje vietoje 
ties Voronežu per dvi savai
tes buvo išmušta 10,000 na
cių. Tomis pačiomis Sovietų 
žiniomis, prie Voronežo vo
kiečiai yra „mirtiname pavo
juje.”

Lisabonas. — Apie a.a. Jo
no Vileišio mirtį rašo „Kau
ener Zeitung” (VI. 4). Laik
raštis sako, kad gedulo iškil
mės buvo suruoštos Vytauto 
Didžiojo Muziejuje Kaune, 
kur velionies karstas buvo 
pašarvotas. Su ilgamečiu sa
vo burmistru atsisveikinti 
atėjo didelės minios. Atsi
sveikinimo kalbas Muziejuje 
pasakė Kauno burmistras S. 
Kenstavičius ir buvęs Res
publikos Prezidentas Dr. K. 
Grinius. Abu kalbėtojai pa
brėžė velionies būdo tauru
mą ir jo didelius nuopelnus. 
Jie taip pat prisiminė J. Vi
leišio kančias, iškentėtas nuo 
bolševikų, kurie išvežė Sibi
ran beveik visus velionies gi
mines.

Iš Karo Muziejaus velio
nies karstas buvo nuneštas į 
Kauno Arkikatedrą, kur at
laikytos bažnytinės apeigos. 
Iš čia velionies karstas išvež
tas į Vilnių.

Kolei Kariaus 
Suomija

Bernas. — Suomių karo va
das maršalas Mannerheim 
paskelbė straipsnį, kuriame 
sako, kad Suomija nenurims 
tolei, kol Karelija nebus į- 
jungta į Suomiją. Tai reiškia, 
kad suomiai nori prisijungti 
ir tas Karelijos dalis, kurias 
prieš rusų-suomių karą 1939 
m. valdė per 23 metus Sovie
tai. Maršalas tvirtina, kad 
1940 m. su rusais pasirašyto
ji sutartis buvo tik paliaubų, 
o ne taikos sutartis.

Maskva. — Rusų lėktuvai 
bombarda vo Karaliaučių 
kur bombos padegė 38 vietas. 
Rusų pranešimu, visi jų lėk
tuvai grįžo sveiki atgal,

Septyniolika gaisrų bom
bos sukėlė pačiame Karaliau
čiaus centre. Po to buvo pa
stebėta sprogimų pietvakarių 
dalyse, kur taip pat kilo gais
rai.

pasi-

kad 
dabar 
vaka- 
žinio-

Kaip žinoma, Karaliaučius 
iš vokiečių didžiųjų miestų 
yra artimiausias prie Lietu
vos sienos. Ta proga prisi
mintina, kad rusai yra bom
bardavę ir Lietuvos miestus 
prieš kiek laiko, būtent, — 
Vilnių ir Kauną.

Vokiečiai tvirtina, 
Rostovo miestą jie 
puola iš trijų šonų — 
rų, šiaurės ir rytų. Jų 
mis, visas miestas esąs pa
skendęs liepsnose ir kad 
Rostovo tiltai per Dono upę 
esą sunaikinti. Taip pat jie 
praneša, kad vokiečių kariuo
menė smarkiai varosi pirmyn 
Stalingrado link ir kad na
cių priešakinės dalys yra tik 
už 50 mylių nuo minėto mies
to.

Anglijoje viename 
linksminime skundėsi vienas 
dalyvių, kad viskas karo me
tu eina blogyn:*ir cigaretės, 
ir važinėjimai ir, apskritai, 
viskas. Tik žmonės darosi ge
resni, pridūrė jo draugas.

Mūsų komunistai, iš kailio 
nerdamiesi, giriasi ir didžiuo
jasi, kad dalyvauja Žalgirio 
mūšio minėjime. Giriasi dėl, 
to, kad niekas jų negiria. 
Mat, tą Žalgirio minėjimą 
rengia Visų Slavų Kongresas. 
Kiekvienam žinoma, kad lie
tuviai nėra slavai. Bet ne taip 
galvoja mūsų bolševikėliai. 
Jie manosi esą ne tik slavai, 
bet ir dar ypatingi slavai - 
rusai komunistai. Tad jie gal 
ir tinka į tą virtinę, kur iš 
kuklumo jie atsistojo sąraše 
pačioj uodegoj—po lenkų, če
kų, rusų ir dar kitų.

To kuklumo šiuo tarpu mes 
neturime, nes žinome, kad 
Žalgirio mūšis buvo lietuvių 
ir Vytauto Didžiojo laimėji
mas.

ena. uiueiį m- Mūsų komunistai rusams 
nežūtų tokia pardavė ne tik Lietuvą, bet 

atiduoda slavams ir mūsų 
praeities turtus.

Tai darydami, jie kaltę su
verčia ant kitų: nedalyvau
jančius tame minėjime „lie
tuviškais izoliacninkais” ap
šaukė.

Šaunūs jie strategai, nes 
kovoja su visu įkarščiu 1410 
metų fronte. Daugiau naudos 
betgi būtų, su tuo įkarščiu 
jiems nuėjus į dabartinį 
frontą!

SKANDINA JAPONŲ LAI
VUS PRIE ALEUTŲ

Vašingtonas. — Jungtinių 
Valstybių submarinai prie 
Aleutų salos Kiškos vėl nu
skandino 3 japonų destroje- 
rius. Tuo būdu J. Valstybės 
prie Aleutų salų yra nuskan
dinusios ar sugadinusios iš 
viso 18 japonų laivų.

Bet Aliaskai pavojus nėra 
sumažėjęs. Aliaskos atstovas 
Dimond pareiškė gavęs žinių, 
kad Attu, Kiskos ir Agattu 
salose japonai yra iškėlę nuo 
20,000 ligi 25,000 kariuome
nės.

Brooklu
Tablet" fc
aprašė te inigŲ Vienybės seimas 
rengtą siuntinybės išlaikymą 
Rev. Crnir
ką, kuriojė'
tas įsitifc —
atgausite cūzijoje gyvena musų 

tiš gabiausių jaunųjų 
J. Kossu-Aleksandra- 
kurio eilėraščių kny- 

QMi; dsčio slapyvardžiu, iš- 
5vaikui rugpiūčio pradžioj. 

g vardas — „Be tevy- 
ingios.”
a žinia, kad šis poetas 
gs be jokių pragyveni- 
inių. -
mums kelia didelį rū- 
į- kad i
nūsų kultūros jėga.
mūsų visuomenė dau- 
įsakytų jo leidžiamos 
, tuo būdu susidarytų 

„ . „ ’ ėtui paremti. Su užsa- 
- eikia kreiptis į Maria- 

College, Thompson,

ingai paimtų j savo ži-

JAPONAI PULS SIBIRĄ?
----------------------------- a 

ADMIROLAS LĘAHY — 
PREZIDENTO PADĖJĖJAS

kiečių.

IŠNUOMOL 
patogūs k 
Ave,BMI: 
Ave. gate 
kaina. Kite 
321 Chant-

RENGIASI ANTRAM FRONTUI

. Gurinskas išvy- 
raičių pailšėti pas 
es ir draugus į

tę' išvyksta į ka
ili Borus. Giminės 
sčiai labai apgai- 
,d Bill turėjo taip 
cti, tačiau linki ir 
3 vėl greit sugrįš, 
enas iš pavyzdin- 
rapijos jaunuolių 
škų organizacijų 
viso jau daugiau 
ušros Vartų par. 
ra išvykę karbo

Norintia 
duoti savo: 
ti save ai s 
apsimoka t 
žymėtu as ečių žygis į Kaukazą 
kreiptisiiP ■ --- - -
draudos iš 
namųbaĘ krainos stepėse, 
kiųyrate :azas lietuviams nuo 
pasirinkt

Vašingtonas. — Admirolas 
Leahy, kuris pirmiau buvo 
Laivyno veiksmų viršininkas 
ir neseniai grįžo iš Prancūzi
jos, kur buvo Jungtinių Vals
tybių ambasadorium, vėl pa
šauktas į aktyvią tarnybą ir 
paskirtas vyriausiojo vado, 
prez. Roosevelto, štabo virši
ninku.

Manoma, kad admirolas 
Leahy, kuriam dabar yra 67 
metai amžiaus, turės labai di
delę įtaką visai J. Valstybių 
strategijai.

Prez. Rooseveltas, kores
pondentų klausiamas, aiškiai 
nepažymėjo, kokie darbai į- 
eis į Leahy žinią. Tačiau visi 
supranta, kad admirolas bus 
vienas svarbiausių preziden
to padėjėjų ir patarėjų.

Londonas. — Britų sluoks
niuose pasirodė rimtų žinių, 
kad japonai netrukus rengia
si pulti Vladivostoką ir Sibi
ro pajūrio provincijas. Japo
nų pasirengimai tam žygiui 
esą jau beveik baigti — „rei
kia tik paspausti mygtuką ir 
pradėti veržtis ^Srbirą.”

Japonai prie Sibiro esą su
traukę 500.000 vyrų.

GUDAI MOKOSI IR LOTY
NŲ RAIDŽIŲ

1 IŠ LIETUVOS

i rimtėja. Dabar žiau- 
išiai eina derlingiau-
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sinomas. Rusų laikais 
fonuokitU dirbę nemaža mūsų 

ų, kaip valdininkai, 
riai, inžinieriai. Ir lie- 
j^eratūroj yra daug 
šių Kaukazo aprašy- 
,č A. Vienuolio raštuo-

kreipkite'

30 d. Drottning- 
iš Lisabonos, at- 

iškonas klier. Pet- 
udas. Jam, kaip ir 
tuviams, teko iš- 
komunistų nagų 

ias 1940 metais, 
įleido likusį laiką 
nas Miunchene, 
Šį pavasarį jis vėl 
tas nacių į nelais- 
lesius, t.y. iki pat 
Amerikon, išlaiky- 
tracijos stovykloj, 
metu jis yra ap-
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(Prie

TeLV
a tikėtis, kad Kauka- 
i gins ligi paskutinių 
! tik didelių gazolino 
, bet ir dėl to, kad ten 
no tėviškė.
[as mano, kad jei vo- 
atkirs gazolino vamz- 
:urie eina nuo Kauka- 

.feostovą, tai rusai jau 
emamakf .g ^uro savo tankams.

J p nebus, kadangi iš 
o eina dar keletas ki
bino vamzdžių, esan- 
tiuo vokiečių pavojaus 
aug gazolino taip pat 
i iš Kaukazo Volgos
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Tų mūsų vadinamųjų lietu
vių „New York Times” ko
respondentas Žalgirio mūšio 
minėjime Chicagoje nė nepa
matė. Laikraštis matė len
kus, čekus, rusus, jugoslavus, 
ukrainiečius, slovėnus, kroa
tus, juodkalniečius ir serbus. 
O kur mūsų komunistai—juk 
jie žadėjo ištisais pulkais da
lyvauti! Matyt, jie pateko į 
rusų tarpą. Ten juk juos šir
dis ir traukia, ir jie ištikrųjų 
ir yra komunistai rusai.

Lietuviai 1410 m. laimėjo 
Žalgirio mūšį, o dabar vaini
kus už tai sau dedasi negir
dėti to mūšio dalyviai.

Triniesi žmogus akis ir ne
tiki. štai bolševikų ,.Laisvė” 
rašo: „Yra posakis: Žmonių 
balsas — Dievo balsas.”

Argi tai jau atsivertimas?

Dabar spaudoje nuolat mi
nimas Voronežas. Ten eina 
smarkiausi šio karo mūšiai. 
Rusai nepaprastu atkaklu
mu gina tą vietą.

Per aną pasaulinį karą Vo-

Brooklyn, N. Y. — Liepos 
7 d. Brooklyne mirė Thomas 
Meehan, eidamas 88 metus 
amžiaus. Jisai buvo žymus 
katalikų istorikas, Jungtinių 
Valstybių Katalikų istorikų 
draugijos pirmininkas ir „A- 
merica” laikraščio redakto
riaus padėjėjas. Velionis yra 
daug prisidėjęs ir prie Ame
rikos Katalikų enciklopedijos 
per visus jos 64 tomus. Be to, 
jisai labai domėjosi katalikų 
bažnyčios istorija Jungtinėse 
Valstybėse — ypač parem
damas 5 tomų kolektyvų vei
kalą—„Catholic Builders of 
the United States.” Nuo pat į- 
sikūrimo pradžios buvo „The 
Tablet” bendradarbis. Jisai 
artimai pažinojo visus New 
Yorko kardinolus ir dabarti
nį arkivyskupą Spellmaną, o 
taip pat kardinolą Mundelei- 
ną dar iš Brooklyno laikų.

Popiežius Pijus XI velionį 
1931 metais buvo pakėlęs į 
šv. Grigaliaus riterius. Per
nai rugsėjo mėn. jis gavo pa
skutinį aukštą pažymėjimą— 
daktaro laipsnį iš Fordham 
universiteto.

: komunistų spauda 
, kad Maskvoje savo 
no operoj dešimtme- 
o A. Staškevičiūtė.
rgina savo liūdnu at-
I visiems lietuviams ronežas buvo svarbus išbėgu- 
li žinoma: ji buvo bol-1 siu lietuvių centras. Ten vei- 
o „seimo” atstovė ir

MIRĖ Pulk. KRIKŠČIŪNAS

jai.
ta, už tokią dovaną 
i jai gali iškelti su- 
į minėjimą.
tačiau rodos, kad ji-

kė iš Lietuvos atsikėlusios 
mokyklos, telkėsi organizaci
jų veikimas, buvo net knygų 
spausdinama.

Per šį karą Voronežas pa
sidarė vienu iš atsparumo 
centrų prieš nacius.

Pranešama, kad mirė at
sargos pulkininkas Antanas 
Krikščiūnas, buvusio Žemės 
Ūkio ministerio brolis. Pulk. 
Ant. Krikščiūnas buvo kari
nės topografijos specialistas.

Lisabonas. — „Deutsche 
Zeitung im Ostland” (V. 9) 
plačiai atpasakoja kalbą, ku
rią Vokietijos generalinis ko
misaras Latvijoje Drechsler 
pasakė latvių univesitete. ši 
kalba atskleidžia vokiečių 
tikslus aukštojo mokslo sri
tyje. Vokiečių komisaras iš
sitarė, kad dabar, ,,kai vokie
čių studentas ir vokiečių pro
fesorius stovi fronte, nėra 
tinkamas momentas čia sprę
sti aukštųjų mokyklų klausi
mus.” Pasak komisaro, esą, 
„savaime suprantama, kad 
naujosios Vokietijos idėja ir 
aukštųjų mokyklų srityje at
neš toli einančių pakeitimų,” 
bet visa tai būsią įvykdyta 
tiktai po karo. Filosofinio, ju
ridinio ir ekonominio fakul
tetų studentams esą surengti 
vienerių metų kursai, kad jie 
galėtų užbaigti studijas. Tuo 
tarpu istoriniai mokslai visai 
nedėstomi, nes „kaip sykis is
torija daugeliu atžvilgių rei
kalauja naujų pažiūrų įvedi
mo.” Istorijos srityje reikė
sią „iš praeities ir didžiosios 
dabarties sukurti naują šios 
erdvės istorijos vaizdą, kurio 
europiškai vokiška forma nie
kuomet nereiškė sveikų na
cionalinių ir individualinių 
jėgų siaurinimo, priešingai— 
tas jėgas skatino ir net iš vi
so įgalino pasireikšti.” Filo
sofiniam fakultete vokiečių 
kalbos išmokymas esąs „ypa
tingai svarbus.”

Toliau komisaras taip api
būdino gyventojų laikyseną: 
„Kas tiktai prisitaiko — ne
sudaro svarbos; kas tiktai ei
na sykiu—negali būti pripa
žintas kaipo pilnavertis. Tik
tai tas, kas gyvenamą laiką 
sąmoningai išgyvena jo

Chicago. — Illinois valsty
bės gubernatorius Dwight H. 
Green paskelbė liepos 25 die
ną Lietuvos Respublikos Die
na Illinois valstybėje. Tai pa
daryta ryšium su 20 metų 
sukaktuvėmis, kai Jungtinės 
Valstybės pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę.

Savo atsišaukime guberna
torius rašo: „Nors ši narsi 
maža valstybė šiandien yra 
karinės diktatūros užimta, 
visų Amerikos lietuviško gi
mimo ar kilmės piliečių šir
dyse glūdi viltis, kad savo 
laiku toji šalis atgaus savo 
ankstesnę vietą tarp nepri
klausomų pasaulio tautų.”

Pasak „Kauener Zeitung” 
(geg. 5), Vokietijos generali
nis komisaras Lietuvoje iš
leidęs pranešimą, kad visas 
prekes, įvežamas į „Ostlan- 
dą,” reikia apmuitinti Kauno 
muitinėje. Visos prekės, į- 
vežtos po š. m. vasario 1 d., 
taip pat turi būti apdėtos 
muitu.

Iš laikraščių atrodo, kad 
žinomąjį Kauno viešbutį ir 
restoraną „Versal” yra per
ėmusi kažkokia bendrovė. 
Viešbutis dabar pavadintas 
„Viktoria.” Restorane atlie
kama meninė programa su
sideda vien iš vokiečių nume
rių.

reikšmėje ir sunkumuose, tas 
yra šio laiko vertas.”

Pagaliau, komisaras paste
bėjo, kad tie latvių jaunuo
liai, kurie išvyko į vokiečių 
„darbo tarnybą,” turėsią vė
liau privilegijų, eidami aukš
tąjį mokslą.

Lisabonas. — „Deutsche 
Zeitung im Ostland” (V. 5) 
aprašo, kaip tvarkomas švie
timas Gudijoje. Švietimo pro
grama, kuri ligšiol tarnavusi 
bolševizmo ’ tikslams, dabar 
esanti iš pagrindų keičiama. 
Vietinė kultūra galinti pasi
reikšti „visoje plotmėje ir ne
kliudomai.” Esą rengiami 
nauji vadovėliai. Abėcėlė jau 
pradžioj būsianti spausdina
ma dviem šriftais: kirilica ir 
lotynų. Šiuo metu mokyklas 
lanką 400,000 gudų vaikų.

ANGLŲ KAT. SPAUDOS 
NUOMONĖ APIE ANGLŲ 

PAKTĄ SU SOVIETAIS

London. — „Tablet” rašo, 
kad anglų katalikų spauda 
atsargiai svarsto anglų-so- 
vietų susitarimą, padarytą 20 
metų, ir jį sutinka be jokių 
regimų pagyrų, žiūrėdama į 
tai, kaip į būtinybę kovoje 
sugniuždyti nacizmui.

Londono „Tablet” ta proga 
svarsto galimumą apie Tre
čiojo Internacionalo žlugimą 
ir apie Stalino atsistojimą 
tautinės valstybės priešaky
je.

Laikraštis pažymi, kad an
glams „būtų mažiausiai tin
kama ir protinga bandyti su
daryti su Sovietais glaudes
nius santykius, negu kad su
sirišti su Europos šalimis, 
su kuriomis mes turime daug 
daugiau bendro, negu kad su 
Sovietų Rusija.”

„Catholic Herald
kuoja politiką, kuria rekla
muojamos visos žinios apie 
religijos persekiojimą Vokie
tijoje, o tvirtinama Rusijoj 
esant tikėjimo laisvę, nors 
Sovietuose „persekiojimai iš 
tiesų panaikino religiją, kaip 
mažiausios svarbos reiškinį.”

Londonas. — Iš anglų sos
tinės pranešama, kad ten ei
na rimti pasitarimai dėl an
tro fronto atidarymo. Pasi
tarimuose dalyvauja Chur
chill su kitais anglų ministe- 
riais ir Jungtinių Valstybių 
kariuomenės atstovai.

Manoma, kad šiemet dide
lio masto antras frontas ne
bus atidarytas. Tačiau reikią 
tikėtis, kad gali būti padary
ta ribotų antro fronto žygių, 
pavyzdžiui, šiaurinėje Norve
gijoje.

Sovietų šaltiniai nurodo, 
kad šiuo metu vokiečiai ’ iš 
Prancūzijos ir Belgijos yra 
atitraukę į kitas vietas 8 di
vizijas savo kariuomenės. To
dėl vokiečių jėgos tuose kraš
tuose yra susilpnėjusios. Di
deliam antram frontui išsyk 
reikėtų mesti apie pusė mili
jono vyrų ir turėti pakanka
mai laivų jiems perkelti į 
kontinentą.

J. V. Nuostoliai —
44,143 Kariai

kriti-

Vašingtonas. — Karo in
formacijų įstaiga pranešė, 
kad J. Valstybių kariuomenė 
yra turėjusi nuostolių nuo 
karo pradžios 44,143 karius. 
Iš jų 4,801 yra miręs, 3,218 
sužeisti ir 36,124 yra dingę.

Be to, 1,022 jūreiviai yra 
patekę į nelaisvę. Iš tų, ku
rie buvo nurodyti kaip din
gę, tik 22 vyrai buvo pažymė
ti kaip belaisviai. Bet mano
ma, kad daugiausia iš dingu
sių skaičiaus yra patekę į ja
ponų nelaisvę.

F0RV1CT0RY

URBŠYS ESĄS GYVAS

Kai kurie laikraščiai pra
neša, kad Urbšys, buvęs Lie
tuvos užsienių reikalų minis
teris, kurį bolševikai išvežė į 
Rusiją, yra gyvas ir sveikas.

Daug valgyklų grąžino in
dus su cukrum vėl ant stalų, 
kadangi daugelis kavos gėrė
jų, gavę popierėly cukrų, neš
davosi namon.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PROPAGANDA PRIEŠ LIETUVĄ

Venancijus Ališas

Atsiskyrėlis
Ant mėlynų kalnų balta ramybė vaikšto 
Ir vakaro gėles viršūnėse sodina.
Įsižvelgiau tolyn — į tolį begalinį — 
Matau tamsioj oloj pavidalą neaiškų!

Tai jis! Žmogus! Toli kitų žmonių užaugęs. 
Neskutęs niekad veido, kūno nesiplovęs, 
Drabužio neturėjęs, neturėjęs lovos . . . 
Nykioji vienuma — vienintelis jo draugas.

Kur tėviškė? Kur namas? — Niekas to nežino. 
Joks takas neveda iš akmenų lindynės: 
Aplink nėra žmogaus, šalia nėra kaimyno . . .

Tiktai rūstus erškėtis, angą apipynęs, 
Raudonu žiedu dar šypsojosi į vidų, 
Tačiau ir jo šypsnys jau prietemoj paklydo . . .

Birželio pradžioje įvairiuose laikraščiuose buvo paleis
ta žinia, kad Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo išžudyta 60,- 
000 žydų. Tą juodą darbą vykdžiusi nuo gegužės 7 ligi 20 
d. kažin kokia lietuvių milicija.

Ta žinia buvo paremta kažkokio slaptingo vyro pasa
kojimu. Tas vyras, esą, tik neseniai iš Vilniaus laimingai 
pasprukęs į Švediją. Tačiau tą gandą paskelbę laikraščiai 
dar pridėjo: tų žinių šaltinio jie dabar negalį patikrinti. At
rodė keista — perbėgo žmogus iš Vilniaus į neutralią val
stybę, bet tenai jo negalima prieiti. Ką buvo galima iš jo 
gauti — tai tik kruvinos skraistės užmetimą Lietuvai.

Birželio 5 dieną lenkų grupės leidiny „Poland Fights” 
visos tos naujienos apie žydų žudymą Vilniuje taip pat bu
vo pakartotos. Ten duodama ir tų piovynių priežastis. Mat, 
lietuviai tikėjosi iš vokiečių gausią nepriklausomybę, bet 
tai vilčiai greitai subyrėjus, mūsų tautiečiai savo apkarti
mą išlieję ant žydų: „Su vokiečių parama ir paskatinimu, 
prasidėjo masiniai žydų žudymai. Per kelias dienas vien tik 
Vilniaus mieste buvo užmušta per 30,000 žydų.” „Poland 
Fights,” kaip matome, žuvusių žydų skaičių sumažina per 
pusę.

Visos tos žinios, iš nepatikrinamų šaltinių pažertos, tu
rėjo vieną aiškų tikslą: buvo tai propaganda prieš Lietu
vą. Visa tai paremta seniai žinomu Voltaire šūkiu: „Šmeižk, 
šmeižk — vis kas nors prilips.”

Prieš Lietuvą propaganda smarkiai varoma iš visų pu
sių.

A. Vaičiulaitis

ANT PIETINIŲ KALNELIŲ
Prisiminus šv. Pranciškaus 

Akademiją Pittsburge
Nuo Pietinių Kalnelių ma

tyti slėnyje Pittsburgas—dū
mų, geležies, tiltų, Aukso Tri
kampio ir nesuskaitomų fab
rikų miestas, išsistatęs tarp 
galingų upių.

Bet čia pat šalia tavęs glu
di žmonių kantraus darbo, 
uolumo ir pasiryžimo gražūs 
liudininkai. Prieš keliolika 
metų šioji kalva buvo tuščia, 
kaip ir daugelis aplinkinių 
aukštumų. Dabar čia želia so
dai ir vynuogynai, išstatyti 
tvirti namai ir ką tik baigti 
pranciškiečių akademijos rū
mai—šviesūs ir visiems mo
derninio mokymo reikalams

ni, ir upeliai švelniai čiurle
no .. . širdis stipriai prisiri
šus prie tos lietuviškos gam
tos. Kaip graudu su ja atsi
sveikinti, ir dar graudžiau, 
pagalvojus, kad viską palie
kam ne broliams lietuviams, 
bet savo didžiausiems prie
šams.” Tokiais žodžiais ir 
jausmais skrido viena seselė 
toli, toli į mūsų tėvų šalį ir į 
tas dienas, kada mūsų laisvė 
buvo sugniuždyta.

Ne tik mūsų krašto vaiz
dai ir vargai, bet ir žmonės 
užklysta ant pietinių kalne
lių — ne tų medžių ir žiedų 
pasižiūrėti, bet savo triūso 
vaisius atnešdami ir dvasią 
pakeldami. Garbingi vyrai

nančius sutinki lyriką Viena
žindį ir publicistą, patriotą 
Vincą Kudirką; ten daržely
je didelis seselių būrys, o jų 
tarpe — Maironis, populia
riausias Lietuvos sūnus, tau
tos žiburio gaivintojas, pra
našas. Jo draugijoj esant, va
landėlės tokios trumpos . . . 
Ten, iš sodelio pusės, kuklio
sios Žemaitės, Marijos Peč- 
kauskaitės ir Adomo Jakšto 
vardų aidai skamba. O tas 
brangusis mėlynakis sidabro 
plauko T u m a s - Vaižgantas 
spinduliuoja, dominuoja 
kiekvienoj draugijoj, traukia 
į save visų širdis, skatina 
tautiniam darbui, rikiuoja 
pasišventėlius, užkrečia klau
sytojus šviesiu viliojančiu 
optimizmu, žmonių ir gamtos 
meile, tai vėl juokina vaizdais 
iš „Dėdžių ir dėdienių.”

Iš pravažiuojančių svečių 
ant Pietinių Kalnelių sužino
jau, kaip didysis kalbininkas 
kun. K. Jaunius, atsigulęs as
loje ant pilvo ir knygomis ap
sisėjęs, per kiauras naktis 
prastudi juodavo. Sužinojau 
apie kleboną, pas kurį vienas 
kunigas prieš daug metų Lie
tuvoj pirmą kartą buvo pa
skirtas vikaru: tas pirmuti
nis jo klebonas per dieną iš
gerdavo 40 arbatos stiklų ir 
vienu sykiu suvalgydavo še
šias žuvis, kurių kiekviena 
būdavo po svarą. Sužinojau 
apie išdykėlius, kurie į dvaro 
prūdą eidavo lynų vogti ir 
puldavo ant pilvo į žuvis, kad 
traukiant jos neplekšentų. 
Sužinojau apie jėzuitą vokie
tį, kuris Lietuvoje gyveno ir 
labai norėjo pamokslus lietu-

Komunistai kasdien išranda argumentų prieš Lietuvos 
Nepriklausomybę ir savo mintį dažnai prašmugeliuoja į pla
čią anglų ir amerikiečių spaudą. Paskutinis jų išradimas 
buvo strategija, kuri bolševikams turėjo atiduoti Pabaltijo 
valstybes, nuo galimų vokiečių puolimų apsisaugo j ant po 
šio karo . . . kai vokiečių galybė bus sutriuškinta.

Antras propagandos baras prieš Lietuvą varomas pa
čių vokiečių visoje okupuotoje Europoje. Naciai savo pa
vergtas tautas įtikinėjo, kad Lietuva ir kitos Pabaltijo val
stybės esančios vokiečių kultūros padarinys, vokiečių erdvė 
ir net vokiškos kilmės kraštai. Vokiečių agitatoriai užsi
miršo, kad dar visai neseniai prieš šį karą vokiečių moksli
ninkų išleisti žemėlapiai ne tik Lietuvoj, bet ir Rytprūsiuo
se dar gerokai į Vakarus už Karaliaučiaus pažymėjo 15-16 
amžiuose gyvenus visai ne vokiškas tautas, o tik lietuvius 
ir jų gimines. Už tai šiandien į Lietuvą atgabenti olandai 
stebisi: jiems nacių buvo įkalta į galvą, kad lietuvių kal
ba esanti bemaž tas pat, kaip ir vokiečių, gi tikrenybėj jie 
rado ten visai nevokišką kalbą ir kultūrą.

Trečias propagandos prieš Lietuvą šaltinis nėra žino
mas. Tik žinoma, kad žydų žudymo naujienas lengvai pa
kartojo įvairi spauda. Įdomu, kad tuo pat metu laikraščiuo
se buvo paskleista žinių ir apie latvius: esą, ten pernai, be
sitraukiant rusams, latvių dalys prisidėjusios prie žudynių, 
kuriose išnaikinta 25,000 žydų.

Kad žinios apie žudynes Latvijoje paskleistos tik po 
visų metų, mums tas dalykas atskleidžia vieną tiesą: toji 
propaganda šiandien yra suderinta ir varoma prieš visas 
Pabaltijo tautas. Kaip tik dabar atrastas reikalas užsipulti 
Lietuvą ir Latviją, pasauliui garsinant tariamą jų sunacė- 
jimą ir tuo būdu abi valstybes žeminant demokratijų akyse.

Koks tas lietuvių sunacėjimas, aiškiai liudija nesenas 
įvykis, kada vokiečiai sušaudė mūsų krašte 400 žmonių už 
poros nacių nužudymą.

Grįžtant prie žudynių Vilniuje, visa istorija tuojau ma
tyti esanti iš piršto išlaužta—už tai ir jos šaltinio negalima 
patikrinti! Viena, jau skaičiaus atžvilgiu visa tai yra akių 
dūmimas. Kaip žinome, prieš šį karą Vilniuje būta apie 
83,000 žydų. Dalis jų bus pasitraukusi, bėgdama nuo vo
kiečių. Dalis vėl tų pačių vokiečių buvo kitur iškelta. Tad 
60,000 nužudytų faktiškai yra gal daugiau, negu iš viso šių 
metų gegužės pradžioje Vilniuje galėjo būti žydų, žodžiu, 
kad jau meluoti—tai per akis meluoti! Antroje vietoje rei
kia pastebėti, jog naivu manyti, kad lietuviams Lietuvoje 
vokiečiai taip lengvai duos ginklą į rankas. Juk jau nuo 
pavasario skelbiami vokiečių komisarų smarkiausi grasini
mai net už mažiausią ginklo dalelę—ką bekalbėti apie visą 
ginklą! Gi tie lietuvių būriai, kurie laikomi po ginklu, sto
vi ne Lietuvoje, bet yra nugrūsti į Gudiją.

Tad jeigu ir būtų įvykusių Vilniuje stambesnių žudy
nių, nieku būdu negalima tikėti jų paskelbtu didumu ir lie
tuvių dalyvavimu jose: realios aplinkybės tai paneigia.

Antra vertus, žydų persekiojimo monopolį sau yra pa
sisavinę vokiečiai—už tai, ką jie Lietuvoje išdarinėja, lie
tuviai nėra kalti.

Bet šioj visoj istorijoj įdomiausia, kad buvo galima iš 
tikrų šaltinių patikrinti visas paskalas, kurių tikslas, pa
sirodo, buvo diskredituoti lietuvių tautą, jai kuo daugiau 
nuodėmių išrasti ir tuo būdų prigalvoti naujų argumentų 
prieš jos lygias su visomis tautomis teises į nepriklausomy
bę.

Spauda, išgarsinusi anas žydų piovynes Vilniuj ir kal
tę primetus lietuviams, geraširdiškai prisipažino negalinti 
patikrinti žinios šaltinio.

Mes galime patikrinti. Štai atvažiavo į Ameriką as
muo, dar birželio 7 dieną buvęs Lietuvoje. Vadinasi, Lietu
vą paliko praėjus suviršum dviem savaitėm nuo tų taria
mų žudynių. Tas asmuo, paklaustas apie skleidžiamas ži
nias dėl Vilniaus žydų, pasakė, kad tokių žudynių tenai nė
ra buvę ir apie jas nieko negirdėta, ir dar pridėjo: „Teisy
bė, kai jiems reikia, vokiečiai šaudo žydus. Bet tai daro tik

Šv. Pranciškaus Seserų Akademija

priderinti. Seserys lietuvės iš 
nieko čia padarė jaukų moks
lo, vienuolinio gyvenimo ir 
kruopštaus triūso židinį.

Gražūs medžiai auga ant 
pietinių kalnelių ir veda vai
sius. Betgi žinokit, kad dalis 
tų medžių yra lietuviški. Anų 
pušų sėklos laišku buvo at
siųstos iš Lietuvos. Ir tie ber
želiai lietuviški—liūdni ir ly
riški, nuleidę žalias šakas, ly
giai kaip mūsų krašto sody
bose.

Daug kitų lietuviškumo 
ženklų ir savo žemės meilės 
slepiasi ant šių kalvų. „Kai 
numirsiu, tegul bent grabe į 
Lietuvą mane parveža,”—sa
kė vieną vakarą sesuo, mes
dama duonos žuvims į tven
kinį.

Kitos sesrys ten prisimena 
tuos nesenus laikus, kada jos 
vaikščiojo Kauno ir Vilniaus 
gatvėmis. „Paskutinį kartą 
pravažiavom puikius pušynė
lius, šiaudais dengtus kaimie
čių namelius, prie kelių gėlė
mis papuoštus kryžius ir ma
žą piemenėlį su savo avių 
banda. Ir paukštelių daina 
pasigirdo nepaprastai malo-

atėjo vieną dieną tenai iš pra
eities, iš istorijos lapų, iš sto
rų poezijos ir apysakų rinki
nių ir daugeliui širdžių pasi
darė brangūs, artimi ir įdo
mūs. Jų visa procesija kopė 
į šias kalvas, vieni rimti ir 
susimąstę, kiti gyvi ir saulė
ti. Nors labai įvairių jų būta, 
bet visi jie paliko tvirtą liu
dijimą: jie paliudijo lietuvių 
literatūros gražumą, lietuvio 
kultūrinį sugebėjimą.

Apie tas susipažinimo su 
mūsų literatūros vyrais va
landas paskui motinėlė taip 
viena sau mąstė: „Paskai
toms pasibaigus, eini namon 
. . . ar tai rimties, ar džiaugs
mo, ar liūdesio valandoj ... O 
kilnios mintys, įkvėpimai, pa
tirti iš santykių su aukštes
nio pasaulio būtybėmis, lydi 
tave . . . kužda tau . . . Nau
jos akademijos koridoriuje, 
rodos, , matyte matai pamažėl 
bevaikštinėjančius ir naujų 
laikų tendencijas besvarstan- 
čius kantrų ir darbštų isto
riką Daukantą, poetą roman
tiką Mickevičių ir pažangųjį 
realistą Valančių. Aukštyn 
kalneliu vienuolyno pusėn ei-

viškai sakyti, ir vis įmant
riais žodžiais, kad išeidavo 
toks stilius: „Išpampino 
Kristų ant kryžiaus, nutvėrė 
žeberklus ir bakšnojo į šo
ną.” Ir kad jūs mano žodžiais 
tikėtumėt, pridursiu: tą po
sakį pasižymėjau taip pat iš 
tėvelio jėzuito pasakojimų.

Kai dabar pagalvoju apie 
tuos Pietinius Kalnelius, apie 
išstatytus rūmus ir išaugin
tus sodus, apie visą kantrų 
triūsą, man vis prisimena 
darbštus bičių avilys: kaip 
avilyje korys su didžia kan
trybe iš dulkelių nulipdomas- 
taip iš čia lygiu kruopštumu 
ir giedrumu iš trupinėlių bu
vo atlikti dideli darbai.

MIRĖ JĖZUITAS KUN. J. 
CORBETT

patys vokiečiai. Mažuose provincijos mieštose žydų nepa
matysi—naciai juos išvežė ar išžudė. Didesniuose miestuo
se žydai suvaryti į atskiras vietas—getus.”

Tokia yra padėtis Lietuvoje su žydais. Jų likimą ten 
sprendžia nacis. Kam visa paskalų vilnis reikėjo užversti 
ant pečių lietuvių, kurie kenčia antrą okupaciją ir kurių 
minios yra išvežamos į Vokietiją? Ogi dėl to, kad mus su
kompromitavus ir per tai sumažinus mūsų teises į nepri
klausomybę, pavedant mus vieno iš tų slaptų šmeižikų „glo
bom”

Mums būtų malonu, kad visi tie anglų kalba laikraš
čiai, kurie paskleidė gandus apie lietuvių nedorus žygius 
Vilniuje iš nepatvirtinamų šaltinių, dabar padėtį nušvies
tų iš tų šaltinių, kuriuos kiekvienam taip lengva patikrinti.

T. B.

Lietuvių I
Lietuvių Kuh 

tas išleido Antį 
čio parašytą liel 
ros istoriją — 
tory of Lithui 
ture.” Knygelė 
pius ir yra gau 
ta svarbiausių 
tojų paveikslai 
čiaus ligi Brazd

Šiam veikah 
apibūdinama Ii 
saka, o paski 
prie atskirų ras 
gi vietos buvo 
kiek plačiau su 
džiųjų rašytojų 
minėta vienu ; 
Tačiau ši „Lith 
ature” apima i 
rašytojus. Skai 
pai suglaustoj 
nurodyta gyve 
svarbesnius au 
kūrybos nušviel 
tinei informaci 
knygelė bus tik:

Lietuvių kalt 
tiems ta „Lithu 
ture” parodys, 
iš tikrųjų yra į 
tūros srityje ir 
žymių laimėjirr 
j e. Toki vardai 
laičio, Mairor 
Pečkauskaitės 
kiekvienos taut( 
tą. Tik pasauliu 
dyti lietuvių ra 
jimus: to ir šie

Kun. J. Navicko Kolegisto Ę
Kaip katalikiškajai visuo-Į 9. Kun. K 

menei žinoma, kun. Jono Na- Brooklyn, N. Y 
vieko vardu veikia du fon
dai: Chicagoje ir Marianapo- 
lyje. Pirmasis apima dau
giau Vakarus, ir jo tikslas y- 
ra sukelti sumą, iš kurios pro 
centų susidarytų lėšų išlei- 
kyti vienam seminaristui pas 
T. Marijonus Hinsdale, Ill. 
Antrasis fondas apima Ry
tus, ir jo tikslas yra surinkti 
bent $10,000 iš kurių procen
tų kasmet būtų galima nors 
vieną stipendiją sudaryti stu
dentui Marianapolio Kolegi
joje.

Kolegisto Fondo įstatai bu
vo paskelbti bemaž prieš mė
nesį laiko. Iš tikrųjų reikia 
pasidžiaugti, kad katalikiš
koji visuomenė taip gyvai su
sidomėjo ir parėmė Kolegis
to Fondą. Po vieno mėnesio 
to Fondo Valdyba gali prane
šti, kad Kolegisto Fondas jau 
turi 10 narių, užsimokėjusių 
po šimtą dolerių ir daugiau, 
o taip pat ir nemaža rėmėjų.

Fondo Valdyba norėtų ti
kėti, kad jei mūsų visuome
nė ir jos vadai toliau tokiu 
pasiryžimu ir palankumu 
rems Fondą, tai per kun. Jo
no Navicko mirties metines 
sukaktuves rugsėjo 2 dieną 
Fondas galėsiąs paskelbti pa 
siekęs savo tikslą — surin
kęs reikalingą sumą. Tai bū
tų labai gražus žygis.

Pranešant visuomenei pir
mųjų Kolegisto Fondo narių 
ir rėmėjų sąrašą, galima tai 
pat nurodyti, kad šią valan
dą tas Fondas jau turi surin
kęs $1,258.

1 Kolegisto Fondo nariai:
(Nario mokestis yra šim

tas dolerių).
1. Kun. J. Vaitekūnas, Pro

vidence, R. I............... $110.00
2. A. Bražinskas, Somers-

ville, Conn.................... 105.00
3. Kun. Dr. K. Urbonavi

čius, So. Boston, Mass. 100.00
4. O. Perekšlytė, No. Abin

gton, Mass................. 100.00
5. O. Mazurkevienė, Provi

dence, R. 1.................... 100.00
6. Kun. P. Juškaitis, Cam

bridge, Mass. ______ 100.00
7. M. Stankevičienė, Water

bury, Conn.................... 100.00
8. A. Mickevičienė, Water

bury, Conn.................... 100.00
9. R. Ališauskienė, Water

bury, Conn.................... 100.00
10. S. Andriulienė, Athol,

Mass................................. 100.00

10. M. DraerS
Mass...........«...

11. U. Laza 
bury, Conn. ...

12. Jurgeliorii
ter Mass............ I

13. M. Puodži 
cester, Mass. J

14. Karpavičių
ter, Mass........ .1

15. P. Kums
Mass..................Į

Be to, Kajecl 
Washington, DJ 
paaukojo $2. ir] 
Worcester, Masas

Visais Kun. J 
Kolegisto 
kreipkitės 
rianapolis 
son, Conn.

Fone 
šiuo I 
Collej

Foi

KRUPPAS K

Lisabonas.—V 
mas Rygoje yra| 
kelias naujas ve 
lo bendroves „O 
Tarp jų paminė 
sios metalo dirb 
bendrovės skyrit 
do spaudos platii 
ve.” Iš šios pa 
bendrovės statu 
kad ji paima mo. 
dai ir knygoms 
geležinkelių kios

Berlyne įsistei 
drovės, kurių kil 
stačiusi tikslą p 
„Ostlandu,” Gūdi, 
na. šių bendrovių 
vokiečių firmos.! 
tokiai firmai būs 
tas „aiškiai nul 
tas,” kuriame j 
vesti prekybą. '1 
numatytoji bendr 
si: „Vokiečių pre 
nių pirkimo ir] 
kontora Ostlandl

AMER. TURTAI 
ŠO TURTAS” I

SVEČIAS IŠ

2. Fondo rėmėjai:
1. Kun. J. švagždys, Brock

ton, Mass........................ $10.00
2. M. Danielienė, Waterbu

ry, Conn........................... 10.00
3. M. Krunglevičienė, Wa

terbury, Conn................ 10.00
4. Bačinskienė, So. Boston,

Mass.................................. 25.00
5. L. J. S. Conn, apskirtis

(per B. Mičiūnienę, New Bri
tain, Conn.) ................. 10.00

6. D. Kašetienė, Wilkes
Barre, Pa......................... 50.00

7. Šv. Kazimiero Akademi
ja, Chicago, Ill............... 5.00

8. B. Mičiūnienė, New Bri
tain, Conn........................ 5.00

Brooklyn, N. Y. — Liepos 
1 dieną mirė jėzuitas Tėvas 
John Corbett, plačiai katali
kų tarpe žinomas rašytojas 
ir kalbėtojas. Tėvas Corbett 
gimęs buvo 1869 m. Brookly- 
ne. Studijavo Austrijoje ir 
Šveicarijoje pas tėvus bene
diktinus. Būdamas Austrijo
je jisai pradėjo linkti į Šv. Jė
zaus širdies garbinimą, — ir 
tai paskui tapo svarbiausiu 
jo pamaldumo šaltiniu. Tą 
pamaldumą platindamas kitų 
tarpe, jisai 23 metus dirbo 
„Messenger of the Sacred 
Heart” redakcijoje. Jisai 
Woodstock, Md„ kolegijoje 
dėstė hebrajų kalbą ir šv. 
Raštą per 4 metus. Nuo 1932 
m. dirbo prie Šv. Pranciš
kaus Ksavero bažnyčios New 
Yorke. Čia jisai gražių vaisių 
pasiekė dirbdamas „St. Pat
rick’s Clerical Students klu
be.”

Lisabonas. —J 
reicho komisaras] 
Lohse š.m. balanci 
leido įsakymą, 1 
„priešo turtu” lai 
merikos Jungtini! 
bei jos piliečiui! 
„Ostlande.” Amėi 
laikomas „priešo! 
1941 gruodžio 12 Į 
išleistos taisyki 
Didžiąją Britaniji 
jomis ir kolonijoj] 
ziją ir kt. valstyb

LIETUVOJ U 
PERSISK

Lisabonas.
niomis, Lietuvos 
teisingumo tarėji 
sakymą, kad visi 
mo procesai, eit 
teismuose, suspei

Karo Bonai 
sias taupymas, 
būti.

LIETUVIŲ DIENOS RĖME
Tryliktoji New Yorko Apylinkės Lietuviui 

kusi liepos 4 d., praėjo gražiu pasisekimu, kuria: 
ti gausiai prisidėjo „Amerikos” skaitytojai. Grl 
rys iš anksto stojo talkon, tapdami Lietuvių Di( 
jais. Jiems reiškiame nuoširdžią padėką ir čia sk 
sąrašo tęsinį:
A. J. Pateckis, Hartford, Conn........
P. Garliauskienė, Brooklyn, N. Y. ... 
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y............
R. Vaičiulis, Brooklyn, N. Y............
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y. ... 
K. Stelmokas, Brooklyn, N. Y........
O. Zajankauskaitė, Brooklyn, N. Y. .
M. Rusiene, Port Washington, N. Y. 
A. Kens, Great Neck, N. Y.............
M. Bukantienė, Great Neck, N. Y. ...
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y...............
P. Poderis, Brooklyn, N. Y..............
A. Civinskienė, Brooklyn, N. Y........
B. Vaškevičius, Newark, N. J...........
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J......
O. Laukaitienė, Maspeth, N. Y........
O. Sijevičiene, Brooklyn, N. Y........
J. Kunickienč, Maspeth, N. Y..........
K. čėsna, Brooklyn, N. Y.................

••

■

Liepos 14 die: 
je” apsilankė S5 
dono p. A. Urbe] 
kęs liepos 11 d. 
kelionės. Jisai ū 
vo išvykęs dar 
kų okupaciją, 
dirbo Kauno m 
dybėje. Buvo i 
jachtos į Prane 
spėjo grįžti ir b 
Prancūzijoje. A 
kiečiams, jacht: 
vėliava paleido 
24 prancūzais j j 
bėgėliais, ir atj 
Ii ją.

Dabar p. Urb 
norvegų laivais 
2 mėnesius ato 
praleis Jungtim 
se. Čia nori arči 
ti su vietos lietu

Svečias Lond 
venęs didžiuosii 
vimus. Viena b< 
į namą, kur jisa 
jęs. Londone j 
griauti žydų gy 
talai ir biznio 
oro puolimų. N 
kad nuo lėktuv 
žuvę lietuvių, 
čius, buvęs „Li 
korespondentas 
smūgio mirė li 
Urbelis yra aj 
veik visą Angli 
rėjęs lėktuvų p 
kų.

Lietuvos pasi 
ba sumažintu p< 
ten su minister 
yra 3 žmonės.

Lietuviai ku 
gerai. Jam tek 
kun. Dr. A. Ma 
done ir kun. J. C 
tijoje. Jie savo 
nepailsdami.

Nusiskundė 
lietuvių jauninu 
joje jaučiamas < 
Įėjimas ir lietuv 
girnas.

ALRK STUD
SĄJUNGOS

Jaunimas y r 
das. Koks jaun 
tautos ateitis, 
tautos stengias 
šiai išauklėti s 
Geriausi auklėj 
yra šeima, mol 
nizacijos bei dr

ALRK Stude 
sionalų Sąjunga 
burti ir auklėti 
tuviškąia "
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Lietuvių Literatūros Istorija Angliškai LIETUVOS VĖLIAVA ATLANTE
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mas Rygoje 
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lo bendrove 
Tarp jų pt 
sios metale; 
bendrovės si 
do spaudoj 
vė.” Iš ® 
bendrpvė f. 
kad ji pain; 
dai ir te

Lietuvių Kultūros Institu
tas išleido Antano Vaičiulai
čio parašytą lietuvių literatū
ros istoriją — „Outline His
tory of Lithuanian Litera
ture.” Knygelė turi 54 pusla
pius ir yra gausiai iliustruo
ta svarbiausių lietuvių rašy
tojų paveikslais nuo Valan
čiaus ligi Brazdžionio.

Šiam veikale pirmiausiai 
apibūdinama lietuvių tauto
saka, o paskui pereinama 
prie atskirų rašytojų. Kadan
gi vietos buvo nedaug, tai 
kiek plačiau sustota prie di
džiųjų rašytojų, o kitus pa
minėta vienu antru žodžiu. 
Tačiau ši „Lithuanian Liter
ature” apima visus lietuvių 
rašytojus. Skaitytojas trum
pai suglaustoj knygoj ras 
nurodyta gyvenimo datas, 
svarbesnius autorius ir jų 
kūrybos nušvietimą. Pirmu
tinei informacijai todėl ši 
knygelė bus tikrai pravarti.

Lietuvių kalbos nemokan
tiems ta „Lithuanian Litera
ture” parodys, kad lietuviai 
iš tikrųjų yra pažangūs kul
tūros srityje ir yra pasiekę 
žymių laimėjimų literatūro
je. Toki vardai kaip Duone
laičio, Maironio, Krėvės, 
Pečkauskaitės papuoštų 
kiekvienos tautos meninį tur
tą. Tik pasauliui reikia paro
dyti lietuvių rašytojų laimė
jimus: to ir siekia toji kny-

gėlė. Antras dalykas būtų — 
vertimų iš lietuvių literatū
ros parūpinimas į kitas kal
bas. čia pareigų dalis turėtų 
tekti ir Amerikos lietuviams, 
mokantiems gerai anglų kal
bą. Jie turėtų pagelbėti mūsų 
literatūros geriausiems raš
tams išeiti kitomis kalbomis, 
ypač anglų.

„L i t h uanian Literature” 
yra suskirstyta į keliolika 
dalių, kurių kiekviena apima 
atskirą laikotarpį arba žy
mesnius rašytojus. Daugiau
sia vietos yra gavę Duonelai
tis, Baranauskas, Maironis, 
Vaižgantas, Žemaitė, Peč- 
kauskaitė, Vydūnas, V. Krė
vė, V. Mykolaitis-Putinas, J. 
Baltrušaitis. Neužmiršta ir 
pačių jaunųjų mūsų poetų ir 
apysakininkų, kurie jau spė
jo gražiai pasižymėti.

Knygos pradžioje Pennsyl- 
vanijos Universiteto profeso
rius Alfred Senn yra parašęs 
įžangos žodį, kuriame taip 
pat supažindina ir su „Lith
uanian Literature” autoriu
mi.

Amerikos lietuviškoji vi
suomenei iš visos širdies lin
kėtina plačiai susipažinti su 
šia knyga, ją paskleisti ir ki
tataučių tarpe, kad kiekvie
nas galėtų įsitikinti mūsų 
tautos meniniu sugebėjimu 
ir gražiais jos rašytojų veika
lais pasigėrėtų.
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na. Šią beri 
vokiečių fc 
tokiai finui 
tas „aiški*, 
tas," kurto 
vesti preky 
numatytoji! į 
si: „Vote

SVEČIAS IŠ LONDONO

kontora Ol

AMER TIE
Š0TW

Lisabona 
reicho ta. 
Lohse š.mL 
leido įsafc 
„priešo tint 
merikos Jeb 
bei jos pi!: Į 
„Ostlande."*! 
laikomas .pi 
1941 gruodi: i 
išleistos tol 
Didžiąją Br.'-B 
jomis ir ko!:p 
ziją irkttoT

Lisabonai 
niomis, Lietr 
teisingumo tf 
sakymą, kai' 
mo procesai 
teismuose, £

Karo Bob 
sias taupys 
būti.

iNOS I®
.pylinkės Lie'-' 
i pasisekimu, h 
ds” skaitytoji 
.pdami Lietui 
žią padėką ir t-

Liepos 14 dieną „Ameriko
je” apsilankė svečias iš Lon
dono p. A. Urbelis, čia atplau
kęs liepos 11 d. po 2 mėnesių 
kelionės. Jisai iš Lietuvos bu
vo išvykęs dar prieš bolševi
kų okupaciją. Lietuvoje jis 
dirbo Kauno miesto savival
dybėje. Buvo išvykęs pirkti 
jachtos į Prancūziją, bet ne
spėjo grįžti ir buvo visą laiką 
Prancūzijoje. Artinantis vo
kiečiams, jachtą su Lietuvos 
vėliava paleido į Atlantą su 
24 prancūzais jaunuoliais pa
bėgėliais, ir atplaukė į Ang
lija.

Dabar p. Urbelis plaukioja 
norvegų laivais ir yra gavęs 
2 mėnesius atostogų, kurias 
praleis Jungtinėse Valstybė
se. Čia nori arčiau susipažin
ti su vietos lietuviais.

Svečias Londone yra išgy
venęs didžiuosius bombarda
vimus. Viena bomba nukrito 
į namą, kur jisai buvo susto
jęs. Londone ypač yra iš
griauti žydų gyvenami kvar
talai ir biznio sekcijos nuo 
oro puolimų. Nėra girdėjęs, 
kad nuo lėktuvų atakų būtų 
žuvę lietuvių. Tik Špokevi
čius, buvęs „Lietuvos Aido” 
korespondentas, nuo nervų 
smūgio mirė ligoninėje. A. 
Urbelis yra apvažiavęs be
veik visą Angliją ir prisižiū
rėjęs lėktuvų puolimo pasė
kų.

Lietuvos pasiuntinybė dir
ba sumažintu personalu; viso 
ten su ministeriu p. Balučiu 
yra 3 žmonės.

Lietuviai kunigai laikosi 
gerai. Jam teko susieiti su 
kun. Dr. A. Matulaičiu Lon
done ir kun. J. Gutausku Ško
tijoje. Jie savo pareigas eina 
nepailsdami.

Nusiskundė svečias, kad 
lietuviij jaunimo tarpe Angli
joje jaučiamas didelis suang
lėjimas ir lietuvių kalbos ven
gimas.

pa parama prisideda lietu
viai profesionalai, šiais me
tais rugpiūčio 1 ir 2 d.d. Stu
dentų Sąjungos seimas šau
kiamas Chicagoje, Morrison 
Hotel, 79 W. Madison St. Sei
mas prasidės pamaldomis 
Aušros Vartų parapijoj, 33 
Place and Oakley Ave., prie 
pat „Draugo” redakcijos. Po 
šv. Mišių ir pamokslo visi sei
mo dalyviai renkasi į Morri
son Hotel registracijai ir ben
driems pietums. Studentų po
sėdžiai įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį antrą valandą po 
pietų. Profesionalų posėdis 
bus rugpj. 1 d. 5 vai. po pietų. 
Visi posėdžiai bus Morrison 
viešbučio patalpose. Sekma
dienio vakare 7:30 v.v. tam 
pačiame viešbutyje bus sei
mo bankietas (dinner-dance) 
į kurį kviečiama Chicagos ir 
kitų miestų lietuviai inteli
gentija ir veikėjai. Vakarie
nei baigiantis, sąjungos na
riai išpildys gražią progra
mą.

Sąjungos Centro valdyba ir 
Chicagos Studentų kuopa 
kreipiasi su prašymu į visus 
Amerikos lietuvių kolonijų 
profesionalus ir studentus 
kiek galima gausiau dalyvau
ti. Gausus ir entuziastiškas 
seimas dar labiau pagyvintų 
ir sustiprintų organizacijos 
veikimą, o tai šiuo laiku taip 
labai reikalinga. A. Sk.

Biltmore viešbutyje, New 
Yorke, studentai turi savo 
atskirus kambarius ir patar
nautojus, kurie rūpinasi, kad 
mokiniai turėtų „good time,” 
jei kuris tarnų duoda tiems 
daugiau dviejų „cocktails,” 
pašalinamas iš darbo.

ALRK STUD. IR PROF. 
SĄJUNGOS SEIMAS

Jaunimas yra tautos žie
das. Koks jaunimas, tokia ir 
tautos ateitis. Todėl visos 
tautos stengiasi tinkamiau
siai išauklėti savo jaunimą. 
Geriausi auklėjimo veiksniai 
yra šeima, mokykla ir orga
nizacijos bei draugai.

ALRK Studentų ir Profe
sionalų Sąjunga stengiasi su
burti ir auklėti Amerikos lie
tuviškąją studentiją. Prie šio 
kilnaus darbo savo visokerio-

Šiuo metu Onadarko, Ok
lahoma, yra indėnų paroda. 
Dalyvauja apie 300 indėnų su 
visokiais dirbiniais.

Bendradarbių
Dėmesiui

Prisitaikindami prie pašto 
pageidavimų, norime kiek
vieną savaitę „Ameriką” iš
leisti trečiadienių vakarais. 
Tokiu būdu bus užtikrintas 
visiems skaitytojams laik
raščio laiku pristatymas.

Mums reikalinga visų ben
dradarbių talka. Svarbu, kad 
visi raštai, ypač korespon
dencijos, pasiektų redakciją 
bent antradienį. Už talką 
reiškiame pakartotiną padė
kos žodį.

Administracija.

Pagarba Atlante Dariui ir 
Girėnui —Tarp prancūzų ka
ro laivų. —žvejai kaip Napo
leono jūreiviai.

1939 rugpiūčio mėn. Kau
no stoty atsisveikinom su pa
lydėti atėjusiais draugais. 
Spausdamas draugų rankas, 
pažadėjau grįžti tėvynėn po 
dviejų mėnesių iš Prancūzi
jos su lietuviška jachta, ku
ri turėjo būti lietuviškų jach
tų laivyne viena iš didžiausių 
ir grynai pritaikyta tolimoms 
jūros kelionėms bei turizmui.

Jachta buvo nupirkta Les 
Sables d’Olono uoste, Biska
jos įlankoje, netoli Ispanijos 
pasienio. Po visų pirkimo- 
pardavimo formalumų, iškil
mingo krikšto ir tautinės vė
liavos pakėlimo buvome pa
siruošę pradėti kelionę, kaip 
staiga užėjo karas.Tuojau ki
lo klausimas, kad karas gali 
sutrukdyti mūsų kelionę Lie
tuvon. Bet mes visgi rugsėjo 
6 dieną pasikėlėm bures ir, 
lengvo vėjelio nešami, išplau
kėm į platųjį Atlantą su di
deliu pasididžiavimo jausmu, 
kad pirmieji iš Lietuvos bu
riuotojų pakėlėme mūsų tri
spalvę Atlanto vandenyne . . .

Atlante mus užklupo Tau
tos šventė rugsėjo 8 d. šia 
proga mes pagerbėme mūsų 
tautos didvyrius ir Atlanto 
nugalėtojus Darių ir Girėną, 
nuleisdami laurų vainiką į 
jųjų nugalėtąjį Atlantą. Ke
lionę turėjome ramią, be au
drų, su saulėtu oru iki pat 
Lorient uosto, kuriame bu
vo didelė laivyno bazė.

Vieną gražų pavakarį, silp
nam vėjui pučiant, pasiekėm 
Lorient uostą ir norėjom pa
sipildyti maisto ir vandens 
atsargą. Prie uosto vartų 
mus sutiko kariškas motor
laivis. Ant jachtos užlipo gin
kluoti jūreiviai su karininku. 
Po trumpų apklausinėjimų iš 
kur ir kur plaukiame, pradė- 

i jo daryti smulkią kratą viso
je jachtoje, net grindis išim- 
dami. Jiems rūpėjo, ar nėra 
kartais paslėptų ginklų jach
toj.

Po kratos atvyko specialus 
slaptos tarnybos karininkas 
ir pareiškė, kad mes negali
me čia išlipti ant kranto ir 
kad iš ryto turime apleisti 
uostą, nes čia yra karo laivy
no bazė. Per naktį buvo palik
ti du jūreiviai sargyboje ant 
jachtos. Anksti rytą kariškas 
motorlaivis išvilko mus iš uo
sto, nes visiškai nebuvo vėjo 
mūsų burėms.

Vos tik mus paleido jūron, 
iš uosto pradėjo plaukti po
vandeniniai laivai, naikintu
vai, lėktuvnešis ir kitoki karo 
laivai. O mūsų jachta, kaip 
tyčia, neturėdama vėjo, grįž
ta uosto link su potvynio sro
ve. Arčiau uosto išmėtėme 
inkarą, kad vėl nepakliuvus 
į uostą ar neužplaukus ant 
kokių povandeninių uolų, ku
rių pilnos pakrantės.

Papūtus vėjui, pasikėlė bu- 
■ rėš, ir nuplaukėme į netolie
se buvusią salą He de Groise, 
kurioje lengvai gavome leidi
mą sustoti ir apsirūpint mai
sto ir vandens atsarga.

Ue de Groise sala apgyven
ta grynai žvejų. Mūsų įplau
kimas į šį mažą uostą žvejų 
tarpe sukėlė didelį susidomė
jimą. Jie pradėjo lankyti mū
sų jachtą tiesiog būriais, 
klausinėdami apie mūsų tė
vynę ir aiškindami, kad da
bar pavojinga plaukioti, nes 
vokiečiai iš povandeninių lai
vų apšaudo jų burinius laivu- 
kus.

Tarp prancūzų žvejų ra
dome vieną čekoslovaką žur
nalistą, kuris su jais dirbo 
kaip įgulos narys. Vokie
čiams užėmus jo kraštą, jis 
nebeturėjo jokio pragyveni-' 
mo šaltinio. Tad ir buvo pri
verstas dirbti sunkų žvejų 
darbą.

Visi žvejai atrodė labai ti-1 
piški — visiškai kaip Nelso
no ir Napoleono laikų burinių 
karo laivų jūreiviai. Jie ne-j

paprastai drąsiai įburiuoja į 
uostą pilnomis burėmis ir dar 
vikriau nuleidžia bures; žiū
rėk, jau jie ir prisirišę prie 
uosto krantinės.

Šiame uoste apsirūpinome 
maistu, vandeniu ir kitokio
mis reikmenimis. Uosto pa
reigūno patariami, nudažėme 
tautines spalvas ant jachtos 
abiejų šonų ir pasisiuvome 
naują didelę Lietuvos vėlia
vą net iš trijų tautų vėliavų 
— italų, prancūzų ir kurios 
ten dar kitos.

Po trijų dienų šią malonią 
salą ir dar malonesnius žve
jus palikome. Jie visi atsi
sveikino mus su dideliu entu
ziazmu neišsiskiriant nė uos
to pareigūnų. Išplaukę į At
lantą, dar kartą žvilgterė- 
jom į uostą kur buvo maty
ti mosikuojančios žvejų ran
kos. Jų laivų stiebai atrodė 
kaip koks išdžiūvęs miškas 
uolotoje saloje.

Jūroje pūtė stiprus vėjas. 
Jachta pasiekė greitį net iki 
10 mazgų.

Pavakary vėjas vėl aprimo. 
Aš kajutėje snūduriavau, o 
kiti trys draugai ant denio 
tyliai nūniavo skautišką lie
tuvių dainelę.

Ši dainelė taip mane pavei
kė, kad aš nė nepajutau, kaip 
man ašaros pradėjo byrėti. 
Galvojau, kad taip toli nuo 
tėviškės, plačiame Atlante 
galiu grožėtis savo lietuviš
ka daina, savo kalba ir net 
tautine vėliava, laisvai plevė
suojančia aukštai stiebe . . . 
Bet staiga mano svajones 
pertraukė ateinanti audra. 
Buvo daug darbo bures nulei
džiant ir tinkamai pasiruo
šiant sutikti Atlanto audrą 
su 3Q tonų talpumo laivuku. 
Audrį atlaikėme visiškai ge
rai. Bet po šios audros prasi
dėjo mums sunkesnės dienos, 
pagaliau kilo mūšiai jūroje 
tose vietose, kur mes būtume 
turėję plaukti, taip kad susi- 
trukdėm tiek, jog jau negalė
jom grįžti į Lietuvą, kurią už
ėmė rusai. Po ilgų nuotykių 
patekom į Angliją, ir dabar 
tarnauju ant norvegų laivų.

Alfonsas Urbelis

NOTICE is hereby given that 
EB 1914 has been issued to the 
to sell beer, at retail under _____ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo (Flatbush Ave.), 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises. 

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Prospect Park Zoo Menagerie Rest.)

Flatbush Ave., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
Section 107

Bo
bo

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
527 Park Avenue, 
County of Kings, 

' premises, 
i JAMES

527 Park Ave..

at retail under Section
Law at 

Brooklyn, 
I onto

Borough of 1 
oe consumed the

V. TOSCANO
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

------- ------- ---------- — of the Alcoholic Beverage Control Law at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at | 1701—78th 

“ Brooklyn, Į County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 261 1..................................... ’ *
to sell 
of the 
755 — 
County _
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Mem. Ass’n Inc. 
Ave. Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at
4th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

4th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107

1411 Avenue J, Borough of 1'...,./ 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

1411 Ave. J, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the

286

premises.
SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 

(Kubrick Stores)
Brighton Beach Av. Brooklyn, N.

off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 

503 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9910 has been issued to the udersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 Eighth Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, >to be consumed off the 
premises.
COOPERATIVE TRADING ASS’N., INC. 

4303—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ’07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

428 Bedford
WILLIAM FIXSEN
Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is . „___
GB 6738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 Thirteenth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

VICTOR SCIIONWETTER 
7001—13th Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.

the

NOTICE is hereby given that License __
GB 6399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

the

1701—78th

Street, Borough
Kings, to be consumed on

of Brooklyn, 
the

FRANK DeVITO
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ~ 
of the Alcoholic Beverage Control 
1715 Avenue M, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH ABRAMSON 
1715 Avenue M, Brooklyn, N.

No.

Section 107
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph 
County of 
premises.

168 Ralph

No.

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

LOUIS SHENKLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
<243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS MASIELLO ’
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East Fifth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI 
3 E. 5th St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2082 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Icings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks ~ 
County of 
premises.

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

125 Hicks
HENRY BEHRENS

St., Brooklyn, N. Y.

LUDWIG GOLUB 
(New Era Self Service Food Center)

854 Nostrand Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1791 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
407-9 
to sell 
of the

beer, at
Alcoholic
Broadway, 
beer, at 

Alcoholic
HERMAN VON DEESTEN

407-9 Broadway, Brooklyn, N.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
retail under Section
Beverage Control Law

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 64 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATT & MARIE KATT 
(Katt Bros.)

890 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.
at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
176a Woodruff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARGOLIS 
176a Woodruff Ave.r

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
C 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97-99 Linden Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MONTROSE BEVERAGE DIST CO., INC. 

97-99 Linden St., Brooklyn, N. Y.

No.

BROS.. INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Pk., S.W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERNST GRIMSMANN
153 Prospect Park, S. W., Brooklyn,

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS J. CECERE 
8823 Avenue L, Brooklyn, N.

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4OĮ8 Glenwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Evergreen Av., Borough of Brooklyn,

No.
C 382 
to sell 
of the 
207-209

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

FERRO BEVERAGE DISTRIBUTING 
COMPANY, INC.

207-209 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 2 07 
I/RW at 

Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 1 
CB 298 has 
to sell beer,_
of the Alcoholic Beverage Control 
439 Bush wick
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 
WORKERS OF AMERICA

139 Bush wick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3621 Quentin Road, Borougr of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OWEN SMITH 
(Emerald Bar & Grill) 

3621 Quentin Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued tn the undersigned 
to sell beer, at retail under Section i( 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

553 Eastern Parkway 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 <>t 
329 Furman 1 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY A. BESTE 
(Henry’s Coffee Shoppe)

329 Furman St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4223 — 2nd Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

AXEL G. F. PEDERŠEN 
(Hi-Ge Rest & Bar)

4223 — 2nd Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

' of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY
4908 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 - 72 Bogart St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BORROUGH CAFETERIA. INC.
56 - 72 Bogart St.. Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 814 has been isseud to the ^undersigned 
to sell beer, at retail under flection 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
771 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL.. Inc.
774 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

ANNA PREISER
(Rugby Dairy & Grocery Store)

1324 Newkirk Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 10160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control - rjį 
340 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN LOPES
340 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License 
EB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ....... ................................................................................
to 
of 
50 _ __ _
Coyntv of Kings, to be consumed off the 
premises.

2159 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn,

50 Ralph
SIDNEY LEHRMAN 

Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Rockaway & 1290 Herkimer St. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SALVATORE ALBANESE 
(Somerset Farm & Egg & Butter Co.) 

155 Rockaway Ave. and
1290 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.

457 Myrtle
EDWARD TUHAL

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9925 has been issued tn the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Flatbush Ave & 55 Lincoln Road. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.
531 Flatbush Ava., 
55 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
(Block Island Food Stores)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MICHAEL MILLER & JOSEPH BERGON 

(Michael Food Center)
161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(‘7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ELKIND
1199 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 \V. 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DROGOWITZ
2663 W. 37th St., Brooklyn, N. Y.

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

FLORA GERVITZ
289 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 2083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of . Kings, to be consumed on 
premises.

FRITZ
(Varick

37 Varick Ave.,

HOERAUF 
Rest.)

Brooklyn, N.

the

NOTICE
1621

sell beer, at 
the Alcoholic
Ralph Avenue,

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

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

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

to 
of

the

Y.

NOTICE is herr’ 
EB 824 has be 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
562 Sutter 
County of 
premises.

that License ___
to the undersigned 
und°r Section 107

No.

reta..
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed cn

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed eff the 
premises.

the
74 Kingston

JOSEPH PALTIEL
Ave., Brooklyn. N. Y.

562 Sutter
SAMUEL OCKUN

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on 
premises.

CONRAD WOLF AS. ADM. 
EST. OF LAURA WOLF

332 Stagg St., Brooklyn, N.

the

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

EB700 has been 
to sell beer,x. at 
of the Alcoholic 
806—43 rd Street, 
County of Kings 
premises.
COOPERATIVE TRADING ASS’N. INC. 

806—43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
347 Atlantic Ave., 
County of Kings, 
premises.

GEORGE 
GEORGE < 

(Sheridan Lunch) 
Ave., Brooklyn, N.

retail
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to !>e consumed on tlte

347 Atlantic

hereby given that License No.NOTICE is . _
GB 2416 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T>aw at 
101 Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
Count v of Kings, to be consumed off 
premises.

the

J. PETER & 
CALOGER. JR.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

, at retail undjr Section 107

Brooklyn, 
1 on

NOTICE is 
EB 660 has 
to sell beer, at retail und^r Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
137 Hegeman Ave., Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE 
137 Hegeman Ave., Brooklyn,

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

3202 Church

LENA ROVNER
(Rover’s Rest.)

Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is
GB 9028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License No.

ANNE PEPPER 
(Pep’s Self Service Dairies.

212 Ralph Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No.
1738 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control
Ralph

GB 
to 
of 
87 
County of 
premises.

87 Ralph

WILLY DESCHON
104 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
" 2243 has be?n issued to the undersigned

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GB 
to 
of 
131

No.

the

OTTO STRUSS
131 Kingston Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
2282 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at
Kingston Ave.

GB 
to 
of 
79 
County of Kings, 
premises.

79 Kingston
JACK 
Ave.

No.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SOKOLOFF
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the unedrsigned 

, at retail under Section 107

at retail under Section
Law at 

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

JOHN PHILBIN
(Philbin Bros.) 

Brooklyn,

NOTICE is I 
EB 692 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
31 GO Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB —................................................... •
to 
of 
864 
County of Kings, to 
premises.

671 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Ave., Borough Brooklyn, N. 

be consumed on

Section 107

the

LOUIS
864 Nostrand Ave.,

RADIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1G7 
of the Alcoholic Beverage Control Law ;»t 
3202 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MINTZ’S DELICATESSEN, Inc. 
3202 Mermaid Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2310 has been issued to the undersingned 
to sell beer, at retail under Section 1G7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3610 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS SCHEINGARTEN 
3619 Mermaid Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCKFORD
1191 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of King%, to be consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO D. BUCK nnd HENRY G. 
WOLBERN

1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KAUFMAN
297 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby • given that License No. 
GB 2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS EPSTEIN
225 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
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Šv. Kazimiero Par. Pastogėje Shenandoah, Pa.
„SERVICE” VĖLIAVA KA

RIŲ PAGARBAI

Išėjusių į kariuomenę vyrų 
iš šv. Kazimiero parapijos 
jau yra 109. Parapijos vadai - 
kunigai ir parapijiečiai susi
rūpino pastatyti prie bažny
čios durų išėjusiems karei
viams pagerbti '„Service” vė
liavą su 109 žvaigždėmis ir 
iš šalių iškelti dvi Amerikos 
vėliavas. Tokiam kilniam su
manymui visa parapija pasi
ryžus, ir jau renkami iš pa
rapijiečių doleriai Rinkliava 
buvo daroma išeinant iš baž
nyčios, kur sodalietės pasi- 
ftarbavo. Bet pasirodė, kad iš 
ros rinkliavos neužtenka 
(skambučių, tad ateinantį 
[sekmadienį, liepos 26 d., dar 
bus bažnyčioje daroma kolek- 
ta, kad būtų galima puikiau 
išpuošti kareivių garbei „Ser
vice” vėliavą prie šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios.

Tam reikalui, šv. Vardo 
draugija iš kasos aukojo $5.

Tikimės, kad visi atjaus to
kį kilnų reikalą ir išėjusiems 
į karą vyrams parodys savo 
dosnią ranką. Tai bus visiems 
kazimieriečiams garbė.

K. D.

tokolas buvo priimtas. Buvo 
paskaitytas Seselių Kazimie- 
riečių laiškas, kuriame nuo
širdžiai dėkojama už $5 au
ką. Buvo paskirta $5.00 dėl 
„Service” vėliavos įtaisymo 
prie bažnyčios. Būta daug į- 
vairių svarstymų. Priimtas 
naujas narys, p. Puodžūnas. 
Susirinkimas buvo gausus 
nariais. Report.’

Penna, mokyklų skyrius iš
leido raštą, kad visi viešų 
mokyklų vaikai turi būti mo
komi pagal savo įsitikinimus 
tikybos. šiemet, pradėjus 
mokslo metus, prasidės ir ti
kybos pamokos kiekvieną 
trečiadienį. Pamokas ves 
kiekvienos parapijos kunigas 
ir t.t. Jis mokyklai praneš 
apie jo mokinių pažangą ti
kyboje.

„MOTINĖLĖS” SEIMAS

IŠ ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Liepos 1£ d. įvyko šv. Var
do draugijos pusmetinis su
sirinkimas šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose 8 vai. vak. 
Pirmininktiį neatsilankius, 
■įU^iiiRinlą atidarė vicepirm. 
A. Noreika. Maldą atkalbėjo 
dvasios vadas. Protokolą 
skaitė rašt. S. Mažeika. Pro

Amerikos Lietuvių Katali
kų Apšvietos Dr-jos „Moti
nėlės” Seimas įvyks liepos 29 
d. 2 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
par. salėje, 324 Wharton St., 
Philadelphia. Seimas prasi
dės su iškilmingomis pamal
domis. Už draugijos gyvus 
ir mirusius geradarius šv. 
Mišias laikys kun. J. Valan- 
čiūnas 10 vai. šv. Kazimiero 
liet, bažnyčioje, Phila, Pa. Vi
si „Motinėlės” dr-jos nariai 
ir rėmėjai nuoširdžiai esate 
kviečiami šiame seime daly
vauti.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Pirmininkas.

„MALDŲ ŠALTINIS”

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.

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn, 
N. Y.

+—■

LIETUVIU RADIO PROGRAMA •
• Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. ■

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937
4

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo {staiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
v dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.
----•-----

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI
----•-----

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

----•-----
VEIDO MASAŽAI

----•-----
Plaukų spalvos mūsų specialybė

Tyrinėjo miesto nelaimes 
priežastis

1940 m. kovo 4 d. Shenan
doah palietė nelaimė. Žymi 
miesto dalis, po kuria anglys 
buvo išimtos, pradėjo grimz
ti žemyn su namais. Dides
nieji namai iškrypo ar suski
lo, gatvės sutruko. Toji ne
laimė padarė miestui nuosto
lio už keliolika šimtų tūks
tančių doleių.

Nuosavybių vertė dėl to 
staiga krito, nes niekas nebe
nori gyventi ne tik tose daly
se, kur žemė pradėjo slinkti, 
bet ir visur kitur mieste. Mie
sto gyventojų skaičius taip
gi labai sumažėjo. Paskuti
nieji daviniai rodo, kad She
nandoah yra suvirš 17,000 
gyventojų. Prieš kelerius me
tus ten buvo apie 30,000.

Pereitą savaitę Pennsylva- 
nijos valstybės skirtoji Ka
syklų Nelaimėms tirti komi
sija tyrinėjo anos mūsų mie
sto nelaimės priežastis. Gy
ventojai, kurių namai nuken
tėjo, stengiasi gauti iš val
stybės pagalbą namams atsi
statyti ir apsaugoti savo na
mus nuo panašios nelaimės 
ateityje.

Dvi miesto mokyklos, vie
na High School, kita pradinė, 
jau antri metai nenaudoja
mos dėl to žemės grimzdimo. 
Todėl kitos viešosios mokyk
los yra užsikimšusios tų dvie
jų mokyklų mokiniais. Dides
nė vaikų dalis gali lankyti 
pamokas tik rytais, kita da
lis — po pietų. Tai sunkina 
visą mokslo programą, moks
lo metu daug turi nukentėti 
mokiniai, ypač tie, kuriems 
reikia po pietų mokytis, neis 
jųjų pamokos esti beveik ligi 
6-tos vai.

Nuo tos kasyklų nelaimės 
daug nukentėjo ir žymus lie
tuvių skaičius, nes toji dalis, 
kur žemė įgriuvo, yra tirštai 
apgyventa lietuvių, turinčių 
nuosavus namus.

Savas pas savus
Daugelis Shenandoah lie

tuvių yra susipratę tautiečiai 
ir visados biznio reikalais 
kreipiasi pas savo biznierius 
arba profesionalus. Vienok 
yra daug tokių, kurie grei
čiau kreipiasi pas svetimus, 
nei pas savuosius. Pažymėti
na, kad lenkai arba airiai 
daug daugiau susipratę. Len
kas pas lietuvį jokiais reika
lais nesikreips. Ypač labai 
aiškiai tai matyti laidotuvių 
patarnavime. Kitatautis arba 
kito tikėjimo niekad lietuvio 
nesamdo. Betgi kai kurie lie
tuviai daro kaip tik atbulai, 
—jie kreipiasi pas kitus. Tai 
jiems garbės nedaro.

Raulas.

Andriukaitis ir kiti . . . Pir
moji organizacija buvo šv. 
Kazimiero draugija . . . Pir
mas lietuvių kunigas, kun. 
Andrius Strupinskas, atvyko 
1872 m. . . .

Šv. Jurgio parapija. . . 1891 
m. kovo 30 d. Robbin salėje 
(dabartinėj Maherio salėj) į- 
vyko lietuvių parapijai steig
ti susirinkimas. Dalyvavo per
l, 500 lietuvių . . . Organiza
vimui vadovavo kun. P. Ab
romaitis . . . Jis dažnai at
vykdavo iš Mahanoy City į 
Shenandoah lietuviams pa
maldų laikyti ir išpažinčių 
klausyti toje salėje . . . Savo 
naujai parapijai steigti lietu
viai rodė didelį dosnumą. Iki 
1891 m. balandžio 27 d. su
rinko 40,000 dolerių . . . 1891
m. spalių 26 d. padėtas kerti
nis akmuo bažnyčiai. Tai at
likta su didelėmis iškilmėmis. 
Mieste įvyko milžiniška eise
na, kurioje dalyvavo 55 drau
gijos ir net keli benai. . . Baž
nyčios statymo darbus atli
ko beveik vieni parapiečiai. 
Užuot mokėję met. mokes
čius ir davę $21.25 statymo 
rinkliavos, atidirbdavo 17 
dienų . . . Naujoji parapija 
buvo išlaikoma rinkliavomis 
bažnyčioje. Metinis mokestis 
buvo $3.00, o (daugelis dar 
atsimena) ir po dešimtuką 
prie durų . . . A.A. kun. Pau- 
tienius panaikino tą „dešim
tukų” sistemą . . .

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7(5)2 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

ABE
7622 — 3rd Ave.,

KNOUR
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law .it 
6109 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Oif the
premises.

6109 —
OTTO HAASE

3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 —■ 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tl'.e 
premises.

WILLIAM JOHN OETTING 
6009 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1974 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4921 — 3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY WARNAS
4921 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

LOUIS KAUFMAN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BERNSTEIN 
(Taystee Food Stores)

1914 Ave. M Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH JAMES VAUGHAN
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
Į 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA. Į
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Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

B
P H

a

Iš Parapijos Jubiliejaus 
knygos

Shenandoah — Lietu vių 
miestas . . . Miestas yra, pa
lyginti, visai nesenas. Enci
klopedijose jis pradedamas 
minėti tik nuo tada, kai ja
me pradėjo apsigyventi lietu
viai. Jis esąs įkurtas 1862 m. 
Pirmieji lietuviai atvyko 
1869 m. iš Danville, Pa. Buvo 
tai Suvalkijos dzūkai . . . Tu
rimos žinios liudija, kad pir
mieji buvo: Petras Kazakevi
čius, Jonas Račkus, Jonas 
Bobina, Jonas Slavinskas, 
Matas Matulevičius, Kazys 
Stanynas, Antanas Mickevi
čius, Matas Karalius, Stasys 
Miliauskas, Vincas Bagdo
nas, Antanas Bagdanavičius, 
Jonas Skrituskas, buvęs 
pranciškonų ordino brolis 
Augustinas Zaicas, Jonas Jo- 
kubauskas, Jonas Bradūnas, 
Vincas Čižauskas (Lawson),

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control J^aw at 
2684 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1823 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID L. DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control L.iw at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON 
602 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed nff the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41__ 5th Avenue, Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

41 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
7212 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL KOENIG
7212 — 5th Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL F. ENDRESS
5417 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
(Gibralter Food Stores)

5311 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
4617 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
710 — t2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TORJE MIDTBO
710 — 42nd St. Brooklyn, N. Y.

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

MORRIS M. POUSNER
544 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1024 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES STOLZ
1024 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1797 has been issued to the udresigned 
to sail beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 Ave. N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ofr the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD GOODMAN
525 East 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO 
(Dave’s Tavern & Rest)

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Caw at 
276 East 23rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed orf the 
premises.

SOL HOROWITZ
276 East 23rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARSIA
119 Montague St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver/ that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. SCHOENBERGER
514 Onderdonk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Schenectady Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN
168 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 13 Ave., Boorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGMINO
7601 — 13 Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I SI DOR KATZ
66 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7824 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS & ESTHER SCHWARTZ 
(Colonial Dairy)

7824 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

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

MENNO & ROSA KNEPER
37 JIushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' MARIE BARR
479 Central Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1610, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
963 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

FRANK ZINO
963 - 965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Henry St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna St.. Borough of Brooklyn. 
County' of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2421 Coney Is. Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE De BIASE
2421 Coney Is. Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 — 86 St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT 
Riverdale Food Store

302 — 86 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

FILAMENA LOMBARDI
7101 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 — 8th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BRODT
5811 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLAND
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law' at 
196 Bergen St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
2611 E. 12 St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12 St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
1665 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JASON A. ZEPPOR
1665 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
410 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR
781 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK and IDA BLOCK 
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
753 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FLUG
753 Marcy Ave., Brooklyn. N. Y.

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

HENRY CARL KARKHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under faction 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6785 has been issued to undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

-1201 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN LIEBER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Streling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. __

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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. 
EB 427 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.

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 — 9th 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. 
EB 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' KERZNF.R
312 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 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 be consumed on the 
premises.
EDMUND G. LAWLOR & JAMES LAWLOR 

LAWLOR BROS.
1533 Broadway Brooklyn. N. Y.

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
326 Graham Ave.

BOCCIO
Brooklyn. 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

404 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 193-199 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.

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.

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 6109 — 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. 
466 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
F.B 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, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave. 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.
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trapi jiečiai jau įpratę
ti parapijos pikniką, nes 
sueina daug pažįstamų, 
leša užkandžių ir, vaišin- 
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adienos, bet jaunos šokė- 
renkasi į praktiką. Jas 
ia B. Brundzienė. Bus 
j įvairių laimėjimų. Tad 
vaukim visi parapijiečiai 
ečiai iš kitų parapijų.

vardu. Taipgi pavienių aukų 
surinkta $27.00.

Nutarta rengti 40 metų su
kakties vakarienę 1943 m. 
sausio mėnesį.

Dalinis valdybos rinkimas 
išrinko vicepirm. S. Valanti- 
ną, knygių J. J. Banaitį, prot. 
rašt. P. J. Šlapiką, ižd. Alek. 
Spaičį.

Be to, nutarta pašalpos 
mokestį sumažinti nuo $9.00 
iki $7.00 per savaitę.

Nutarta sumažinti moterų 
pomirtinę nuo $150 iki $100. 
Tokiu būdu draugija galės il
giau gyvuoti. Rep.

„The Secretary has asked 
me to acknowledge with 
thanks your telegram of July 
5, 1942, in which you quote 
the telegram sent to the Pre
sident by those attending the 
celebration under the aus
pices of the American Lith
uanian Roman Catholic Fed
eration at Clinton Park, Mas- 
peth, New York.

Your courtesy in bringing 
the contents of this telegram 
to the attention of the Secre
tary is much appreciated, and 
it was gratifying to note 
your pledges of full support 
to the Government, and of 
cooperation with every phase 
of our war effort.

Sincerely yours,
Harold B. Hoskins, 
Executive Assistant.

įtora Ostlr
Vestuves

(
"jpos 19 d. priėmė mote- 
s sakramentą Eugenija 
ešytė ir Stasys Tracks, 
tusia pamergė buvo jau- 
sesuo Jennie su K. Kasi- 
Svočia—jaunosios sesuo 
sė Svensky su B. Taylor, 
buvo 6 poros. Per šliūbą 
giedojo B. Brundzienė, 
tvarkė ir jaunųjų sutiki-

Atsakymai L. Dienai
„AMERIKOS” BIČIULIS 

RAŠO

do įsakymi
riešo turtu” - v _ . ..
srikos Jutr “arso aPeif?as_ Pokylis
; . • nar cuprairiPi 1-rQiiriP-
1 jos piuer.
>stlande." At

į™“8 * okienė.

par. svetainėj. Gaude- 
kėlė tikrai puošnias ves- 
L Šeimininkavo P. O.

41 gruodžio^ 
eistos W- 
džiąją Britt

Atostogauja
misirkofe m. V. Pinkus turi 2-jų 
ją ir kt. valf ičių atostogas, kurias 

___ , ia pas savo dėdę ūkyje
♦ LIETUVOJ!:

PERSIS? aspetho Žinios
Lisabonas. [ - - - - - - - - - - - -
.omis, Wh VINCENTO DR-JOS 
jisingumo tq 
įkymą, kad-I 

io procesai '] 
eismuose. s$

SMETINIS SUS-MAS

Karo BonJ> 
ias taupyme 
>ūti.

M)S RE

isirinkimas įvyko šešta- 
į, liepos 11 d., VI. Zabiel- 
t salėje, 61-38 56 Road, 
bethe.
įsirinkime atsilankė per 
narių.
atarta paaukoti $50 Rau- 
)jo Kryžiaus reikalui 
ti ambulansą lietuvių

Danielius Averka, A.L.K. 
New Yorko Federacijos aps
krities pirm., Prezidento var
du ir iš Valstybės sekre-to 
gavo tokius atsakymus į te
legramas, kurios buvo Lietu
vių Dienos dalyvių Clinton 
parke nusiųstos Prezidentui 
ir Valstybės sekretoriui:

„By reference from the 
President your telegram of 
July 5 on behalf of those at
tending the celebration under 
the auspices of the American 
Lithuanian Roman Catholic 
Federation at Maspeth, New 
York, has been given to me 
for acknowledgment and 
thanks.

„It is gratifying to note 
your expressions of whole
hearted support to the Gov
ernment, your readiness to 
cooperate in every phase of 
our war effort, and the fact 
that many of your sons are 
serving with our armed forc
es.

„Please express to your of
ficers and members the Pre
sident’s thanks for your mes
sage and for the spirit which 
prompted you to telegraph 
him.

Sincerely yours,
Rebecca Wellington.

ylinkės Litfr '

” skaitytojai!JETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
darni Lietuvi-1 
ią padėką^”

a

„Su šiuo laiškučiu prisiun- 
čiu $1.00 už laimėjimo knygu
tę. Kadangi laiku neprisiun- 
čiau, tai už pavėlavimą pri
dedu dar $1.00, taigi siunčiu 
$2.00.

„Malonu buvo skaityti, kad 
Lietuvių Diena gerai pasise
kė.

„Linkiu viso gero,
A. J. Pateckis,
Hartford, Conn.”

Širdingai dėkojame nuošir
džiam „Amerikos” bičiuliui 
už auką. Džiugu, kad ir pavė
luotai, bet nepamiršo „Ame
rikos.” „Amerika” turėdama 
tokių malonių bičiulių drąsiai 
žiūri į šviesesnę ateitį.

Adm.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kanadoje išleistas naujas 
įstatymas, kuriuo darbinin
kas, norėdamas pakeisti savo 
darbą kitu, turi gauti val
džios leidimą.

Federalė valdžia nutarė 
sujungti aliejui leisti vamz
džius nuo Fort St. Joe į Jack
sonville, Florida, 220 mylių 
ilgumo.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

9 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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SŪNŪS

Išrodo, kad visiems Ameri
kos vokiečių bundo nariams 
bus atimta J.A.V. pilietybė, 
nes jie, priimdami ją, netei
sėtai priesaiką padarė, turė
dami minty išduoti J. A. Val
stybes.

Šv. Tėvas leido Amerikos 
karo kapelionams laikyti šv. 
Mišias kareiviams popiet ir 
vakarais. Šią žinią paskelbė 
New Yorko arkivyskupas 
Spellman.

Nuo liepos 1 d., pramato- 
ma, visi J.A.V. medicinos 
daktarai, iki 37 metų am
žiaus, turės stoti į kariuome
nę.

Brooklyn© vyskupijos 27 
kunigai tarnauja Dėdei Sa- 

karo kapelionai.

Vyčių kuopos darbai
Liepos 11 dieną Newark© 

Vyčių 29-toji kuopa buvo su
rengusi šokių vakarą, kurio 
pelnas buvo skirtas kariuo
menėje esantiems mūsų jau
nuoliams. Vakaras visiškai 
pasisekė. Nežiūrint vasaros 
karštų dienų, salė buvo pilna, 
ir gauta gražaus pelno. Visos 
pajamos eina į vadinamąjį 
tarnybos fondą, kuris skiria
mas mūsų kuopos nariams ar 
bičiuliams, paimtiems į Jung
tinių Valstybių kariuomenę.

Kuopa šia proga nuošir
džiai dėkoja visiems savo na
riams, kurie taip mielai pri
sidėjo šį vakarą rengiant, o 
taip pat ir J. Stukui, Jr„ lie
tuviškos programos vedėjui 
WBNX radijo stotyje, „Ame
rikai” už nesigailėjimą vietos 
savo skiltyse, visiems daly
viams ir ypač P. Lewis, šv. 
Jurgio salės tvarkytojui, ne
sigailėjusiam nei laiko nei 
triūso.

Į 30-tąjį Lietuvos Vyčių 
seimą Bostone rugpjūčio 11, 
12 ir 13 d.d. išsirinkome šiuos 
atstovus nuo mūsų kuopos 
liepos 13 d.: J. Demskytę, Rū
tą Giraitytę, P. Vašką ir K. 
Vašką.

Pirmo ir antro laipsnio su
teikimo apeigos buvo atliktos 
liepos 13 d. po susirinkimo. 
Pirmas laipsnis buvo suteik
tas Ad. šatkiūtei ir K. Stro- 
liui, o antras—Ant. Adomai
čiui, St. Arbui, Em. Budaly- 
tei, P. Galauskui, R. Lelešiui, 
St. Mockui ir J. Remeikai.

Į kariuomenę pašauktas ki
tas mūsų kuopos narys. Tai 
V. Kenis iš S. Hackensack, 
kuris liepos 20 d. išvyko į ar
miją.

Kuopa jam linki kuo ge
riausios sėkmės.

Pasididžiuodami galime 
pranešti, kad mūsų kuopos 
narys V. Paukštaitis, iš Nut- 
ley, buvo pakeltas vyresniuo
ju (second) leitenantu. Kuo
pa jam siunčia nuoširdžius 
linkėjimus.

Pramogų komisija smar
kiai rūpinasi vasaros laiko 
programa gryname ore.Trūk- 
stant gazolino, reikia komi
sijai gerokai pasukti galvą.

Mūsų narei O. Nausėdaitei 
buvo padaryta operacija. 
Džiaugiamės, kad ji sveiksta 
ir tuoj grįš į mūsų tarpą.

K. V.

Vienas iš Bridgeport© se
nųjų parapijiečių ir net pa
rapijos trostierių pirko Val
stybės Bonų net už penkis 
tūkstančius dolerių. Tai yra 
p. Jurgis Masaitis. Tikrai bus 
mažai tokių Bridgeport©, ku
rie galėtų p. Masaitį pasivy
ti. S.

Pittsburgh, Pa.
CJ 7

Pranciškiečiii piknikas
Šv. Pranciškaus Sesutės ir 

Rėmėjai labai dėkingi vi
siems darbininkams, kurie 
širdingai dirbo Lietuvių Die
nai, ir visiems geradariams, 
kurie gausiai aukojo ir viso
kiais būdais prisidėjo prie iš
kilmių ir jų pasisekimo. Tik
tai nelaimė, kad tą pittsbur- 
giečių dieną sugadino lietus.

Todėl piknikas bus pratęs
tas į š.m. liepos mėn. 26 die
ną Sesučių parke. Autobusas 
lauks atsilankusių ir užveš 
ant kalnelio. Nepasigailėkite 
laiko pasigrožėti gamta ir pa- 
sikvėpuoti tyru kalno oru ir 
padėti Seselėms atlikti pasi
šventimo darbą.

Lauksime visų. J. V. S.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 628 has been isseued to the undersigned 
to Sill beer, at retail under Section 3 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1614 St. John’s Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. John’s Place 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 at 
282 Smith St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

282 Smith St. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RAPOPORT 
(G. & R. Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1063 Manhattan Ave., Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS FELLNER
1063 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section -.07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
592 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW STECK
592 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF MEYER
865 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6751 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ZOLOTOR
(S. & J. Dairy and Grocery) 

6751—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Jamaica Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Baltimore, Md.
Mirė Antanas Miliauskas, 

Kazio sūnus. Buvo apie 40 m. 
Taip pat mirė P. Dailidonie- 
nė, apie 70 metų amžiaus. Jau 
ir vasarą pradėjom mirti: 
seniau baltimoriečiai tik žie
mą daugiau mirdavo.

Baltimorės siuvėjai pradė
jo registruotis bedarbių raš
tinėse. Kiti turi net sunkumų, 
nes negali įrodyti, kiek už
dirbo per šį pusmetį. Senes
nių žmonių dabar ne taip jau 
greitai prisileidžia prie ko
kių darbų. Iš aplinkinių val
stybių privažiavo daug darbi
ninkų. Per 15 metų Baltimo
re buvo pustuštis miestas, o 
dabar kambarį jau sunku 
gauti. Kiti net parkuose ant 
žolės nakčia miega.

J. Karalius.

Bridgeport, Conn.
Pereitą sekmadienį kleb. 

kun. J. V. Kazlauskas prane
šė bažnyčioje, kad metinis 
piknikas, kuris įvyko liepos 
12 d., gryno pelno parapijai 
davė vienolika šimtų dol.

Kun. P. P. Karlonas yra iš
vykęs atostogų. Grįžęs vėl 
pradės darbuotis jaunimo 
tarpe. Manoma po visų atos
togų pradėti jaunimą trauk
ti į jaunimo draugijas ir pa
rapijos chorus, nors dabarti
niu laiku darbais apkrautą 
jaunimą sunku kur sugauti.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT SCHOENFELD & PHILIP SIEGEL 
17 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9123 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVE. MARKET.. INC.
9423 Fester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
582 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON PASQUA
582 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of thej Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER ALBERS
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the ilcoholic Beverage Control I,aw at 
7720 « 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cou- Z of Kings, to be consumed off the 
pr< /fcs.

/ JOHN HAASE
.') — 3rd Ave. Brooklyn. N. Y.

0KOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
761a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to,'be consumed on the 
premises,

J\C«i SAFIER
761a Flatbush 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 the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail ’ under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
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 sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
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 6'<0 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section :C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39 - 11 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
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, at retail under Section <07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 — Ave. S. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 513 has been issued to the undersigned 
to s. 11 beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 At'antic Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 711 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 tie consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St., 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 Law at 
620 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed 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 
107 Marcv 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 457 has be-m issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 794 has been issued to the undersigned 
tn s<-ll beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 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 574 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County 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 723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
Ccunty 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 sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County 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 
286 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County ->f 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, 
County 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 nt 
4514 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PROSPECT DELICATESSEN, INC. 
4514 — 13th Ave. 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 & 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 HAT.PER 

1502 Pitkin 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 - 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. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464 •

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 -41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
—



Liepos

iTAI KAIP

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

įietuvos piliečiai? 
is Maironis.

Sekmadien., LIEPOS-JULY 26 d., 1942
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Parkas atdaras 1

ŠOKIAI nuo 3

Gros J. Navicko — NAKTIES

vai. popiet.

vai. p.p.
PELĖDŲ ORKESTRAS

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229

VALANDOS:
8 — 10 ryto

- 1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

Maskvoj.

jjšo T. B.

Į šį smagij metinį parengimą 
kviečiami visi!

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868

VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

$ broliams lietu-
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Apreiškimo 
Parapija
PIKNIKAS

Liepos 26d., sekmadienį, 
vai. po pietų prasidės Clinton 
(Klasčiaus) parke Apreiški
mo parapijos metinis pikni
kas. Apreiškimo parapijos 
piknikai visuomet būna sma
gūs ir tiršti publika, nes visi 
parapijiečiai dalyvauja savo 
piknike, pradedant nuo jau
nuolių ligi senelių. Mūsų pa
rapijos piknikai būna vieną 
kartą per metus, kad visi pa
rapijiečiai turėtų progos su
sitikti nors vieną kartą su 
parapijos vadais ir su visais 
savo pažįstamais.

Apreiškimo parapijos me
tiniai piknikai visuomet su
traukdavo tūkstantines mi
nias žmonių. Kodėl gi? Atsa
kymas aiškus: todėl, kad mū
sų parapijos piknikuose esa
ma daug gyvumo, kurio ypač 
priduoda naujos karališkos 
šeimos rinkimai, kiekviena 
draugija stato savo kandida
tą ir rūpinasi išrinkti kara
lių ir karalienę. Taip pat ir 
jaunuoliai lenktyniuoja balsų 
rinkime už savo kandidatus 
išrinkti karalaičiui ir karalai
tei.

Apreiškimo parapijos pik
nikai yra pavyzdingi tvarka. 
Visi vaišinasi gražioje nuo
taikoje, gražioje tvarkoje. O 
komitetas žiūrės tvarkos pa
čiame parke, vadovaujant 
pikniko pirmininkui S. Stum
briui.

Atsilankę į mūsų parapijos 
pikniką jausis esą tarpe vai
šingų parapijiečių. Mūsų mo
terėlės nepatingi atsivežti 
kumpio ir skilandžio užkąsti 
prie alaus. Jos atsiveš ir šie
met.

Renginio Komitetas.

i

ką — 100; karalienės — Sije- 
viečienė — 100; karalaitis — 
Jurgis Kučinskas — 75 ir ka
ralaitė — A. Vaisauskaitė — 
50 balsų.

Išrodo, kad parapijiečiai 
tuo rinkimu suįdominti. Dėl 
to tikimasi turėti gražių pa
sekmių. Pamatysime rugpiū
čio 9 dieną Klasčiaus parke.

NOVENA PRIE ŠV. ONOS ĮVAIRIOS ŽINIOS

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

" jįys čia nėra toks 
risi, rodos, turėtu- 
•jntinę, visuomeni- 
įrinę atsakomybę

ANGELŲ KARALIENĖS BAŽNYČIOJE
213 So. Fourth Street " Brooklyn, N. Y.

Jei sustosi Davenport vieš
butyje, Spokane Wash., vi
suomet gausi švarių, žiban
čių metalinių pinigų, nes 'jų 
skalbykla tuomi rūpinasi.

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

•jip nėra. Tą atsa- 
• viešą darbą neša 
s: jiems ir laikraš- 

_ _ _  įskaitos, ir rinklia- 
-__ -j jj kas į jų rankas

dr- 
bus 
Mi-

Amžinojo Rožančiaus 
jos bendra šv. Komunija 
šį sekmadienį 9 vai. šv. 
šių metu. Moterėlės prašomos 
dalyvauti.

Šv. Onos Novena, kurią ve
da misijonierius kun. Stašai
tis, salezietis, baigsis šį sek
madienį. Pamaldų laikas bus 
paskelbtas bažnyčioje. Dėl 
karščių žmonių į Noveną lan
kėsi ne per daug.

Rugpiūčio 1 ir 2 d.d. mūsų 
parapijoje bus didžiulė para
pijos šventė — atlaidai — 
Porciunkulo Atlaidai. Kiek
vienas katalikas, atlikęs išpa
žintį ir priėmęs šv. Komuni
ją tomis dienomis už kiekvie
ną mūsų bažnyčios aplanky
mą ir pasimeldimą šv. Tėvo 
intencija (6 Tėve mūsų ir 6 
Sveika Marija) gaus visuoti
nius atlaidus, kuriuos gali 
aukoti ta intencija, kuri jam 
patiks.

Šį sekmadienį 9 vai. mišios 
bus už Amžinojo Rožančiaus 
draugijos nares. Per mišias 
visos narės priims drauge šv. 
Komuniją padėkoti Dievui už 
suteiktas malones ir išprašy
ti palaimos bei pasisekimo vi
suose narių darbuose.

Angelu Karalienes 
Parapija

Mūsų parapijos metinis 
piknikas artėja. Visi parapi
jiečiai galvoja, kaip čia su
traukus didesnę lietuvių mi
nią, kad tas piknikas visais 
atžvilgiais pasisektų. Tiesa, 
mūsų parapijos nekaip prak
tiškai daro, rengdamos meti
nius išvažiavimus viena pa
skui kitą. Būtų daug naudin
giau, jeigu tarpe tų piknikų 
būtų koki nors 3 savaičių 
tarpai. Bet jau vėlu apie tai 
diskusuoti. Jau visi pasiren
gę, ir mūsų parapija ruošiasi 
visu tempu.

Pagal seną tradiciją, tame 
piknike bus renkami: kara
lius, karalienė, karalaitis ir 
karalaitė. Balsavimo bilietai 
jau išdalinti. Jau ir pradžia 
padaryta: karaliaus titului 
balsų duota už V. žemantaus-

Nuoširdus kvietimas
Šį sekmadienį, liepos 26 d., 

Angelų Karalienės par. salėje 
rengiamas linksmas vakarė
lis. Programos pradžia 5 vai. 
vak. Užkandžiai visiems ne
mokamai. šokiai prie gero 
orkestro. Tai bus Onų pa
gerbimo pramoga, kurią ren
gia Amžinojo Rožančiaus 
d-ja. Visas pelnas skiriamas 
bažnytinei dovanai įgyti. Į- 
žanga į tą puikią pramogą 
tik 35 centai. Rengėjos nuo
širdžiai visus kviečia daly
vauti.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos N. Y. ap
skrities mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, liepos 
31 d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
nar. salėje.

Visi nariai, draugijų atsto
vai ir draugijų nariai malo
niai prašomi dalyvauti.

Brooklyno vyskupas paau
kojo U.S.O. organizacijai $1,- 
000.

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

Noveną veda kun. Juozas Stašaitis, salazietis.
Visi kviečiami pasinaudoti Novenos metu teikiamo- 
Dievo malonėmis.

Žuvęs ties Midway Island 
generolas Tinker buvo kata
likas, vienatinis generolas in-, 
dėnas.

mis

GARNIO DOVANA

ap- 
d.)

Joną ir Anelę Gudelius 
lankė garnys (liepos 16 
palikdamas gražų ir sveiką 
sūnelį.

Motina ir sūnelis sveiksta 
St. Catherine ligoninėje, 
Brooklyne.

J. ir A. Gudeliai, gyv. 30-34 
30th St., Astoria, L. I. augi
na du sūnus. P.

rio ir vasaros numatytos kvo
tos. Pranešama, kad ŪSO jau 
surinko $13,322,742 ligi šiai 
dienai. Iš viso numatyta su
rinkti $20,000,000, ir dar $12,- 
000,000 priedo.

Reikia pažymėti, kad ir ka
talikai uoliai prisideda prie 
to darbo. National Catholic 
Community Service, kuri yra 
viena iš šešių ŪSO šakų, kas 
mėnuo aptarnauja daugiau 
kaip milijoną karių.

Lenkų žinių šaltiniai pra
neša, kad Rusijos kalėjimo 
stovyklose, Solovietske, yra 
150 katalikų kunigų.

Lenkai praneša, kad buvu
sioje Lenkijoje neliko nei vie
nos katalikų vyskupijos.

Kanados kardinolas R. Vil
leneuve, Quebec arkivysku
pas, ragina, dabar karo metu, 
susilaikyti nuo svaiginamųjų 
gėrimų: „Jei norime karą lai
mėti, būkime blaivūs ir iš
tvermingi” — sako kardino
las.

SUSILAUKĖ DUKTERS

Pereitą savaitę Julius ir 
Ona Skraudeniai susilaukė 
pirmagimės dukrelės. Motina 
ir duktė yra Norwegian Hos
pital, Brooklyne. T.

2 SVARAI CUKRAUS

Nuo liepos 10 iki rugpiū
čio 22 d. bus duodama ekstra 
2 svarai cukraus kiekvienam 
kortelės savininkui. No. 5 
ženklas turi būti iškeistas 
cukrui iki liepos 25 dienos, o 
No. 6 nuo liepos 25 iki rug
piūčio 22 d. Už No. 6 kiekvie
nas kortelės savininkas gaus 
2 svaru cukraus — 4 savai
tėms.

LABDARYBĖS DARBAI

Šv. Vincento Pauliečio dr- 
ja Brooklyno vyskupijoj per
nai išleido suvargusioms šei
moms ir kitokiems labdary
bės reikalams $2,530,497.41. 
Sušelpta 87,727 šeimynos su 
413,909 nariais; aplankyta 
566,126 šeimynos ir t.t. Paja
mų turėta $2,673,485.97.

DIDELI NUOSTOLIAI

Pasaulinės Parodos New 
Yorke vadovybė praneša, kad 
paroda davusi nuostolių 155 
milijonus dolerių. Tie, kurie 

Šerus, 
šėrus

yra pirkę tos parodos 
gaus tik 40c už įdėtą į 
dolerį.

ŪSO JAU SURINKO 65%

kurioNew York. — ŪSO, 
parama kariuomenei yra vi
sų puikiai įvertinama, jau 
spėjo surinkti 65% iš pavasa-

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS
METINIS PjĮĮN||[jį

METINIS

Nekm.. Itugp.-Aug. fhl..* 12
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

AR TIKITE? Bulandet kaimas, Norvegi
joj, už nacių valdžios nepa- 
klausymą sudegintas. 100 vy
rų paimta užstatan, o žmo
nos su vaikais internuotos.

Už neatsistojimą giedant 
Amerikos tautinį himną E. 
Juntti, Tacoma, Wash., nu
baustas 20 dienų kalėjimo.

kuriuos inves- 
sugrąžinti 1951

investuosite tik

Ar jūs pasitikite savo val
stybe? Ar tikite į jos suge
bėjimą apsiginti šio karo me
tu? Jeigu tikite, tai turėtu
mėte tai parodyti įdėdami 
savo turtą į Jungtinių Val
stybių karo bonus. Kiekvie
nas karo bonas yra pagrįstas 
vyriausybės pasitikėjimu ir 
kreditu. Visa tauta yra pasi
žadėjusi, kad jūs atgausite 
savo investuotus pinigus ir 
už juos priklausančius nuo
šimčius. Tas ir užtikrina jus, 
kad pinigai, 
tuosite, bus 
metais.

Jūs dabar
$18.75, o 1951 metais gausite 
$25.00. Tai didelis nuošimtis! 
Tai bent investmentas! Ir 
saugus investmentas.

Šie bonai yra saugūs ir 
pagelbsti Amerikos saugu
mui apginti. Jungtinių Val
stybių iždas siūlo ir kitų, 
brangesnių bonų. Bonus gali
ma pirkti pašto įstaigose ir 
bankuose. Galima pirkti ir 
lietuvių komitetuose, kur to
ki komitetai yra.

New Yorko valstybės lietu
viai, nusipirkę bonų, užsire
gistruokite mūsų komiteto 
raštinėje, o komitetas galės 
sužinoti, kiek lietuviai bonų 
išpirko ir kaip gausiai prisi
dėjo Amerikai pagelbėti šį 
karą laimėti.

Lith.-Amer. Committee for 
War Savings, N. Y. State, 
231 Bedford Ave., B’klyn.

Iš Berlyno pranešama, kad 
šiuo metu Vokietijos skola 
pakilo iki 69,590,000,000 mar
kių.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCILS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE <
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. 1

Telšių Pliumpio
Marnastys

„Amerikos” redaktorius 
pereitam numeryje parašė: 
„Tad gerai, kad bent „Lais
vė” ir „Vilnis” savo „čysta- 
tą išsaugojo,” nes, esą, nė 
vienas jos redaktorius per 
Berlyną nevažiavęs.

Aš noriu pataisyti, kad Ne
laisvė tos „čystatos” taip pat 
neturi. Turiu patikimų žinių, 
kad kokiais ten metais Miza
ra važiavo į Lietuvą „pasi
svečiuoti” ir važiavo kaip 
tik per Berlyną. Ar tada Mi
zara keliavo pasivertęs kokiu 
Mr. Brown, ar kuo kitu, pa
sakyti negalėčiau, bet kad jis 
važiavo per Berlyną, tai yra 
neginčijamas faktas. Taigi

ti sulindo į sky- 
! tisai iš akiračio, 
jį? Spaudoj, susi- 
jutinėj akcijoj jų

Geriausias pasirinkinu \'e vienas 1U tV- 
Ėglius kalasi. Bro- 
sii reikės parody- 
[iolerius, bet jūsų 
Ar nereikės jums 

imoti?
4—

ku 
nu 
bu 
pa: 
dy

Baltijos valstybes. Pasi 
nybės nariai uoliai bei Įpavojingiaųsi žmo 
darbiauja estų spaudoj! štai, ir tai jau . . . 
merikoje ir aplamai nu 
džiai rūpinasi estų reikal

Pliumpis drįsta spėti, 
laiško iš 
jas, prieš rašydamas, buv 
gėręs sodės su priemaiša 
mieros. Nors ir gaila, be: , . . .
tai savo atstovybės Vašii • 
ne neturi, todėl ir ta par Patn°- 
rika nepataikė.

Numetęs „Vienybę,” P 
pis pasiėmė paskaityti 
18 d. „Draugą,” kuriami 
šo: „Dr. P. Vileišis... i 
vo kolegų diplomatų pa 
kad Urbšys, Lietuvos u 
nių reikalų ministeris, j 
bolševikai išvežė į Riffl 
yra gyvas ir sveikas... 1 
santi, buvęs Brazilijos ml 
teris Lietuvai, tebegyi D I

Pliumpis norėtų pan 
gerbiamam Dr. P. Vilei 
savo kolegas pažinti gen 
Barsanti, kaip žinoma, n 
Argentinas konsulas Kaj 
o ne Brazilijos ministras]

Kaip seniau rusų 
5 Vinco Kudirkos 
įkapojo himno žo- 
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litis. Maironis pa- 
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įe neleido spaus
to „Pavasario
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ppieLurdo stebu- 
p Franz Werfel 
Bernadetos gies- 

b Werfel yra labai 
jojas, šiuo metu, 
fe nuo nacių, gy- 
hkrašte. Be to, jis 
p gražesnės kny- 
I kurdo stebuklų 

REIKALINGI 11 Bernadetą nė 
neparašytų! Ne 

[hs Werfelj vagi
li krikščioniškiau-

St. J. Moseley, už ratlankio Pane^ Nelaisvė savo „čysta- Vokietijoje, Leipcige:
pavogimą nubaustas 5 me
tams kalėjiman.

tos” prieš Hitlerį neišsaugo- 
je; ją prarado Mizara . . .

Great Neck, N
Vietos lietuviai stipriai re

mia Amerikos karines pa
stangas. Jie gausiai perka 
karo bonus. Sužinojau, kad 
Charles ir Sofija Rogers nu
sipirko bonų už 2,650 dol.Tur 
būt, čia nėra šeimos, kuri ne
būtų pirkusi bonų.

Stipriai remkime Ameriką!
Vietinis.

„AMERIKOS” administraci
joj galite gauti A. Vaičiulai
čio

OUTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

Knyga gausiai iliustruota, 
turi 56 pusi, ir yra Lietuvių 
Kultūrinio Instituto leidinys.

Vieno egzemplioriaus kai
na—50c., o užsisakant 50 eg
zempliorių ar daugiau—30c.

IŠNUOMOJAMA—5 šviesūs, 
patogūs kambariai arti 8th 
Ave., BMT traukinių ir Ralph 
Ave. gatvekario. Prieinama 
kaina. Kreiptis: A. Balčiūnas, 
321 Chauncey St., Brooklyn.

Šokianis Gros AVIŽONIO Orkest.
— • —

Bus įdomi programa, Karališkos „Šeimos” rin
kimai ir kiti įvairumai

— e —

Pradžia 1 vai. popiet

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
• • •

Įžanga — 50 centų

Beskaitydamas liepos 17 d. 
„Vienybėj” laišką iš Vašing
tono, suradau ir tokį aprašy
mą:

„Viena iš darbščiausių at
stovybių Washingtone yra 
Estų Atstovybė. Paskutiniu 
ir ne tik eina savo paprastas 
laiku ji padidino savo štabą 
pareigas, bet leidžia periodi
nius leidinius apie Estiją ir

LIEPOS MEDU, PIRMO KUOPIMO

Prie bendrų, įvairių d{ 
dirbtuvėje (machine sh 
Patyrimas nereikalingas.? 
daug viršvalandžių. Praš 
kreiptis:

Aurora Electric Co., 
323 Berry St., 

Brooklvn, N. Y. ■

W laikai!

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ........................$ .85
5 svarai ........................................... 1.25
Galionas ......................................... 3.00
5 Galionai .................................... 13.00

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

„Amerikos” Administracijoj
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

A L U D Ė
KARŠTI UŽKANDŽIAI 

KASDIEN
Patogi vieta užėjimui 

su MOTERIAIS
RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimu

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

NAMAI-BARGE

Miš didelio raš
yti iš krašto, ro- 
P..Tablet” išspau- 
feewicz straips- 
p padaroma išva- 
ps'niekados ne
bos sostinė ir kad 
h nepriklausė prie 
Įš Lietuvos.
b gi Vilnius visą 
I Lietuvos sostinė

Norintiems pirkti arba: 
duoti savo namus, apsidt 
ti save ar savo nuosavyb 
apsimoka kreiptis žemiai 
žymėtu antrašu. Čia gallktuvių gyvenamo- 
kreiptis ir „War Damage” 
d raudos reikalais. Geri 
namų bargenai iš visų apj! 
kių yra suregistruoti pirk 
pasirinkimui. Rašykite, t 
fonuokite arba a s men- 
kreipkitės —

J. P. MAC IIU ų 
Real Estate & Gen. Insure 
86-56 85 St.,Woodhaven, J 

(Prie Forest Parkway stotie!

Tel. Virginia 7-1896

ResldeiTelephone
EV 7 - 1670 VI 7 ■

JOSEPH V ASTON
REAL J 

and
Mortgages Loaned and 

496 Grand St, Brooklyn, 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, 

(į--------------------------------------------

.TE INSURANT 
i INSURANCE
oaned and Bou|

HAvemeyer 8-0251
R A L PH K R U C

aw:G5 - 23 GRAND 
Maspeth, N. Y.
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