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jų būrys čia nėra toks 
3, ir visi, rodos, turėtu- 
isti tautinę, visuomeni- 
Į kultūrinę atsakomybę 
ro šalį.
įau taip nėra. Tą atsa
kę ir viešą darbą neša 
lėtas: jiems ir laikraš- 
r paskaitos, ir rinklia- 
| visa kas į jų rankas

.DAINIŲ PALOQll
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chj 
ITŪS—VAKARIENE Gertoj
nintas namie iš geriausios smetaal 
Parengimams priimami užsakymai į

Juozas Cinkus
set, Br.

ta.
Įti ? Kiti sulindo į sky- 
hyko visai iš akiračio, 
įveikia? Spaudoj, susi
te, tautinėj akcijoj jų 
ėti. Ne vienas jų ty
li pinigėlius kalasi. Bro- 
tietuvai reikės parody- 
Įūsų dolerius, bet jūsų 
t. . . Ar nereikės jums

iumpio
.slys

redaktorius 
iryje parašė: 
d bent „Lais- 

savo „čysta-
nes, esą, nė 

faktorius per 
tavęs.

Baltijos vairi 
nybės nariai | 
darbiauja k: I 
merikoje ir J 
džiai rūpinai, Į

Pliumpis r| 
laiško iš Vaši 
jas, prieš raH 
gėręs sodės d 
mieros. Nors! 
tai savo atstcl 
ne neturi, tod

aisyti, kad Ne- : 
tatos” taip pat 
latikimų žinių, 
n metais Miza- 
Lietuvą „pasi- 

važiavo kaip 
,ą. Ar tada Mi- 
asivertęs kokiu 
r kuo kitu, pa- 
•iau, bet kad jis 
>erlyną, tai yra ūouu
faktas. Taigi teris’ tietuv 

ve savo „čysta- Vokietijoje,’!

audonuoti ?
I —*—
livoj pavojingiausi žmo 
a poetai, ir tai jau . . . 
bji. Kaip seniau rusų 
ai iš Vinco Kudirkos 
io iškapojo himno žo- 
itaip šiandien okupan- 
Jakeliamas yra Mairo- 

fečiai uždraudė spaus- 
|eną knygą, kurioje 
lėtas Maironio patrio-

rika nepatari 
Numetęs,! 

pis pasiėmėt. 
18 d. „Dm 
šo: „Dr.P.ll 
vo kolegų t| 
kad Urbšys. | 
nių reikalą > 
bolševikai ilr 
yra gyvas ir® 

1 šauti, buvęs l|

lėraštis. Maironis pa- 
,s Lietuvos priešams! 
įtė ir bolševikai oku- 
Į-— jie neleido spaus- 
Maironio „Pavasario

50 metų prancūzas 
iola parašė romaną 
Į,” kuriame iškonevei- 
ąrsią prancūzų šven-

tlerį neišsaugo- 
) Mizara ...

.mas liepos 17 d. 
lišką iš Vašing- 
i ir tokį aprašy-
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Norem Studentu 
Seime Chicago j

Owen Norem, Amerikos 
ministras Lietuvai ir dabarti
nis USA kariuomenės kape
lionas, yra tikras lietuvių 
draugas. Jis ne tiktai praeitą 
šeštadienį pasakė reikšmin
gą kalbą Lietuvos Respubli
kos dienoje prie- Dariaus Gi
rėno paminklo, bet pažadėjo 
su savo žmona dalyvauti ir 
Studentų ir Profesionalų Są
jungos seime rugpiūčio 1-2 
dienomis, Morrison viešbuty.

Liet. Konstitucijos 
Švente

Šį šeštadienį, rugp. 1 d., 
sukanka lygiai dvidešimt me
tų, kai Lietuvos Steigiamasis 
Seimas priėmė Lietuvos Res
publikos Konstituciją. Šiuo 
aukščiausiu šalies įstatymu 
Steigiamasis Seimas užbaigė 
savo vertingus darbus ir išsi
skirstė, pavesdamas pačiai 
tautai savarankiškai tvarky
tis pagal jos išrinktų atstovų 
nustatytas gaires.

Steigiamojo Seimo konsti
tucija vaduojantis, Lietuvos 
žmonės turėjo trejus rinki
mus į seimus.

nes, kurias sovietų „Raudo
noji žvaigždė” vadina gal di
džiausiais šio karo susidūri
mais.

Visa rusų spauda, atsi
žvelgdama į kasdien didėjan
tį vokiečių pavojų, vienu bal
su reikalauja antro fronto. 
Ta proga ,,Pravda” pastebi, 
kad naciai iš Prancūzijos ir 
Olandijos į Rusijos frontą 
perkėlė 11 naujų divizijų. 
„Raudonoji žvaigždė” ragina 
civilinius gyventojus griebtis 
ginklo ir rašo šiais žodžiais: 
„Mūsų rankosė sudėtas Ru
sijos likimas. Jei vokiečiai 
mus nugalės, tieji, kurie da
bar yra 5 ar 10 metų amžiaus, 
spiaudys į mus, kai užaugs.”

Didysis aliejaus centras 
aplink Baku dar tebėra už 
700 mylių nuo karo fronto. 
Ten yra apie 80 nuošimčių vi
so rusų aliejaus. Arčiau -į 
šiaurę yra Grozny aliejaus 
laukai. Jeigu vokiečiai pa
siektų Kaukazo aliejaus lau
kus, rusams būtų didžiausias 
nuostolis, kadangi sovietų 
kariuomenė daugiausia me
chanizuota. Be to, vokiečiai 
tada be galo sustiprėtų, nes 
turėtų pakankamai gazolino 
savo tankams ir lėktuvams.

Skaičiais taip atrodo Kau
kazo aliejaus gamyba: Baku 
valyklos gali perdirbti 45^ 
000 statinių, Maikopo — 
000, Grozny — 390,000.ypatu
mo — 96,000. Kitose vietose, 
tik jau daug mažiau, rusaL 
dar turi aliejaus aplink Ūlą 
— Kuibyševą (52,000 stat.), 
Saratovą (38,000 stat.), Gor
kins (29,000). šie skaičiai pa
rodo, kiek aliejaus tos vietos 
valykla gali per dieną apdirb
ti. Patys Grozny šaltiniai 
duoda 39,000 stat., o valyklos 
ten apdirba 10 sykių daugiau 
aliejaus. Baku valyklos maž
daug tiek apdirba, kiek ten 
iš šaltinių ištraukiama alie
jaus.

Naciai už 45 mylių anapus 
Rostovo — Stalingradas ap
šaudomas. —Už 40 mylių nuo 
Volgos. — Kiek aliejaus Kau

kaze
Maskva. — Vokiečių ka

riuomenė po Rostovo paėmi
mo veržiasi tolyn į Kaukazo 
pusę. Rusų pranešimu, vokie
čiai jau yra pasiekę Batais- 
ką, už 15 mylių į pietus nuo 
Rostovo. Prie Bataisko ei
na žiaurūs mūšiai, ir ketu
rios nacių atakos buvo at
muštos su dideliais nuosto
liais.

Stalingrado ruože rusai 
taip pat visomis jėgomis 
stengiasi sustabdyti priešo 
ėjimą. Rusų telegramos nu
rodo, kad tik vienoje siauro
je vietoje ten buvo užmušta 
8,000 vokiečių. Tačiau viena
me vingyje nacių priešakinės 
dalys yra prisivariusios tik 
per 40 mylių nuo Volgos upės, 
kuria eina svarbiausias gazo
lino pristatymas iš Kaukazo.

Didelis pavojus gresia prie 
Cimliansko, kur vokiečiai, 
persikėlę per Dono upę, yra 
tik už 35 mylių nuo Stalin
grado - Kaukazo geležinkelio.

Vokiečių veržimosi tikslas 
yra trejopas. Pirma, jie no
ri į savo rankas paimti Kau
kazo aliejų; antra — siekia 
neutralizuoti rusų uostus 
Juodojoj jūroj ir, trečia, sten
giasi užimti svarbų pramonės 
centrą—Stalingradą.

Paskutinės telegramos pra
neša, kad vokiečiai jau yra 
nuėję 45 mylias už Rostovo 
ir kad Bataiskas jau paimtas. 
Esama žinių, kad vokiečiai 
iš savo patrankų jau pasiekia 
Stalingradą ir jį apšaudo.

Rusai .pažymi, kad naciai į 
frontą siunčia vis naujus pul
kus ir naujus ginklus, nesi
gailėdami nei žmonių nei pa
būklų. Mūšio vietose visa pa
dangė juoduoja nuo vokiečių 
lėktuvų, o ant žemės ilgos 
tankų eilės šliaužia į kauty-

Wilkes-Barre, Pa. — Kuni
gų Vienybės Seimas liepos 28 
d., Wilkes-Barre buvo pra
dėtas vietinėje šv. Trejybės 
bažnyčioje šv. mišiomis, ku
rias laikė vietos kleb. kun. J. 
K. Miliauskas, asistavo kun. 
V. A. Šimkonis diakonu ir 
kun. J. L. Savulis subdiako- 
nu.. Ceremonijų meisteriu 
buvo kun. J. Aruškevičius, 
pamokslą pasakė kun. J. Ki
dykas, S.J.

Pamaldų metu bažnyčia 
buvo beveik pilna žmonių. 
Giedojo mišrus įvairių para
pijų choras ir apylinkės var
gonininkai, vadovaujami vie
tinio vargonininko.

Seimas prasidėjo 10:30 vai. 
Redington Hotely. Dalyvavo 
42 kunigai.

Į seimo prezidiumą buvo 
išrinkti: kun. Ig. Albavičius 
— pirmininku, kun. V. Šim
konis — vicepirm. ir kun. Dr. 
J. Vaškas, M.I.C. — sekr. Į 
rezoliucijų komisiją įėjo: ku
nigas Dr. K. Rėklaitis, M.I.C., 
kun. Dr. J. Končius ir kun. J. 
Andriuška.

Pirmas posėdis užtruko li
gi 1 vai. Tada visi seimo da
lyviai turėjo bendrus pietus 
ir 2 vai. nusifotografavo.

Tuojau po to prasidėjo po
pietinis posėdis. Jame ilgiau
siai buo svarstytas Lietuvos 
Pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
palaikymo klausimas. Daly
vaują kunigai čia pat posėdy
je pasirašė šiam tikslui pasi
žadėjimų už $4,000.

Toliau buvo paliesti spau
dos, jaunimo, Kunigų Vieny
bės Biuletenio ir metraščio 
klausimai. Biuletenis nutar
tas ir toliau leisti, o metraš
čio spausdinimas užgirtas.

Seimas sveikino ir padė
kos telegramas nusiuntė Pre-

LIETUVOS ŪKIS VOKIE
ČIŲ RANKOSE

Kun. Juozas A. Karalius, 
naujasis Kunigų Vienybės 
pirm., Shenandoah, Pa., lie
tuvių šv. Jurgio par. klebonas

Lisabonas. — „Lietuvos 
Ūkio Susivienijimas,” kuris 
pradėjo veikti vieton uždary
tųjų Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Rūmų, skelbia, kad 
jam turi priklausyti visos 
Lietuvos verslo įmonės, ne
paisant, kokia yra jų teisinė 
padėtis. Visos įmonės turi 
mokėti susivienijimui pagrin
dinį, pagalvio ir dalį nuo apy
vartos mokesčio, šie mokes
čiai laikomi viešos teisės po
būdžio mokesčiai. Jų nesumo
kėjus, jie išieškomi prievar
ta.

VĖL 700 Į VOKIETIJĄzidentui Rooseveltui, kard. 
Dougherty, Apaštališkajam 
Delegatui arkiv. A. Cicogna- 
ni, Detroito arkiv. Mooney, 
Baltimorės arkiv. Curley, ir 
vietos vyskupui Hafey, kuris 
seimą sveikino laišku.

Svarstant tolesnius klausi
mus buvo prieita išvados, jog 
kunigai kreipsis į vietos vys
kupus su prašymu, kad leistų 
surengti rinkliavas lietuviš
kųjų reikalų—tremtinių, Pa
siuntinybės prie šv. Sosto — 
pašalpai.

Antras posėdis ir sykiu 
seimas buvo baigtas 5:30 vai.

Naujoji Kunigų Vienybės 
valdyba yra tokia: pirm. kun. 
Juoz. Karalius, Shenandoah, 
Pa.; sekr. kun. Dr. Juozas 
Vaškas, M.I.C.; iždin. kun. 
Juozas K. Miliauskas,Wilkes- 
Barre, Pa.; Biuletenio redak. 
išrinktas kun. Jonas Balko
nas.

Pašalpos Komisija palikta 
toji pati — į ją įeina kun. Dr.
J. Končius, kun. J. čepukai- 
tis, kun. J. Karalius, kun. Dr.
K. Rėklaitis, M.I.C., kun. J. 
Balkūnas, o taip pat ir kun. 
Dr. J. Vaškas, kaip K. Vieny
bės sekretorius.

Lisabonas. — Pasak „Kau- 
ener Zeitung,” iš Kauno išva
žiavusi nauja Lietuvos dar
bininkų partija (700 žmonių), 
vykstanti darbams į Dresde- 
ną, Saksonijoje. Darbininkai 
buvę surinkti visoje Lietuvo
je.

NAIKINAMAS HAMBURGO UOSTAS
mų eskadrų tuoj atskris visas 
oro laivynas.

Harris taip įspėjo vokie
čius: „Netrukus atskrisime 
kas naktį, kas dieną, nežiū
rint lietaus, audrų, sniego, — 
mes ir amerikiečiai. Aš ką 
tik praleidau 8 mėnesius A- 
merikoje, todėl žinau, kas at
sitiks. Mes trečiąjį Reichą 
nušluosim nuo galo ligi galo, 
jei jūs padarysite, kad taip 
pasielgti mums bus būtina. 
Jūs negalite to sustabdyti, ir 
jūs tai žinote.”

Priminęs, kad Varšuvos, 
Belgrado, Roterdamo ir Lon
dono bombardavimai nėra 
užmiršti, Anglų aviacijos 
viršininkas tačiau atsisakė 
nuo keršto. Anglų tikslas — 
sunaikinti vokiečių pramonės 
centrus, fabrikus, geležinke
lius. Bet šiuo atveju neišven
giamai turi nukentėti ir civi
liniai gyventojai.

„Visa tai, kas ligšiol atsi
tiko, atrodys mažas daiktas 
akivaizdoje to, kas bus, kai 
tik mūsų bombonešių gamy
ba pasieks viršūnę, o Ameri
kos — dvigubai padidės,” — 
pabrėžė Harris.

Pažymėtina, kad jis kalbė
jo vokiškai, ir jo kalba buvo 
taikyta vokiečiams.

Londonas. — Anglų lėktu
vai per 3 dienas du kartus 
buvo atskridę ant vokiečių 
milijoninio miesto Hamburgo 
ir smarkiai bombardavo. 
Kiek lėktuvų buvo ant Ham
burgo nuskridę~J?,akčia į lie
pos 29 d., nepasakoma, tik 
pranešama, kad negrįžę 32 
anglų lėktuvai. Iš to galima 
spėti, kad ataka buvo labai 
didelė: galėjo dalyvauti 600 
lėktuvų.

Hamburgas taip puolamas 
dėl to, kad tai yra viena iš 
svarbiausių vokiečių laivų ir 
submarinų bazių.

Anglų aviacijos viršinin
kas Harris per radiją kalbė
damas sakė, kad ang. lėktu
vai „su žeme sulygins vokie
čių miestus.” Vokiečiams nė
ra jokios progos išsisukti iš 
sujungtos anglų ir J. Valsty
bių aviacijos, kuri galų gale 
nuvers Hitlerį ir prives prie 
teisingos taikos.

Harris pranešė, kad Angli
ją pasiekė pirmos lėktuvų es
kadros iš J. Valstybių. Tie 
lėktuvai yra iš fabrikų, kaip 
Fordo Willow Run, kurių ne
gali pasiekti nacių aviacija. 
Tiems lėktuvams pakeliui ne
grėsė nė submarinai, kadan
gi iš Amerikos jie tiesiog nu
skrido į Angliją. Po šių pir-

liai apie Lurdo stebu- 
eista Franz Werfel 
k- „Bernadetos gies- 
!anz Werfel yra labai 
Rašytojas, šiuo metu, 
bėgėlis nuo nacių, gy
lame krašte. Be to, jis 
is. Bet gražesnės kny- 
|ie Lurdo stebuklų

REffiAUf^r aPie Bernadetą nė 
Jis neparašytų! Ne

Pliumpis 1 
gerbiamam 1 
savo kolegas 
Barsanti, k 
Argentinas i 
o ne Braii

darbščiausių at- 
ashingtone yra 
ybė. Paskutiniu 
a savo paprastas 
idino savo štabą 
t leidžia periodi- 
is apie Estiją ir

DŲ, PIRMO KUOPIMO

KRAS BIČIŲ

SDUS
PURE HONEY)

Gamtos 
Saldumynas 
% Sveikatai

JS bitininkyste
■ SL, No. Abington, Mass.

I dovanų, kuris įrodys, jog šis 
ras bičių medus.

(AUS KAINOS
•arai .................... $

Prie benit|ai kas Werfelj vatįi- 

dirbtuvėje F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PatyrimastF°JU- ....

•' » ’ Ern °1 *"* ’ Indrai I
daug virsti^ 
kreiptis:

iš krikščioniškiau-

ainosi laikai!
20,000 LIETUVIŲ DIENOJ CHICAGOJ

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

.85
1.25 
3.00 

13.00

TAS APMOKĖTAS
JS BITININKYSTE

Battery St. 
Abington, Mass.

ti ir

os” Administracijo. 
St., Brooklyn, N. Y.

ogui iš didelio raš- 
Auronfa išeiti iš krašto, ro- 

3'’3i|ono „Tablet” išspau- 
BrodWackiewicz straips- 
Jlnme padaroma išva- 

_ . ..rjVilnius niekados ne- 
a4MA1 |etuvos sostinė ir kad 

Xdos nepriklausė prie 
NorintieEfinės Lietuvos.

duotisavotfųjų gi Vilnius visą 
tisavear^|vo Lietuvos sostine 
apsimoka'£f> lietuvių gyvenamo- 
žymėtu antfe- Net Liublino uni- 
kreiptisii,.>rimu°se Vilnius bu- 
draudos re-petas kaip Lietuvos 
mytafU.ir W 18 am. 
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‘ ‘ oi Tai i vo i n ilriin.
pasirinki®1 
f onuokite M 
kreipkitės '\

Nupirko Karo Bonų už $100,- 
000. Kalbėjo U. S. ininisteris 
Lietuvai Norem, kons. Dauž- 
vardis ir kiti.

Visoje Illinois valstybėje 
Amerikos lietuviai pereitą 
šaštadienį paminėjo guberna
toriaus Dwight H. Green ir 
Majoro Edward J. Kelly pa
skelbtąją „Lietuvos Respub
likos Dieną.”

Chicagos lietuviai tą dieną 
susirinko prie Dariaus-Girė

ir taip ligi 18 am.

ietuviška
LUDĖ

H UŽKANDŽIAI 
A S D I EN

sčiai buvo vainikuo- 
D. Karo Vilnius taip 

Lietuvos sostinė, 
hkų užimta, priešin
ais pasižadėjimams.

, J Vilnius yra etnog- 
RealEsi^|Įetuvoj, rodo faktas, 
86-560.1lar pereito amžiaus 

hkų kaip ir nebuvo. 
D lenkai per bažny- 
[ėjo smarkų lietuvių 
piną. Bet ir tai jiem 
L nes didžioji Vil- 
įšto dalis pasiliko
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kje krokodilo ašarą 
) dėl Lietuvos J. Pa
eiti jo sėbrai. Mat, 
lėtai, kai jie nubal- 
[uvą parduoti Rūši
avo atsišaukime ra- 
ai tūkstančių ramių 
įūsų šalyse jau ta- 
yti fašistinių žmog-

Lietuvos padėtis tikrai sun 
ki: J. Paleckis leido kitus 
šimtus tūkstančių lietuvių 
nužudyti ar ištremti badui į 
Sibirą, — tai visam pasau
liui gerai žinomi raudonosios 
policijos kruvini darbeliai.

Ne veltui kartą Paleckis 
sušuko: „Mane vadins tautos 
išdaviku”.

Taip ir yra. Jo ir sėbrų 
kaltė prieš tėvynę Lietuvą y- 
ra nenuplaunama. Kai jie 
Maskvoj suėję mini savo gerų 
dienų sukaktuves, užkąsdami 
ikrą ir girkšnodami vyną 
(kaip jie darydavo Sovietų 
pasiuntinybėj Kaune laisvos 
Lietuvos dienomis), toli Si
bire tūkstančiai lietuvių ken
čia vargą, badą ir mirtį. Tai 
yra Paleckio „laisvės” aukos! 
Savo atsišaukime jis „laisvę” 
žada visiems lietuviams. Bet 

į Lietuvoj visi gerai žino, ką 
reiškia bolševikų ar nacių 
laisvė. Lietuvai reikia tikros, 
lietuviškos laisvės, o ne Mas- 

i kvos ar Berlyno vergijos.

no paminklo, Marquette Par
ke, paminėti Amerikos pripa
žinimo Lietuvą „de jure” 
dvidešimties metų sukaktį.

Svarbiausią kalbą pasakė 
Jungtinių Valstybių ministe- 
ris Lietuvai Owen J. C. No
rem, kuris pažymėjo, jog 
„Lietuva nebus pamiršta, kai 
sąjungininkės tautos laimės 
karą ir taiką. Visos tautos 
gali pasitikėti Prezidento 
Roosevelto ir ministerio pir- 

imininko Churchillo pažadais, 
kuriais garantuojama laisvė 
visoms pavergtoms tautoms”

Ministeris taip pat pažy
mėjo, kad tikrieji Amerikos 
lietuviai nuoširdžiai priside
da prie Amerikos laimėjimo 
pirkdami karo bonus ir siųs
dami savo sūnus į karą.

Lietuvos konsulas Dr. P.
Daužvardis pareikšdamas pa
dėką Jungtinėms Valstybėms 
už Lietuvos užtarimą, pabrė
žė, jog „Amerikos ir jos są
jungininkų pastangomis Lie
tuva ir kitos okupuotos vals
tybės vėl bus laisvos ir nepri
klausomos. Mes tuo visai ne
abejojame. Demokratijos šį 
karą laimės”.

Prie paminklo du chorai ir 
akademikės sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, o ku
nigas Baltutis sukalbėjo in- 
vokaciją.

Bonų po $500 — $1,000 ver
tės pirko apie 20-25 asmenys 
ir apie 600 su virš asmenų 
pirko mažesnės denominaci
jos bonų. Iš viso bonų nupirk
ta už $100,000.00.

Ašis Neteko 7% Milijonų Tonų Laivų
ra-------------------------------------------------

Londonas. — Anglų admi
ralitetas paskelbė, kad nuo 
šio karo pradžios ašis yra ne
tekusi milijonų tonų lai
vų, kurie buvo nuskandinti 
ar sugadinti.

Nuo šių metų pradžios 
ašies valstybės yra neteku
sios apie vieną milijoną to
nų laivų.

Tie daviniai neliečia tų 
priešo laivų, kuriuos Ameri
ka yra nuskandinusi.

nuo bolševikų persekiojimų 
tiesiogiai nėra nukentėję. Jie 
visi yra savo vietose. Tik pa
skutinėmis žiniomis, Kauno 
ligoninėje mirė Kaišiadorių 
vysk. J. Kukta.

Kun. M. Krupavičius gyve
na Suvalkų Kalvarijoje, Ma
rijampolės apskr.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO BIRMINGHAM^

KUN. M. KRUPAA IČIUS 
KALVARIJOJE

Lisabonas. — Gauta žinių, 
kad arkivyskupas M. Reinys 
per Vilniaus bombardavimą 
sužeistas nesunkiai. Išbuvęs 
ligoninėje dvi savaites, arki
vyskupas jau pasveiko ir da
bar gyvena Vilniuje.

Kiti Lietuvos vyskupai, jų 
tarpe vysk. T. Matulionis,

Londonas. — Pirmadienio 
nakčia vokiečiai įvykdė ant 
Anglijos vieną iš smarkiau
sių bombardavimų kelių sa
vaičių tarpe. Stambiausios 
vokiečių lėktuvų jėgos buvo 
nukreiptos į Birminghamo 
sritį, bet dalis jų buvo pasie
kę ir Londono apylinkes. Iš 
viso ties Anglija galėjo būti 
atskridę apie 70 nacių lėktu
vų, iš kurių aštuoni buvo su
naikinti.

L. Vyčių organizacijos 30 
Seimas įvyks rugp. 11, 12, 13 
d.d. Šv. Petro parapijos ribo
se, 17 vyčių kuopos vadovy
bėje.

Šis seimas yra svarbus to
dėl, kad šiuo karo laiku rei
kia išsaugoti organizaciją ge
roj padėty ir jaunimo tarpe 
reikia palaikyti gera, stipria, 
reikia palaikyti gerą, stiprią, 
patrijotinę dvasią, kurios da-

Tikiuosi, kad visi suprasi
me jaunimą ir taip pat su
prasime Lietuvos vyčių orga
nizacijos reikalus ir apsi- 
drausime save, nors ligi šio 
karo pabaigos, kad organiza
cija per daug nenukentėtų.

Aišku, kad ne iš vienos lie
tuvių organizacijos tiek narių 
nepašaukė į karo tarnybą ko
voti dėl Amerikos, Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų lai
svės kaip iš L. Vyčių orga
nizacijos. Jau dabar per pen
ki šimtai vyčių narių tarny
boje. Bet tai negali mums už
stoti kelio: mes turime užpil
dyti tuščias vietas kitais, nes 
katalikiško jaunimo turime 
užtektinai.

Turėdami minty sunkesnes 
valandas karo laiku ir maty
dami tiek daug darbo, visi 
vieningai petys į petį turime 
dirbti Amerikos gerovei, or
ganizacijoms, ir ypač jauni
mui turėtume padėti, nes jau
nimas — tautos ateitis . . .

Stovėdamas garbingos L. 
Vyčių organizacijos priešaky, 
laikau sau didele garbe, kad

turiu progos visus kviesti da
lyvauti 30-tame L. Vyčių Sei
me. Pirmiausia vyčių kuopos 
turėtų gausiai atstovauti, gi 
paskui ir mūsų garbingieji 
vądai turėtų su mumis daly
vauti, ypač garbinguosius 
kunigus nuoširdžiai kviečiu.

Tad visi į L. Vyčių Seimą!
Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių Centro pirm.

MIRĖ 120 METŲ MOTERIS

Lisabonas. — Žiežmariuo
se mirė 120 metų amžiaus 
moteris, pavarde Bankaus- 
kienė. Viena jos anūkė jau 
turinti 90 metų amžiaus. Ve
lionė pergyveno 5 kartas. Iki 
pat amžiaus galo velionė ge
rai matė ir girdėjo, taip pat 
protu ji nebuvo susilpnėjus.

KUN. J. BRUŽIKAS DUODA 
MISIJAS

Pranešama, kad jėzuitas 
kun. J. Bružikas, kuris savo 
laiku buvo išgarsėjęs misijo
mis Amerikoje, duoda dabar 
misijas Lietuvoje su milžiniš
ku pasisekimu. Šiauliuose jo 
misijose per dvi savaites prie 
šv. Komunijos priėjo daugiau 
kaip 50,000 žmonių.

Sovietų okupacijos laikais, 
būdamas kalėjime, kun. J. 
Bružikas davė rekolekcijas 
kaliniams, ligi bolševikai su
sekė. Tada jį atskyrė nuo ki
tų kalinių ir uždarė vieną at
skiroje celėje.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklą.

Venancijus Ališas

Regėjimas
Aplinkui balzganas dangus ir dvi žuvėdrų salos, 
Ir mėlyni kalnai su šešėliuotu vėjų veidu . . .
Lig neramių širdies budėjimų jis nusileido
Ir ilsis — marių verksmo iškankintas ir išbalęs.

Po kojų uolą putos vasaros žiedais aptiško, 
Tarytum besiartinančiai nakčiai klotų guolį.
Iš begalinės tolumos staiga dvi žvaigždės puolė, 
Nubrėždamos per Zodiako ženklus taką blyškų.

Tos žvaigždės! Veltui tu nykiais šešėliais susisupus, 
Akis tirštu abejingumo nuometu pridengus 
Ir apsimetusią malda bekrutindama lūpas

AMERIKOS PRIPAŽINIMAS LIETUVAI Praeisi pro mane. Vaivorykštės iškyla lankas!
Matau padangės pakraščiais auksinę tekant srovę — 
Matau: su šypsena tenai viršūnėje tu stovi!

Liepos 28 dieną suėjo 20 metų, kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės pripažino Lietuvą.

Lietuvos nepriklausomybė tada jau buvo ketverių me
tų amžiaus. Daug valstybių ją buvo jau seniai pripažinę. 
Pati Lietuva buvo išgyvenusi garbingą nepriklausomybės 
kovų laikotarpį ir nugalėjusi didelius priešus — vokiečių 
pulkus, bolševikus, lenkus ties Giedraičiais. Ji ginklu ir 
krauju parodė esanti verta laisvos tautos gyvenimo. Ji taip 
pat ir ekonominiu atžvilgiu jau pradėjo stotis ant kojų. Tas 
ekonominis Lietuvos atsipeikėjimas buvo juo nuostabesnis, 
kad kraštas buvo finansiškai ir ūkiškai visiškai sugriautas. 
Mūsų tauta nuostabiu gajumu susigydė žaizdas ir pasiti
kėjimo pilna žengė į laisvų šalių ateitį. Kultūros, meno, švie
timo pažanga diena iš dienos stiprėjo. Universitetas, vis 
tankėjąs aukštesniųjų ir pradžios mokyklų tinklas, atgijęs 
knygų leidimas, garsiais dainininkais pasipuošusi opera 
kasdien kėlė Lietuvos svorį.

Tokia buvo Lietuva, kai 1922 m. liepos 28 dieną atėjo 
žinia: Amerika pripažino Lietuvą!'

Tas pripažinimas buvo iš paskutiniųjų. Bet jis atėjo po 
kruopštaus Lietuvos padėties ištyrimo ir J. Valstybių vy
riausybei įsitikinus, kad Lietuva, o taip pat Latvija su Esti
ja yra tikrai pažangios ir puikiai besitvarkančios šalys.

Dabar nuo tos reikšmingos dienos jau praėjo 20 me
tų. Per tą laiką mes įsitikinom, ką reiškia Amerikos pri
pažinimas: jis yra tvirtas ir nekeičiamas. Tas pripažinimas 
ir Amerikos žodis yra šiuo metu saugiausia mūsų laisvės 
garantija.

Ta garantija nėra kokia tuščia idėja, bet realus faktas, 
pagrįstas valstybės vyrų veiksmais.

Pirmasis tų veiksmų buvo padarytas 1940 m. liepos 23 
dieną, kada valstybės sekretorių pavadavęs Sumner Welles 
paskelbė, kad J. Valstybės nepripažįsta bolševikų okupaci- 
i&'-s Lietuvoj ir kad jos visą laiką su dideliu palankumu 
tei. tjo į Pabaltijo valstybes. Jungtinės Valstybės, jo žo- 

Aprvtariant, yra „priešingos bet kuriai vienos valsybės, 
nikai yrkažin kaip galingos, intervencijos formai į vidaus 
iVisi^W-l’itos suvereninės valstybės, nors ir kažin kaip silp
nos . . . Jungtinės Valstybės ir toliau laikysis šių principų.”

Kad šie žodžiai nebuvo vien teorija, rodo antras J. Val
stybių veiksmas: prezidentui tarus, kad Lietuvos laisvė tik 
laikinai yra nustumta į šalį, Lietuva buvo traktuojama 
čia, kaip ir kiekviena suvereninė valstybė, ir Lietuvos pa
siuntinybė Vašingtone, o taip pat konsulatai turį pilnas su
vereninės valstybės atstovų veikimo teises.

Trečias veiksmas buvo Atlanto čarteris, kuris dar sy
kį pakartojo, kad visos valstybės, didelės ir mažos, turės 
atgauti laisvę ir kad dėl tos viso pasaulio tautų laisvės ko
voja Amerika.

Jau tuoj bus metai nuo Atlanto Čarterio paskelbimo, 
ir visi per tą laiką patyrėm, kad tai yra vienas iš didžiausių 
dabarties dokumentų, nuo kurio Amerikos vyriausybė ne
leidžia nuklysti nė vienam sąjungininkui. J. Valstybių vy
riausybė ne tik laikosi to dokumento, bet nuolat pasauliui 
primena jo rimtumą. Paskutiniai priminimai buvo padaryti 
Sumner Welles, viceprezidento Wallace ir šiomis dienomis 
valstybės sekretoriaus Hull, kuris sakė: „Atlanto Čarteris 
laiduoja sistemą, kuri kiekvienai tautai, didelei ar mažai, 
duos didesnį pastovios taikos patikrinimą, didesnį galimu
mą įvykdyti laisvės troškimą ir didesnes lengvatas medžia
ginei pažangai. Bet tasai laidas deda kiekvienai tautai 
pareigą įrodyti savo sugebėjimą pastoviai ir pažangiai val
džiai, sąžiningai vykdyti savo nustatytąsias priedermes ki
toms tautoms, sutvarkyti savo tarptautinius nesutikimus 
ir ginčus ne kaip kitaip, o taikingais metodais, ir pilnai pri
sidėti prie patvarios taikos išlaikymo.”

J. Valstybių vyriausybė jau prieš 20 metų, po atidaus 
tyrinėjimo, įsitikino, kad Lietuva visas šias sąlygas kuo 
sąžiningiausiai patenkina ir, po Amerikos pripažinimo, tiek 
savo pažangumu, tiek savo politikos taikingumu ne vie
nam kraštui galėjo būti pavyzdys. Už tai dabar ir supran
tame, kodėl idealistinis Amerikos vyrų realizmas nė valan
dėlę nesuabejojo dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir jos lais
vos ateities: jie pažinojo Lietuvą ir matė jos pažangą. Ge
riausią to nusistatymo priminimą turime šių metų pavasa
rio politikoje, kada apgailėtinos atminties Stafford Crippso 
agitacijų įtakoje kai kurie sąjungininkai buvo susvyravę 
ir pasišovę Lietuvą su kitais kraštais, viso apie 20 milijo
nų žmonių, pripažinti Sovietų Rusijai. Tokia smulkių pirk
lių politika atsimušė Vašingtone kaip į uolą — ir sudužo. 
Vašingtono ir prezidento Roosevelto nuopelnas, kad, nežiū
rint gudrių spaudimų, Molotovas į Maskvą grįžo be Pabal
tijo valstybių.

Lietuvių tauta savo šviesesnėse ateities dienose nieka
dos neužmirš tų veiksmų, kurių yra padarę J. Valstybių vy
rai su prezidentu Rooseveltu, gindami mūsų žemės laisvės 
ir nepriklausomybės rytojų.

Visa lietuvių tauta ir kiekvienas lietuvis atskirai su di
dele šiluma mini ne tik J. Valstybių vyriausybės, bet ir vi
so krašto palankumą prislėgtam mūsų kraštui. Dėl teisy
bės turim pripažinti, kad kartais spaudoj ar per radiją čia 
susiduriam su lengvapėdžiais, kurie visą pasaulį atiduotų 
įvairaus plauko diktatoriams, kad tik šiems savanaudžiams 
būtų leista ramiai miegoti ant jų pinigų maišų. Bet tokių 
yra ne daug, ir kiekvienas mato, kaip tokios jų pastangos 
trukdo pačios vyriausybės karo prieš diktatorius darbą. 
Bet tūkstančiai ir milijonai šiandien čia yra tų, kurie žiūri 
į pasaulio reikalus plačiai ir žmoniška širdimi, suprantančia

A. Vaičiulaitis

ITALIJOS VAIZDAI
3. Buona Sera

Kartą sekmadienį, jau pa
vakare, išėjau pasižiūrėti Ro
mos avių. Jos rupšnoja sau 
žolę ne kur už miesto, ne pie
vose prie Tiberio krantų, 
bet netoliese mūsų pasiunti
nybės, tarp naujų kvartalų, 
tarp moderniškų vilų. Keista 
jums gal girdėti, kad beveik 
pačioje amžinojo miesto šir
dyje galite susitikti didelę 
kaiminę avių, tartum žmogus 
dar gyventum tais idiliškais 
ir pastoraliniais amžiais, ku
riuos Vergilijus savo poezi
joj yra išdainavęs.

Ieškodamas tą gegužės pa
vakarę anos kaiminės, turė
jau aiškų planą. Pirmiausia 
norėjau patekti į dykumą. 
Taip vadinau tuščią plotą už 
visų tų šaunių namų, nuoša
lių ir tylių, lyg jie būtų su- 
snūdę čionai, ant Parioli kal
nų.

Savo tyrlaukį lengvai ra
dau. Broviausi pro krūmus, 
pro laukines žoles, kaip per 
kokias džungles. Smagu ir 
keista atsidurti šitokioj lau
kinėj gamtoj šalimais ištai
gingų pastatų ir žemai ten 
ūžiant triukšmingam mies
tui. Toj dykumoj norėjau bū
ti liudininkas vienos sociali
nės skriaudos, kurių esama 
visur ir visados. Tarp tų pikt
žolių, neprižiūrimų medžių ir 
krūmų stovi ten lūšnelė, iš 
lentų sukalta, lopytu stogu 
ir skardiniu, aprūdijusiu ka
minu, pro kurį smilksta dū
mai. Tai ženklas, kad ten 
žmonių gyvenama. Prisiarti
nęs girdi, kaip viduj vaiku
čiai rėkauja, kaip šnekasi ir 
dainuoja. Kažin ar jie jaučia 
savo vargą ir nuvokia, kad 
jų lūšna tokia prasta, vėjų 
perpučiama, tarpais surūdi
jusia skarda apmušta, ap- 
šiukšlinta ir kad po metų ki
tų turės užleisti vietą kurio 
turtuolio vilai? Jie dainuoja 
ir rėkauja, lyg karaliai būtų 
šioj margoj žemėj ir nematy
tų savo varganos dalios.

Tokiu pat šuntakiu, kaip 
atėjęs, nuspūdinau prie Pa
rioli kalno pakriaušės, iš kur 
klonyje ir ant septynių kalvų 
pakopęs, saulėje ir žėrėjime 
nuskendęs, ilgų amžių atsi
kvėpimu alsavo cezarių ir po
piežių miestas. Tūkstančiai 
rūmų, ištisa giria bažnyčių 
bokštų, forumai, painių gat
vių kirbynės, romėnų galybės 
griuvėsiai ir visa didžioji 
praeitis su milžiniškais meno 
turtais gulėjo ten žemai ir žė
rėjo pavakarės saulėje. Užu 
visus galingesnis kėlėsi Šven
to Petro bazilikos kupolas, į 
kurį žiūrėdamas, junti stip
rybę, jėgą, paprastumą ir 
viešpatavimą. S t e b ėdamas

tas darnias bokšto linijas, 
tartum nusiramini, pasilsi ir 
pasiguodi, nes tos milžiniš
kos masės harmonija, aukš
tai iškilusi viršum amžinojo 
miesto ir Vatikano kalvų, 
viršum viso kruvino ir netei
singo pasaulio, pamažėle įsi
lieja į tavo sielą, nuteikia ta
ve giedrių aukštumų ir tobu
lų meno formų laimėjimu.

Štai tu čia esi, vargo, am
žinos didybės ir besiganančių 
avelių pastoraline Roma!

Išėjęs iš dykumos ir žen
gęs per pora skersgatvių, pa
mačiau erdvią aikštę, vienu 
šonu siekančią kalno briau
ną. Visas šitas plotas iš galų 
ir nuo pakriaušės apsodintas 
pinijomis po dvi eiles. Aukš
tai iškėlusios šakotas viršū
nes, panašios į skėčius, jos 
stovi lieknos ir gražios, gal 
patys gražiausi pinijų me
džiai visoje Romoje, tik retai 
keno lankomi. Nežinau, kas 
čia seniau buvo, — ar kokio 
kunigaikščio dailiai nusodin
tos alėjos, ar tai buvo kurio 
bankininko 7 užmiestinė vila, 
ar vienuolyno žemė, — bet 
šiandien tos kepurėtos viršū
nės, mėlynoj padangėj vos 
girdimai šiušenančios nuo lė
to vėjelio, nedengia savo še
šėliais nei juodų princesės 
plaukų, nei vienuolio gaubtu
vo, nei turtuolio šilkų lieme
nės.

Tuščia buvo tą pavakarę 
toje aikštėje, labai tylu, gra
žu ir vieniša. Niekas čia ne
vaikščiojo, niekas nesirūpino 
tąja vėtrų išversta palme ir 
nugriuvusia pini ja, kuri iš
rauta, tokia liekna ir galinga, 
savo šakota galva buvo pri
kniubusi prie žemės, kaip 
žmogus, kuris kniūpsčias 
krenta mūšio lauke ir vienų 
vienas liektis gulėti, praūžus 
kovos audroms. Tik paukštė 
perskrenda, ir vėl čia ramu ir 
vieniša, nes ta avių kaiminė, 
kuri, susimetusi į vieną kup
stą, pešioja žolę, yra tokia 
tylutėlė, tokia klusni, lyg to 
šimto garbiniuotų nugarų čia 
nė bute nebūtų. Jos grabinė
ja žolę, visu pulku pasistūmi 
į priekį, kur veja šiandien 
dar nenuganyta, laikydamo- 
sios taip išvien, kad net šo
nais viena prie kitos prisipla
kusios. Gal jas valdo koki ne
žinomi, joms vienoms suvo
kiami kolektyvinio bendravi
mo dėsniai, o gal jos prisi
vengia to šuns, kuris išmin
tingai drypso pievoje ir, ka
da reikia, nuveja išdykusį ė- 
riuką prie visos kaiminės, 
pas mamą. Bėgdamas avinė
lis sumekena, jo močia su- 
bliauja, ir taip juodu susiran
da vienas antrą ir susišneka.

Ilgi ir galingi pinijų šešė-

kito žmogaus širdies džiaugsmo, laimės ir laisvės troškimą. 
Panašios rūšies balsų ir veiksmų esame matę daug — laik
raščiuose, knygose, per radiją, žymių piliečių paramoj 
mums, episkopate, vietinių pareigūnų veikloje. Šioj vietoj 
ypač dėkingai norėtume pažymėti Illinois gubernatorių 
Green, paskelbusį Lietuvos Respublikos dieną.

Kaip daugelis pavergtų kraštų, taip ir Lietuva, turė
dama galingą J. Valstybių ir prezidento Roosevelto paramą, 
į ateitį žiūri šviesiai: Lietuvos Respublika vėl vieną dieną 
stovės laisva, nepriklausoma, kūrybinga ir pilna padėkos 
tiems vyrams, kurie nelaimės valandoj jai tarė: „Lietuva 
vėl bus laisva.” t, jj.

liai griūva į aikštę ir suskirs
to visą ją į juodus ir saulė
tus rėžius. Pašulnūs spindu
liai glosto avelių sruogas, ir 
žemai, Parioli kalno pašlaitė
je, skamba vakarinis varpas.

Sudie jums, žebraburnės 
avelės, ir tau, avinėli, kuris 
sargo pavykėtas straksi į 
savo kaiminę ant vienos iš 
septynių Romos kalvų!

Namo grįžau moderniąja 
Romos dalimi. Buvo jau va
karas. Nė nepajutau, kaip 
mane apėmė saulėleidžio va
landų ilgesys. Man pasiregė
jo, kaip vienų vienas einu ta
me dideliam mieste. Liūdna 
buvo, kad toli nuo tavęs visi 
tie, kurie tave kasdien atsi
mena. Ant tų, kuriuos mylė
jai, kurie tau brangesni už 
tavo kraują, sunkiu žingsniu 
artėja juodas didžiulės ka
tastrofos debesys, kraujo, 
ašarų, kankinimų, ištrėmimų, 
daugelio mirčių tamsus debe
sys. Tokią valandą pamatai, 
kad pasaulis yra toks, koksai 
yra: žiaurus, kruvinas, žu
dantis. Pamatai, kad išnyko 
tos auksinės jaunų dienų sva
jonės apie patekėjusį geresnį, 
teisingesnį, taikos ir sugyve
nimo amžių. Prieš tave atsi
stojo kietas, geležinis, kraujų 
prisigėręs barbaras, kuris ly
giai žudo seną ir mažą, galin
gą ir skurdžių, štai mūsų 
gražusis amžius, mūsų auk
sinės svajonės, štai mūsų 
naujo pavasario žiedai!

Gatvė buvo tuščia. Kurie 
ėjo — praėjo su savo juoku, 
su savo linksmybe.

Tada tai priešais save išvy
dau kretenant dvi senes. Ėjo 
abi jos pamažėle, žingsnis po 
žingsnio slinkdamas į kalnelį. 
Abi jos buvo juodai apsiren
gusios, abi ramsčiavosi laz
dutėmis. Man gaila jų buvo, 
kad jos tokios senos, kad ta 
jųjų kelionė yra tartum ilgos, 
sunkios, rūpesčių, meilės, 
dainų, ašarų, kentėjimų pil
nos viso gyvenimo kelionės 
pabaiga. Pasivaideno, kad jos 
eina į namus, prie kurių 
slenksčio padės savo lazdeles 
ir jau niekados jų nepaims į 
suvytusias rankas ir apsun
kusiu žingsniu nekops gatve 
pagal Parioli kalno šlaitą.

Vargingas, nes tai buvo 
skurdžių namų senelės, 
raukšlėtais ir ilgų kaitrų į- 
degintais veidais, jos priėjo 
prie manęs, pažvelgė iš lėto 
juodomis savo akimis ir abi 
ramiu, senatvės, ilgų metų iš
mėgintu balsu pratarė, lenk
damos galvas:

— Buona sera!
Kai jos, lazdutėmis remda- 

mosios į cementą, taip abi sy
kiu sveikino mane, šios žemės 
šiluma įžengė į mane su tuo 
ramiu dviejų senelių balsu. 
Mane mušė tokia smarki 
džiaugsmo, graudumo ir nu
stebimo vilnis, kad net ašara 
ištryško akyse.

Stebino mane senovinis tų 
dviejų skurdžių moterų man
dagumas, kuris mūsų dieno
mis toks retas, stebino ir tai, 
kad jos pataikė tą valandą, 
kada jų žodžiai praskambo 
kaip kokia laiminga žinia, sa
kanti, kad užu geležinio, kru
vino ir savanaudiško žmo
gaus yra kitas žmogus, kuris 
kiekvieną praeivį laiko arti
mu ir linki jam gero.

Atsisukęs žiūrėjau, kaip 
jos, senos ir juodai apsitai
siusios, iš lėto kreteno gatve, 
ir ausyse vis man skambėjo:

— Buona sera! Labas va
karas . . .

Pro daugel girdėtų Romoj 
balsų, pro popiežiaus ir Mus
solini žodžius, pro kardinolų 
ir monsinjorų kalbas, pro 
operos viršūnių dainavimą, 
pro linksmą vaiką klykavimą 
gatvėse, pro jaunystės juoką, 
ligi šios dienos giliausiai ma
no širdyje pasiliko anie du:

— Buono sera.
Daug praeis dienų ir metų, 

kolei juos užmiršiu: gal tik 
prie to slenksčio, ties kuriuo 
senutės savo lazdas sudės.

O dabar nuolat aš joms 
kartoju savo atsiminimuose:

— Buona, sera, buona se
ra .. .

BALTIJOS VALSTYBES IR S0
„The Nineteenth Century 

and After” gegužės men. nu
meryje įdėjo vedamąjį „Bal
tijos valstybės.” Minimas 
žurnalas yra rimtas ir didelio 
svorio Anglijoj e.Tame straip
snyje tarp kitko rašoma:

„Susirūpinimas savu sau
gumu vertė Rusiją aneksuoti 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir 
Kareliją. Kaip bebūtų rim
tai išrodęs savu laiku toks 
samprotavimas, įvykiai įro
dė, kad Sovietai suklydo . . . 
Suomija išėjo į karą Vokie
tijos pusėje tikslu atgauti 
prarastas teritorijas. Kiek 
tai liečia kitas Baltijos vals
tybes, vokiečiai lygiai greitai 
jas užėmė, kaip būtų užėmę, 
jei Rusija nebūtų jų aneksa
vusi.

„Nors estai latviai ir lietu
viai yra giliai nusistatę prieš 
vokiečius, jie negali norėti 
rusų pergalės dėl to, kad Sta-

„Jėgų balansas ■ 
ja mažųjų valstybių g 
cijos. Jis reikalauja! 
zistencijos valstybių 
nuo Baltijos ligi Egi 
rų, ir kad valstybės 
čios į šią zoną, kard 
j e būtų nepriklausoi 
gyvybinis dalykas tį 
stovumui Europoje] 
jėgų balansui Balti! 
tybės . . . priklausei 
nai.

„Didž. Britanija J 
angažavusi išlaisvini] 
bes, kurios yra jos 1 
ir kurios vokiečių ! 
tos . . . Jeigu Anglij 
žintų Rusijos trijų n| 
somų (Pabaltės) ų 
užkariavimą, valstyl 
rios gyveno draui 
santykiuose su Rusi] 
sirašė su ja nepuolu 
tis — ji vienu plunk 
kšniu nustotų didel

linas savo kalboje Raudona
jai Armijai vasario mėn. 23 
d. pareiškė, kad Rusija siekia 
vėl aneksuoti Baltijos teri
toriją, kurią ji buvo aneksa
vusi prieš karą su Vokietija. 
Teisybė, kad pergalėtoji Ru
sija negalėtų toleruoti vokie
čių tose teritorijose. Bet Sta
lino kalboje nėra jokios su
gestijos, kad tos teritorijos 
būtų pergalės atveju sugrą
žintos jų teisėtiems savinin
kams . . .

„Trys Baltijos valstybės 
niekuomet nebuvo kare su 
Rusija, jų de jure egzisten
cija kaip nepriklausomų vals
tybių niekada nebuvo kvesti- 
jonuojama nei Londone, nei 
Washingtone. Kodėl tat Ru
sija nusistačiusi jas vėl anek
suoti? Atsakymas: saugumas 
prieš kitą Vokietijos ataką. 
Bet, jeigu Vokietija bus nu
galėta, argi ji nebus padaryta 
bejėgė kitą karą pradėti? 
Taip kiekvienas mano, bet 
Stalinas, matomai, nėra įti- 
įtikintas. . .

„Jeigu esama bent mažiau
sios abejonės, tada. . . iš nau
jo Baltijos kraštų aneksavi- 
mas yra atsargumo priemo
nė, nors tai ir prieštarautų 
Atlanto Čarterio antram pun
ktui. Mažiausia abejonė, kas 
liečia Britų nusistatymą Vo
kietijos atžvilgiu, verstų vi
sas nukentėjusias ir dabar po 
Vokietijos okupacija esančias 
tautas pastatyti Britus prieš 
fait accompli (įvykusį fak
tą).

„Kaip tie įvykusieji faktai 
atrodytų, tereikalinga mažo 
įsivaizdavimo. Tai reikštų, 
kad lenkai, čekai, jugosla
vai . . . pradėtų Vokietiją 
parceliuoti. Taika . . . turi 
padaryti vokiečius, nežiūrint 
kokią valdymosi formą jie be
turėtų, visam laikui bejėgiais 
eiti į karą. . . Taika, kariniu 
atžvilgiu, turi padaryti vo
kiečius nuolat susilpninta 
tauta. . . Ar Vokietija turi 
būti suskaldyta ar ne, turi 
palikti atviras klausimas. 
Vienas sumetimas turi vy
rauti visus kitus — reikalas 
apsidrausti nuo Trečio pasau
linio karo. Tai galima atsiek
ti tik padarius vokiečius be
jėgiais karą pradėti....

„Mums atrodo, kad klaida, 
kuria grindžiama „The Ti
mes” užsienių politika, yra 
ši: Did. Britanija negali ir 
nenori dominuoti Europos. 
Vienintelė alternatyva domi
navimui arba izolacijai yra 
jėgų balansas. Bet toks jėgų 
balansas, paremtas Vokieti
ja ir Rusija, turi būti labai 
netikras, jeigu mes neklysta
me manydami, kad „The Ti
mes” tai turėjo omenyje. Be 
to, jis gali privesti prie Vo
kietijos — Rusijos visoj Eu
ropoj ir dargi pačioj Did. 
Britanijoj dominavimo, nes 
ne Britų užsienių politikos 
atsakingų vadovų galioje bū
tų visada išlaikyti Berlyną 
ir Maskvą priešingose pusėse 
ir visada balansuoti vieną di
delę galybę prieš kitą.

> '■/

t J

to prestyžo, kuriuo č 
dojasi, to prestyžo,! 
Ii turėti sprendžianį 
mes karui laimėti .;

. „Pripažinti a vans ^jmnetoli, So. Bostono ki 
sį faktą, paaukoti į-profesionalus daly 
ir atsisakyti presty 
kio reikalo, būtų pi -—~ 
šies politinis su! 
Tuomi nieko laimei 
ma, o prarasti daug

„Kas reikalingaJ 
Britų vyriausybė 1 
Maskvos abejonėje; 
ci j as Vokietijos I 
Jeigu Vokietijos pa 
sam laikui bus pai 
tada Rusijos reik 
Baltijos valstybių j 
sumetimais nustoja |

„Didžiosios Britą 
Imperijos ateičiai y] 
bu, kad pergalė nebj 
rusų pergalė, ir ne u 
rikos pergalė, bet yp|-Wo 
visa Britų pergalėj 
taika. Pagrindinė E 
kos sąlyga yra pa 
jėgų balanso, kuris* 
limas tik išlaisvinti 
poj, kurioje mažos v 
lygiai kaip ir didelei 
sis nepriklausomybe

LIETUVOS VYČIŲ AI 
-q30-jį Seimą So. Bostone. 
; jį Vyčių kuopa pasižymi did 
^os vadu kun. K. Jenkum
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1380 kil. 5,000 wat: 
kas prasidės 1 vai. 
o puiki programa 3 
geras orkestras 
skanūs užkandžiai ii 
ir kitokį pamarginii 
ga tik 40 centų, ve 
25c. Taip pat per S 
gramą rugp. 1 d. jo 
tų sukaktis bus grai 
nėta. Girdėtis, kad 
žymūs dainininkai 
tojai, tad visiems 
mu paklausyti. Vis' 
pareiga remti šį jau 
ris tik 17 metų an 
laukęs pradėjo kov 
vo tėvų žemę ir jos 
Jo antrašas —196 < 
Newark. Tel. MArk 
Lai skamba „Lieti 
sai” oro bangomis!

IŠĖJO „BE TĖVM
BRANGIOSlfejimo 

--------- i lieto
sios savaitės pabaly, 

spaudos išėjo lietuyig 
J. Aisčio-J. Kossu 
djjavičiaus eilių knj'.^
Tevynės Brangios”.1! 
goję sudėti daugiam 
riotiniai šio poeto eifi 
parašyti Lietuvai pe 
priešo rankas.

Malonu pranešti, | 
ga žmonės gyvai susi 
Jau yra gauta keletu 
nių užsakymų. Štai1
I, „Amerikos” adminl 
paėmė 200 egz.; 2,1 
Prunskis, Chicagoje-] 
Lietuvos Pasiuntinį 
šingtone — 25; kun;] 
Starkus Elizabethe-1
J. Vaitekūnas, Provie 
15; kun. J. švagždys 
tone — 10.

Bet čia minėtieji] 
mai dar nepadengiaf 
išlaidų. Gi leidėjų ne 
sudaryti kiek lėšų pai 
toriui, kuris, kaip J 
vaitę buvo praneštai 
cūzijos, yra pasilikęiL. 
gyvenimo išteklių. 117 
suomenę ir jos vaduB*?^, 
džiai prašytume parf 
knygą ir autorių, už| 
„Be Tėvynės Brang] 
dinį. x

Knyga gražiai išl 
turi 64 pusi. Kaina 4 
Išleido Marianapoli® 
ja. Su visais už| 
kreiptis ir pinigus sii 
adresu: Marianapoj 
lege, Thompson, Coni

Primenam, kad vii 
yra šiemet sumokei 
meratą už „Studentų 
žurnalą 2 dolerius (• 
Marianapolis College 
son, Conn.), gaus „1 
nės Brangios” dyk 
priedą.

w-

Paterson,. 1

Parapijos rudeninis
Šv. Kazimiero pa 

nis piknikas įvyks i 
Lindbergh Park, Si< 
North Haledon, N.
1 vai. p.p. Įžanga 3

rarien 
ra cen

k mūsų

Naujos sėdy
Jau bažnyčioje 

darbas sudėti nau 
nes, ir visiems para 
yra didelis džiaugs: 
naujus suolus.

Pater

ifito 
ir 

<®o- 
Motą

p toji 
pabū- 
btores-

pir-

liaden

pts

P lygiai 
piečiai 
rklauso- 
petuvos 
h. Pa
rį Stu- 
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H ant

Baltimore,

Liepos 26 d. mt 
čioje buvo iškilmii 
nėta Šv. Onos šven 
ną 8:30 vai. buvo 
šv. Sakramentas, b 
kilmei pritaikytas 
las. Daug žmonių ė 
Komunijos.

Kleb. kun. J. L 
vis vargina kojų 
bandė gelbėtis ligi 
tuo tarpu nežinia, i

Baltimorės siuv 
vaikščioja be da 
rugpiūčio mėn. pra 
ti.

Daugelis lietuvii 
kad Lietuva atskii 
šaulio: nei žinių, 
neįmanoma gauti, 
reikėtų mums m 
pamesti viltį: tiki 
Lietuva vėl bus lai 
bingai švies kitų t;

Šiemet jaunuol: 
sius ar dar nebaig 
tesnių mokyklų, ti 
18 metų amžiaus 
darbų.Vienus jų si 
ti ūkiuose.

U, kad 
U nes 
i Štoko 
kurios 

®i 1:30 
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo (Flatbush Ave.), Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at .retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kbbrick Stores)

1411 Ave. J, Brooklyn, N. 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 off 
the premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Av. Brooklyn, N. Y.

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. 
EB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
527 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

JAMES V. TOSCANO
527 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701—78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO
1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law st 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
755 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Mem. Ass’n Inc.

755 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 

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

štai latviai ir lietu- 
liai nusistatę prieš 
jie negali norėti 
lės dėl to, kad Sta- 
kalboje Raudona- 

,i vasario mėn. 23 
, kad Rusija siekia 
loti Baltijos teri- 
ią ji buvo aneksa- 
karą su Vokietija, 
id pergalėtoji Rū
tų toleruoti vokie- 
’itorijose. Bet Sta- 
e nėra jokios su- 
ad tos teritorijos 
dės atveju sugrą- 
eisėtiems savinin-

santyk^K
sirašėsujiB 
tie-ji J 
kšniu n J 
to prestya,įl| 
dojasi, tot
Ii turelius: LIETUVOS VYČIŲ ALGIRDO 17 KUOPA, SO. BOSTON, MASS.,
mėskarui, i rengia L. Vyčių 30-jį Seimą So. Bostone. Seimas įvyks š. m. rugpiūčio 11, 12 ir 13 d.d., 492 E. Seventh St., 

Boston, Mass. Ši Vyčių kuopa pasižymi dideliu darbingumu ir narių skaičiumi. Kuopa matome nusifotogra-„Pripaiį;
sį faktą - us^ su savo dvasios vadu kun. K. Jenkum, V. Centro pirmininku Pranu Razvadausku ir nariais profesiona-
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ir atsisaką 
kio reikalo

Kadangi seimas jau netoli, So. Bostono kuopa nuo širdingiausiai kviečia ne tik Vyčius atstovus, bet ir vi
jų prietelius, rėmėjus ir profesionalus dalyvauti šiame sukaktuviniame seime.

ORESPONDENTĮJ PRANEŠIMAI

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 
428 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcohclic Beverage Control Law at 
168 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER
168 Ralph 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 the 
premises.

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

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 Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the 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 to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section H'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 5C7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law jt 
329 Furman 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 Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

4223 — 2nd Ave. Brooklyn, N. Y.

Jaltijos valstybės 
nebuvo kare su 
de jure egzisten- 
^priklausomų vals- 
,da nebuvo kvesti- 
nei Londone, nei 
re. Kodėl tat Ru- 
čiusi jas vėl anek- 
kymas: saugumas 
Vokietijos ataką, 
Vokietija bus nu- 
ji nebus padaryta 

karą pradėti? 
enas mano, bet 
atomai, nėra įti-

Tuomi Biį 
ma, o prast

„Kas ret 
Britų vyri; 
Maskvos ak
cijas Vok I . 
Jeigu V* 1V,,! l,aral”J,,s nebus 

sam laikt: eno Lietuvių R. K. pa
taria Rus; i fondas buvo sušaukęs 
Baltijos nk 
sumetimas!

„Didžiosi’ 
Imperijos t ’ nariais, 
bu, kad ps įį0 komitetas pranešė, 
nisųpergii 
rikosperge
vmaBnbĮp įį sudėjo reikalingą su
taiką. PapĖ jutarė mokesčius mies- 
kos sąlyga; nokėti.
jėgų balas
limastikiilu kll° klausimas, ką

■astą susirinkimą Me
dieną A. Rupšio salė- 

jirinkimas buvo gana

iestas atsiuntė sąskai- 
fiūsų nuosavybę. Fondo

PRIESPAUDA LIETUVOJ DIDĖJA

ama bent mažiau- 
is, tada... iš nau- 
kraštų aneksavi- 
sargumo priemo- 
ir prieštarautų 

terio antram pun- 
usia abejonė, kas 
nusistatymą Vo- 
vilgiu, verstų vi
jusias ir dabar po 
kupacija esančias 
ityti Britus prieš 
iii (įvykusį fak-

su tuo plotu žemės, 
rra nupirktas ir už ku- 
kola yra apmokėta jau

poj, kurioje:
lygiai kaip:
qiq npnrifr yL <tP 29 metų lietuvių kata-

1380 kil. 5,000 watts. Pikni
kas prasidės 1 vai. po pietų, 
o puiki programa 3 vai. Bus 
geras orkestras šokiams, 
skanūs užkandžiai ir gėrimai, 
ir kitokį pamarginimai. Įžan
ga tik 40 centų, vaikučiams 
25c. Taip pat per Stuko pro
gramą rugp. 1 d. jo vienų me
tų sukaktis bus gražiai pami
nėta. Girdėtis, kad dalyvaus 
žymūs dainininkai ir kalbė
tojai, tad visiems būtų įdo
mu paklausyti. Visų lietuvių 
pareiga remti šį jaunuolį, ku
ris tik 17 metų amžiaus su
laukęs pradėjo kovoti už sa
vo tėvų žemę ir jos kultūrą. 
Jo antrašas — 196 Oliver St., 
Newark. Tel. MArket 2-5543. 
Lai skamba „Lietuvos Gar
sai” oro bangomis!

ažnyčios ir mokyklos 
,,.TZ ims.
IŠEJOJ: . ,

gpj tiataus pasikalbėjimo 
dė, kad Lindeno lietu- 

s. ■. esusilauks savo bažny- S10S S3*t- iii —• mokyklos, nes nėra 
________ > ir iš niekur 
na pagalbos. Tad žemės 
aikyti yra didelis nuos- 
ondo rėmėjams.
ės plotas (150x150) gu
žais miesto parką. Kai

Paterson,. N. J

įvykusieji faktai 
‘reikalinga mažo 
o. Tai reikštų, 
čekai, jugosla- 

idėtų Vokietiją 
Taika ... turi 
ciečius, nežiūrint 
aosi formą jie be
ri laikui bejėgiais 

. Taika, kariniu 
ri padaryti vo- 
lat susilpninta 
r Vokietija turi 
lyta ar ne, turi 
ras klausimas, 
jtimas turi vy- 
ritus — reikalas 
uo Trečio pasau
li galima atsiek
us vokiečius be
pradėti....

odo, kad klaida, 
iiama „The Ti- 
ų politika, yra 
tani j a negali ir 
nuoti Europos, 
ternatyva domi- 
l izolacijai yra 
s. Bet toks jėgų 
remtas Vokieti- 
turi būti labai 

u mes neklysta- 
i, kad „The Ti- : 
ijo omenyje. Be 
rivesti prie Vo- ! 
įsi jos visdį Eu-. 
gi pačioj Did. 
minavimo, (jies ; 
ienių politics : 
lovų galioję bū- : 
likyti Berlyną i 
ešingose puįsėse 
nsuoti viena di-

4 , iiiurv y
^flarbuotis 
J. Aiscioh 
dęavičiaus t 
Tėvynės Be 
goję sudėti: 
riotiniaišiOi 
parašyti t aį jį pirko, aplinkui 
priešo raLi e^0 nebUVOt 0 dabar ten 

^Malonip amųus industrijos cen- 
gažmoMf 
Jau yra ga
nių užsakyt-
I, „Amerika 
paėmė 200- 
Pnmskis.&
Lietuvos 
šingtone--’ 
Starkus!^ is grąžinti tiems žmo-
J. Vaiteli 
15; kun. U 
tone-10

Beteis 
mai dar nep 
išlaidų. Gi} 
sudaryti 
toriui, kuH-: 
vaitę buvo F5 
cūzijos,p!' 
gyvenimo i> y 
suomenęitf

Parapijos rudeninis piknikas

Šv. Kazimiero par. rudeni
nis piknikas įvyks rugp. 23 d. 
Lindbergh Park, Sicomac Rd. 
North Haledon, N. J. Pradžia 
1 vai. p.p. Įžanga 35c.

ieš kitą.

fra ten net keletas 
ių fabrikų, kaip Gene- 
Dtors, Gordon Gine Co. 
)ar ir kitokių įrengimų 
ui daroma. Tad mūsų 
jau nėra tinkama baž- 
ar mokyklai, ir dėl to 

į nutarėm parduoti ir

kurie padėjo tą plotą

kia pažymėt, kad toji 
... ,■ dabar tinkamiausia bū- 

eliam viešbučiui su res- 
1 ar panašiai.
‘intieji platesnių žinių 
reiptis į Komiteto pir- 
ką šiuo adresu: J. J.

; inaitis, 308 E. Elm St„ 
; n, N. J.. Telef. Linden

Knyga $ IPiūčio 2 d. sueis lygiai 
turi 64^ tne^a^’ kai Newarkieciai 
Išleido kinkės lietuviai klauso- 
• Su J’ Stuko Jr. „I— 
J V I*’ rofliin nv»m
kreiptis u r

. „Lietuvos 
radijo programų. Pa- 

šiai sukakčiai J. Stu- 
iirės savo didelį radijo 
rą Park Casino,
ir Mitchell Avės., Lin- 

M". J. Visi jaučia, kad 
ras gražiai pavyks, nes 

žurnalą 2C> is labai patinka Stuko 
programos, kurios 
kas šeštadienį 4:30 
v. iš stoties WBNX

adresu: 
legejho^

Primed 
yra šiem V 
meratąuŲ

Mariana^,' 
son, Coy

nes
priedą.

ant

Naujos sėdynės

Jau bažnyčioje prasidėjo 
darbas sudėti naujas sėdy
nes, ir visiems parapijiečiams 
yra didelis džiaugsmas turėti 
naujus suolus.

Patersonietis.

Baltimore, Md.
Liepos 26 d. mūsų bažny

čioje buvo iškilmingai pami
nėta Šv. Onos šventė. Tą die
ną 8:30 vai. buvo išstatytas 
šv. Sakramentas, buvo tai iš
kilmei pritaikytas pamoks
las. Daug žmonių ėjo prie šv. 
Komunijos.

Kleb. kun. J. Lietuvninką 
vis vargina kojų liga. Jis 
bandė gelbėtis ligoninėj, bet 
tuo tarpu nežinia, ar pagerės.

Baltimorės siuvėjai, kurie 
vaikščioja be darbo, tikisi 
rugpiūčio mėn. pradėsią dirb
ti.

Daugelis lietuvių nusiminę, 
kad Lietuva atskirta nuo pa
saulio: nei žinių, nei laiškų 
neįmanoma gauti. Tačiau ne
reikėtų mums nusiminti ir 
pamesti viltį: tikėkime, kad 
Lietuva vėl bus laisva ir gar
bingai švies kitų tautij eilėse.

J. K.

Šiemet jaunuolius, baigu
sius ar dar nebaigusius aukš
tesnių mokyklų, turinčius 16- 
18 metų amžiaus, ima prie 
darbų .Vienus jų siunčia dirb
ti ūkiuose, kitus leidžia į a- 
matų mokyklas.

Lisabonas. — Apie Kauno 
radijo programą mums pra
nešama:

„Po to, kai generolas Raš
tikis Velykų antrą dieną tarė 
žodį, praėjo daug savaičių, ir 
nuo tos datos jau nebesigirdi 
karštų lietuviškų prakalbų, 
nei dainų, nei deklamacijų. 
Paskaitos, dainos ir vaidini
mai yra daugiau bukoliško 
pobūdžio. Tikras pirmutinis 
šaltas vėjas papūtė tuojau po 
Velykų, kai Kauno vokiečių 
teismo prokuroras priminė 
„generalinės srities” gyven
tojams, kad už saugojimą 
sprogstamos medžiagos, gin
klų, šaunamų, duriamų, me
džioklinių ir jų mažiausių da
lių, granatų ir 1.1, gresia mir
ties bausmė. Prokuroras vi
sai laisvai kalbėjo lietuviškai 
ir aiškino klausytojams, kad 
ginklas, girdi, esąs visai ne
baisus įrankis ramių gyven
tojų nuosavybėje, bet visa bė
da glūdinti tame, kad tie gin
klai dažnai patenka į piktos 
valios žmonių rankas. Pasta
ruoju laiku Lietuvoje įvykę 
daug nusižengimų ir todėl 
tenka vėl prisiminti seniau iš
leistą potvarkį apie mirties 
bausmę. Toliau jis kalbėjo, 
kad piktadariai paprastai už- 
puolą asmenis, turinčius gin
klus ar jų dalis. Iš tų dalių jie 
surankioją visą ginklą ir tik 
tuomet jau padarą nusižengi
mą.

„Kiek vėliau prasidėjo 
priekaištai lietuviams (ypač 
kaimiečiams), kad jie mažiau 
už kitus kraštus paaukojo 
metalo vokiečių kariuomenės 
reikalams. Reikia pažymėti, 
kad ankstybesniais atsišau
kimais Lietuvos piliečiai bu
vo raginami aukoti atliekamą 
spalvotą metalą. Po Velykų 
jau buvo įsakoma atiduoti 
viską: metalinius meno ob
jektus, durų ir langų ranke
nas, apkaustymus ir visas 
metalines dalis, šakutes, pei
lius, lempas, papuošalus 
kambariuose, įstaigose, vo
niose, iš nedirbančių fabrikų 
atiduoti mašinas ir pan. daik
tus. Viskas tai būsią perlie
ta į ginklus ir granatas. Me
talo rinkimo terminas buvo 
pratęsiamas Lietuvoje kelis 
kartus, ir gyventojams vis 
buvo primenama, kad iš visų 
kitų kraštų jie paaukojo ma
žiausia. Tiesa, buvo pripažįs
tama, kad Lietuvoje gal ir 
sunku dabar atsukti, atmon- 
tuoti metalines dalis voniose 
bei dirbtuvėse, kai krašte ne
pasiliko laisvų darbo rankų, 
tačiau visiems buvo primin
tas reikalas padėti vien ki
tiems. Bendromis jėgomis, 
esą, visokias pareigas galima 
atlikti greičiau.

„Ūkininkams dažnai pri
menama, kad šį pavasarį jie 
privalą pasodinti žymiai dau
giau daržovių ir padidinti 
bulvių, rugių, žirnių, linų ir 
cukrinių runkelių sėjos plo
tą. Cukrinių runkelių kultūra 
dabar yra privaloma kiekvie
nam ūkiui. Nekartą buvo 
anksčiau nurodoma, kad sėk
los galima būsią gauti per 
Žemės Rūmus. Šiandien jau 
atvirai kalbama, kad sėklos, 
trąšų niekas tikėtis gauti ne
gali. Sėklą reikia pasistengti 
susirasti pas.kaim^nus, o vie
toje dirbtinių trąšų reikia ge
riau įdirbti dirvą. Ūkininkų 
tarpe talka irgi yra privalo
ma: sėkla, arkliais, mašino
mis ir asmeniniu darbu.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

LUDWIG GOLUB
(New Era Self Service Food Center) 

854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407-9 Broadway, Borough of Brooklyn, 
to sell beer, at retail under Section K'7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

HERMAN VON DEESTEN
407-9 Broaxlway, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

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

,Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

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 
4018 Glenwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

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.
534 Flatbush Ave., 
55 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6735 has been issued to the undersigned 
to sell boor, 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1429 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1630 hast 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 TROTP
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 W. 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 GERV1TZ
289 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

1

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6445 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207-209 Evergreen Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FERRO BEVERAGE DISTRIBUTING 
COMPANY. INC.

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

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 Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 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., Boroujrh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA PREISER
(Rugby Dairy & Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10160 has been issued tu tbr. undersigned 
to sell beer, at retail under Secriuo 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai,—■ 
340 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .’07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD TUHAL
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2083 has been issued to the undersigrfed 
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 the 
premises.

FRITZ HOERAUF 
(Varick Rest.)

37 Varick Ave., Brooklyn, N. Y.

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

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CONRAD WOLF AS. ADM. 
EST. OF LAURA WOLF

332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
806—43rd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
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 Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE J. PETER & 
GEORGE CALOGER. JR. 

(Sheridan Lunch)
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE 
137 Hegeman Ave., Brooklyn, 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 the 
premises.

LENA ROVNER 
(Rover's Rest.)

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

ANNE PEPPER 
(Pep’s Self Service Dairies,

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN 
(Philbin Bros.)

87 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY LEHRMAN
50 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

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 nt 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE ia 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 Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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 off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9464 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 Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO D. BUCK and HENRY G. 
WOLBERN

1205 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 hag been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T^w at 
104 Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2243 has be?n issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Ave. Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STRUSS
131 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
79 Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 692 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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
3160 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
864 Nostrand Ave., Borough Brooklyn, N. Y. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINTZ'S DELICATESSEN. Inc.
3202 Mermaid Ave., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2310 has been issued to the undersingned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SCHEINGARTEN 
3619 Mermaid Ave. Brooklyn, N. 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 nt 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand 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 Brooklvn, 
Countv 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 13 hereby given that License No. 
GB 1366 has been issued to tho 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
283 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
216 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1849 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 9260 ha3 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.



AMERIKA Liepos - July 31, 1942

Philadelphijos Žinios
Kunigai Čepukaitis, Martu- 

sevičius, Garmus buvo nuva
žiavę į Kunigų Vienybės sei
mą, kurs įvyko liepos 28 d. 
Wilkes-Barre, Pa. Jie visi at
stovavo Philadelphijos Prov. 
kunigus.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje
VARDINES

Kun. Vincentas Vėžis, šv. 
Kazimiero parapijos vikaras, 
liepos 19 d. minėjo savo var
dines. Giminės, draugai, pa
žįstami, prieteliai ir parapi
jiečiai nuoširdžiai sveikino, 
linkėdami laimės ir visokių 
gėrybių. Sodalietės savo di
rektorių pasveikino maldo
mis ir kukliomis, bet įvairio
mis dovanomis. Linkėtina dar 
daug vardinių švęsti šv. Ka
zimiero parapijos ribose.

MIRĖ
Mirė Jonas Medžiavepris, 

gražiai susitaikęs su Dievu ir 
priėmęs visus paskutinius 
Sakramentus. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse liepos 17 
d. Laidotuvėse dalyvavo ir jo 
sūnus leitenantas iš Kalifor
nijos, kurs atskrido lėktuvu į 
savo tėvelio laidotuves. Palai
dotas prie savo brolio, kurs 
jau anksčiau buvo miręs.

Liepos 18 d. palaidotas a.a. 
Strazdas. Laidojo kun. S. Ma
žeika. Mat, velionies žmona 
laidojo jį iš šv. Kazimiero 
bažnyčios, o jis pats gyveno 
šv. Andriejaus parapijoje.

Mirė Marijona Naruckienė 
liepos 18 d. Velionė sunkiai ir 
skausmingai sirgo kelis mė
nesius. žinojo, kad reikės 
mirti ir labai tinkamai prisi- 
ruošė. Palaidota šv. Kryžiaus 
kapinėse liepos 22 d. Paliko 
vyras ii dukrelės. Tegul ilsisi 

'ramybėj.

vyskupystės atstovas, kurs 
surašė visus mokinius ir pa
žiūrėjo, kaip einasi darbas. 
Dabar Philadelphijos vysku
pystėj mokosi apie 30,000 
viešųjų mokyklų mokinių. 
Jie mokosi religijos, daro 
karpybos, piešybos liturgi- 
ginius daiktus, tarpais pažai
džia. Prie kiekvienos parapi
jos yra organizuojama Krikš
čioniško Mokslo Brolijos sky
riai, kurie ir turi uždavinį 
paremti religinimo darbą jau
nimo tarpe. Vieni jų moko, 
kiti veda žaidimo klubus, tre
ti lanko namus ir t.t.

40 vai. atlaidai Viloj Jos. 
Maria buvo liepos 12, 13 ir 14 
d.d. Kunigai laikė pamaldas, 
o šv. Kazimiero seserys ado
ravo savo Viešpatį. Dabar Vi
loje gyvena - atostogauja ir 
ruošiasi naujiems mokslo me
tams kelios dešimtys seserų. 
Kitos dar dirba su mokiniais 
vasaros mokyklose. Kitos pa
čios lanko mokyklas ir ren
giasi mokslo laipsniams.

Dideli karščiai Philadelpie- 
čius kepte kepina. Žmonės 
kaip lapai iškritę soduose, 
daržuose, maudyklėse ir ant 
gatvės, kur gaudo kiekvieną 
vėjelio pūstelėjimą. Karš
čiausią laiką buvo apie 100 
laipsnių, šilumą didino labai 
ramus ir vienodas šildymas. 
Po tokių karščių reikia lauk
ti ir audrų.

ligoninėse ir įstaigose. Drau
gijos skyriai kas savaitę gau
na pajamų $428.17. Išleista 
pašalpai $19,701.18. Draugi
jos nariai rūpinasi sielos rei
kalais. Taip pat sutvarkytos
2 moterystės; pakrikštyti 6 
vaikai; 21 vaikai atvesti į ka
talikišką mokyklą; 20 vaikų 
surasta vasarinei mokyklai,
3 sielos sugrąžintos prie ve
lykinės ir religinės praktikos. 
Išdalinta religinių dalykų, 
knygų ir žurnalų neturtin
goms šeimynoms.

Neturtingiems vaikams pa
daryta atostogų stovyklos, 
kurios prasidėjo birželio 27 
d. 200 vaikų turėjo laimės 
savaitę pagyventi kaime. 900 
vaikų galėjo lig šiol pasinau
doti kaimo malonumais.

Jūrininkų Komitetas pra
nešė, kad jie per 3 mėnesius 
apsilankė 195 kartus laivuo
se. 51 atėjo į bažnyčią ir 35 
priėjo sakramentų. Jie išda
lijo 2,259 magazinus, 2.350 ki
tų leidinių, 214 rožančių, 234 
medalių ir 11 maldaknygių.

Ligonių lankytojai aplankė 
4,356 ligonis, 26 sugrąžino 
prie sakramentų, šešiems pa
rūpino darbo. Lankytojai pa
rašė 20 laiškų ir pakvietė ku
nigus suteikti sakramentus..

Baigiasi vasarinė mokykla 
š.m. liepos 31 d. Kurie lankė 
šią mokyklą, bus patenkinti, 
nes gražiai praleido keturias 
savaites, mokydamiesi ir au- 
klėdamiesi. Manoma, kad ki
tais metais šią mokyklą lan
kys daugiau viešųjų mokyklų 
mokinių. Juk labai naudinga 
vaikučiams išmokti tikybos, 
nors per vasaros mėnesius, 
jei negali to gauti kasdieną, 
kaip tai turi katalikiškų mo
kyklų mokiniai.

NO. CAROLINA UNIVER
SITETE PROF. A. SENNO 

PASKAITOS

Vasaros mokyklą aplankė

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 6725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES CORCORAN
217—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WE1NGAST
10,5 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
7622 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE KNOUR
7622 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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 at 
6109 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 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 the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
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 ! 
GB 2046 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control (aw 
427 Central 
County of 
premises.

479 Central

Ave., Borough of Brool 
Kings, to be consumed off

MARIE BARR
Avenue Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1640, has been issued to the undersign, 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
427 Wythe Ave., Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

MARINO RODRIGUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License N(

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1707 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic T 
9316 — 3 
County of Kings, to 
premises.

9316

(jJOĮKCN. 
MM

įiš Brooklyno

recall unuer section 1
Beverage Control Law lr

Ave., Borough of Brookra
.j be consumed off tl <

HENRY SCHILLING M
3rd Ave. Brooklyn, N. ;

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

beer, at i '

NOTICE 
G B 9892 
to sell _____
of the Alcoholic Beverage Control Law! 
963 Fulton 
County of 
premises.

retail under Section I .yj]O 
Beverage Control Law ■’

st..
Kings, to be consumed off (

963 - 965

Borough of Brook]’

FRANK ŽINO
Fulton St., Brooklyn, N.;

įes Barre, Pa. 
; seimą išvyko 
įhU.Bal- 
j.Aleksiūnas, 
į ir jėzuitas 
> J. Kidy

kui!. Dr.

į ffaterburio į 
^Brooklyną.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRAB ORIU S

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Šv. Vincento Labdarybės 
d-ja Phila. Arkivyskupijoj 
šventė savo globėjo šventę 
liepos 19 d. Iškilmingame su
sirinkime padarė savo veiki
mo pusmetinę apyskaitą. Ra
ginta daugiau ir daugiau dar
bininkų gauti labdarybės 
darbui. Draugija varo didelį 
labdaros darbą, šelpiamos 
552 šeimynos; 1,542 vaikai; 
1,100 suaugusių; iš viso 2,- 
642. Aplankyta 3,530 šeimy
nų; 135 kartus apsilankyta

Kalinių globėjai rūpinosi 
katalikais kaliniais. Jie lan
kė kalinius, ragino priimti 
sakramentus, organizavo pa
maldas. Pagelbėjo jiems ar 
jų šeimynoms. 140 laiškų pa
rašyta kalinių šeimynoms ar 
jų globėjams, taip pat daug 
rūpintasi ir jaunų nusikaltė
lių likimu. Jie aplankyti, ki
tiems padėjo išsigelbėti, nes 
jie tikrai buvo pasitaisę, žo
džiu, labdarybė ėjo visais ke
liais, ir daug nuveikta.

Apdegė rūkydamas lovoj 
N. Sadas, kurs užmigo rūky
damas cigaretą. Apdegusios 
rankos, kūnas. Gerai, kad jis 
buvo pažadintas. Nuvežtas 
Jefferson ligoninėn gydytis. 
Mat, ką ir rūkymas gali pa
daryti !

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

Direktorius J
ANTANAS DŽEKAS

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. Į

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems snteiklama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Pirmosios Pagelbos kursai 
prasidės rugp. 4 d. Į kursus 
prisirašė 27 mokinės. Gražus 
pavyzdys, kad ir lietuvaitės 
nori daugiau išmokti ir rei
kalui esant gerai patarnauti 
savo artimui. Kursus ves 
Raudonojo Kryžiaus mokyto
jos. Pamokos ir praktika bus 
atliekama šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose.

Philadelphijos ir apylinkės 
Sodalietės organizuoja savo 
Sodalijos Suvažiavimą - Kon
ferenciją. Tos pirmos konfe
rencijos vyriausiu organiza
torium sutiko būti kun. S. 
Mažeika, neseniai į Phila. at
keltas. Manoma, kad energin
gasis kunigas tikrai pasek
mingai suorganizuos tą susi
važiavimą. Susivažiavimas 
bus dar šį rudenį šv. Kazimie
ro parapijoj. Vietinių soda- 
liečių pirmininkė ir komite
tas jau dirba, kad tas susiva
žiavimas tikrai pasisektų.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS į
Plaukus garbiniuojame pagal | 

vėliausios mados reikalavimus, j

I —• —
ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI Į

Atauginami plaukai ir |

pašalinamos pleiskanos |

VEIDO MASAŽAI j

Plaukų spalvos mūsų specialybė !

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI Į
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA. j

Telefonas: POplar 3307 t |

Tel. REgent 8434.

I RICHMOND GROCERY CO. į
WHOLESALE GROCERS S

b iSavininkai Lietuviai Staponavičiai §
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

I 3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa. X

Šv. Kazimiero par. naudai 
rengti bazarai ant Pt. Breeze 
ir Mifflin gatvių gražiai pa
vyko ir davė parapijai gra
žaus pelno. Dabar Earp g-vės 
bazaro rengėjai darbuojasi, 
kad jų bazaras būtų sėkmin
giausias ir duotų daugiausia 
pelno. Paskutinis bazaras į- 
vyks rugp. 13, 14 ir 15 d.d.

Vėl iškelta kareiviams pa
gerbti vėliava ant Fernon 
gatvės. Service Flag turės 29 
žvaigždes. Keletą lietuvių 
taip pat išėjo kariuomenėn iš 
to rajono. Vėliavos iškėlimo 
iškilmės buvo liepos 26 d.

Prof. Alfred Sennas, per 
atostogas birželio ir liepos 
mėn. dėstydamas šiaurinės 
Karolinos Universitete, skai
tė dvi viešas paskaitas, ku
rių temos buvo parinktos iš 
lietuvių filologijos. Pirmoj 
paskaitoj jis kalbėjo apie 
lietuvių pavardes, antroj — 
apie lietuvių kalbos žodžių 
lobyno susidarymą.

Abi paskaitos susilaukė 
didelio susidomėjimo.

Jau nuo seniai prof. A. 
Sennas renka medžiagą eti
mologiniam lietuvių žodynui. 
Jei niekas netrukdys, darbas 
pareikalaus dar poros metų 
ir vadinsis ,,A Lithuanian 
Etymological Dictionary”.

Kaip žinome, mokslo metu 
prof. A. Sennas dėsto Penn- 
sylvanijos universitete.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1484 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lt-7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BARRIS
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Shenandoah, Pa.
Naujienos iš Lietuvos

Mūsų parapijoje atsilankęs 
svečias kun.^Dr. K. Gečys pe
reitą penktadienį, liepos 24 
d., gavo iš Vilniaus nuo se
sers laišką. Iš laiško turinio 
matyti, kad Vilniaus lenkų 
kapitula buvo vokiečių paša
linta ir sudaryta visa nauja. 
Kai kurie lenkai profesoriai 
ir lenkai kunigai irgi buvo 
pašalinti. Buvęs Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas Ro
mualdas Jalbrzykowski šių 
metų kovo 22 d. buvo iš Vil
niaus pašalintas. Dabar di
džiulę Vilniaus arkidioceziją 
valdo arkivyskupas Mečislo
vas Reinys.

Dėl žinomo Vilniaus kraš
to veikėjo kun. Kristupo Či
biro tragiškos mirties Vil
niaus krašto lietuviai labai 
nuliūdę ir tąją nelaimę ne
greit užmirš.

Pranešama, kad komunistų 
okupacija buvo itin sunki ir 
visiems iki gyvo kaulo įkyrė
jo — „baisiai privargome ir 
daug iškentė j ome prie bolše
vikų.”

Kun. Gečio pažįstamos šei
mos: Dubauskų, Vabalų ir 
Stašių su mažais vaikais bol
ševikų išvežtos į Sibirą.

Parapijos piknikas

Šv. Onos dien, liepos 26 d., 
įvyko Cuff’o parke šv. Jurgio 
par. metinis piknikas, žmo
nių, kaip ir praėjusiais me
tais prisirinko labai daug. 
Žavėtasi dienos gražiu oru, (į 
vakarą kiek palijo), gar
džiais užkandžiais ir šaltais 
gėrimais. Visur nuotaika bu
vo pakilusi, linksmintasi ir 
giedota daug lietuviškų dai
nų.

Gerosios moterėlės tą die
ną gan gerai pasidarbavo. 
Pridera pagirti ir vyrus, ku
rie savo geru noru nemažai 
pasidarbavo parengti šiai 
pramogai. Gerb. kun. klebo
nas ir visi parapijiečiai yra 
dėkingi už darbą minėtiems 
asmenis ir tiems, kurie kokiu 
nors būdu paaukojo pikniko 
labui.

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 Law 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 at 
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 Law 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 off 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 law 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 off 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 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.

ISIDOR KATZ
66 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt 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 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 otf 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 J£ings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH JAMES VAUGHAN 
437 Ridgewood 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 off 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 — 42nd 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 off 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 sell 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 off 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 Law at 
276 East 23rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o'f the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License ® 
GB 1579 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law. 
404 Henry St., Borough c.' 
County of Kings, to be consumed off t 
premises. I

St., Borough of Brookl

404 Henry

NOTICE is

HENRY G. POPPE 
St. Brooklyn, N.;

hereby given that License j 
GB 2547 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
380 Etna St., “ - - -
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna St. Brooklyn, N.

retail under Section

Borough

i’jgos — kun. 
j, Marijonų 
0L Dr. K. Re- 
pr, j, Vaškas, 

■pilnis ir kun. 
^.Motinėlės”

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 2482 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2421 Coney Is. Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be 
premises.

GEORGE De 
2421 Coney Is. Ave.

consumed off

BIASE
Brooklyn, N.1

karalienes

šventė
NOTICE is hereby given that License 1 > -“ŪSŲ para 
GB 1962 *■— ■------ ■' - *
to sell 1 
of the 
302 — 
County _
premises. 

MARTIN 
Riverdale Food Store

86 St., Brooklyn, N.

has been issued to the undersigi i:n0 evanfp 
beer, at retail under Section a iBiUUf oVCUię

Alcoholic Beverage Control Law 
Borough of Brookl 

of Kings, to be consumed off
86 St..

RIEGELHAUPT

302

NOTICE is hereby given that License J 
GB 6479 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section » 
of the Alcoholic Beverage Control Law' 
7101 — 13 Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off j 
premises.

(Marijos Ange- 
jj šventė dar 

■vardu—Por- 
?jdė8 rugp. 1 
jvaL ryto mi- 
3 bus išstaty

7101
FILAMENA LOMBARDI

13 Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 1 
has been issued to the undersigi

NOTICE
GB 9031 ___
to sell beer, at retail under Section 3 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
5811 — 8th Ave., Borough of Brook! 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

to iškilmin- 
inadienj, rug- 
sfflje šventėje, 
nip paprastai 
U vai. sumos 
statytas Švč. 
ii vakaro iš-

NOTICE 
G B 
to 
of 
56

hereby given that Licenseis _____ _
has been issued to the undersii1497 ___  .

sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Law]
Buffalo 

County of 
premises.

56 Buffalo

Ave., 
Kings,

PAUL 
Ave.

to be consumed iff

OBERLAND
Brooklyn, N.

NOTICE is _____ w___
GB 2614 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section į 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
196 Bergen St., Borough of Brookl

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

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

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 given 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 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bush wick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MENNO & ROSA KNEPER
37 Bushwick 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 2638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control '.aw at 
724 Streling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

ivpatinga tuo, 
■mgp. 1 d. 12 
:ragp. 2 d. va
ido, bus gau- 

bažnyčios 
sotiniai atlai-

hereby given that License

s pamokslus
| Balnis, S.J.

hereby given that License J 
been issued to the undersign

NOTICE is
GB 1500 has _________
to sell beer, at retail under Section i 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2611 E. 12 St., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off į 
premises.

2611 E.
ANTONIO MISTRETTA

12 St. Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersii

NOTICE
GB 2537 ___  __________
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control law 
1665 Nostrand Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off . 
premises.

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

ta bus šį 
I’ll mišių mė
sos dalyvau-

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 1885 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section | 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
901 Knickerbocker Ave. Borough of Brook® jj 
County of Kings, to be consumed off j 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N.

lip. mėnesinis 
ijisšį sekma- 
Qios, parapi
jai prašo- 

* pi nenariai 
- ir prisirašy-

NOTICE is hereby given that License 
GB 1800 has been issued to the undersig, 
to sell beer, at retail under Section 4 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
410 Wilson Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off | 
premises. ___

LUDER HEISSENBUTTEL 
410 Wilson Ave. Brooklyn, N.

1 ’aijimo—ap-

NOTICE is hereby given that License,! 
GB 1740 has been issued to the undersigj 
to sell beer, at retail under Section i 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
781 Marcy Ave., Borough of Brool' 
County of 
premises.

Ave., _
Kings, to be consumed oft

781 Marcy

iihs jau čia 
W savaitė.

<4ninistraci- 
f 'A-Vaiciulai-

HARRY BARR
Ave. Brooklyn, N.

* ^ORYOt’ 
i-W 

'crage Control Law , 
Borough of Brookl jOV 

f’nnsiimpd nff t

NOTICE is hereby given that License 
GB 6337 has been issued to the undersig# 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law; 
849 Marcy Ave., 1 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

Lietuvių
NOTICE is hereby given that License 1 . *
GB 2688 has been issued to the undersigi MO IClCllIlVS. 
to sell beer, at retail under Section m. , ’ . ‘
of the Alcoholic Beverage Control Law.Tanaus kai- 
<53 Marcy 
County of 
premises.

Ave., Borough 
Kings, to be co

skriaus kai'

753 Marcy
HARRY FLUG

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License JNOTICE is hereby given that License 1 
GB 16 15 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section | 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
996 Coney Island Ave. Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off j 
premises.
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^RAKANDŲ

NOTICE is hereby given that License 
GB 2551 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law | 
1009 Foster Ave., Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1009 Foster
BEN WEINSTOCK-
Ave., Brooklyn, N. Į

HENRY CARL KARKHECK 
(The Newkirk Delicatessen) 

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N

hereby given that License, 
has been issued to undersi]

NOTICE is
GB 6785 ___ ____ _
to sell beer, at retail under Section J 
of the Alcoholic Beverage Control Law] 
1201 Foster Ave., Borough of Brooklį 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

1201 Foster
HERMAN LIEBER 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE is _____  _
GB 1653 has been issued to the undersigi 
to geli beer, at retail under Section j 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1307 Foster Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off jj 
premises.

MAC PROPPER į
1307 Foster Ave. Brooklyn, N.

N Street, 

[ Td. EVergreen 7-84!
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Tarp svečių buvo Zembros- 
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žangos dovaną, Kintienė ir 
Taurienė.
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. Pakalnis, kun. J. Bal- 
i ir kun. J. Aleksiūnas, 
įge su jais ir jėzuitas 
nierius kun. J. Kidy-

«-
GB 9852 has be? £ 
to “H beer, st of the Alcoholic £5* 
963 Fulton St, 
County of Km™premii/ KiBRI'V ; Elizabeth© — kun. Dr. 
963 ■ 965 mm?" rkus. Taip pat kun. J. 
NOTICE Ii 
GB 1579 has bea J? 
to sell beer, at m,,1 
of the Alcoholic 
404 Henrv C*

Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems parapijos sodalici- 
jos nariams, maloniai ben
dradarbiavusiems per visus 
metus.

Aną dieną užėjau sodės iš
gerti. Prie vieno staliuko du 
vyrukai karštai ginčijasi ir 
vio mini Bimbą.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, _ ‘ Z’_ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET SIMON 
1438 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Section 107

Boorugh of Brooklyn,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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.

ANNA
470 Nostrand Ave.,
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Brooklyn, N. Y.

lontrol Law at 404 Henn St T 
t of Brooklyn, County of Kin™1 °LB « s v ,isumed off the premises. ’ S
lIAS
3rooklyn, N. Y. 

at License No. 
the undersigned 
ler Section 107 
Control Law at 
h of Brooklyn, 
nsutned otf the

AN
Brooklyn, N. Y.

tat License No. 
the undersigned

ler Section 107 
Control Law at 
i of Brooklyn, 
insumed

FEIN 
ores) 
Brooklyn, N. Y.

hat License No. i 
the undersigned |

der Section 107 i 
Control Iaw at 
gh of Brooklyn, 
ynsumed off the j

A.UGHAN
Brooklyn, N. Y.

hat License No.
the undersigned 

ider Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
onsumed off the

5BECK
Brooklyn, N. Y.

that License No.
> the undersigned 
ider Section 107
Control Law at 

igh of Brooklyn, 
consumed off the

CBO
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
o the undersigned 
nder Section 107

Control Law at 
ugh of Brooklyn, 
consumed off the

lUSNER
Brooklyn, N. Y.
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Brooklyn, N. Y.
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DAGMINO
Brooklyn, N. Y.
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under Section 107 
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e consumed off

)A KNEPER
Brooklyn, N.
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ige Control Law at 
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>e consumed off the

TN ELLER
Brooklyn, N. Y.
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IVEBER
Brooklyn, N. Y.
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|ejus iš Waterburio į 
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pat keliu patraukė ir 
iš Chicagos — kun. 

.vičius, T. Marijonų 
^Jcijolas kun. Dr. K. Rė- 

ir kun. Dr. J. Vaškas. 
N. Pakalnis ir kun.

404 Henry

NOTICE ii henfĮ? 
GB 2547 hu bea 
to sell beer, st i 
of the Alcoholic fea,1 
380 Etna St., 

premiss,0' 0111 8 dalyvavo „Motinėlės
NICHOLAS Ute 

SCBOte
380 Etna St '

NOTICE is teJT? 
GB 2432 has tea 
to sell beer, at ; 
of the Alcoholic 
2421 Coney Is.
County of Eap,t,L 
premises.

GEOBGE t.
2421 Coney Is. An. '
NOTICE Is hffiį5? 
GB 1962 has bea 
to sell beer, si tąjį Į _

302 th— ęs savo metinę šventę 
County of. Kin^ a į 
premises.

RirsttiJ 
30 2 - 86 St,

NOTICE is
Į GB 6479 hu bea ist: 

to sell beer, at 
of the Alcobcfe Bra- 
7101 - IS An, fct 
County of Engs te a 
premises.

FILAMS! į 
7101 - 13 Ara,
NOTICE is hmbTi* 
GB 9031 hubease; 
to sell bes, st inZ 
of the Alcoholic Seen 
5811 - 8th An, fc 
County of Engs, n b 
premises.

ISADffi!
5811 - 8th An,

NOTICE is hereby pa 
GB 1497 hu bea ini' 
to sell beer, a! ra: 
of the Alcohciic Bera 
56 Buffalo Are, fc 
County of Kito ii » 
premises.

56 Buffalo An.__
NOTICE is henh pe 
GB 2614 bu bea tais 
to sell beer, at *': 
of the Alcoholie Bess

, 196 Bergen_SL fa

premises.
GUSTAVES

196 Bergen St,

NOTICE is hs* P 
GB 1500 hu lea tat 
to sell beer, at tai t 
of the AM* Bera

County of Eogt h h

AXW 
2611 E- ’2 a

Philadelphia, Pa., lie
ci.

►eiti Karalienes 
Parapija

Metinė šventė 
ikmadienį mūsų para-

Panelės Marijos Ange- 
alienės. ši šventė dar 
ma kitu vardu — Por
tą. Ji prasidės rugp. 1 
adienį, 10 vai. ryto mi- 
po kurių bus išstaty- 

č. Sakramentas visą 
Vakare bus iškilmin- 
>arai. Sekmadienį, rug- 
2 d., pačioje šventėje, 
bus, kaip paprastai 

ienį.
bus išstatytas Švč. 

•L— lentas iki vakaro iš- 
jų mišparų užbaigos, 
entė yra ypatinga tuo, 
adėjus rugp. 1 d. 12 

PAULE- Inos iki rugp. 2 d. va-
I vidunakčio, bus gau- 
ž kiekvieną bažnyčios 
rmą visuotiniai atlai-

Parapijiečiai gana gerai dar
buojasi, kad piknikas pasi
sektų. Kažkurie „politikai” 
jau suka galvas, kaip čia sa
vo pastatytus karaliui, kara
lienei ir jų šeimai, kandida
tus išgarsinti, kad jie galėtų 
gauti daugiau balsų.

Iki šiol judėjimas dar 
aiškus. Yra žinoma, kad 
raliui yra du kandidatai:
mantauskas ir Turulis, o gal 
dar ir daugiau jų yra, bet 
laukia pikniko — renka bal
sus, kad iškart juos papylus 
balsų rinkimo komisijai. Ka
ralienė dar viena—Sijevičie- 
nė. Karalaitis, be J. Kučins
ko, atsirado jau ir kitas—bet 
prašė, kad jo vardo neskelbti. 
Tiek to, piknike jis bus žino
mas. Karalaite, be Vaisaus- 
kaitės, dar ketina tapti ir vie
na kita daugiau. Parapijoje 
yra daug gražių mergaičių, 
kurios vertos tos garbės.

Beje, piknikas bus Klas- 
čiaus parke, Maspethe. Pra
sidės 1 vai. popiet. Įžanga 
50c asmeniui. Visi parapijie
čiai, jų draugai ir pažįstami 
kviečiami atvykti. Bus graži 
programa: dainos, kalbos ir 
šokiai. Be to, mūsų parapijos 
jaunuolių benas pagros kelio
lika militarinių maršų. Visi 
dalyvaukite!

Šv. Jurgio Parapija

the

Y.

11 vai. sumos

ibi dienas, pamokslus 
nm. Aukštikalnis, S.J. 
ierius.

26ii e. Uju ^|jo Rožančiaus dr-jos 
Šv. Komunija bus šį 
ienį, 9 vai. mišių me- 

notice is prašomos dalyvau- rsn n r oi k.e tGB 26S7 bu 1** 
to sell bee, it® 
of the AkoWtfcv 
1665 Nostrard in.* 
County of KiW a 1 
premises.

L 
1665 Nostrand A* 

—■—■ 

NOTICE is b#*^ 
GB 1885 has bea * 
to sell bee, d » 
of the Alcohol*

SA. 134 kp. mėnesinis 
jasoha: urnas įvyks šį sekma- 

loj po sumos, parapi
jinėje. Nariai prašo- 
imokėti, gi nenariai
ni ateiti ir Prisirašy-

Premises' jut 

901 Knietertocte^,

NOTICE b 
GB 1890 hM"8'? 
to sell bę^į^ 

410%^*"- * pijos piknikas jau čia 
County of 4 ’ 
preml“lLW^ 

410 Wilson An___

notice fa 
GB 1740 hu“8". 
to sell beer. >1 • , 
of the AtaW" 
781 
County rf kot* 
premises. ;
781 Marry A*__ J

Susivienijimo — ap- 
savo sveikatą ir gy-

ko tik viena savaitė.

[KOS” administraci- 
e gauti A. Vaičiulai-

INE HISTORY OF 
LITHUANIAN

X Žs^tlTERATURE 
to sell bceT' b įįB ..... ,ra gausiai iliustruota, 
cLt7of,®*'’|pusl. ir yra Lietuvių 
prcniljrLivsfo^'mio Instituto leidinys. 
849 Mūry A«_^l. egzempĮįorįaus įaj_ 

NOTICE b 
GB 2688 hu |*»

m Se aS* *£1™! ar daugiau—30c. 
763 
County of W ,g- 
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753 Marcy

to sell “°’ r K- lof the AltobįA 
«9 *?£$

the

Y.

o užsisakant 50 eg-

Visi į parapijos pikniką
Šį sekmadienį, rugp. 2 d., 

įvyksta metinis parapijos 
piknikas, į kurį, be abejo, su
sirinks ne tik parapijiečiai, 
bet ir šiaip geros valios žmo
nių, nes laivų išvažiavimo šie
met nebus, tai šiame piknike 
bus vienintelė proga visiems 
sueiti ir bendrai kartu laiką 
praleisti. Bus programa, ka
rališkos šeimos rinkimas ir 
įvairūs laimėjimai. Visi kvie
čiami, ne tik centrai brookly- 
niečiai, bet ir šiaip geros va
lios žmonės. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Laiškas iš Lietuvos
Pereitą savaitę Teklė ir Si

monas Jakubčioniai, gyv. 234 
Front St., gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo brolio (Ja
kubčionienės) Jono Rumšos, 
mokytojo, kuris anais metais 
lankėsi Amerikoj. Laišką ra
šytas vokiškai, tik 25 žodžių, 
išsiųstas iš Rumšiškių, Kau
no apsk., ir siųstas per Rau
donąjį Kryžių. Rašytas vasa
rio 26 d. Tad ėjo 5 mėn. 
šo, kad sveiki ir gyvi ir 
vena Rumšiškėse. Atgal 
Įima siųsti taipgi tik 25
džius, anglų kalba, per Rau
donąjį Kryžių.

Jakubčionių šeima 
apsidžiaugė, gavus nors 
trumpą žinią nuo savųjų.

Petruliij padėka
Reiškiame padėkos žodį už 

netikėto bankieto surengimą 
mums liepos 25 d. mūsų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakčiai paminėti Lietuvių Pi
liečių klubo svetainėje.

Puotą surengė p. Kivitai ir 
Kūrai parapijos dr-jų vardu. 
Jiems pagelbėjo Bagočiūnai 
ir P. šlapikas.

Dėkojam parapijos kuni
gams — kleb. J. Balkūnui ir 
J. Kartavičiui už atsilanky
mą ir už išreikštus nuošir
džius linkėjimus.

Taip pat dėkojam svočiai 
A. Kivitienei už tokį gražų 
pyragą ir svotui P. Kurui už 
gėrimus, šv. Rožančiaus, Al
toriaus dr-joms ir Moterų S- 
gos 30-tai kuopai už taip gra
žias ir brangias dovanas, — 
tų draugijų priešakyje buvo 
jų pirmininkės Kivitienė, Ku
rienė ir Šimkienė. Dėkojam 
V. Ražickienei už dovanas ir 
sveikinimus, p. Grinevičiams 
iš Harrison, N. J. už atsilan
kymą ir dovanas, o taipgi šei
mininkėm V. Višniauskienei 
ir J. Kunickienei už tokių 
skanių valgių pagaminimą, ir 
F. Kurienei, O. Osteikienei ir 
M. Mereškevičienei, patarna
vusioms prie stalų.

Dėkojam ponams Kivitams 
už atsilankymą ir sveikinimą 
nuo 29-tos Mot. S-gos kuopos 
ir visiems svečiams už atsi
lankymą, parodytą nuoširdu
mą ir meilės kupiną širdį.

Mes niekados nepamiršim 
šio taip gražaus įvykio.

Ona ir Pranas Petruliai

— Ką tas Bimba jums pa
darė, kad taip jį garbavojat? 
— sakau.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6406 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
537 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HOLZSCHLAG
5th Ave., Brooklyn, N. Y.6206

su seimą.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Liepos 22 d Lietuvių Pilie
čių klube įvyko mėnesinis 
siuvėjų susirinkimas.

Buvo pranešta apie pirmo 
pusmečio pajamas ir išlaidas. 
Per pirmus 6 mėn. buvo išmo
kėta $2,000. Bet taip pat 

suma 
klu-

stambi 1,000 dolerių i 
buvo grąžinta kriaučių 
bui. Ižd. Pr. Milašausko 
skaita priimta.

Atsilankė atstovas

apy-

Borough of / Brooklyn, 
be consumed off the

Ra- 
gy- 
ga- 
žo-

labai 
ir

Maspetho Žinios
Liepos 26 d. šv. Onos soda- 

licija Atsimainymo bažnyčio
je priėjo prie šv. Komunijos 
savo šv. Globėjos garbei ir 
turėjo bendrus pusryčius. 
Svarbiausias kalbėtojas bu
vo dvasios vadas kun. J. Bal
konas.

nuo 
draugijų Amerikos Raudona
jam Kryžiui pirkti ambulan- 
sui ir prašė, kad siuvėjai taip 
pat prisidėtų. Pasitarę siu
vėjų susirinkimo dalyviai nu
balsavo ambulansui skirti 
500 dolerių. Ta proga paskir
ta 25 doleriai nukentėju- 
siems nuo karo Kinijoj.

K. Kundrotas pranešė a- 
pie siuvėjų pikniką, šiemet 
piknikas bus didžiausias vi
soj mūsų istorijoj ir davė 300 
dolerių pelno, o gal ir kiek 
daugiau.

Buvo pranešta, kad dirb
tuvėse, kur buvo kelias savai
tes sustoję darbai, darbas 
jau vėl eina. Tos dirbtuvės, 
kur darbai ilgiau buvo susto
ję, kaip Atkočaičio ir Rau- 
bos, nuo šio pirmadienio vėl 
pradeda darbą.

Gintaras

FEDERACIJOS NARIAMS

_.s»TUVIU RAKANDŲ KRAUTUVE
INUllvu - • e
GB 1645

of the AI«Si« | 
996 Coney, rw.’ I 
County of I 
PreBi“^j| 

996 Coney “>-^1 
NOTICE B 
rp ?^51 »
to sen -<nr 417 Grand Street,

Tel. EVergreen 7-8451
SX01 IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 

low peikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
notice b ^’i palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis. 
gb 
to w11 Kabe * vii 
of the 1201 fttaf * 6 
County of 
premls» | 

1201 FosW 

NOTICE a

of the A^c- X- 
1307 Fost®^5 ! 
County 
premise* įįV ' ■ 
1307

Brooklyn, N. Y.

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

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

SVARBUS SUSIRINKIMAS

lodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo Biznio Skyriaus susi
rinkimas bus penktadienį, 
1942 m. liepos (July) 31 d., 
280 Union Ave, Brooklyn, N. 
Y. Visi nariai privalo daly
vauti, nes Klubo gerovė pri
klauso nuo pačių narių.

Klubo Direktorių Valdyba

— Jis tai mums asmeniš
kai nieko nepadarė, bet štai 
tas ablavūkas prisispyręs 
tvirtina, kad Bimba visada 
stojo už demokratijas ir dar 
sako, kad Bimba nėra sveti
mos valstybės agentas.

— Ar jis yra svetimos val
stybės agentas, tą galėtų nu
statyti FBI paskaičiusi jo 
praeities raštus, bet kad jis 
būtų demokratas, tai tuo nie
kas netiki.

Tuo tarpu tas bendrakalbis 
tik šmakšt iš kišenės perei
tų metų vasario 27 d. Laisvę 
ir sako:

— Tada, kai tik viena An
glija bekovojo už demokra
tijas, nes kiti buvo jau per
blokšti, tai vo ką tas Bimba 
rašė: „Gelbėjimo laivui truk
do dabar Anglija. Kaip kokia 
ryklė, ji būtinai nori kovoto
jų mirties Prancūzijos kon
centracijos stovyklose.”

Skaitau toliau tą skiltį pir
mam puslapyje, ant kurios 
padėtas užrašas „Krislai”, o 
apačioje juoda ant balto pa
rašyta „A. Bimba”:

„Pereitą antradienį, prieš 
eisiant į Mecca Temple, ant 
Broadway užklydau į „News 
Reel” teatrą. Už 28 centus ga
li visą valandą žiopsoti ir žiū
rėti žinių paveiksluose.

Beveik visos žinios apie ka
rą. Propaganda už karą pli
ka, visai nuoga.

Mačiau vienoje pusėje vi
sus aniuolus, o kitoje pusėje 
visus velnius. Visi anglai ir 
graikai aniuolai, o visi vokie
čiai ir italai velniai.

Graikijos karalius 
džiausiąs pasaulyje demo
kratas.” Kruvinasis Graiki
jos diktatorius Metaxas, ku
ris neseniai pasimirė, buvo 
graikų tautos Maižiešius.

Churchill net nebetinka su 
griešnaisiais maišytis. Jis tu
rėtų gyvas sėdėti po dešinei 
Dievo Tėvo. Vienas žiūrovas 
sušuko Aleliuja. Aš pridū
riau, ne taip garsiai: Amen. 
Ir atsistojęs išėjau.”

— Taigi, — sakau — Bim
ba „pasimeldė” ir net dar 
Amen pasakė.

— Jeigu pats sakai, kad 
Bimba nėra svetimos valsty
bės agentas, tai pasiskaityk, 
ką jis apie Amerikos žmonių 
mylimiausią ir gabiausią Pre
zidentą rašė:

„Keturis ištisus metus F. 
D. Rooseveltas prezidentaus. 
Keturius ištisus metus Brow- 
deris sėdės kalėjime. Per 
šiuos metus Amerika bus į- 
traukta ir baigs karą.

Ar ne puikiai viskas su
puola?

Berods, pernai pavasarį 
Browderis Bostono prakalbo
se pasakė, kad Jungtinės Val
stijos visapusiai pribrendu
sios greitam perėjimui prie 
socializmo.

Prezidentas reporteriams 
pasakė: Tai išdavystė. Brow
deris turėtų už tai pakūtavoti 
už grotų.

Taip ir padaryta. Matote, 
kaip visi mūsų piliečiai lygūs 
prieš žodžio laisvės įstaty
mus.”

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

Hartforde Kolumbo Vyčiai 
reikalauja, kad „New York 
Post”, už senatoriaus Walsh 
šmeižimą, būtų patrauktas 
atsakomybėn.

ANNA
537 Nostrand Ave.,

KELTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut Rate Dairy)

563 Nostrand Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9245 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 

(Confidence Pure Food Mkt.)
637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 1 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
1312 Nostrand Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HOFFMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1409 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1363 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

253—7th
HUGO B. LOHSE

Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE 
GB 1404 
to sell beer, . . .
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

i of the Alcoholic Beverage Control Law at 
I 182 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
' County of Kings, to be consumed off the 
premises.

182—7 th
GEORGE 

Avė.,
MULLER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1489 
to sell beer, 
of the Alcoholic peverage Control Law at 
302 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

at retail under Section 107

the

302—7th
JOSEPH CORTESE

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 2179 
to sell beer, _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

at retail under Section 107

164 Park

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.) 

Place Brooklyn, N. Y.

HENRY
1519 Nostrand Ave..

CORDES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1541 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES & FRED SCHROEDER 
1541 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 1527 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

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

at retail under Section

the

the

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2400 has been issued td the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 9026 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
to 
of

No.

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

ANNA MERETYK 
(Caton Dairy & Grocery)

2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK 
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERSEPHONE KOUMIDES 
1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOD 
(The Foster Del.)

1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1942 has been issued to the undersigned 
to sell beer.
of the Alcoholic Beverage Control Law at
67 ' ... " ‘ - ZZ...
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107

Webster Ave., Borough of Brooklyn,

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

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9497 has been issued to the undersigned 
to sell b;er. at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HEITMEYER
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1293 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHTLL 
1293 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1442 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

3442 Fulton
FRANK KKESSE
St., Brooklyn, N

hereby Riven that License

the

No.NOTICE is . .. _
GB 6359 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings 
County of 
premises.

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

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALOIS JACKLITSCH
167 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
JEANNE GOTTHETL

(Century Food)
Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 

. premises.

1130

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

Flattush Ave., Brooklyn, N.

the

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 
premises.

592 Central
ANDREW STECK
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

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

865 Fulton
RUDOLF MEYER
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

NOTICE is _____ „___ ______ ....
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 
premises.

Avenue, 
Kings, to be consumed off

No.

the

(S.
6751—5th

SAM ZOLOTOR
& J. Dairy and Grocery)
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __
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.

680 Jamaica

No.

LENA HAUSCH
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ ____ ______ ....
GB 1691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
17 * . “ _ Z. :___
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
ALBERT 
17 Gates

at retail under Section 107

Gates Avenue. Borough of Brooklyn,

SCHOENFELD & PHILIP SIEGEL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1470 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

FOSTER AVE.
9423 Fester Ave.,

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

at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MARKET., INC.
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 
GB 1505 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

License No. 
undersigned 
Section 107

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 
County of 
premises.

563 Wilson

Avenue, 
Kings, to

PETER 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ALBERS
Brooklyn, N. It.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

153—7th Y.

No.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

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

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

Karo Bonai yra saugiau
sias taupymas, koks tik gali 
būti.

NOTICE 
GB 10171 
to sell beer, ____ ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1009 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
(Tilden 

1009 Flatbush Ave.,



AMERIKA6

ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS
---- -------------------- —--------- =====

Šokiams Gros AVIŽONIO Orkest.

METINIS D 1Nl ■' W J METINIS
---- • ----

1Bus įdomi programa, Karališkos „Šeimos” rin
kimai ir kiti įvairumai 

•
Pradžia 1 vai. popiet

Sekm.9 llugp.-Aug. 9d.,’42 Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

KLASČIAUS - CLINTON PARKE
Betts ir Maspetli Avenues Maspeth, N. Y.

k.— --------------------- --------- ------— ------- ------------------------------------------------------------------------------

Įžanga — 50 centų

............. . ............... ..... ~ .

Apreiškimo 
Parapija

Pasisekęs piknikas
Apreiškimo par. piknikas 

liepos 26 d. Klasčiaus parke 
praėjo gražiausiu pasiseki
mu. Tai bene geriausiai pra
ėjęs šios parapijos istorijoje 
piknikas. Žmonių — pilnas 
parkas ir salė. Nuotaika — 
gyviausia. Tvarka—gražiau
sia.

Programai vadovavo pats 
klebonas, kun. N. Pakalnis. 
Choras padainavo kelias dai
nas. Choras pasirodė gausiai, 
tvarkingai ir gražiai. Klebo
nas įteikė naujai išrinktajai 
„karališkai šeimai” atitinka
mas dovanas.

Labai daug gyvumo suda
rė „karališkos šeimos” rinki
mas. Po didelių, įdomių „var
žybų” rinkimus laimėjo: muz. 
Jonas Jankus — karaliumi; 
Elžbieta Kašėtienė — kara
liene, Ona Nadzeikaitė — ka
ralaite ir Antanas Trinkūnas 
— karalaičiu. Artimiausi jų 
konkurentai buvo VI. Zaukus, 
Agnieška Okienė, Florence 
Masiulytė ir Konst. Kazlaus- 
kis.

Parke sklido lietuviškos 
dainos, visi maloniai šneku
čiavosi ir vaišinosi. Pažymė
tina, kad labai daug jauni
mo dalyvavo.

Moterų piknikas
Apreiškimo parap. Gyvojo 

ir Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos šį sekmadienį, rugp. 2 d„ 
turės savo išvažiavimą į For
est Park.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti.
' Jeigu tą dieną lytų, tai vi

si prašomi susirinkti į para
pijos salę, ir ten įvyks tam 
pačiam tikslui programa.

Pelnas skiriamas parapi
jai.

pirmadienio iki penktadienio. 
Pilnų informacijų reikalu 
kreiptis: WPA Education 
Service Center, 239 E. llth 
St., Manhattan; telefonas — 
GRamercy 7-1966.

ONINIŲ VAKARAS

RUOŠIASI PILIEČIAIS

Onų pagerbtuvės
Angelų Karalienės parapi

jos Amžino Rožančiaus su
rengtas Onų pagerbimas šį 
sekmadienį praėjo sėkmin
gai.

Penktą valandą svetainė 
jau buvo pilna žmonių. Vaka
rą pradėjo pirm. Ona Sijevi- 
čienė, pasakydama įžanginę 
kalbą ir programos vedėja 
pakviesdama M. Brangaitie- 
nę.

Mūsų vargonininkas Dul
kė su savo koristais padaina
vo sveikinimo dainelę. Solis
tai buvo Kižienė, Lašaitė. 
Starkiūtė ir B. Dulkė. Paskui 
buvo pasveikinta pirmininkė 
už pasidarbavimą draugijoj 
ir suteikta dovanelė nuo na
rių.

Kalbėjo Gyvojo Rožan
čiaus vicepirm. Putinienė, 
misijon. kun. Stašaitis, kun. 
J. Laurynaitis ir kleb. kun. J. 
Aleksiūnas, kuris dėkojo už 
gražų pasidarbavima. ši pro
gramos dalis buvo tikrai link
sma. Nuotaiką dar labiau pa
gyvino vargon. Dulkė su ko
ristais, sudainuodami keletą 
dainelių.

Šiam vakare dirbo V. Že- 
mantauskas, Pusvaškis, Tva- 
skienė, Plioplienė, šarkaus- 
kienė, Pankevičienė. Petrilio- 
nienė, sąjungietė Adomaitie
nė, Janušienė, Kamarauskie
nė, Neniuvienė, V. Kazėnaitė. 
Aukomis prisidėjo Šimanskis 
ir Petkauskas.

Visus kitus pagelbėjusius 
nepajėgiam nė suminėti — 
todėl atsiprašome tų kalbėto
jų ir darbininkų. Didelė pa
dėka priklauso visiems daly
vavusiems vakare.

Pelnas eina bažnyčios rei
kalams.

Skirta Angelų Karalienės 
parap. orkestrui---- 54.00

„Miss Lithuania” ir „Miss
America” kostiumai -18.00

Pašto, telegrafo ir tele
fono išlaidos----------37.10

Parade popieriniai kar
dai (100) 10.00

Spauda 5.65
Krepe popiera 3.72
Čekių sąskaita 1.50

Viso išlaidų $254.74
Pajamų $806.00
Išlaidų 254.74

Jįktis.

AMERIKOJ
LEKŲ VI
KULTOR

SAI

Liepos - July 31, lj

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9226* 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarusi ^brys, ra-
^ečiųka-

EINA KA

Entered as Seo
Office at Brool

Kauk
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868 <
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždarytai

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

^Visi lie
kanai ten 
įtikdami 
,.įtani labai

je pasiryžę 
įe taip pat 
^pergalė 
£jei. Lietu- 
riiilausomy-

WPA vedamuose švietimo 
kursuose da rbas vyksta ir va
sara. Štai, Bronxe 34 asmens 
renkasi keturis kartus savai
tėje ir mokosi anglų kalbos ir 
Amerikos istorijos. Tuos kur
sus organizuoja teisingumo 
departamentas.’ Visi kursų 
dalyviai, nežiūrint tikybinių, 
tautinių bei rasinių skirtu
mų, turi tik vieną troškimą— 
tapti Amerikos pilieičais.

Kursu dalvviai vieningai 
pareiškė, kad pasaulyje nė
ra kitos valstybės, kuri savo 
piliečiams duotu tiek laisvės, 
teisingumo ir tolerantišku
mo, kaip Amerika. Vienas 
kursu dalyvis taip pareiškė: 
„Ši klasė yra puikus demo
kratijos paveikslas: čia mes 
esame iš viso pasaulio ir nie
kas iš mūsų nenori viens ki
to sunaikinti dėl rasės ar ti
kybos skirtingumo. Mes nori
me išsiauklėti amerikietiška
me gyvenimo kelyje ir gyven
ti taikoje ir laisvėje.”

Minėtą 34 asmenų klasę su
daro įvairaus užsiėmimo as
mens: biznieriai, muzikas, 
mėsininkas, mašinistai, ke
lios šeimininkės ir t.t. Penki 
kursantai turi savo sūnus ka
riuomenėje. Viena kursante 
yra motina aštuoniolikos vai
ku, kurių trys yra kariuome
nėje.

WPA švietimo kursai duo
dami dykai suaugusiems nuo 
17 metų; kursai duodami nuo

„MALDŲ ŠALTINIS”

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.

LINKSMOS ONINĖS

Liepos 25 d. pagerbti O. 
Daubarienei įvyko linksmas 
vakarėlis jos vardinių proga. 
Buvo graži programa. Įteik
ta gražių dovanų ir palinkėta 
ilgiausių metų.

Vaišėse dalyvavo V. Dau
barai (tėvas ir sūnus), E. 
Daubaras, Montvilai, Dobro- 
volskiai, Terebeizai ir dukre
lė, Roberts ir Kubilius.

LIETUVIU KOMITETO 
„NEW YORK AT WAR” 

APYSKAITA

1942 m. birželio 13 d. „New 
York at War” parado reika
lams draugijos, klubai, kuo
pos ir pavieniai suaukojo 
$806.00.
Išlaidos:
Amerikos vėliavukės $90.90 
Medžiaga Lietuvos
vėliavoms ---------------33.87

Lieka $551.26
Dar yra neapmokėta $36.94 

filmavimo sąskaita.
Fondo likučiai laikomi Uni

ted Industrial Banke, Brook
lyn, N. Y.

Komitetas:
Adv. K. R. Jurgela, pirm. 
Kun. J. Bailumas, vicepir. 
Pr. Bajoras, sekret.
J. Garšva, iždin.,
A. Garšvaite, fin. sekr., 

Fin. Kom.:
J. Ambrozaitis, 

J. Ginkus.
Iždo Globėjai:

Pr. Milas,
J. V. Stilsonas.
Komiteto prezidiumas nau

dojasi šia proga padėkoti vi
siems gerb. aukotojams už 
trumpu laiku sudėtas aukas. 
Komitetas neturėjo galimy
bės įvykdyti planus dalyvavi
mui parade, kaip buvo užsi
mota, bet daryta viskas, kas 
buvo galima. Ponios O. Rimi- 
dienė, ir O. Šeputienė teikė
si padirbėti ir pasiuvo 100 
Lietuvos vėliavų. Ačiū joms 
už tokį pasišventimą! Ateity 
Brooklyn© lietuviškoji visuo
menė turės 100 nenaudotų 
Suvienytų Valstijų ir Lietu
vos vėliavų, kurias galėsime 
panaudoti progai pasitaikius. 
Šiuo tarpu tos vėliavos lieka 
aukotojų nuosavybe. Be to, 
kun. J. Balkūnas teikėsi ko
miteto reikalais lankytis 
Washingtone, bet jokios sąs
kaitos nepateikė ir atsisakė 
atlyginimą priimti. Kun. J. 
Laurynaitis lavino savo pa
rapijos berniukų orkestrą ir 
vaišino berniukus po para
do, bet irgi atsisakė atlygi
nimą priimti. Radio progra
mų vedėjai, pp. J. Ginkus ir 
J. Valaitis, teikėsi paaukoti 
savo radio laiką, už kurį jie 
turėjo mokėti, skelbdami ko
miteto planus, bet sąskaitų 
nepridavė. J. Garšva ir kun. 
N. Pakalnis leido nemokamai 
naudoti savo patalpas pasė- 
džiams ir nesutiko priimti 
atlyginimo bent už elektrą. 
Visa eilė komiteto ir komisi
jų narių daug laiko ir pastan
gų padėjo, kol ši istoriška lie
tuvių eisena „New York at 
War” surengta. Jie irgi jokio 
atlyginimo už tai neėmė.

Visiems šiems sužymė
tiems asmenims, visiems ne
įvardintiems darbuotojams, 
visiems ilgos eisenos daly
viams tariame lietuvišką ir 
širdingą ačiū!

Vykdant komiteto nutari
mą, pranešame, kad draugi
jų atstovų konferencija įvyks 
rugsėjo 20 d„ 1942 m„ Aprei
škimo parapijos salėje. Kvie
timai draugijoms netrukus 
bus išsiuntinėti.

K. R. Jurgela, pirm. 
Pr. Bajoras, sekr.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

Bayonne, N. J. LICENSES

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, Ni
(Williamsburgh Bridge Plaza) pažymima, 

kilmės ka-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS J
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate |
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ (
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTT

Juozas Ginkus
495 Grand Street, - Brooklyn, N

Tel. tdikorpora-
5V.es First

, iii lietuviai
Geriausias pasirinki įlilŽOSl A- 

^ėje. Ge- 
getoio di-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
29 Wilson 
County of 
premises.

29 Wilson

retail under Section
Beverage Control Law at 

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

FRANK MESSINEO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE 
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
564 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

VERONIKA SKODIS 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Wythe 
County of 
premises.

564 Wythe

npijos kie
liukė 60 

Ib jubiliatą 
kad jis

NOTICE is hereby given that Li 
EB 563 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contra 
1103 Avenue M, Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

HYMAN & MAX LIEBER! 
1103 Avenue M, Brooklj

NOTICE is hereby given that Li 
EB 1624 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under & 
of the Alcoholic Beverage Contra 
2814 W. 36 Street. Borough of .
County of Kings, to be consumi JW 13031 
premises.

2814 W.
HARRY SOBOL /| 

36 St., Brookl

is hereby given that LI 
has 1

•^sNewar-

icreoy given cnat ui „ , .
been issued to the ui '”-1 IT KltH 

merktos

NOTICE
EB 2268 ___  _____ _
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contri 
243 Bushwick Ave., Borough of

premises.

Parapijos daržo atidarymas
Rugp. 16 d., sekmadienį, 2 

vai. popiet, Įvyks iškilmingas 
parapijos daržo atidarymas. 
Neseniai daržas puikiai ištai
sytas ir pritaikintas pikni
kams. Bus orkestras, įdomūs 
įvairumai ir galybės praš
matnumų. Laukiami ne tik 
vietiniai, bet ir apylinkės lie
tuviai atvykstant į šias iškil
mes. Bus pravesti stambūs 
laimėjimai.

Novena prie šv. Onos pra
ėjo gražiu pasisekimu. Ją ve
dė kleb. kun. M. Kemežis ir 
kun. Dr. A. Jagminas. M.I.C.

Šiuo metu parapijos bažny
čia gražinama iš lauko. Ne
seniai padarytas salės atnau
jinimas. žodžiu, čia visą lai
ką vyksta didelis judėjimas.

Lake wood Park, Pa.
Rugp. 15 Lietuvių Diena
28-toji Lietuvių Diena į- 

vyks Lakewood Parke, neto
li Mahanojaus miesto, Pa., 
rugpjūčio 15 dieną. Diena ne
bus mainoma, jeigu lytų.

L. Dienos komisija prane
ša, kad kaip paprastai Šv. Mi
šios bus atnašaujamos 11 vai. 
rytą; programa prasidės 3 
vai. po pietų; vakare bus šo
kiai, kurių visas pelnas eis L. 
Dienos tikslams.

Šiemet manoma padaryti 
programą daugiau patriotinę 
negu praeityje, atsižvelgiant 
į karo būtį pasaulyje. Progra
ma bus įdomi ir pamokinanti.

L. Dienos pelnas skiriamas 
šiemet seserų vienuolynams, 
būtent: Kazimieriečių. Pran- 
ciškiečių ir Jėzaus Nukry
žiuoto.

Toliau bus nuosekliau pra
nešta apie visos dienos tvar
ką ir programą,

Kviečiame visus lietuvius 
iš toli ir arti dabar pradėti 
rengtis atvykti į lietuvių di
džiausią išvažiavimą Ameri
koje.

L. D. Rengimo Komisija.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been. issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■175 Sackman Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
475 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Park Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS, INC. 
865 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE CORP. 
436 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
991 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEWEL BEER DISTRIBUTORS 
991 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES & NATHAN 
JAREMBINSKY

556 — 6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
| GB 1706 has been issued to the undersigned 
' to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

JOHN MAHLSTEDT
5705 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
GB 1722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI
353 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA KANE
178 Smith St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGI VYRAI

Prie bendrų, įvairių darbų 
dirbtuvėje (machine shop). 
Patyrimas nereikalingas. Yra 
daug viršvalandžių. Prašome 
kreiptis:

Bonai perka bombas. Tad 
pirki Karo Bonus ir būki 
bombarduoto ju.

Aurora Electric Co„ 
323 Berry St„ 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HERTWECK & NESSLER
151 Furman St., Brooklyn, N.

the

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5401 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. 

5401

be consumed on the

ANTON 
7 th Ave.,

BOUR
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1054 Bush wick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK J.
1051 Bushwick Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BUCHHEIT 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby giveit- that License No. 
EB 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9320 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JANE E. WILLIAMS
9320 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington, Maas.

Šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys, Jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

i .85
1.25
3.00

13.00

Galima gauti ir

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

r- i

ę

Lietu viską
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

$

$

JOSEPH MESKAUSKAŠ ; daibSS, 0 
7" . . . . . . . . . . . a išgelbėta.

iminės bė- 
aNewarko

243 Bush wick Ave., Brookl

NOTICE is hereby given that LI 
EB 771 has been issued to the 0 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contra 
4410 12 Avenue H, Borough of
County of Kings, to be consumi 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410 — 12 Avenue H, Brookl 

NOTICE is hereby given that I CjfOS dlT- 
GB 1874 has been issued to the I . 
to sell beer, nt retail under St 
of the Alcoholic Beverage Contra 
517 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumj 
premises.

AMALIA SPILIOTES; 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Ave., Brook
-------------------------- ..

NOTICE is hereby given that L 
GB 1679 has been issued to the J 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contrt 
584 Lafayette Ave., Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

lineliui il-

įsonių!

■hiLeonar- 
ihguoja 

ilgas 
jjtas dide-

VICTOR SQUERI, 2| if LietU-
2® darbo 
• Penkiolika 
•šiomis iš- i °1 - ,« w 

sun* Draugui”

584 Lafayette Ave., Brookl; 
-----   I

NOTICE is hereby given that I 
GB. 2341 has been issued to the'i 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Centre 
255 Quincy Street, Borough of 
County of Kings, to be cons 
premises.

(Sam’s Food Store) .. .
St., r

hereby given that I • llffl hikį 
GB 2577 has been issued to the 1 “
to sell beer, at retail under S ^pnilciDU 
of the Alcoholic Beverage Contra® " r“ 
396 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Hroo

255 Quincy

NOTICE is
BrooM i gyvybinių

redakto- 
iiniutis at-

NAMAI-BARGE
’’Amerikosc _ _

Norintiems pirkti ar 3 pinninin- 
duoti savo namus, aps ?4jos sek
ti save ar savo nuosay ^iaiirii- 
apsimoka kreiptis žem 
žymėtu antrašu. Čia; 
kreiptis ir „War Dams 
draudos reikalais. G 
namų bargenai iš visų 
kių yra suregistruoti- 
pasirinkimui. Rašykit 
fonuokite arba asmi 
kreipkitės —

J. P. MACHU

«*> darbo

Wties 
'-dar ilgai 
’ ’larbiuo-

w susi-

— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ^dori3us
Real Estate & Gen. Ins ^jjfovios 
86-56 85 St„Woodhave

(Prie Forest Parkway st Tolėją
W taikai

Tel. Virginia 7-11

Telephone Rd
EV 7 - 1670 VI 1

JOSEPH VASTU1

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

Ė
ri

Rygoje 
s>karo 
^Ameri- 

laisvę 
i? ^etu" 
pnis pa- 
f Abu jie 

pos tu- 
k?ybę’ i

HAvemeyer 8 - 023jvmą.
R A L PH K R U d 
FOTOGRAFE * 

65 - 23 GRAND AVEPtaisinė- 
Maspeth, N. Yj|^ pasigv-

j'011!!® die-

Rugpiūčic 
pranešta, k; 
ko prasivers 
tuose į pietį 
šiaurės vak 
lingrado. F 
tose vietose 
labai didelio 
kiečiai kelio 
tė iš lėktų1 
šiutininkų į 
svaidžiais ir 
kais. Šių iši 
rių uždavinį 
išsprogdinti 
trus, ypač gi

Vokiečiai 
Vorošilovski 
180 mylių į ] 
vo ir pasiek 
keliose viete 
nime labai s 
nauji kazok 
raiteliai, ap, 
niausiais gii 
kiečių eiles, 
nešimai aišk 
zokų kavalei 
mai atsispir 
mechanizuot

Šiuos žod 
kiečiai buve 
Maikopo ai 
kurios duodi

GRAIK
nomis lenk; 
skųsti tos pj 
narnomis lei 
mis.

Mat, „Chi 
ir „Chicago 
raščiai savo 
gai parašė, k 
prieš 532 me 
tuviai draug 
dovaujami d 
nerolų” — 5 
ir karaliaus 
sos žodis len 
tinka ir jie 
čiuojasi save

Nejaugi ji 
kad Vytautą 
lių Kęstučio 
buvo lenkai:

„Amerikos 
vybė deda i 
kad mūsų lai 
kad mūsų s 
tiksliausiai 
„Amerikos” 
darbų užsak 
laikai, tačia 
drąsių žygių 
„Amerikos” 
visada pagel

Šiomis di 
kos” spausti 
mašiną. Sen, 
dešimt metų 
jusi, pasenui 
automatinė, 
rūšies. Neh 
pirkti, nes 
kėjo įrodyti; 
mūsų įstaigs 
atstovai išty 
padėtį, aukšl 
leido naują i

Nauja ma 
Ja bus spai 
spaudos dari 
atliekama da 
riau, tinkam: 
buvo įmanon 

Malonu či; 
jau turime i 
šinos fondo 
Juo yra Alf 
čius iš New 
kaip naudinj 
na, jis patic 
palinkėjo . . 
100 asmenų, 
paremtų nau 
dą.

Tikime, ka 
čius bus pad; 
pradžią, kur 
šią ateitį.
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