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icio 16 d. „The New 
mes” savo įžanginia- 
psnyje apie Atlanto 
;urėjo labai neatsar- 
į: „Mes daugiau ne- 

kad mažos valsty- 
ūti suvereninės.”

ių minčių kiti laikraš 
ksčiau nevengdavo 

areikšti, bet „New 
mes” visada stovėjo 
tautų, didelių ir ma
ls teises. Tokio dien- 
eigiamas pasisaky- 
žųjų tautų suverenu- 
alų labai įspėjantis, 
š kažkur pradedama 
n stumti mintis, ruo- 

' nerikiečių visuomenę 
GERIAUSIOS!^ nusisukti nuo idea- 

įmerikietiško kelio, 
iro mažųjų tautų vil

Alfred J.
(Vendus)

ADVOKATU
9 So. 4th Street, 

(WilliamsburghBrt^:

1. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PU

SRYCIAI—PIETOS—VAKARIENt 
5KRYMAS gamintas namie ii geriataa > 
usių bravorų. Parengimanu priimam] į?

Juozas Ciį
5 Grand Street,

ICENSES
is hereby given that License No. 

has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 
Jcoholic Beverage Control Law at 
venue M, Borough of Brooklyn, 
,f Kings, to be consumed on the

MAN & MAX LIEBERMAN 
nue M, Brooklyn, N. Y,

NOTICE,.

to rife 
of

ų tautų suverenumo 
ės ir nepriklausomy- 
iraugai turėtų būti 
.; reikia rūpintis, kad 
ikamose įstaigose ne
savo įtakos.

KAUTYNĖS SALIAMONO SALOSE 
JAPONAMS BUVO NETIKĖTOS

Washington. — Apie padė
tį Saliamono salose Laivyno 
departamentas šios savaitės 
pradžioje suteikė tokių žinių:

Japonai Saliamono salose 
užpulti rugpiūčio 7 d. anksti 
ryte. Japonams puolimas bu
vo netikėtas; jų 18 jūrinių 
lėktuvų nesuskubo nė pakilti 
—jie buvo sunaikinti vietoje. 
Amerikos marinai sėkmingai 
išlipo keliose salose, esančio
se Tulagi ir Gvadakanal apy
linkėje. Japonai stipriai gy
nėsi, bet jie buvo atremti ir 
atitinkamas skaičius jų karių 
pateko nelaisvėn.

Amerikos kariai ir ginklus 
vežę laivai buvo saugomi 
šarvuotlaivių ir naikintojų; 
Amerikos laivus pirmiausia 
puolė japonų salų pakrantes

saugoję lėktuvai, kurių su
naikinta mažiausiai 18. Rugp. 
8-9 d.d. naktį Amerikos lai
vus puolė japonų šarvuotlai
viai ir naikintojai; įvyko di
delės kautynės nakties me
tu; priešas buvo priverstas 
pasitraukti; nuostolių buvo 
abiejose pusėse.

Dabar ir patys japonai pri
sipažįsta, kad amerikiečiams 
pavyko išsikelti Saliamono 
salose; anksčiau jų radijas 
skelbė, kad amerikiečių puo
limas atremtas, kad daugy
bė Amerikos laivų sunaikin
ta, kad marinams išsikelti 
nepavyko. Japonai dabar 
aiškina, kad amerikiečiai pa
sinaudoję nakties migla ir iš
sikėlę . . .

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

36 Street, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

HARRY SOBOL
36 St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
►eer, at retail under Section 107 
leoholic Beverage Control Law at 
wick Ave., Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

JOSEPH MESKAUSKAS
vick Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 107 
leoholic Beverage Control Law at 
Avenue H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

KATHERINE ZANDER
2 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
las been issued to the undersigned 
ser, at retail under Section 107 
coholic Beverage Control Law at 
and Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

AMALIA SPILIOTES
(Purity Delicatessen) 

nd Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
er, at retail under Section 107 
coholic Beverage Control Law at 
ette Ave.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

VICTOR SQUERI
ette Ave., Brooklyn, -N. Y.

s hereby given that License No. ] 
as been issued to the undersigned i 
er, at retail under Section 107 , 
joholic Beverage Control Law at | 
i Street, Borough of Brooklyn, I 
Kings, to be consumed off the ,

SAMUEL BRINEN i
(Sam's Food Store)
St., Brooklyn, N. Y. ■

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

EDDIE SCHERTZ ER
id Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

, at wholesale under Section 107 
oholic Beverage Control Law at 
in Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

■JBROOK BEVERAGE CO.
n St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

, at wholesale under Section 107 
jholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

BEER DISTRIBUTORS, INC. 
ve., Brooklyn, N. Y.

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

iholic Beverage Control Law at 
s Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

FELD BEVERAGE CORP.
i St., Brooklyn, N. Y.

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

holic Beverage Control Law at 
i Avenue, Borough of Brooklyn, 
Sings, to be consumed off the

L BEER DISTRIBUTORS
i, Ave., Brooklyn, N. Y. j

m su minėta „New 
mes” straipsnio pas- 
4 žodžių rašytojas 
o 17 d. nusiuntė 
ork Times” redakto- 
io turinio laišką — 
ią:
vedamajame straips- 
jpiūčio 16 d. Jūs pa- 
į kad Jūs „daugiau 
te, kad mažos vals
ai būti suvereninės”, 
a nuomonė būtų mū- 
.usybės viešas tikėji-

P=ia

Nona i, 
EB BĮ į, 
to rite 
of tai-. 
1111 tai 
a«

1111 Eta; >

Nonai
EB Htei 
to rite 
of ta ta 
5« 
(tajfi 
peris

Yriu nusistatymas, tai kam
Nona i, ig skambiu žodžių vi- 
EBSItei ° 

to rite J 
of ta ta .
151 tas U

ižos, turės lygias tei-

ateities geresnį pa- 
r visos tautos, dide-

ijih^ i mažos ta utos negali 
rereninės, tai kokią 

EBUMii|n dideles tautos bu
rninėmis? Kur yra 
mažoms ir didelėms 
aptarti? Ar nebūtų

to rite 
of the 
Ml-S 
Coctj d t 
preha 

a’1-': jiška sakyti, kad tik 
Nonai! ji turi teisę laisvi gy- 
EB 791 te i ' brite 
of talki 
IMI Bris

renine valstybė, kaip K
1M Bsn

siekti laimes? Kokią 
•o žmonijai tokia ma-

VOKIEČIAI KAUKAZE NESUSTABDYTI

NOTICE »> 
EB m - 
brite 
of tafta 
9S29 A® 
Costj d t 
prasta

9S20 Ad

ja? Ar buvo ko Ame- 
ilėtis dėl suteikto pri- 
o tokioms mažoms 
inėms valstybėms, 
ętuvai, Latvijai ir Es- 
lejau jūs keičiate sa- 
statymą, kurs visada 
5 teisę ir niekada už

|0 ---- ----
pmūs Europos katali- 

I Jstybininkai, rašyto- 
, okslininkai) paskelbė 

įima, kuriuo kviečia 
es Tautas remti Ru- 
'oje prieš nacišką Vo- 
Pasirašiusiųjų tarpeViitu

į rę Belgijos premjerai 
jĮįji, ir van Zeeland, rašv-

dset, rašvtoias Mari- 
of. kun. Michels ir kt. 
akę už reikalą remti 
žmones, šie europie-U

RnAi< kiai pažymi, kad tuo
5 snni
Gilto'
5G»S#

letu reikia būti pasi- 
augoti ir komunizmo.

konM’
f

>»■

komisarai baisiai 
sietuvos, Latvijos ir 
J žmones. Miestuose 
las labai sunkus, nes 
į maisto. Kaime dar 
hniai lengviau, bet 
pavasarį nacių komi-

lietuviška
HUDE
;TI UŽKANDŽIAI

CASDIEN

)gi vieta užėjimui 
a MOTERIMS
JOLD Extra Dry Alus, 
is pasirinkimas visokiu 

gėrimų

>zas Zeidat
1RAND STREET
IOOKLYN, N. Y.

kiekvieno hektaro že- 
ininkas turės duoti 

jas:

Telep^

J0$ j tok as rekvizicij
reil£ ) iki 210 svarų rugi- 

tų; po 40—150 svarų
01^! žirnių, miežių ir dar

tų; po 40—1'50 svari)

w 

65-^

; 15 svarų mėsos; 320 
julvių. Sviesto nuo 
tios karvės — 120 sva- 
J reikalams ūkininkui 
asilikti tik po ketvir- 
svaro savaitei. Nuo 

nos vištos turi duoti 
Kinių; vilnų reikalau-

Rusijos pietiniame fronte 
vokiečių armija, nežiūrint 
milžiniškų nuostolių, šios sa
vaitės viduryje vėl pasistū
mėjo pirmyn, Stalingrado 
linkme. Rugpiūčio 18 d. pra
nešimai iš Maskvos skelbė, 
kad Stalingrado fronte rusai 
atmušė vokiečius kelias my
lias atgal, atsiimdami svar
bias pozicijas, Rugp. 19 d. 
pranešta, kad kontrataka ne
davė reikiamų pasisekimų, 
kad vokiečiai artinasi į Sta
lingradą.

Rugp. 19 d. Maskva prane
šė, kad vokiečiai per paskuti
nius tris mėnesius neteko 1,- 
250,000 karių, kurių 480,000 
užmuštų, o kiti sužeisti ar 
nelaisvėn paimti. Per tą patį 
laiką Rusijos karių nuosto
liai siekę 606,000. Rusų infor
macijų biuras praneša, kad 
vokiečiai Rusijos frontan tu
ri atsigabenę 70 divizijų ka
rių iš Italijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Slovakijos; taip 
pat jie turį įvairiais pažadais 
atviliotus atskirus dalinius iš

Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos ir Ispanijos. Šalia to, 
vokiečiai esą atsigabenę pri
verstinai mobilizuotų karių 
ir iš Lenkijos ir Čekoslova
kijos.

Pranešdami apie Maikopo 
aliejaus versmių patekimą 
vokiečiams, rusai pažymėjo, 
kad jie laiku spėjo išgabenti 
visas mašinas į saugias vie
tas, o pačios aliejaus vers
mės paliktos liepsnose; vo
kiečiams iš tų paimtų alie
jaus versmių vietovių nebū
sią jokios naudos. Taip pat ir 
dauguma gyventojų išgabe
nama, vokiečiams palieka
mos tik tuštumos.

Šios savaitės viduryje ru
sai mėgino pulti vokiečius į 
pietus nuo Leningrado, ta
čiau pirmieji puolimai nepa
vyko. Tais puolimais, matyt, 
norima atitraukti vokiečių 
didžiųjų jėgų subūrimą pie
tiniame fronte ir leisti mar
šalo Timošenko kariuomenei 
geriau persigrupuoti pietuo
se.

Prof. J. Eretas 
Sveikina!

Prof. Juozas Eretas, kuris 
dabar gyvena Šveicarijoje ir 
yra Friburgo universitete 
kancleris, vienam pažįsta
mam į Ameriką atsiuntė laiš
ką, kuriame prašo perduoti 
sveikinimus jo prieteliams: 
L. šimučiui, kun. I. Albavi- 
čiui, prof. A. Sennui, J. Lauč- 
kai, kun. J. Prunskiui.

Prof. J. Eretas savo laiške 
rašo: „Negaliu užmiršti tų 
laikų, kada kartu galėjome 
dirbti Lietuvai.”

Prof. J. Ereto adresas: 
Chancellerie de l’Universite

Fribourg, Switzerland

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 17 Kariui

Peru, Mass. — Rugp. 16 d. 
šios apylinkės kalnuose nu
krito didžiulis kariuomenės 
transportinis lėktuvas, vežęs 
20 karių. Trys kariai išliko 
gyvi, o septyniolika žuvo lėk
tuvo liepsnose.

Seržantas Robert Lee, ki
lęs iš Columbus, Ohio, pasi
žymėjo didvyriškumu. Išlin
dęs iš lėktuvo liepsnų, pats 
visai apdegęs, liepsnojančiais 
drabužiais, šoko gelbėti savo 
likimo draugų. Jis ištraukė 
du karius, kurie, tikimasi, iš- 
sveiks.

Antrojo Fronto Bandymas?
------------------------------------------------- H

Atvažiuos Čilės 
Prezidentas

Santiago. — Čilės vyriau
sybė ruošiasi prezidento Juan 
Antonio Rios kelionei į Jung
tines Amerikos Valstybes, 
kur jis bus prezidento Roo- 
sevelto svečias. Manoma, kad 
Rios lankysis ir kitose val
stybėse, kaip Meksikoje, Pa
namoje ir kitur. Jį yra pa
kvietusi ir Argentinos vy
riausybė.

Čilė ir Argentina yra vie
nintelės Pietų Amerikoje res
publikos, kurios dar palaiko 
santykius su ašies valstybė
mis. Čilėje paskutiniu laiku 
labai ir labai auga nuoširdes
nis palankumas Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Mano
ma, kad jau netoli valanda, 
kai Čilė nutrauks santykius 
su Vokietija, Italija ir Japo
nija.

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje paskelbė, 
kad iš šio pavasario kirpimo 
nuo kiekvienos avies reikia 
atiduoti pusę kilogramo vil
nų, o nuo kiekvieno ėriuko — 
ketvirtą dalį kilogramo (apie 
pusė svaro).

AMERIKOS LAKŪNAI PUOLA NACIUS
0---------------------------------------------------------------

L. VYČIŲ NAUJA CENTRO VALDYBA
Boston. — Lietuvos Vyčių 

30-tas metinis seimas išrin
ko tokią naują centro valdy
bą: pirm. Pranas Razvadaus-

ja po du svaru nuo kiekvie
nos avies.

Tokią naštą pakelti lietu
viui ūkininkui bus labai sun
ku; rekvizicijų neišpildy- 
mas bus lydimas įvairiausių 
bausmių. Bet lietuvis iškęs, 
ištvers ir vėl sulauks laisvės 
saulės! - *--

Ignacas Matuszewski, bu
vęs Lenkijos finansų ministe- 
ris, rugp. 18 d. lenkų ,,Nowy 
Swiat” dienraščio skiltyse 
parašė ilgą straipsnį apie 
„diplomatinį sąrašą.” Jis la
bai nustebęs, kodėl anglai ne
įtraukė Pabalčio respublikų 
atstovybių į naują diploma
tinį sąrašą, kurs išleistas 
rugpiūčio pradžioje.

Matuszewski pažymi, kad 
Lenkija, kenčianti lenkų tau
ta, niekada nepripažins Rusi
jai Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Jis nurodo, kad šių trijų 
valstybių paglemžimas būtų 
pavojingas Lenkijos nepri
klausomybei.

Pabalčio respublikų atsto
vybių išbraukimą iš diploma
tinio sąstato Matuszewski 
laiko nevykusiu anglų prasto 
išsiauklėjimo žygiu ir su pa
sitenkinimu pažymi, kad J. 
A. V. tebeveikia pripažintos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovybės.

kas (Boston; jis perrinktas 
antriems metams); vicepirm.
— Juozas Bulevičius (New 
York) ir inž. Antanas J. Ma
žeika (Pittsburgh) ; fin. sekr.
— Felicija Grendelytė (Bos
ton, antriems metams) ; prot. 
sekr. — Teofilė Aukštikalny
tė (Worcester, antriems me
tams) ; iždininku — Pranas 
Gudelis (Dayton, Ohio, an
triems metams) ; iždo globė
jais — Danielius J. Averka 
,Brooklyn) ir Leonė Šerentai- 
tė (Providence).

Seimas praėjo darbo ir gra
žių pasiryžimų nuotaikoje. 
500 organizacijos narių tar
nauja Amerikos kariuomenė
je; nutarta jų nepamiršti, pa
laikyti artimus santykius. 
Valdyba dės visas pastangas 
organizacijos veiklai išplėsti, 
daugiau naujų narių įtraukti 
kariuomenėn išėjusių eilėms 
papildyti.

AUKŠTOS KAINOS
„Kauener Zeitung” rašo, 

kad už vieną kiaušinį „juo
dojoje biržoje” mokama tarp 
80 pfenigių ir 1 markės, už 
pieno litrą — 2 markės, už 
litrą grietinės — 13 markių. 
Grietinės gamyba iš viso už
drausta. Už medines sanda- 
les, prie kurių pritaisytas o- 
dinis dirželis, mokama 15 
markių, už seną dviračio pe- 
dalį — 40 markių. Kaip žino
me, prieš karą oficialė mar
kės vertė buvo 40 amer. cen
tų.

Rugpiūčio 19 d. iš Londono 
paskelbta, kad anksti rytą 
Kanados, Amerikos, Anglijos 
ir Kovojančios Prancūzijos 
kariuomenių specialūs dali
niai išlipo keliose užimtos 
Prancūzijos vietose.. Susirė
mimai su vokiečių pakrančių 
sargyba ėjo kelias valandas. 
Kautynėse dalyvavę tankai, 
lėktuvai, patrankos. Išlipusių 
karių daugumą sudarė kana
diečiai.

Berlyno radijos skelbė, kad 
įsiveržę Sąjungininkų kariai 
turėjo išsikėlę tankus. Iš 
Londono nepranešta, kokius 
ginklus narsūs kariai varto
jo. Anglų radijo stotys visą 
laiką siuntė Prancūzijos ken
čiantiems žmonėms įspėjimą. 
Per radiją skelbta, kad šis 
įsiveržimas Europos sausu-

mon nėra tikroji invazija, to
dėl kvietė prancūzus būti ra
miais, nesiduoti vokiečiams 
išprovokuoti; kai ateis tikro
ji puolimo valanda, prancū
zai būsią painformuoti.

Šis pirmas didesnio laips
nio nedidelių kariuomenės 
dalinių įsiveržimas Prancūzi- 
jon gali būti laikomas kaip 
bandymas būsimiems žy
giams. Berlyno pranešimai, 
kad įsiveržėliai atsigabeno 
tankus, gali rodyti, kad vo
kiečiai nori propagandos ke
liu pasirodyti visoj Europoj 
labai galingais, kaip atrėmę 
platų puolimą. Žinoma, tuo 
jie pasigirs, kai įsiveržėliai, 
atlikę savo pareigą, jau bus 
sugrįžę į tą vietą, iš kur jie 
atvyko.

CHURCHILL TARĖSI SU STALINU

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos didiejLbombanešiai 
pirmą kartą aTT^nkę vokiečių 
užimtą prancūzų teritoriją ir 
ten bombardavo Rouen mie
sto apylinkėje kariniu at
žvilgiu svarbias vietas. Ame
rikiečių žygiui vadovavo gen. 
Eaker. šio generolo šūkis 
yra: „aviacijos viršininkai 
nesiunčia lakūnų, bet patys 
jiems vadovauja.”

Amerikos bombanešius ly
dėjo Anglijos ir Kanados ko
vos lėktuvai. Bombardavimas 
buvo sėkmingas; bombos nu
mestos į reikalingus taiki
nius; visi bombanešiai sugrį
žo į savo vietas; vienas ame
rikietis lakūnas nušovė vo
kiečių naujausios rūšies lėk
tuvą.

Amerikos oro dalinių Ang
lijoje viršininkas gen. Spaatz 
pareiškė, kad Amerikos lakū
nai nuo šiol dažniau ir daž
niau lankys nacių teritoriją

MEDŽIOTOJŲ ŽINIAI

Boise, Idaho. — Čia prane
šama, kad Idaho valstybės 
miškuose ir kalnuose yra pui
kaus grobio medžiotojams. 
Apskaičiuojama, kad ten yra 
166,000 stirnų, 37,000 brie
džių, 13,000 antelopių, 2,000 
kalnų avių, 4,000 kalnų ožkų, 
12,000 meškų.

Atima Pašalpas 
Proto Ligoninis

Stockholmas. — čia gauta 
žinių, kad nacių teorijos nuo
sekliai vykdomos Norvegijo
je. Naciams parsidavęs Kvis- 
ling pranešė protinių ligų li
goninėms, kad valstybinė pa
šalpa joms nutraukiama; 
tos ligoninės pervedamos vo
kiečių sužeistiesiems ka
riams; nepagydomus bepro
čius patarta žudyti.

Rugpiūčio 12-15 d. d. Mas
kvoje viešėjo Anglijos minis- 
teris pirmininkas Churchill, 
atvykęs iš Londono per Kai
rą, kur apžiūrėjo Egipto 
frontą. Drauge su Churchillu 
buvo atvykę ir keli amerikie
čiai. W. Averell Harriman pa-, 
sikalbėjimuose atstovavo pre 
zidentui Rooseveltui. Kelei
vių grupėje buvo nuolatinis 
Anglijos užsienių reikalų vi- 
ceministeris Sir Alexander 
Cadogan; Amerikos valsty
bės departamento Rytų Eu
ropos skyriaus vedėjau Lpy 
W. Henderson; gen. Maxwell, 
Amerikos karinių jėgų Vidu
rio Rytuose vadas; gen. Wa- 
vell, Anglijos kariuomenės 
Indijoje vadas; Brooks, Ang
lijos generalinio štabo virši
ninkas ir kiti. Churchill atlė
kė Amerikos lėktuvu, kurį 
vairavo du amerikiečiai lakū
nai.

Maskvos lėktuvų stotyje 
svečius pasitiko rusų delega
cija su užsienio reikalų komi
saru Molotovu ir Stalino pa-

tarėju maršalu šopošnikovu 
priešakyje. Stotyje sugroti 
Anglijos, Amerikos ir Rusi
jos himnai. Svečiai tuojau 
pristatyti į jų apsigyvenimo 
vietas. Churchill netrukus 
susitiko pirmą kartą su Sta
linu Kremliuje ir turėjo kelis 
ilgus pasitarimus, kuriuose 
dalyvavo ir prezidentui Roo
seveltui atstovavęs Harri
man.

Apie Anglijos ministerio 
pirmininko atsilankymą iš 
Maskvos oficialiai pranešta 
tik rugpiūčio 17 d., kai Chiir^. 
chill jau buvo Anglijoje. Pra
nešime labai trumpai paskel
bta, kad pasitarimai ėjo at
virumo ir nuoširdumo aplin
kumoje, kad būta vienodos 
nuomonės svarbiais klausi
mais. Pranešime įsakmiai pa
žymėta, kad pasitarimai lie
tė „karą prieš hitlerinę Vo
kietiją ir jos bendradarbius 
Europoje.” čia pabrėžta „Eu
ropoje”, nes Rusija su Vokie
tijos bendradarbe Japonija 
gyvena taikoje.

BRAZILAI REIKALAUJA ATKERŠYTI

NERAMUMAI EUROPOJE DIDĖJA
Londonas. — Iš nacių pa

vergtos Europos dažnėja pra
nešimai apie nuolat didėjan
tį neramumą visuose nacių 
pavergtuose kraštuose. Visur 
reiškiasi sabotažo veiksniai, 
visur laukiama išlaisvinimo 
valandos.

Olandijoje už pasikėsinimą 
prieš vokiečių karius gabenu
sį traukinį sušaudyti penki 
olandai, kurie buvo suimti 
kaip užstatai; sušaudytujų 
tarpe yra ir Belgijos olimpi
nio sporto komiteto pirminin
kas, kurs prieš keleris metus 
buvo Vokietijoje. Belgijoje 
šiomis dienomis sušaudytas 
vienas belgas neva už laiky
mą dviejų gabalų dinamito, 
kurs buvęs skirtas veiksmui 
prieš vokiečių karius.

Lenkijoje paskirta mirties 
bausmė tiems ūkininkams, 
kurie mėgins sabotažuoti 
derliaus nuėmimo darbus. 
Krokuvoje nacių komisaras 
Frank pranešė, kad vokiečių 
priežiūroje dirba 800,000 len
kų darbininkų.

Kretos saloje vokiečiai tu-

ri suėmę 100 graikų, kuriuos 
laiko kaipo užstatus. Norve
gijoje nuolat suimami būriai 
darbininkų, kurie apkaltina
mi įvairiais sabotažo darbais.

Amerikos Kariai 
Apsidrandę

Washington. — Karo ve
teranų administracijos vedė
jas gen. Hines pranešė, kad 
Amerikos kariai yra išsiėmę 
3,500,000 apdraudos polisų, 
kurių išrašyta už aštuonioli
ka bilionų dolerių.

Amerikos kariai gali išsi
imti kelis polisus, bet visa 
apdraudos suma yra apribo
ta dešimties tūkstančių do
lerių sumai vienam kariui. 
Gen. Hines išreiškė didelio 
pasitenkinimo, kad kariai į- 
vertina padėties rimtumą ir 
neužmiršta namie pasilikusių 
artimųjų.

Brooklyno merginos, kurių 
vaikinai yra Dėdės Šamo ka
riuomenėje, suorganizavo — 
„No Date” klubą.

Rio de žaneiro.—Visa Bra
zilija paskendusi dideliame 
susijaudinime. Per tris die
nas ašies povandeniniai lai
vai nuskandino penkis Brazi
lijos laivus. Nuskandinti lai
vai turėjo 836 asmenis, ku
rių tarpe 274 kariai. Tik 157 
išsigelbėjo. Visoje šalyje eina 
šauksmas, reikalaująs keršto 
Brazilijos laivų užpuolikams.

Rugpiūčio 18 d. Brazili
jos sostinėje įvyko didžiulės 
demonstracijos. Minios žmo
nių nuėjo prie prezidento rū
mų. Giedoti Brazilijos ir A- 
merikos himnai. Balkone pa
sirodė Brazilijos prezidentas 
Vargas. Jis pareiškė, kad vy
riausybė imsis atitinkamų 
žygių prieš užpuolikus.

Brazilija yra nutraukusi 
diplomatinius santykius su 
ašies valstybėmis, bet nėra

paskelbusi joms karo. Mano
ma, kad paskutiniai įvykiai 
yra tikros karo išvakarėse. 
Ryšium su laivų nuskandini- 
mu, Brazilijos vyriausybei 
savo užuojautą pareiškė Čilės 
ir Uragvajaus atstovai.

Nauji Anglu 
Pakeitimai

Londonas. — Anglijos ka
rinių jėgų Vidurio Rytuose 
nauju viršininku paskirtas 
generolas Alexander, 50 me
tų amžiaus, Dunkirko didvy
ris. Jis pakeitė generolą Au- 
chinleck. Jo žinioje bus Egip
to gynimas.

Šis svarbus viršininkų pa
keitimas padarytas po to, kai 
Kaire lankėsi ministeris pir
mininkas Churchill.

GALI PRITRŪKTI MĖSOS GAMINIŲ
Chicago. — Numatoma, 

kad šiemet įvairios mėsos 
gamyba pasieks 21 bil. 700 
mil. svarų, kas yra beveik 
dviem bilijonais svarų dau
giau, nei pernai. Nežiūrint 
tokio aukšto mėsos gamybos 
kiekio, Amerikos gyventojai 
turi būti pasiruošę pakęsti 
mėsos trūkumą.

Apie trečdalis mėsos ga
mybos turės eiti kariuomenės 
reikalams. Civiliams lieka a-

pie 11 bil. svarų; tokio kiekio 
užtekdavo anksčiau, bet da
bar, kai gyventojai uždirba 
žymiai daugiau, mėsos parei
kalavimas yra ir bus žymiai 
didesnis

Jau svarstoma, ar tik neį
vesti mėsos kortelių, bet tai 
būtų nelengvas darbas, todėl 
jau dabar gyventojai kviečia
mi savu noru bent vieną die
ną savaitėje apsieiti be mė
sos.



2 AMERIKA Rugpjūčio - August 21, 19-

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams ..................... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .............  1.60
Užsienyje metams ....................... 3.25
Užsienyje pusmečiui ...................  1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... 3 00
In U. S. A. six months ............. 1.60
Other Countries one year ....... 3.25
Other Countries six months ..... 1.75

Advertising rates on application.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

SEIMAMS PRAĖJUS
Mūsų centralinių organizacjų seimų šiemet buvo ma

žiau nei pernai. Posėdžiavo Kunigų Vienybės, L. K. Susivie- 
nymo, L. K. Studentų ir Profesionalų Sąjungos ir Lietuvos 
Vyčių atstovai. Visi seimai, kaip turimi daviniai rodo, pra
ėjo patenkinamu pasisekimu. Ypatingai gyvas ir entuzias
tingas buvęs Kunigų Vienybės seimas, kurio dalyviai ir rim
tai ir iš širdies domėjosi mūsų tautos gyvybiniais reikalais. 
K. V. seimo nutarimai daugelyje reikalų turės lemiančios 
reikšmės.

Turtingiausia mūsų organizacija — Susivienymas — 
džiaugiasi, kad praeitais metais narių skaičius atlaikytas, 
kad jų mažėjimas sustabdytas, kad susilaukta daugiau 
naujų narių. Tačiau vistik pasakytina, kad Susivienymas 
turi susilaukti didesnio gyvumo ir susidomėjimo plačioje 
lietuvių katalikų visuomenėje. Svarbu visur pabrėžti Susi- 
vienymo ne tik medžiaginis pagalbos bei pašalpos pobūdis, 
bet ir idėjinis veiksnys.

Studentų ir Profesionalų sąjunga, atrodo, dabar yra 
svarbioje kryžkelėje — keisti veiklos priemones ar kaip 
nors persiorganizuoti? Dešimties metų jos gyvavimas pa
rodė, kad Amerikos gyvenimo sąlygose lietuvių jaunuome
nei galėtų ir, tur būt, turėtų užtekti vienos centralinės or
ganizacijos. Todėl ar nevertėtų Studentų Sąjungos ir Lie
tuvos Vyčių vadovybėms ieškoti bendro susitarimo, kurs 
turėtų didelės reikšmės mūsų jaunimo organizavimo srity
je. Čia primintina, kad mūsų Susivienymas turėtų dėti visas 
pastangas laimėti sau ko daugiausia narių Lietuvos Vy
čiuose ir Studentų ir Profesionalų Sąjungoje.

m

Lietuvos Vyčiai, kad ir smarkiai karo aplinkybių pa
liesti, savo 30-tame metiniame seime turėjo gausų atstovų 
būrį. Tiesa, iš Chicagos nesusilaukta nė vieno atstovo, bet 
vis dėlto tolimi Vakarai buvo atstovauti iš kitų kuopų. Lie
tuvos Vyčiai gimė Naujoje Anglijoje, todėl visai tiko, kad 
šis jubiliejinis seimas įvyktų Bostone, kur ir pirmieji vyčių 
steigėjai — garbės nariai, kaip kun. Pr. Virmauskis, kun. 
Pr. Juras, kun. Dr. K. Urbonavičius, M. A. Norkūnas gyve- 
u'ar.-Nors kariuomenėn išėjo apie 500 vyčių, bet jų eilėsna 
stoja naujos pajėgos. Organizacijos gyvenime tebėra kata
likiška, amerikietiška ir lietuviška dvasia, kuria prieš 30 
metų buvo užsidegę jos steigėjai.

Ir Studentai ir L. Vyčiai pasiryžo visomis jėgomis rū
pintis, kad ir toliau eitų jų žurnalai — „Studentų Žodis” ir 
„Vytis.” „Studentų Žodis” šiandie yra vienintelis lietuvių 
šviesuomenės žurnalas pasaulyje. Paskutiniu metu jis jau 
rodė aiškių galimumų pavaduoti vertingąjį „Židinį.” „S. 
Ž.” išlaikytas grynai lietuvišku — ir forma ir turiniu.

„Vytis” jau keleri metai daugiausia straipsnių ir žinių 
turėjo angliškai, prisitaikant prie organizacijos narių pa
geidavimų ir bendradarbių sąstato. Su pasitenkinimu pa
brėžtina, kad patys L. Vyčių nariai, Amerikoje gimę ir au
gę, reikšdavo noro daugiau lietuviškų straipsnių „Vyties” 
puslapiuose matyti. Vyčiai pasiryžę savo laikraštį išlaikyti 
toje aukštumoje, kurios reikalauja jų organizacijos idea
lai.

Kalbant apie šiuos du žurnalu, išreikštinas tvirtas pa
geidavimas, kad abu jie ir toliau gyvuotų. Abu jie reikalin
gi, abu verti plačios visuomenės nuoširdžiausios paramos. 
Tai mūsų kultūrinės vertybės, kurias visi privalome palai
kyti, ugdyti. Lietuvos šviesuomenė ir šiaip jaunimas ne
žinia kada susilauks laisvės lietuviškos kultūros dirvonus 
purenti, tad mes, kurie esame laisvi, skelbkime laisvą lie
tuvišką žodį ir turtinkime įvairų, gražų Amerikos kultūrinį 
lobyną.

LIETUVOS PAVOJAI IR UŽDAVINIAI

LIETUVIS BUS KONGRESE?
Lapkričio 3 d. New Yorko devintos rinkiminės apygar

dos balsavimo davinius galės didžiausiu susidomėjimu sekti 
visi amerikiečiai lietuviai. Ten savo laimę patekti į Kon
gresą mėgins lietuvio emigranto sūnus. Taip, bene pirmą 
kartą Amerikos istorijoje lietuvių kilmės amerikietis gavo 
stambios partijos nominaciją Kongreso atstovų rūmų na
rio vietai laimėti.

Dėmesyje turime adv. Wm. J. Drake, jauną amerikie
tį lietuvį. Jo tėvai — sunkaus darbo žmonės, atvykę iš Lie
tuvos. Advokato profesijos jis pasiekė sunkiai dirbdamas 
nuo pat vidurinės mokyklos dienų. Jis pardavinėjo laikraš
čius, buvo traukinių konduktorium, apdraudos įstaigų tar
nautoju ir t.t. Kad ir dirbdamas, Columbia universitetą bai
gė aukščiausiais pažymiais.

Universitete adv. Drake domėjosi lietuvišku gyvenimu, 
dalyvavo lietuviškose draugijose. Jo šeima lietuviškos dva
sios. Jis visada buvo arti lietuviškų reikalų. Jau pats fak
tas, kad respublikonai pasirinko savo kandidatu emigranto 
sūnų, puikiai rodo adv. Drake asmenybės gražius privalu
mus.

Pradėjęs advokato profesijos darbą, adv. Drake domė
josi ir politika. Ir štai šiemet Queens - Brooklyn© 9 kongre
sinės apygardos respublikonai išrinko jį savo kandidatu. Jis 
rungsis prieš du kandidatus — demokratą ir darbietį.

Netenka ir aiškinti, kaip svarbu turėti Kongrese nors 
vieną lietuvių kilmės atstovą. Tokia proga štai pasitaikė 
pirmą kartą per 156 metus. Ar lietuviai supras momento 
svarbumą? Ar išnaudos progą? Netolima ateitis parodys.

Iš Londono pasiekė mus 
žinios, kad ten trijų Balti
jos valstybių atstovybės nuo 
rugpiūčio pirmos dienos ne
bepaminėtos oficialiniame di
plomatiniame sąraše. Nuo 
Sovietų invazijos Pabaltyje, 
vadinasi, per dvejis metus 
su viršum, tos trys Pasiun
tinybės (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos) ten išgyvavo ir fi
gūravo diplomatiniame sąra
še kaipo pavyzdys britų kil
numo ir draugiškumo ma
žoms tautoms. Jei britai pa
siryžo šį netikėtą žingsnį pa
daryti dabar, tai galima ma
nyti, kad jie tai padarė sun
kių apystovų verčiami, lyg 
būtų prieš savo norą. Nors 
lietuvių tautai tokis žingsnis 
yra skaudus ir nepriimtinas, 
bet lietuviai bandys suprasti 
britus, kurie per ilgus metus 
buvo geri mūsų bičiuliai, pa- 
reikšdami pasigailėjimą, kad 
jiems teko tokių priemonių 
imtis. Tas faktas, kad Lietu
vos Ministeris ir kiti pasiliko 
ir savo senoje rezidencijoje 
ir prie savo pirminių pareigų, 
duoda pagrindo manyti, kad 
Baltijos valstybių Pasiunti
nybių nepaminėjimas regu
liariame diplomatiniame są
raše nereiškia tų valstybių 
legalinio pagrindo pripažini
mo kurios kitos valstybės 
naudai.

Lietuvos žmonės, kaip pir
mame Pasauliniame kare, 
taip ir dabar, nestovi nuo
šaliai, bet aukoja savo ener
giją ir gyvybę išsilaisvinimo 
tikslui: keliolika tūkstančių 
Lietuvos jaunimo ir karių iš 
Lietuvos kaujasi Rusijos že
mėse, — kelios dešimtys tūk
stančių tremtiniu iš Lietuvos 
išbarstyti Sovietijos ir Sibiro 
platybėse turi atiduoti savo 
paskutines jėgas darbams, 
kurie jiems yra paskirti; lie
tuviai savanoriai ir darbinin
kai apsaugos darbuose ran
dasi visuose JungtiniųTautų 
frontuose; gi pačioje Lietu
voje — visa tauta neša vokiš
ką okupacinį jungą kaip ir 
visos kitos pavergtos tautos. 
Lietuvių tauta turi pilną tei
sę ir užtenkamai pagrindo 
reikalauti, kad jos teisės į 
laisvę ir nepriklausomybę bū
tų respektuojamos.

tremtinių šelpimas. Atrodo, 
yra didelis reikalas vaistų 
pasiuntimo Lietuvon ir taip
gi atrodo esančios galimybės 
tai padaryti artimiausiu lai
ku, jei tik sudaroma reikia
ma suma vaistams nupirkti 
arba jei surenkama pakanka
mas vaistų kiekis suaukoji- 
mo metodu. Taigi yra apie ką 
kalbėti ir planuoti ir praktiš
kai veikti lietuviškoje dirvo
je. O svarbiausia: nei dienos 
nepraleiskime n e p r i side j ę 
prie Dėdės Šamo karinių pa
stangų, išsijuosę dirbdami 
dirbtuvėse ir pirkdami bonus.

L. P. S. Ž.
1942 m. rugp. 12 d. 
Washington, D .C.

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI

Surinkti daviniai rodo, kad 
pernai (1941 metais) Ameri
koje nuo nelaimingų atsitiki
mų žuvo 102,000 žmonių, ku
rių 97 nuošimčiai galėjo leng
vai nelaimės išvengti. Auto
mobiliai užmušė 40,000, su
žeidė — 1,450,000 žmonių. 
Visam gyvenimui invalidų 
nelaimingi atsitikimai pernai 
padarė 350,000; lengvai su
žeistų buvo 9,300,000. Visi 
šie žmonių nuostoliai įverti
nami keturiais bilijonais do
lerių.

Savo namuose nuo nelai
mingų atsitikimų žuvo 31,- 
500 asmenų; darbe užmušta 
18,000; nuo įvairių kitokių 
nelaimingų atsitikimų žuvo 
15,000 asmenų.

Lėktuvų nelaimėse žuvo 35 
keleiviai ir devyni lėktuvų 
tarnautojai. Palyginant su 
pirmykščiais metais, lėktuvų 
nelaimės žymiai sumažėjo, 
turint dėmesyje didesnį lėk
tuvų judėjimą.

Nelaimingų atsitikimų au
kos Amerikoje nepaprastai 
didelės, kai palygini su Ang
lijos karo nuostoliais, kur 
nuo vokiečių bombų žuvo iš 
viso 43,300 žmonių, kai tuo 
tarpu Amerikoje per vieneris 
metus automobiliai užmušė 
net 40,000 žmonių!

UŽDRAUSTOS VALANDOS

IŠLAISVINTI LENKU KARIAI 
PASAKOJA APIE SIBIRĄ

Į tą paklausimą atėjo a 
sakymas pirmą valandą na « v t 
tį. Baisus riksmas pažadi J* 
visus. Mieguisti išsirikiai ___

iPONDENTį

Lietuviški uždaviniai šiuo 
tarpu galėtų būti, kad ir taip 
suformuliuoti: žodžiais ir 
darbais kurkime lietuvišką 
praktišką vienybę, vedami 
Lietuvos išlaisvinimo idėjos, 
atmesdami teoretiškus praei
ties ginčus ir kreipdami visą 
savo energija į esamų prob
lemų išsprendimą bei geresnį 
pasiruošima ateities proble
moms svarstyti.

Vasaros sezonas baigiasi ir 
vėl prasideda darbingas ru
duo. Plačiomis akimis į mus 
tebežiūri Lietuvos ir jos

Lietuvoje miestų gyvento
jai neturi teisės išeiti iš na
mų nuo 11 vai. vakaro iki 4 
vai. ryto.

TIK PER VOKIEČIUS

Lietuvoje išleistas įsaky
mas, kad daržoves, uogas ir 
grybus surinkusieji neturi 
teisės parduoti tiesiog var
totojui, o privalo parduoti 
tam tikrai „Centralei,” kuri 
tuos daiktus pristato vokie
čių karo ligoninėms.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

Kai 1939 m. rudenį bolševi
kai užgrobė dalį Lenkijos, jie 
tuojau įvedė sovietinę san
tvarką. Netrukus daugybę 
lenkų, apie pusantro milijo
no, jie išgabeno Sibiran ir į 
kitas Rusijos gelmes. Kai na
ciai atsisuko prieš savo bu
vusius bendradarbius bolše
vikus, lenkų vyriausybei iš
trėmime pasisekė išsiderėti 
Maskvoje laisvę nors daliai 
išgabentų lenkų. Pirmoje ei
lėje Rusijoje išlaisvinti buvę 
lenkų kariai, po to ir jų šei
mos. Kelios dešimtys tūks
tančių lenkų iš Rusijos išsi
kėlė į Persiją. Nemažai jų at
vyko į Angliją, Egiptą ir ki
tur. Dalis jų buvo sustoję ir 
New Yorke.

Lenkų „Nowy Swiat” dien
raštis rugp. 16 d. numeryje 
paduoda santrauką pasikal
bėjimų su išlaisvintais len
kais kariais, kurie ,paragavo’ 
sovietinės nelaisvės. Čia ir 
paduosime tų pasikalbėjimų 
santraukėlę:

Sunku ir atpasakoti
Prieš kiek laiko anglų laik

raščiuose buvo pastebėta, 
kad visi lenkų kariai, pagal 
susitarimą išleisti iš Sibiro, 
reikalavo skubios medikalės 
pagalbos. Taip jie visi buvo 
nusilpę.

Daugelis tų lenkų karių sa
vo spaudos atstovams nors 
trumpai papasakoja apie sa
vo skaudžius pergyvenimus 
pabrėždami, kad tiesiog ne
įmanoma aprašyti ir išpasa
koti visų tų pergyvenimų, ku
riuos teko ištremtiems išken
tėti bolševikų „rojuje.” Civi
lizuotas pasaulis apie tai ir 
supratimo neturi, kultūrin
gam žmogui net ir įsivaizduo
ti sunku.

Kiekvienas tų karių vis tu
ri ką nors tragiško pasakyti, 
kiekvienas iš jų visam laikui 
nešios palikusias kokias nors 
žymes iš savo pergyvenimų.
Vežė taip pat, kaip lietuvius

Vienas karių pasakojo, kad 
į jo namus naktį įėję raudo
nieji liepė apsirengti ir pasi
ėmus dukrą, drauge su kitais 
lenkais traukti stoties link. 
Čia visi buvo sugrūsti į gy
vulinius vagonus, ir taip pra
sidėjo vargingoji kelionė į ne
žinia kur. Po septynių kelio
nės dienų jis buvo atskirtas 
nuo žmonos ir dukters. Tuose 
pačiuose vagonuose kelionė 
dar buvo ilga — daugiau mė
nesio. Sunku pasakyti ir kiek, 
nes visi apleido skaičiavę die
nas; nuo dvasinio ir fizinio 
išvargimo šiame pasaulyje 
niekas nebuvo įdomu.

Per 22 mėnesius, veik 2 me
tus, išgyveno plotuose, nu
klotuose gilaus sniego, kur 
stūksojo pilki, tamsūs bara
kai.

Iš lenkų karių pasakojimų 
aišku, kad bolševikai žmonių 
išvežimo sistemą į „rojų” 
taikė visiems vienodą, buvo 
lygiai žiauri lenkams ir lietu
viams.

Darbe ragino bizūnas.
Darbą reikdavo pradėti 5 

vai. ryte. Nuo tos valandos 
per visą dienelę nieko kito 
negirdėdavo tik riksmą ko
misarų: „skubėk, skubėk! 
Greičiau, greičiau!” Rytmetį 
išsirikiavus į eiles, vis reik
davo išklausyti šių grąsini- 
mų: „Draudžiama pabėgti. 
Kas bandys pasprukti, bus 
vietoj sušaudomas. Kairėn! 
Dešinėn! Pir-myn!” Ir tas 
maršas tęsdavosi kelis kilo
metrus, nes girios buvo toli. 
Ten kirsdavo ir raudavo me
džius iki vėlaus vakaro 7 vai. 
ir 9 valandos.

Kas tik bando nors kiek 
sulėtinti darbo tempą, atsi
kvėpti — susilaukia bizūno 
kirčių. Tokius bizūnus turė
davo kiekvienas bolševikų 
pastatytas prižiūrėtojas.

Daug mirdavo
Pietų metu į girias atva-

Pradžioje,

žiuodavo neva „v i r t u v ė.” 
Kiekvienas gaudavo vande
ningos sriubos ir po gabalą 
duonos. Vakare vėl duodavo 
sriubos — tik jau nebegau
davo duonos.

Kiekvienam nustatyta dar
bo norma. Kas savo normos 
nesuspėdavo padaryti, gau
davo mažiau duonos. Prie to
kio maisto sunku būdavo iš
dirbti nustatytą normą, tad 
ne vienas dažnai tik ant kor
telės pamatydavo žodį „duo
na.”

Po sunkaus darbo tekdavo 
vakare grįžti į šaltus bara
kus. Čia visi kaip stovi kris
davo ant grindų, dar vienos 
nakties miegui.
per trumpą laiką, labai daug 
mirė. Vėliau jau ne taip daug, 
bet nepraeidavo diena, kad 
vienas ar daugiau barake ne
mirtų. Mirusius be jokių ap
eigų palaidodavo netoli bara
kų. Visi gyvieji buvo utėlė
mis apsėsti.

Nepamirštami karceriai
Už „prasižengimus,” arba 

iš kai kurių karių norėdami 
ką nors išgauti, komisarai 
liepdavo stovėti ramiai po 16 
ir daugiau valandų. Nualpus 
žmogus, atgaivindavo ir vėl 
įsakydavo stovėti. Pagaliau 
įmesdavo į visiškai tamsų 
karcerį, kuris iškastas po ba
rakais. Tuose karceriuose iš
laikydavo nuo vienos iki ke
liolikos dienų. Kartą į dieną 
pradarydavo skylę maistui 
įmesti. Kas jau ten patekda
vo ilgesniam ar trumpesniam 
laikui — iki savo amžiaus pa
baigos to nepamirš.

Kada šio pasakojimo karys 
ištrėmime susirado savo žmo
ną, ji jo visai nepažino, o duk
ra net paklausė — ko jam 
reikia.

Atsakė kulkomis
Kartą visiems išdirbus nu

statytą normą, — pasakoja 
kitas, nei vienas negavo pri
rašytos duonos. Visi susitarę 
užklausė, kodėl gi jiems ne
duota duonos.

Vienas iš bolševikų prade paradas 
skaičiuoti kas dešimtą iš st <0 d. New Jer- 
vėjusių. Viso surinko i i puikiai pasižy- 
Juos išvedė už barakų. Pa 1 J, surengta- 
girdo šūviai — ir po to ty ^ew Jersey pa-

Ryte išrinko keliolika, k 
rie turėjo iškasti giliai vėlaus vakaro Ne- 
sniege duobes ir palaidoti s 
vo draugus, nekaltas auk: 
kurias nugalabijo sužvėrė 
išsigimę komisarai.

Pagarba Duonai
Didžiausias visų paleist 

jų iš Sibiro džiaugsmas bui 
kai gavo suvalgyti net 2x/2 i 
duonos. O kitas, kai pasie . , .. 
Persiją, pamatė pilnas krą :P10es^0’Jie^uviai 
tuves duonos ir pyragaičii $ ir spalvas dau-

Po poros metų išgyvenii /3onstravo^negu 
Sovietų sukurtame „rojuj* 
visi jie žiūri į duoną su 
džiausią pagarba, kiekvien 
jos gabalėlis imamas kaip 
dėlė šventenybė.
Nei gėleles, nei paukšteli itstovavo tautiniais
Visi savo pasakojimui ^eva 

išlaisvinti lenkai pabrėžė vi 
ištremtųjų skaudų likin 
Badaujančioje, priespaui 
ir žiaurumų aplinkoje ištre 
tieji ir savo sielai neturi 
no. Aplinkui sniegas, snieg 
tysančios girios. Jokios gė Jaruševičiaus veda- 
lės jų akys nemato, jokio pi Kryžiaus draugijos 
kštelio čiulbuonėlio. Vien N. J. uniformuo- 
telė paguoda — tai daina. 1 s K1"0)0 smarkius 
džiausiame nuliūdime — v Visi lietuviai buvo 
jie dainuoja dainas, kur: < iš tautinių lietuvių, 
atmena iš savo krašto, sui automis kepuraitė’ 
ria naujas apie Sibirą. Įv 
rios dainos dar nebuvo jie] .užrašyta LITHUA- 
draudžiamos.
Taip vargsta ir mūsų brol

— sesės
Nei kiek ne lengvesnes d 

nas išgyvena ir mūsų brol 
— sesės lietuviai, ištremti 
tolimą Sibirą iš brangios fl 
vynės. Ir jie tik maldoje! 
dainose semiasi sau stipri 
bes, tikisi, laukia. Daugi 
jau palaidota sniego pusd 
nuošė, nors ir jie iki pasu 
tinęs savo gyvenimo minui 
dar vylėsi išvysti savo gir 
tinę, savo numylėtą Lietu’ 
Ir lietuvis ta pačia širdiį’ 
trokšta laisvės savo kraši

io 15 d. New Jer- 
į puikiai pasižy- 

įsNew Jersey pa- 
\ tęsėsi nuo vidu-

le. Jame lietuviai 
įrodė. Daugiausiai 
& antroj vietoj— 
Įams tenka tre- 
, Lietuvių 3 kartus 
įjn negu rusų, uk- 
jugoslavų. Ukrai- 

jusai užprotestavo 
-esti savo vėliavos.

įta parade dalyva
vę grupė.

įjanizuotų lietuvių 
įavo per 600. Pir- 
įjo Jonas Lelešius.
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Vėliavoms garbės 
javo Vincas Ambro- 
ir Simonas Gudas. 
2 buvo Birutė Ma- 
jė, o „Miss Colum- 
-dka Laukžemytė.

Kryžiaus draugijos

Visi lietuviai buvo

jautomis kepuraitė’ 
: kurių abiejų pusių

NACIAI KANKINA BELAISVIUS
„Kovojančios Prancūzijos” 

judėjimo vadai New Yorke 
gavo žinių, kaip vokiečiai el
giasi su karo belaisviais ir 
šiaip užimtų kraštų suimtai
siais.

Vokiečiai tebelaiko 1,256,- 
000 prancūzų belaisvių, nors 
Lavalio pataikūniška vyriau
sybė ir visaip gerinosi na
ciams.

Belaisviai laikomi griežto
je priežiūroje. Juos saugo 
daugiausia seni ir paliegę vo
kiečiai, nes jaunesnio am
žiaus vyrai išsiųsti frontan. 
Už bandymą pabėgti baudžia
ma marinimu — dvi savaites 
neduodant valgyti.

Kalėjimuose daugiausia' 
kenčia rusai belaisviai, kurių 
dauguma civiliai, atgabenti 
iš Rusijos užimtų kraštų. Ru
sai Vokietijon atgabenti gy
vuliniais vagonais, kurie bu
vo atidaromi tik du kartu per 
savaitę higienos sumetimais 
ir maisto trupiniams numes
ti.

Iš vienon stovyklon atga
bentų 2,800 gyvų rusų daugu
ma svėrė nuo 90 iki 100 sva
rų. Gabentuose vagonuose 
vežta po 50 asmenų, kurių 
tik po 20 liko gyvų. Atvežus 
į stovyklą, kasdien mirė po 
50 rusų per pirmas aštuonias 
dienas, o po to po 20. Miru
sieji suverčiami krūvon ir lai 
dojami drauge bendroje duo
bėje.

Gaunami siuntiniai vis dėl
to išdalinami. Jei atsiunčia
ma ne atskiriems asmenims, 
tada siuntiniai taip padalo
mi, kad visi kaliniai ką nors 
gautų. Daugiausia džiaugsmo 
sukelia siuntiniai iš Ameri
kos.

Saukose visi nešėsi 
jonišką vėliavukę. 
stenj buvo pasipuo- 
□iais rūbais. Jai va- 
izabelė Dilienė. Gru
mėjo visai baltai ap- 
ps. Moterų Sąjungos 
Rožančiaus draugijų 
p apsirengusios gei
biai. raudonai ir žy- 

sudarė Lietuvos Vė
brai buvo apsirengę 
[i. Viena grupė tarn

us, baltomis kel 
-baltais marški 

Iriomis kelnėmis.
1 keli parašai, rod: 

J. lojalumą Amerikai 
T bonų, dalyvavim;

p rengti daugiausia 
Įsa Trečiokienė, Pra 
Tibakauskas, Miką 
los, Kazys Strolii 

h ir skelbimų komis 

p Alb. Trečiokas, 5 
pūčius, kleb. kun. I; 
p ir p. Padgalskis. 
hivienių stambiausi: 

pimonas Gudas, org; 
h— Šv. Jurgio dr-j 

[Brinkimams ir sa 
fenai davė.

Mojančioms mbterir 
feoms rūtų vainik 
f Stukienė, Pačėsie 
faė.
r Jersey radijo ir spa 
r parade dalyvavusi 
p labai gražiai atsil

Labai apleisti lenkai ks 
niai. Jie negauna jokių sil 
tinių nuo savo giminių. Vol 
čiai išdraskė lenkų šeimas,- 
siųsdami tėvus vienon viet: 
motinas kitur, o vaikus č 
kitur. Jų šeimų nariai nei 
sitiki bet kada gyvi pasin 
tyti. Lenkai belaisviai tači 
pasižymi dideliu atsparun 
Išvaryti darbams jie sabol 
žuoja, net sargybinius, 1 
kurie jų nugalabija.

Belaisviams duodama lai 
mažai maisto. Pusryčiai sui 
daro tik iš karšto vandel 
kurs vadinamas arbata. P 
turns duodama neskustų, 
dažnai ir neplautų bulv 
sriubos ir truputį kopusi 
kartais sriubon būna įm: 
tas koks mėsgalis; vakar 
nei duodama gabalėlis duon 
(mažiau nei pusė svaro) lie War” parade; y 
kąsneliu dešrelės ar kuo t 
panašaus į sūrį.

Kalėjimuose ir stovyklo 
labai daug susirgimų, yp 
plaučių uždegimu, džio] 
šiltine. Knygų skaitymas 1 
bai varžomas.

Taip turi gyventi tūksta 
čių tūkstančiai žmonių, k 
riems kasdien į akis žiūri t 
das, dvasinės kančios, baisi 
ligos, neviltis ir — mirt 
Jų kančios šaukiasi danga 
teisingumo tiems, kurie įsi 
mė žmoniją į šią baisią nei: 
mę.

Jonas Valai!

grupė labai skz 
pasirodė N e w a r

pagirta gyva lietui 
[Įva, kurią sudarė 
fens pašalpinė drai 
feterų Sąjungos 68

grupės rengimo ko 
feSvetikienė, J. Ta 
P ir T. Staugaitiei 
ubai dėkingos C 
fenei už tokį gražų 
fe ir už kepuraičių

LENKŲ DALINIAI

to tariam širdingą 
b kurios mūsų gru 
p, nesigailėjo pini 
fe prisidėti. Tegu 
fems atlygina.

Rengimo Komi

„Nowy Swiat,” lenkų dif 
raštis, praneša, kad lėni 
gavo leidimą organizuoti pi 
J.A.V. kariuomenės lenkų c 
linius. Iš pradžių pradeda ( 
ganizuoti karininkus, kui 
organizuos karius.

Rica vyriausybi 
^įstatymą, kuriui 
^džiama steigti 
^vienuolynus ar 1 
^mokyklas ir ne] 

Rs dalyvauti v 
parkoje. Įvesta m<
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gpiūčio 15 d. New Jer- 
Įetuviai puikiai pasižy- 
ENewark N. J. surengta- 
aurinės New Jersey pa- 
Ikuris tęsėsi nuo vidu- 
I iki vėlaus vakaro Ne
to mieste. Jame lietuviai 
ai pasirodė. Daugiausiai 
[lenkų, antroj vietoj— 
I lietuviams tenka tre- 
vieta. Lietuvių 3 kartus 
[daugiau negu rusų, uk- 
fečių ir jugoslavų. Ukrai- 
įms rusai užprotestavo 
reido nešti savo vėliavos, 
įrint protesto, lietuviai 
vėliavą ir spalvas dau- 
| pademonstravo, negu 
Puri kita parade dalyva- 
tautinė grupė.
rai organizuotų lietuvių 
le žygiavo per 600. Pir- 
eiai ėjo Jonas Lelešius, 
ivai atstovavo tautiniais

karceriai
įgimus,” arba 
irių norėdami 
iti, komisarai 
i ramiai po 16 
indų. Nualpus 
dndavo ir vėl 
zėti. Pagaliau 
isiškai tamsų 
škastas po ba- 
[arceriuose iš- 
vienos iki ke- 
Kartą į dieną 
kylę maistui 
i ten patekda- 
■ trumpesniam 
zo amžiaus pa- 
nirš.
akojimo karys 
ado savo žmo- 
jpažino, o duk- 
>ė — ko jam
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N iš Sibiro d 
kai gavo J 
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Persiją, p J 
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Po poros J 
Sovietų sd 
visi jie iiJ 
džiausią p J 
jos gabalėlis J 
dėlė šventes?] 
Nei gėlelėj 

Visi savo į 
išlaisvintiIgjs apsirengusi Ieva Tre- 
ištremtųjų t 
Badaujantį 
ir žiaurumai 
tieji ir savo j 
no. Aplinkui: 
tysančios gh 
lės jų akys J 
kšteho čiulh 
telė paguodi, 
džiausiant d 
jie dainuoja I 
atmena iš sd 
ria naujas d 
rios dainos d 
draudžiamos | 
Taip yargsta I

Parapijos naujo daržo ati
darymas rugpiūčio 16 d. pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Nors ir lietus pylė, bet susi
rinko apie 500 žmonių. Kai 
prapliupo lietus, visi persikė
lė į salę ir į visiškai atnaujin
tą skiepą, čia viskas praėjo 
gyvai, įdomiai. Dainuotos 
bendrai visų dalyvių dainos. 
Pirmą kartą kaip choro vedė
jas pasirodė vietinis varg. J. 
Mačiulaitis. Karo bonus lai
mėjo: N. N., 247 Monticello 
Ave., Jersey City ir p. Modu- 
šauskienė, 593 Avenue A, 
Bayonne; kiti du laimėjimai 
teko D. Grikštienei, 34 W. 
52nd St., Bayonne ir Dr. J. 
Kralick, 555 Market St., New
ark.

Kleb. kun. M. Kemėžis la
bai nuoširdžiai dėkojo vi
siems darbininkams, aukoto
jams ir visiems atsilankiu
siems.

LENKAI VIS SAVAIP AIŠKINA

Nei kiek e t 
nas išgyvent 
— sesės litr 
tolimą Site F 
vynės. Ir ji L 

Į dainose secE

ulkomis
s išdirbus nu- 

, — pasakoja 
is negavo pri- 
. Visi susitarę 
Į gi jiems ne

jau palaidok 
nuošė, nors: 
tinęs savogr 
dar vylėsi ir 
tinę, savo e 
Ir lietuvis b 
trokšta lai.'1

tenė. Vėliavoms garbės 
yba buvo Vincas Ambro
mis ir Simonas Gudas, 
ivaite buvo Birutė Ma- 
aikaitė, o „Miss Colum- 
įVeronika Laukžemytė. 
pco Jaruševičiaus veda- 
Išv. Kryžiaus draugijos 
Barny, N. J. uniformuo- 
įbenas grojo smarkius 
his. Visi lietuviai buvo 
puošę iš tautinių lietuvių 
irų pasiūtomis kepuraitė- 
lant kurių abiejų pusių 
ibiai užrašyta LITHUA- 
N. Rankose visi nešėsi 
įmerikonišką vėliavukę. 
)ė moterų buvo pasipuo- 
tautiniais rūbais. Jai va- 
vo Izabelė Dilienė. Gru- 
įoterų ėjo visai baltai ap- 
Igusios. Moterų Sąjungos 
k Rožančiaus draugijų 
B buvo apsirengusios gel- 
l, žaliai, raudonai ir žy- 
;ėje sudarė Lietuvos vė- 
. Vyrai buvo apsirengę 
>pai. Viena grupė tam- 
■ švarkais, baltomis kel- 
s, kita — baltais marški- 
, tamsiomis kelnėmis, 
išti keli parašai, rodą 
vių lojalumą Amerikai, 
imą bonų, dalyvavimą

Rožančiaus draugija rugp. 
15 d. minėjo savo metinę 
šventę ir organizuotai ėjo 
prie Dievo stalo.

Naujo daržo atidarymo 
proga pas mus iš Elizabetho 
buvo atvykę kun. Dr. J. Star
kus ir kun. A. Ignotas.

Linden, N. J
Piknikas

N. J. Liet. Radijo valandos, 
vadov. J. Ratkaus, penktas 
metinis piknikas įvyks sekma 
dienį, rugpiūčio 30 d., Park 
Casino, Wood ir Mitchell 
Avės., Linden, N. J. Progra
moje bus gražios dainos. Šo
kiams gros A. Pavidžio radi
jo orkestras. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Įžanga tik 35c. Visi 
kviečiami dalyvauti.

slaugė Ona Bernotaitytė 
(Ann Bernatitus), J. E. 
Scrantono vyskupas W. J. 
Hafey ir motina M. Bernotai- 
tienė iš Exeter, Pa. Ona tai 
vienintelė laivyno slaugė iš
sigelbėjusi iš Corregidor tvir
tovės, kurią japonai po ilgo 
apgulimo paėmė.

Ji yra baigusi Exeter High 
School ir Wyoming Valley 
Homeopathic ligoninės slau
gių kursus. Laivyne išbuvo 5 
metus.

Liepos 21 d. Exeter ir apy
linkės gyventojai suruošė jai 
pagerbti puikias iškilmes. 
Bankiete kalbėjo: J. E. vys
kupas W. J. Hafey, Luzerne 
apskr. teisėjas J. S. Fine, U. 
S. Laivyno dept. įgaliotinis 
Įeit. kom. C. D. Parks, Penna 
valstybės senatorius L. C. 
Mundy, Pittstono šv. Kazi
miero par. klebonas kun. J. 
Kasakaitis ir kiti.

Sveikinimo telegramas pri
siuntė Penna gubernatorius 
Arthur H. James, kongres- 
manas T. B. Miller, leitenan
tas kom. B. J. Kelly, Penna 
valst. iždininkas C. H. Wag
ner ir kiti.

Nors ji išgyveno nemažus

pavojus, bet josios troškimas 
yra kaip greičiau sugrįžti į 
Tolimų Rytų salas.

Bernotaičių kita dukra Al
berta tarnauja slauge U. S. 
armijoje nuo pat karo pra
džios. Visi šeimos nariai pri
klauso Pittstono lietuvių šv. 
Kazimiero parapijai. Berno- 
taičiai yra uolūs „Amerikos” 
skaitytojai. Jų dukrelė Mary
tė (Mary) nepaprastai mėgs
ta skaityti lietuvių spaudą. 
Ji visus straipsnius ir žinias 
balsiai parskaito savo motu
tei. Iš „Amerikos” adminis
tracijos įsigijo istorinę apy
saką „Algimantas”, „Šv. Gy
venimai” ir daug kitų lietu
viškų knygų, kurias perskai
čiusi parašė kaip jai patiko. 
Prasidėjus karui Marytė bu
vo labai susirūpinusi savo se
sutės Onos likimu. Sužinoju
si, kad renkami lietuvių karių 
vardai, iš kurių bus sudaro 
mas garbės sąrašas, ji pas
kubėjo prisiųsti savo laivyne 
ir kariuomenėje tarnaujančių 
sesučių vardus.

Linkime Onutei, Albertai, 
ir visai Bernotaičių šeimai 
gražios ateities!

Baltimore, Md
at- 
A. 

ge-
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s Prancūzijos” 

New Yorke 
p vokiečiai el- 
belaisviais ir 

’aštų suimtai-

jelaiko 1,256,- 
lelaisvių, nors 
mišką vyriau- 
gerinosi na-

komi griežto- 
Juos saugo 
ir paliegę vo- 

unesnio am- 
iųsti frontan. 
bėgti baudžia- 
- dvi savaites 
yti.

daugiausia? 
laisvini, kurių 
ii, atgabenti 
tų kraštų. Ru- 
atgabenti gy- 
ais, kurie bu- 
c du kartu per 
s sumetimais 
niams numes-

iradui rengti daugiausiai 
o Ieva Trečiokienė, Pra- 
j Šreibakauskas, Mikas 
mokas, Kazys Strolis. 
Idos ir skelbimų komisi- 
buvo Alb. Trečiokas, V. 
jrozevičius, kleb. kun. Ig. 
nelis ir p. Padgalskis.

i pavienių stambiausiai 
ojo Simonas Gudas, orga- 
.cijų — Šv. Jurgio dr-ja, 
i susirinkimams ir salę 
mokamai davė.

‘ Įrgiuojančioms moterims 
įerginoms rūtų vainikus 
ynė Stukienė, Pačėsienė 
incienė.
ew Jersey radijo ir spau- 
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daro tik iš
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Jonas Valaitis.

Žolinės šventė gražiai 
švęsta šeštadienį. Kun. 
Dubinskas, po atostogų 
rai pailsėjęs, energingai baž
nyčioje visas apeigas atliko. 
Jam padėjo vienas svečias 
kunigas. Mišios buvo kas va
landa iki 12 vai.

Kun. Dr. L. Mendelis išvy
ko rekolekcijų ir poilsio. Ti
kime ,kad atlankys ir Kalva
rijų stotis Marianapolio ko
legijoje, kurios pastatytos a. 
a. kun. Dr. Navicko sumany
mu ir gerų katalikų aukomis.

Klebonas kun. J. Lietuv
ninkas buvo šviesiomis vilti
mis grįžęs iš ligoninės, bet ir 
vėl užpuolė kojų skausmai. 
Jis nuvežtas į šv. Agnietės 
ligoninę. O taip jis troško per 
žolinę pasidarbuoti bažnyčio
je. Visi lietuviai apgailestau
ja šią nelaimę ir linki savo 
ilgamečiui klebonui sėkmin
gai išsveikti.

Lankėsi
Kun. Angelaitis, Clevelan- 

do lietuvių parapijos klebo- 
j nas, buvo atsilankęs su savo 
motina ir prieteliais į Los 
Angeles ir' keletą dienų pa
viešėjo.

Rugp. 16 d. teko būti Wil
kes-Barre, Pa. Gėrėjomės 
gražia lietuvių Švč. Trejybės 
bažnyčia, jos gotišku stilium, 
dviem bokštais. Teko truputį 
pasikalbėti su vietiniais lie
tuviais; jie didžiuojasi savo 
gražia bažnyčia.

Tą dieną 10 vai. ryte pate
kom į Dalias, Pa., į seselių

lietuvių grupė labai skait
ai pasirodė N e w a r k o 
in the War” parade; ypa- 
jai pagirta gyva lietuviš- 
vėliava, kurią sudarė Šv. 
ančiaus pašalpinė draugi- 
r Moterų Sąjungos 68 kp. 
'os grupės rengimo komi- 
, (M. Svetikienė, J. Tamo- 
lienė ir T. Staugaitienė), iškilmes koplyčioje. Scranto- 
I labai dėkingos Onai no vyskupas uždėjo ketu- 
ikšienei už tokį gražų su- 
tiymą ir už kepuraičių pa- 
ymą.
’aipgi tariam širdingą ačiū 
!)m, kurios mūsų grupėje 
yvavo, nesigailėjo pinigais 

teisingumo t’ iarbu prisidėti. Tegu Die- 
" i’ i visoms atlygina.

Rengimo Komisija.

’ I
ligos, neviltu 
Jų kančios

mė žmonija.!’ 
mę.

lenM‘

BALTIJOS VALST. BUVO
PASITURINČIOS, LYGIN

ANT SU SOVIETAIS

tiniai vis del- 
Tei atsiunčia- 
ns asmenims, 
taip padalo- 
iniai ką nors 
šia džiaugsmo 
ai iš Ameri-

Josta Rica vyriausybė pa- 
kino įstatymą, kuriuo bu- 
draudžiama steigti tame: 
šte vienuolynus ar kata- 
iškas mokyklas ir neleista 

valdy
si tvarkoje. Įvesta mokyk- 
e tikybos pamokos.

raštis, p^, 
gavo leiditot
J.A.V. kariu*' ligams dalyvauti 
linius.Išp^ 
ganizuoti 
organizuos

rioms naujokėms baltus ve- 
lionus, o devynioms vienuo
lėms, kurių tarpe buvo ir vie
na lietuvaitė iš Baltimorės, į- 
teikė žiedus. Tikrai jaudinan
čios apeigos buvo; jos primi
nė kunigų šventinimus. Kiek
viena vienuolė buvo iššaukta 
atskirai ir turėjo pasakyti į- 
žadų žodžius. Iškilmės tęsėsi 
pora valandų. Po to buvo pie
tūs, kuriems patarnavo sese
lės. Baltimorietės sesers Ma- 
sandukaitė ir Karaliūtė apro
dė visą vienuolyną. J. K.

Chicagos Marquette parko 
varg. Janušauskas su savo 
žmona buvo atvykę pasima
tyti su savo artimaisiais.

Sekmadieniais atsilankė 
lietuvių bažnyčion ir prisidė
jo prie pamaldų pagražinimo, 
pagrodamas vargonais mišių 
metu, o ponia Janušauskienė 
savo išlavintu ir gražiu bal
su visus pamaldžiai nuteikė 
pagiedodama Avė Maria ir 
Panis Angelicus.

Tomis pačiomis dienomis 
lankėsi ir ponia Čurienė su 
savo dukrele, kuriai labai pa
tiko saulėta Kalifornija.

Parapijos piknikas
Šv. Kazimiero par. pikni

kas įvyks sekmadienį, rugp. 
30 d. Arroyo Seco parke (sec
tion 2). Važiuoti No. Figue
roa iki 60th ar 62nd Avė. ir 
užvažiuoti tiltą, pervažiavus 
tiltą nusileisti tiesiai į parką.

Mūsų darbščios moterys 
paruoš skanius pietus su alu
čiu ar vynu ir jums su šypse
na patarnaus nuo 1 vai.

Kita naujiena — šiame pik
nike bus mūsų brangus kle
bonas, prelatas Maciejaus- 
kas, kuris papasakos įspū
džius, džiaugsmus ir vargus, 
kokius jis turėjo rytinėse val
stybėse, besi darbuodamas 
Los Angeles lietuvių parapi
jai.

Tie, kurie neturite kuo nu
važiuoti, būkite pamaldose 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje (25-----3rd Avė.) ir po
pamaldų jūs būsite pavežti 
iki pikniko vietos.

Neseniai Londone išėjusio
je knygoje „Borderline Rus
sia” jos audrius H. Fos
ter Anderson, ilgus metus gy
venęs Sovietuose ir Pabaltijo 
valstybėse, tarp kitko mini ir 
tokį įvykį.

Jis rašo, kad pakelyje iš 
Vilniaus į Angliją per Sovie
tų Rusiją jis sustojęs Mins
ke. Viešbutyje pasitaikiusią 
padavėją užklausęs, kaip da
bar esą dalykai Sovietuose. 
Toji atsakiusi: „O, gana ge
rai, bet dabar mums tenka 
atsisakyti maisto, kad paval
gydintume išbadėjusius Pa- 
baltijos valstybių žmones, 
kai jie prašė prie mūsų pri
sijungti”.

Ryšium su tuo pasikalbėji
mu autorius nuo savęs rašo: 
„Aš buvau tik ką išvažiavęs 
iš tų valstybių ir žinojau tie
siog jas plaukiančias piene 
ir meduje.” Klaidinga nuomo
nė Sovietuose apie sąlygas 
Pabaltijo valstybėse buvo 
Sovietų propagandos išdava.

VAISTINE TIKTAI 
VOKIEČIAMS

Lisabonas. — Vokiečių tar
nautojams ir kitiems vokie
čiams Kaune atidaryta spe- 
cialinė „vokiečių vaistinė,” 
kuri užėmė žinomo kauniečio 
lietuvio provizoriaus Makau- 
skio vaistinę „Baltoji Gulbė” 
(Daukanto gatvėje).

POETO BINKIO 
LAIDOTUVES

Montreal, Canada

Pagelbėk sau turėti laisvę 
įsigykite Karo Bonų.

Kanados Lietuvių Taryba 
rugpiūčio 23 dieną Villa - Sal 
parke rengia pikniką, skiria
mą „Nepriklausomos Lietu
vos” naudai. Kviečiame visus 
Montrealio lietuvius dalyvau
ti.

Lisabonas. — Apie poeto 
Kazio Binkio mirtį „Kauener 
Zeitung” pranešė, kad „toli 
už Lietuvos ribų žinomas lie
tuvių poetas ir dramaturgas 
mirė šiomis dienomis.” Velio
nis buvęs balandžio 29 d. pa
laidotas Kauno kapinėse „lie
tuvių tautos lėšomis.” Į kapi
nes karstą palydėjo draugai, 
daug kauniečių ir įstaigų at
stovai. Toliau laikraštis pa
teikia Kazio Binkio biografi
ją ir supažindina skaitytojus 
su poeto kūryba.

K. Binkis yra gimęs Biržų 
apskrityje 1893 metais.

Londone išeinantis savait
raštis „Tablet” gegužės 16 d. 
numeryje įdėjo lenkų žurna
listo Stanislaw Mackiewicz 
straipsnį „Lithuania: an Out
post of Catholic Europe.”

Savo pastaboje savaitraš
tis nurodo, kad šio straipsnio 
autorius yra lietuvių kilmės 
lenkas (a Pole of Lithuanian 
descent), buvęs didelio 
(great) konservatyvaus laik
raščio „Slowo” redaktorius 
Vilniuje.

Straipsnio pradžioje auto
rius pažymi, kad 1939 m. spa
lių mėn. Sovietų Sąjunga pa
reikalavo Lietuvą įsileisti 
Raudonosios Armijos įgulas į 
savo teritoriją ir mainais ga
vusi Sovietų okupuotą Lenki
jos miestą Vilnių. Po Prancū
zijos žlugimo 1940 m. bolše
vikai okupavo visą Lietuvą ir 
inkorporavo į Sovietų Sąjun
gą-

Nors Sovietai ir pravedė 
žinomos rūšies plebiscitą, bet 
jų paduoti skaitmenys nega
li būti rimtai traktuojami dėl 
dviejų lietuvių būdo ypaty
bių. Pirmiasia, jie yra karš
ti katalikai; antra, jie yra 
ūkininkų tauta, arba kilę iš 
ūkininkų , labai prisirišę prie 
individualinės nuosavybės. 
Lietuva yra grynai žemės 
ūkio kraštas, jos ūkininkai 
yra, palyginti, pasiturintys, 
todėl pagal Sovietų termino
logiją devyniasdešimt nuo
šimčių gyventojų turi būti 
laikomi „proletariato prie
šais,” ir „galimi kontrarevo- 
liucionieriai.” Bolševikų agi
tatoriai, kurie karts nuo kar
to turėjo pasisekimo netur
tinguose Gudijos ar Len
kijos kaimuose, neišdrįso net 
pasirodyti pasiturinčiuose 
Lietuvos kaimuose.

Toliau p. Mackiewicz pra
bėgom pamini, kad Anglijo
je, Amerikoje, Šveicarijoje ir 
prie šv. Sosto Lietuvos mi
nistrai dar pripažįstami, nors 
p. Lozoraitis Romoje gyve
nąs kaip privatus asmuo. Vi
si tie ministrai kaipo valsty
bės galvą tebepripažįsta 
Smetoną.

Šiaip lietuviai tikį į anglų- 
amerikiečių pergalę ir ant to 
bazuoja savo politines kalku
liacijas.

Lietuvių, lenkų, latvių ir 
estų teritoriją, kurią vokie
čiai užkariavo pradedant 
1941 m. birželio mėn., pava
dino „Ostland.” Kas bent 
kiek apsipažinęs su istorija, 
tuojau pastebėsiąs, kad tai 
esąs plotas Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos Zigmanto 
Augusto (Jogailaičio) vieš
patavimo laikais (1548- 
1572).

Toliau Mackiewicz nurodo, 
kad esą vokiečiai favorizuoja 
lietuvius prieš lenkus. Per 
pirmąjį Pasaulinį Karą vo
kiečiai Vilniuje ir Kaune 
spaudę lenkus, bet favoriza-

vę lietuvius. Vokietija buvu
si pirmoji, kuri Vilnių, gry
nai lenkišką miestą, prisky
rus! prie etnografinės Lietu
vos ploto. Tas pat esą daro
ma ir dabar. Vokiečiai, girdi, 
ir dabar esą agituoja lietu
vius prieš lenkus ir sako, kad 
ir jie esą gali save taikyti 
„valdovų tauta.”

Labai savotiškai Mackie
wicz nušviečia Vilniaus gin
čą, kuris esąs sunkiai supran
tamas užsieniečiams. Šitas 
sunkumas kyląs iš terminolo
ginio nesusipratimo, būtent, 
kad, esą, Vilnius buvęs Lie
tuvos sostinė nuo keturiolik
to šimtmečio iki Lenkijos- 
Lietuvos Respublikos padali
nimo aštuonioliktam šimtme
tyje. Tas esą ir veda lietuvius 
reikalauti, kad Vilnius būtų 
valstybės sostinė ir šiandien. 
Jo žodžiais tariant: „Faktas 
esąs, kad Gedimino dinasti
jos sukurtoji tryliktam, ke
turioliktam ir penkioliktam 
šimtmetyje Lietuvos vardu 
valstybė ir galutinai inkorpo
ruota į Lenkiją 1569 metais, 
niekuomet nebuvo etnografi
škai ar lingvistiškai lietuvių 
šalis.

Gedimino dinastijos Lietu
va susidėjo arba iš etnogra
fiškai lietuviškų, arba etno
grafiškai gudiškų plotų, ir 
Vilnius niekuomet nepriklau
sė prie etnografinės Lietu
vos. Ir kaip tik priešingai, 
kada po Gedimino mirties ke
turioliktam šimtmetyje Lie
tuva buvo padalinta tarp jo 
dviejų sūnų, Kęstučio ir Al
girdo, pirmasis gavo lietuvių 
plotus, o antrasis baltgudžių, 
Kęstutis savo sostinę įkūrė 
Trakuose, o Algirdas Vilniu
je.”

Iš to, kad Kęstutis savo 
sostinę padaręs Trakuose, 
Mackiewicz mėgino išvesti, 
kad Vilnius niekuomet nebu
vęs Lietuvos sostinė, bet jis 
„užmiršta” paminėti, kad 
Trakai nuo Vilniaus yra vos 
keli kilometrai ir kad Trakai, 
panašiai kaip ir Vilnius, bu
vo Lenkijos okupuoti. Jeigu 
jau Vilnius niekuomet nebu
vo etnografinės Lietuvos sos
tine, tai kodėl patys lenkai 
1920 metais iš Lietuvos at
plėštą Vilniaus sritį pavadino 
„Vidurine Lietuva” (Litwa 
Srodkowa). Pagaliau paties 
Mackiewicz argumentas, kad 
Kęstutis savo sostine pasi
rinko arti prie Vilniaus esan
čius Trakus kaip tik ir rodo, 
kad Vilnius visais laikais bu
vo Lietuvos centras.

Mackiewicz savo straipsny
je sako, kad po susijungimo 
su Lenkija lietuviai laisva va
lia priėmę leikų kalbą, kultū
rą ir pradėję jausti lenkišką 
patriotizmą. Aštuoniolikto 
šimtmečio gale ir taip pat 
per visą devynioliktą šimt
metį Kaunas, Vilnius ir Mins-

kas visiems stebėtojams at
rodęs tiek lenkiškas, kiek ir 
pati Varšava.

Lietuvių valstybė kaip ji 
egzistavo tarp 1918 ir 1940 
metų, anot Mackiewicz, nega
linti būti laikoma įpėdine se
nosios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos, nes ji apėmė 
grynai etnografines Lietuvos 
ribas, kurios visuomet, kaip 
tryliktame, taip lygiai kaip 
ir šiandien teapėmė tiktai la
bai mažą dalį Didžiosios Ku
nigaikštijos teritorijas, į ku
rią neįėjo net Vilnius.

Straipsnį baigdamas Mac
kiewicz pažymi, kad Vilnius 
esąs ne tik lenkiškas miestas, 
bet tai esanti lenkiško patrio
tizmo šventovė. Maršalas Pil
sudskis paliepęs savo širdį 
palaidoti Vilniaus karo ka
pinėse. Bet vis tik lenkų-lie
tuvių ginčas dėl Vilniaus esąs 
žymiai žemesnės vertės klau
simas, lyginant su nepriklau
somos Lietuvos klausimu.

Naminis Frontas
Palengvina kreditą pakeiti

mams
Trūksta kuro aliejaus, šis 

trūkumas bus jaučiamas rytų 
pakraštyje ateinančią žiemą. 
Aliejaus šildomam aparatui į 
anglių apšildymo aparatą pa
keisti Federal Reserve Board 
palengvino kredito varžy- 
mus.Taryba nereikalauja mo
kesčių iš anksto, nei atmokė- 
jimo paskirtu laiku ryšium 
su pakeitimu šildytuvų. A- 
gentai ir kontraktoriai galės 
pravesti savo reikalavimus.
Koncentravimas produkcijos

Ką „produkcijos sukoncen
travimas” reiškia ir kaip jis 
veikia, šią savaitę matysime 
pečių gaminimo industrijoj į- 
vairiuose miestuose. Karinės 
Gamybos Taryba įsakė pečių 
gaminimo industrijai įvesti 
programą, pagal kurią civili
nė produkcija bus sukoncen
truota į apribotą skaitlių ma
žų įstaigų; didesnės įstaigos 
bus pakeistos karo reika
lams.

Donald Nelson, WPB gal
va, pranešė pereitą savaitę, 
kad produkcijos sukoncen
travimo planas bus išbandy
tas kitose civilinėse industri
jose.

Moterys karo darbuose
Milijonas moterų dabar 

dirba reikalinguose karo dar
buose. Jų skaičius dvigubai 
padaugėjo nuo Amerikos į- 
stojimo į karą prieš Ašies jė
gas ir tikima, kad iki šių me
tų galo karo pramonėse ki
tas milijonas moterų dirbs.

Moterys dirba valdiškuose 
darbuose ir privatinėse in
dustrijose, gamindamos reik
menis armijai ir laivynui. 
Moters gamina parašiutus ir 
kailinius drabužius mūsų oro 
jėgai, dujines kaukes, žiūro
nus, teleskopus ir šimtus ki
tų daiktų. Jų darbas yra 
svarbi mūsų karo pastangų 
dalis.

Pergalės maistas
Žemdirbystės departamen

tas prašo visų vartoti ko dau
giausia sūrio nuo rugp. 17 d. 
iki 31 d. Tai tos savaitės per
galės maistas.

WPB

„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.

Pilietybes Pamokos

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Knygutės
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Philadelphijos Žinios
Shenandoah, Pa.

PAS NAUJ4 MOTINĖLĖS PIRMININKU
„Amerikos” bendradarbis 

apsilankė pas kun. Ignacą 
Valančiūną, naująjį Mokslei
viams šelpti „Motinėlės” dr- 
jos pirmininką ir turėjo su 
juo įdomų pasikalbėjimą.

— Gal galėtum pasakyti 
keletą žodelių platesnei vi
suomenei per spaudą, „Moti
nėlės” Pirmininke, — pradė
jau pasikalbėjimą.

— Ne daug ką turiu pasa
kyti šiuo tarpu, nes ką tik 
dar man teko ta graži garbė 
— „Motinėlės” pirmininku 
būti. Tiesa, bijojau sutikti 
priimt tas pareigas dėl savo 
sveikatos ir kitų rūpesčių, 
bet kad jau draugijos tokia 
valia, tai ką padarysi. Tos 
draugijos reikalai visada bu
vo arti mano širdies, jei būtų 
galima pasakyti, tai mano 
dūšios rūpestis. Mat, aš bu
vau tos draugijos nariu visą 
laiką, rūpinaus jos gyvavimu 
ir sėkmingu veikimu. Man 
tekdavo dalyvauti daugelyje 
„Motinėlės” seimų, posėdžių, 
o dabar teks jau kitus kvies
ti ir tai veiklai vadovauti. 
Kadangi draugijai užjaučiu, 
tai ir veikti bus lengviau. 
Ypač malonu pažymėti, kad 
šalia savęs turiu tokius savo 
prietelius bendra darbius, 
kaip kun. čepukaitis, kun. 
Pakalnis, kun. Lekešis, kun. 
Dr. Končius, kun. Paukštis 
ir kiti. Manau, kad jie visi gel 
bes, o visi sutartinai dirbda
mi, gal ir galėsime ką nors 
daugiau padaryti.

— Bet paskutinis Seimas 
buvo labai gausus nutari
mais?

— Reikia pripažinti, kad

— -------------------------------------------
i

Tel. DEW. 5136
I 
I
I

Jos. Kavalanskas Į
LIETUVIS GRABORIUS j 

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey Į 
valstijose

I 
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes !

1601 - 03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa. « t _____ «

šiame Seime labai daug ir 
naudingų nutarimų padaryta, 
suplanuota. Jei tik viskas 
virstų realybe, tai draugija 
išaugtų ir sustiprėtų. Tačiau 
aš žinau, kad ir pirmiau bu
vo gražių sumanymų ir pasi
ryžimų, bet gyvenimo tikrovė 
dažnai sunaikina ir gražiau
sius pasiryžimus, jei jiems 
vykdyti nepadedama visų pa
stangų ir jėgų. Kiek mes ga
lėsime įvykdyti, parodys gy
venimas. Esame pasiryžę da
ryti visa, kas tik galima bus. 
Bet vieni, be visų lietuvių, y- 
pač brolių kunigų, pagalbos 
nieko daug nepajėgsime nu
veikti. Todėl visų jų pagalba 
bus geriausia mūsų talkinin
kė. Seime dalyvavę kunigai 
nuoširdžiai pritarė draugi
jos geriems siekimams, pri
sirašė naujų narių ir pasiža
dėjo remti draugiją. Jei visi 
kunigai būtų draugijos na
riais, tai jau mes turėtumėm 
daugiau kapitalo ir galėtu
mėm daugiau pašalpos su
teikti savo lietuviams studen
tams. Be to, numatėm ir ki
tus būdus didesniam fondui 
sukelti, Draugijai paremti ir 
palaikyti. Mes pasiryžome 
daryti kasmet vajų, kad 
Draugija gautij $2,000. Su to
kia suma jau mes galėtumėm 
sakyti, kad ugdome galingą 
ir labai naudingą Draugiją. 
Tai mažiausia suma visiems 
kietuviams katalikams. Jei 
parapijų draugijos ir dvasiš
ki j a prisidės, tai mes jau ir 
turėsime savo užsibrėžtąją 
sumą. Šalia to bus raginama 
palikti palikimų testamentais 
ir kitais būdais, kad draugija 
galėtų sudaryti sau pasto
vesnį ir didesnį fondą. Dalį 
kapitalo manome dar atgau
ti iš skolininkų, kas taip pat 
padidintų Draugijos lėšas.

— Kokius artimiausius su
manymus turi Draugija?

— Dalinai jau juos pasa
kiau. Pirmiausia, mes norime 
pravesti vajų. Išleisime at-

sišaukimus į visą katalikiš
ką visuomenę ir draugijas, 
kad jos paremtų. Toliau 
skelbsime spaudoje tuos va
jaus pionierius, geradarius, 
kurie paaukos draugijai. 
Nuolat skelbsime, kiek jau 
betrūksta ligi mums reikia
mos sumos. Kad aukotojams 
būtų ir dvasinė nauda, tai 
stengsimės gauti savo drau
gijai atlaidų, kad visi narių 
geri darbai turėtų nuopelnų 
pas Dievą. Katalikiška inteli
gentija, dalis kunigų, vis tu
rės progos pasimelsti už sa
vo geradarius, aukotojus, ku
rių pagalba jie gavo mokslo. 
Žinoma, mes buvome numatę 
ir labai naudingą ir gerą da
lyką, bet, dėl nenugalimų kliu 
čių, to sumanymo dar negali
me įvykdyti. Draugijai labai 
naudinga būtų turėti savo or
ganizatorių, kurs iš to galėtų 
gyventi ir vesti draugijos 
reikalus, organizuoti skyrius, 
verbuoti narius, ieškoti gera
darių, lankyti parapijas ir 
varyti propagandą. Be tam 
tikro žmogaus, visiems esant 
užimtiems kitais reikalais, 
nėra lengva varyti tokio dr- 
jos darbo. Tačiau jau dabar 
veikiame. Jau įstojo keletas 
naujų narių, keletas garbės 
narių, kurie paklojo po šimti
nę. Gal toliau ir daugiau at
siras, o mes galime giliau pa
varyti Draugijos veiklą. To 
trokštame, to siekiame.

Lietuvai pagalba
Šis baisusis karas, kuris 

ugnimi ir kardu naikina vis
ką, ką žmonija šimtmečiais 
sukūrė, skaudžiausiai palie
tė mūsų tėvų ir protėvių ša
lį — Lietuvą. Lietuva šiame 
kare pergyveno Rusijos ko
munistų barbariškuma ir da
bar kenčia Vokietijos nacių 
žvėriškumą.

Mūsų parapijos žmonės, 
pilnai suprasdami badaujan
čios Lietuvos reikalą, atjaus- 
dami savo brolių-seselių sun
kią padėtį, suaukojo $632.15 
paremti juos, kurių tūkstan
čiai ištremti į šaltąjį Sibirą, 
kurie sugrūsti į kalėjimus, 
arba kurie apiplėšti ir dabar 
kenčia alkį ir badą ir šaukia
si pagalbos.

Stambesni aukotojai buvo: 
$100—paaukojo kleb. kun. J. 
A. Karalius; po $25 — kun. 
Dr. K. A. Batutis, kun. J. 
Lukšys, kun. Dr. K. Gečys; 
$10—Dominick ir Anne Sny
der; $5—Leonard ir Bernice 
Caikauskas, Juozas Naud
žiūnas, Pius ir Magdalena 
Tamulynas, Ben Lukas, Dr. 
Marė Rameika; $3 — Jurgis 
Juraitis, Steponas Pacenta, 
Katrė Sepauly. Kiti aukojo 
po 2 ir 1 dol. ir smulkesnėmis 
sumomis.

ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVEN
TĖS PAMINĖJIMAI

KRIKŠTYNOS

Petras ir Petronėlė Urbo
nai susilaukė dukrelės, kurią 
pakrikštijo Patricijos vardu. 
Dukrelė auga sveika.

DIRBA IR ILSISI

Alberta Paškevičiūtė ir 
Pranciška Navickaitė baigia 
atostogas Ocean City, pajū
ryje. Abi gavo darbo ir atos
togavo, kad tvirtai pradėtų 
naujus mokslo metus.

ŽOLINĖS ŠVENTĖ

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Žolinės arba Marijos Dan
gun Ėmimo šventė praleista 
lietuviškai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj daug žmonių laikė 
rankose gėles, kad jos būtų 
palaimintos. Tik niekas, tur 
būt, neturėjo tokių gėlių 
puokščių, kaip Lietuvoj — 
tai yra vasarojaus varpų, 
miežių, avižų ir kitų.

SODALIEČIŲ DARBAI

Telefonuokite: Regent 2937 
•** ■—■—■—■—■—

į EMILIJOS GROŽIO SALONAS |

1 * ■ 1

Bl f 13^^ ■. - -

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus, j

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI !

Atauginami plaukai ir j
pašalinamos pleiskanos

A i■ •---
VEIDO MASAŽAI į

t Plaukų spalvos mūsų specialybė =i ."" yj A;

Sodaliečių susivažiavimas 
jau organizuojamas. Susiva
žiavimas įvyks spalių mėn. 
Tuo tikslu dirba kun. S. Ma
žeika, kurs yra generalinis 
organizatorius.

NAUJA VIRŠININKĖ

Šv. Kazimiero parapijos se
serų kazimieriečių nauja vir
šininke paskirta Sesuo Juli
jona. Taip čia pat atvažiavo 
kelios naujos seserys.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL FELL
910' Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
453 Dahill Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LOPATOW
453 Dahill Road, .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 717 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILLIP TRACHTENBERG 
(Remsen Court Liquor Store)

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn,, County 
of Kings.

HENRY MARKOWITZ
5 11 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
724 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
724 Bedford Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WEINGUS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, ADM.
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
(George's Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE WOZNIK
127 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
149 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONINO TORTORICI
149 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seetion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 64 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

MARKET DELICATESSEN, INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lh 
GB 2351 has been issued to the t 
to sell beer, at retail under St 
of the Alcoholic Beverage Contrc 
98 Kingston Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consum! 
premises.

98 Kingston

NOTICE is
GB 6753 has been issued to the ui 

beer, at retail under Se 
Alcoholic Beverage Control 
11th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

of the

County 
premises.

SALVATORE, FRANK & JC
MASTELLONE (Mastellone Bi 

6224 — 11th Ave., Brookls

\OTICE
GB 2677
to sell

’ EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI į 
j 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA. j
I Telefonas: POplar 3307 |

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

Philadelphia, Pa. a

iį
|R£ 3304 - 16 Richmond Street
r

i 
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AW**

hereby given that Lii

BESSIE BLACK 
Ideal Food Stores 

St., Brooklyn,

Ruošiasi b:

ApreišL 
Parap

/„mas

I is hereby given that Lii 
has been issued to the ui 

beer, at retail under So 
Alcoholic Beverage Control 
17th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consume)
6524 —
County
premises,

FRANK GLADSTONE
6524 — 17th Ave., Brookfl

NOTICE is hereby given that Lh 
GB 1401 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
1595 East 92nd St., Borough of 
County of Kings, to be consumt 
premises.

NOTICE is hereby given that LI 
GB 2183 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under St 
of the Alcoholic Beverage Control 
117 Green point Ave., Borough of ; 
County of Kings, to be consume^ 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI ] 
117 Greenpoint Ave., Brooklj

hi- 

. i vai.
Lirtru-

kutro-
Lirukus

BEN KUNOFSKY
1595 East 92nd St., Brook

NOTICE is hereby given that Li< 
i GB 1508 has been issued to the ui 

to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
169 Franklin Street, Borough of i 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brookfl

NOTICE is hereby given that Lio 
GB 2023 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Set 
of the Alcoholic Beverage Control 
151 Franklin Street, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER į 
151 Franklin St., Brooklyi

\’®ka- 
koralai- 
ks keli, 
Ubuvo 
hlienes

Amžino Rožar 
gija rugp. 16 d. 
cialų susirinki™ 
visomis pajėgom 
rapijos bazarą, 
spalių 10-18 d.d. 
rėš bazare savo s 
vedėjomis išrink 
drišiūnienė, 0. R 
Skarulienė, P. V: 
Elzb. Kašėtienė.

Rugsėjo 20 d. 
susipažinimo vai 
tikslas gauti da 
Programa bus 
Skambins gitara 
nuos Lionė Juod’’

ATVYKSI
ARGENT

ko kle- 
Hs pa- 
kosrin- 
;3i iš- 
p, ka

miene,

Netrukus iš 
Buenos Aires, į 
Pa. atvažiuoja Li 
ciškonas brolis I 
ponavičius. Arnei 
dėlėmis pastangc 
ta.

MOTERŲ REKOLEKCIJOM

Uždaros rekolekcijos mote
rims bus rugpjūčio 20, 21, 22 
d.d., Viloj Juozapo Marijos. 
Rekolekcijas ves kun. J. Ki
dykas, S.J. Girdėti, kad daug 
šv. Kazimiero par. moterų 
ruošiasi dalyvauti tose reko
lekcijose, kurios yra taip la
bai naudingos kiekvienai sie
lai. Būtų gera, kad kartas 
nuo karto, visos ir visi atlik
tų tokias uždaras rekolekci
jas.

Katalikiškuose kraštuose 
yra paprotys kasmet spalių 
4 d. suruošti šv. Pranciškaus 
šventės iškilmingą paminėji
mą. Bažnyčioje tą dieną lai
komos iškilmingos Mišios; 
Šv. Pranciškaus vaikai, jo 
prieteliai, eina Šv. Komuni
jos, pasakomas šventei pri
taikintas pamokslas.

Po pamaldų bažnyčios salė
je įvyksta iškilmingas posė
dis sekančia programa: pa
skaita apie Šv. Pranciškų, 
choras pagiz^i giesmių, jei 
yra orkestras, sugrojama ke
letas muzikos dalykėlių.

Būtų gražu ir naudinga, 
kad šis paprotys įsigalėtų vi
sose Amerikos lietuvių kolo
nijose. Ypatingai tretininkai 
turėtų rūpintis, kad kiekvie
noj parapijoj Šv. Pranciškaus 
šventė būtų iškilmingai at
švęsta. Tokie iškilmingi šv. 
Pranciškaus šventės paminė
jimai padės žmonėms geriau 
susipažinti su Šv. Pranciš
kaus dvasia ir jo reikšme mū
sų laikams.

Labai girtinas yra Kunigų 
Vienybės Rytų Provincijos 
sumanymas šiemet spalių 25 
d., per Kristaus Karaliaus 
šventę, suruošti visos apylin
kės Tretininkų Konferenciją. 
Šią konferenciją paruošti pa
vesta Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. N. Pakalniui; 
tikimasi, kad konferencija 
bus puikiai organizuota.

Konferencijos tikslas bus 
plačiau susipažinti * su Šv. 
Pranciškaus idealais ir bus 
kartu ieškomos priemonės 
Šv. Pranciškaus dvasiai pa
skleisti žmonių tarpe.

Būtų gera, jei panašios 
konferencijos būtų šaukia
mos ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Garbė Kunigų Vienybės 
Rytų Provincijos kunigams, 
kurie pirmieji sumanė Ame
rikos lietuvių visuomenę pla
čiau supažindinti su šv. Pran
ciškaus dvasia!

T. P.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1515 — 69th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
Homewood Bar & Grill

1515 — 69th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS

Bonai perka bombas. Tad 
pirki Karo Bonus ir būki 
bombarduotoju.

Šiemet birželio 31 d. švedų 
„Drottningholm” laivu atva
žiavo pranciškonas klierikas 
Pranciškus Giedgaudas.

1940 m. bolševikams užė
mus Lietuvą ir uždarius vi
sus vienuolynus ir vienuoly
nų seminarijas, Pranciškus 
Giedgaudas kartu su keliais 
pranciškonais klierikais slap
ta perėjo sieną ir atbėgo Vo
kietijon, iš kur norėjo tuoj 
vykti Italijon ir ten mokytis 
pranciškonų seminarijose.

Pran. Giedgaudas kartu su 
kitais klierikais vokiečių 
Gestapo buvo grąžintas atgal 
į Lietuvą. Su didžiausiu gy
vybei pavoju Pran. Giedgau
das vėl grįžo slapta į Kretin
gą, kur stojo mokytis į gim
naziją. Pabuvęs gimnazijoje 
kelias savaites, Pranciškus 
Giedgaudas bandė trečią kar
tą eiti per sieną. Šį kartą bu
vo dar pavojingiau. Siena bu
vo jau aptverta aukšta spyg
liuotų vielų tvora ir stropiai 
rusų saugojama. Ir trečią 
kartą jam pasisekė pereiti 
sieną.

Atvykęs į Vokietiją, Pran
ciškus Giedgaudas kurį laiką 
gyveno pranciškonų vienuo
lyne. Kurį laiką buvo priver
stas dirbti vienoje Berlyno 
spaustuvėje. Vėliau jis atvy
ko į Miuncheną ir pranciško
nų seminarijoje baigė studi
juoti filosofiją.

Kilus tarp Amerikos ir Vo
kietijos karui, Pran. Gied
gaudas, kaipo Amerikos pi
lietis (gimė Patersone, N. J.) 
buvo vokiečių internuotas. A- 
merikos valdžios rūpesčiu, jis 
buvo išlaisvintas ir atvežtas 
į Ameriką. Pabuvęs kurį lai
ką New Yorke ir pas savo gi
mines Patersone, Pranciškus 
Giedgaudas atvyko į Pitts- 
burgą ir apsigyveno Lietuvos 
pranciškonų vienuolyne, 310 
Orchard Street. Jis lankys 
pranciškonų seminariją ir 
ruošis kunigystei.

Tėvai pranciškonai būtų la
bai dėkingi, jei atsirastų ge
radarių, kurie šį jauną, tiek 
daug iškentėjusį pranciškoną 
išleistų į kunigus. Už tai 
Pranciškus Giedgaudas savo 
geradariui bus amžinai dė
kingas ir tapęs kunigu vi
suomet jį prisimins šv. Mi
šiose.

Tėvai Pranciškonai nuošir
džiai dėkoja A. Klosevičienei 
iš Brooklyn, N. Y., kuri pir
moji klieriko Pranciškaus 
Giedgaudo, O.F.M. išlaikymui 
ir mokslui paaukojo $80.

Savo pergyvenimus klieri
kas Pranciškus Giedgaudas 
netrukus aprašys „Varpely
je.”

Miuncheno kardinolas Faul
haber persergsti katalikus, 
kad jie saugotųsi naujai or
ganizuojamos nacių tikybos.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

FRANK LEVINSKY
105 Ellery St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
(Gelb’s Dairy & Self Service) 

636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEROME GOTTLIEB
1611 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ;s hereby given that License No. 
GB 10111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE EHRLICH 
Tuxedo Dairy

1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9204 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT LEMKE
9204 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , '

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO 
Paramount Fruit & Veg. Market.

2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4123 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN & RUBIN KUNOFSKY 
4123 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES STREICH, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9017 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BOSCHEN
297 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO PATERNA
1705 — 65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lid 
GB 10524 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control;

Avenue. Borough of : 
Kings, to be consumed

472 Union 
County of 
premises.

472 Union
HARRY KIMMEL

Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that Lies 
1678 has been issued to the uni 
sell beer, at retail under S 
the Alcoholic Beverage Contrc 

Sumner Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

GB 
to 
of

424 Sumner
LOUIS BREIMAN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that LhNOTICE is _____  „___ ___
GB 1772 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control] 
139 Stuyvesant Street, Borough of ' 
County of Kings, to be consum 
premises.

SAM PRESENT
139 Stuyvesant St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Llc< 
GB 2051 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control" 
229 Hopkins Street, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SOLOMON GLUCK , 
229 Hopkins St , Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Lh 
GB ........................................................
to 
of

1968 has been issued to the un 
sell beer, at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control. 
Moore 

County of 
premises.

Street, Borough of | 
Kings, to be consumed)

The
3 Moore St.,

hVa-

kitynia 
ilm-

Coney Island 
pėti, neplaukti t( 
maudynėse paže

1335 Myrtle

LICEft
WHOLESALE

BEER, WINES
NOTICE is hereby give, 
GB 2251 has been issued 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverai 
1335 Myrtle Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Bo 
be

JOSEPH 
Ave.,

hereby give.

SAM HOFFER
Atlantic Coast Food Stc 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Liet 
GB 2235 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Seal 
of the Alcoholic Beverage Control 
424 Central Avenue, Borough of 1 
County of Kings, to be consumes 
premises.

HELEN NORDMANN ] 
424 Central Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lice 
GB 2613 has been issued to the unc 
to sell beer, at retail under Seel 
of the Alcoholic Beverage Control, 
506 Wilson Avenue, Borough of ] 
County of Kings, to be consumed.! 
premises.

506 Wilson
OTTO HUNSTCKER
Ave., Brooklym

hereby given that LiceNOTICE is
GB 9011 has been issued to the nnd 
to sell beer, at retail under Seel 
of the Alcoholic Beverage Control 9 
408 Central Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed! 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL Į 
(Rosebud Dairy & Grocery) 

408 Central Ave., Brooklyn;

NOTICE *s 
GB 10520 has been issuer 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bevera 
206 Cortelyou Road. Bo 
County of Kings, to lx 
premises.

ALBERT BEL 
206 Cortelyou Road,

pra-

NOTICE is hereby give; 
GB 2668 has been issued 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bevera 
371 McDonald Avenue, B 
County of Kings, to b< 
premises.

SAM ROSEN|.,1 o 6AM Kt
■tWaUtl. 371 McDonald Ave..

p NOTICE is hereby give 
hrnmjc ® 1616 has been issuer 
|ul)LAiJ to sell beer, at retail u 

the Alcoholic Beverage 
Jay St. & 167 Front St. 
lyn. County of Kings, 
the premises.

CHARLES RI 
73 Jay St & 
167 Front St.,

NOTICE is hereby given that Licet 
GB 1660 has been issued to the und« 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control j 
365 Central Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed | 
premises.

365 Central
MAX KRISSOFF
Ave., Brooklyn

NOTICE is
GB 9048 has been issued to the undj 
to sell beer, at retail under Secri 
of the Alcoholic Beverage Control _! 
450 Evergreen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN B.
450 Evergreen Ave.,

hereby given that Lii

Borough of E 
be consumed

NOTICE is hereby given that Iic« 
E 64 has been issued to the unc 
to sell beer from house to house, aj 
under Section 107 of the Alcoholic I 
Control Law. Borough of Brooklyn,! 
of Kings.

PHILIP COHEN
135 Cook St.. Brooklyn.

□įspėjo 
fši tau- 
Is varto
si būtų 
Si pa

sninkai 
į iisdien 
pliki 9 
Pi iki 8

NOTICE is hereby give 
EB 769 has been issued 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Severs 
M8 Bogers Avenue, B< 
County of Kings, to I: 
premises.

TRESA FRU( 
Morris’s Delicate 

208 Rogers Ave.,

R kvietė 
r laupyti 
perdaug

ici-
Iliadai-

OF

NOTICE is hereby giv< 
ED 2193 has been issue 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bever: 
636 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DANIEL 
Prospect Bar

636 Vanderbilt Ave.,

B
I

H 
d

NOTICE la hereby givi 
EB 2400 has been issue 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bever 
93 Church Avenue, R 
County of Kings, to 1 
premises.

ABRAHAM G
(G. & S. De 

93 Church Ave.,

TEICHMAN; 
Brooklyn,

N.

NOTICE is hereby given that Licen 
E 113 has been issued to the unde 
to sell beer, from house to house at 
under Section 107 of the Alcoholic B 
Control Law. Borough of Brooklyn*! 
of Kings.

ALEXANDER LEWIS 
705 Hart St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
E 311 has been issued to the 
to sell beer, from house to house al 
under Section 107 of the Alcoholic B 
Control Law. Borough of Brooklyn,! 
of Kings.

JACK LETOWSKY 
248 Floyd St., Brooklyn,

Licet 
und<

NJ

Licen
unde

NOTICE is hereby given that 
E 251 has been issued to the 
to sell beer, from house to house al 
under Section 107 of the Alcoholic E 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

JOE SHLOMKOWITZ 
5-11 Cook St., Brooklyn, N. |

NOTICE is hereby given that Licenl 
E 214 has been issued to the unde! 
to sell beer, from house to house at 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, II 
of Kings.

58 Gerry

'u
HYMAN DEIBER 

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licen! 
E 297 has been issued to the undel 
to sell beer, from house to house at 
under Section 107 of the Alcoholic B4 
Control Law. Borough of Brooklyn,;! 
of Kings.

JOE MILLER
79 Steuben St., Brooklyn, N.

lietuvių 
i'fldinys. 
4B kai- 
st 50 eg-

NOTICE is hereby giv 
EB 2458 has been issue 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bever 
1904 Church Avenue, 1 
County of Kings, to ' 
premises.
SAMUEL BARNETT < 
1904 Church Ave.,

NOTICE Is hereby giv 
EB 432 has been issue 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bever 
4813 Church Avenue, 1 
County of Kings, to 
premises.
NATHAN MECHN1CK 
4813 Church Ave.,

RAKANDŲ KRAI

R Street, 
HEVergreen 7-8451

GEROS RŪŠIES RAKA

Broo

Si mūsų parduodamus ra 
binas su kitomis krautuvė

išmokėjimams be nu

pB NEGAUSITE -PIGU 
r) Petraičių Krautuvėse

Rene ir st



that License No. 
° the undersigned 
nder Section 107 

Control Law at 
nigh of Brooklyn, 
consumed on the

INGUS
Brooklyn, N. Y.

notice i, - August 21, 1942
GB 2351 c - ---------------------------------------------------------------- - - ..................-
to sell lA.^ię "
98 KinM^* £ 3iT.* / * C t*V r f i n
CountvTv.4’^

AMERIKA

CouBty of kN J 
premues. ^'s'

that License No. 
o the undersigned 
mder Section 107 
t Control Law at 
'ugh of Brooklyn, 
consumed on the

N, ADM.
Brooklyn, N. Y.

98 Kingston N TETOS ŽINIOS LIETUVIS, ĮSTEIGĘS IŠKARPŲ BIZNĮ LICENSES
NOTICE is hereby given that I.kit. v> No 
GB 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE :s hereby given that License No. 
EB 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

that License No. 
o the undersigned 
under Section 107 
e Control Law at 
ragh of Brooklyn, 

consumed on the

iGER 
inch)

Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 
■e Control Law at 
igh of Brooklyn, 

consumed on the

LNIK
Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 
ough of Brooklyn, 
re Control Law at 

consumed off the

IRTORICI
Brooklyn, N. Y.

1 that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 
rough of Brooklyn, 
re Control Law at 

consumed off the

uDFEDER
Brooklyn, N. Y.

1 that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 

?e Control Law at 
■rough of Brooklyn, 
i consumed off the

3ROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE h u,.
GB 6753 b. 
to sell beer, 
of the Altai*;, 
6224 - 
County of 
premise!. ™ b,

6224 - IiSTa? J

£ ely Karalienes
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

į parapijai šiemet ne-\0HCE Is La. —------------ —
gb 2677 basuti su piknikais. Pirmas 
of toe Ale^oiį Ji 
6524 - 1^75 
c«®te of Ej7 
premises, ■ 

6524 -

,s rengtas rugp. 9 d.
te is- rugpiūčio 16 d. — 
lseJ- ' paprastas lietus. Pra- 
~nthKi imadienį apie 4 vai. 

ėtra su lietum ir tru-NOTICE is
i- Tas visai atbaidė, ir

to sell beer, « J e - . - _. _
r—įasirengę važiuoti at- 

coraty of o vykti, nes oras atro- 
i lietus vėl netrukus 
t vis dėlto piknike bu- 
400 žmonių.
5 buvo, gražiai links- 
salėje. Karaliaus ir 

nės lenktyniavimai ė- 
asta tvarka. Nors ka- 
į karalaičio ir karalai- 
ididatų buvo vos keli, 
I lenktyniavimas buvo

1595 East 92aj

NOTICE is W, 
GB 2183 fa k?1 
to aell beer, 7'

117 Grrenp-J.®^

NOTICE is i-* 
1 GB 1508 has k.' 
to sell beer, 7’ 
a# .L- a. *
169%^^^ gyvas, bet karalienės 
County of .... ............................................
premises. ’• r----- -- - --------------- ---------------

Ruošiasi bazarui
Amžino Rožančiaus drau

gija rugp. 16 d. turėjo spe
cialų susirinkimą. Nutarta 
visomis pajėgomis remti pa
rapijos bazarą, įvyksiantį 
spalių 10-18 d.d. Draugija tu
rės bazare savo skyrių, kurio 
vedėjomis išrinktos A. An- 
drišiūnienė, O. Rimydienė, J. 
Skarulienė, P. Vismintaitė ir 
Elzb. Kašėtienė.

Rugsėjo 20 d. dr-ja 
susipažinimo vakarėlį, 
tikslas gauti daugiau 
Programa bus labai
Skambins gitara ir solo dai
nuos Lionė Juodytė.

turės 
kurio 
narių, 
įvairi.

1 that License No. 
to the undersigned 

nder Seetion 107 of 
Control Law at 64 
>f Brooklyn, County 
ed on the premises. 
FESSEN, INC.

Brooklyn, N. Y.

i” buvo kelios kandi- 
169 FrankiuT5 tad lenktynuoda- 

kėlė gyvumo.
9:35 vai. vakaro kle- 

of S'AS*j*Run. J. Aleksiūnas pa- 
karališkos šeimos rin- 

premises. 1

ATVYKSTA IŠ 
ARGENTINOS

NOTICE i< w 
GB 2023 hu u, 6 
to sell beer, s?

tt that License No. 
to the undersigned 
to house at retail,

i Alcoholic Beverage 
" County>f Brooklyn,

HNSKY
Brooklyn, N. Y.

n that License No.
I to the undersigned 
under Section 107 

ge Control Law at 
iorough of Brooklyn, 
i consumed off the

GELB
Self Service)

Brooklyn, N. Y.

n that License No.
1 to the undersigned 
under Section 107 

ge Control Law at 
rough of Brooklyn, 
5 consumed off the

ANDO
Brooklyn, N. Y.

n that License No.
I to the undersigned 
under Section 107 

ge Control Law at 
irough of Brooklyn, 
e consumed off the

ITTLIEB
Brooklyn, N. Y.

n that License No.
1 to the undersigned 

under Section 107 
•ge Control Law at 
rough of Brooklyn, 
e consumed off the

NDOLFO
Brooklyn, N. Y.

51 that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
.ge Control Law at 
Tough of Brooklyn, 
e consumed off the

EHRLICH
Dairy

Brooklyn, N. Y.

in that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
•ough of Brooklyn, 
e consumed off the

..EMKE
Brooklyn, N. Y.

in that License No.
1 to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
ough of Brooklyn, 
e consumed off the

ILF AND
Brooklyn, N. Y.

in that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
■ough of Brooklyn, 
e consumed off the

LLANO
c Veg. Market.

Brooklyn, N. Y.

avinius. Karaliumi iš- 
’ Stasys Pusvaškis, ka- 
Į — Ona Sijevičienė, 
čiu — Antanas Sijevi- 
aralaite — Agnes Va
ite.

151 Franklh^'' 

NOTICE is išj" 
GB 10524 kmk3» 

“H beer, ii 
of the Aleobdk 
472 Union Ats,* 
County of Ejj,, ■ 
premises.

472 Union a^® .lienės vietai lenktynia

Netrukus iš Argentinos, 
Buenos Aires, į Pittsburgą, 
Pa. atvažiuoja Lietuvos pran
ciškonas brolis Paskalis Ste
ponavičius. Amerikos viza di
delėmis pastangomis jau gau
ta.

Coney Island plaukikai įs
pėti, neplaukti toliau, nei yra 
maudynėse paženklinta.

NOTICE is feį, B 
GB 1678 bu ba g, 

*11 beer, a Z

šios: Dulkienė, Leva- 
nė ir Pankevičienė;

424i gerai pasirodė.
County of E-r. n , 
premises.

Lonsg 
424 Sumner An,

NOTICE is
GB 1772 bu b® s 
to sell beer, if s 
of the Atatoi fe 
139 Stuyvesmt Sts" 
County of Ebji L 
premises,

139 Stayvesm^^ Tamoje buvo muzika.

onas karališką šeimą 
,nojo gražiomis dova-

pat buvo ir Įvairių lai-

Dulkės išmokytosNOTICE is bersy p 

u? os pašoko lietuviškų 
23%^ vakar?l grojo Dul- 
county of Esftii damas orkestras, 
premises.

SOUOE ------------------
229 Hopkins St, r t t . . v— jekmadieni Amzinoio 
NOTICE is ber^r p 
GB 1968 hu te b

of the AWkte B šv. Komunijos 9 vai. 
cJy^f Kjjišių metu- Norės pra- 
premišes.

siaus draugija bendrai

skaitlingai dalyvauti.
The Allan ii ____________________________

3 Moore St,
wrur • CT ŠILTO vandens NOTICE is berete r 
GB 2235 his te H 
to sell beer, it ■ 
of the Alcobolk fc: 
424 Cental Ami 
County of Em s i

prenuS€1 linai Is šilto vandens varto- 
424 Central An.

oras LaGuardia įspėjo 
gyventojus būti tau-

Jis nurodė, kad būtų
gb o ninkai turės būti pa- 
of the Atatofc tL Jei namų savininkai 
506 wife Ami vandens 'kasdien 
County of Kkgt - 
premises.

WIDE
506 Wilson Ait

NOTICE is be* ■ 
GB 1-011 te ta e 
to sell beer, it » 
of the AtaMr te 
408 Central Ares' 
County of Kit? •' 
premises.

BEbW ■■ 
ikoseH k 

408 Central Ate.

;ais nuo 6:30 vai. iki 9 
j vakarais nuo 5 iki 8 
'o pageidaujama karo 
no sumetimais.

>n that License No. ,uv
d to the undersigned I County of EnA 9

107 - to.-

uardia taip pat kvietė
• gyventojus taupyti 

b, kurio čia esą perdaug
NOTICE i! berete r 
GB 1660 has te U 
to sell beer, ii ® 
of the Aledtolk W 
365 Central Aws ' 
County of Erp 9 ’ 
premises. J

365 Cental An.
NOTICE is tented 
GB 9048 hu te ** 
to sell beer, it £ 
of the AfaMe 
450 Evergreen Ate j I LITERATURE

RIKOS” administraci- 
.ite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
1335 Myrtle Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

retail
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1335 Myrtle
JOSEPH 
Ave.,

LERNER
Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE ’s . „
GB 10520 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
20G Cortelyou Road.
County of Kings, to be consun ed off 
premises.

ALBERT BERKOWITZ
206 Cortelyou Road, Brooklyn, N.

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

Borough of Brooklyn, 
the

Y.

under Section 107 
ige Control Law at 
ough of Brooklyn, 
e consumed off the

IN KUNOFSKY 
Brooklyn, N. Y.

m that License No.
1 to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
orough of Brooklyn, 
e consumed off the

REICH, SR.
Brooklyn, N. Y.

•n that License No.
1 to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
trough of Brooklyn, 
e consumed off the

RUHS
Brooklyn, N. Y.

>n that License No. 
i to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
rough of Brooklyn, 
e consumed off the

niLEFSEN
Brooklyn, N. Y.

in that License No.
1 to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
>rough of Brooklyn, 
e consumed off the

5CHEN
Brooklyn, N. Y. 

n that License No.
1 to the undersigned 

under Section 107
ge Control Law at 
trough of Brooklyn,
2 consumed off the

ATERNA
Brooklyn, N. ¥•

premises. .1
HERMAb •I 

450 Evergreen An- I

NOTICE n te* r 
E 64 has bes 
to sell beer ir®y 
under Section Įį* 
Control Lav. B®*I 
of pan? 

135 Cook St.___

NOTICE is bs*J 
E 113 has tea 
to sell beer, InJ;' 
under Section K’- I 
Control Law.
of aib^'
705 Hart

NOTICE is 
E 314 has tea L 
to sell beer. W . 
under Section W 
Control Law. *■' 
of Kings.

248 Floyd
NOTICE is tented 
E 251 has b* 
to sell beer, fr* ■ -| 
under Section U- k 
Control Law. P* | 
°f joe < 
6-11 Cook St.z 

rl
NOTICE la b®* 7 
E 214 baa W 
to sell beer, fr* ,3| 
under Section 1 
Control Law. 
of Kings.

58 Gerry St__ A
NOTICE is 
E 297 has be» 
to sell beer. 
under Section |
Control L’W. F
of Kings. jqj 

79 Steuben St.

rga gausiai iliustruota, 
6 pusi, ir yra Lietuvių 
Hnio Instituto leidinys. 
10 egzemplioriaus kai
ta., o užsisakant 50 eg- 
iorių ar daugiau—30c.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SPITZER
Brooklyn, N. Y.

1101 Rutland Road, 
County of Kings, to 
premises.

GUSSIE
1101 Rutland Rd.,

| 9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed off the 
1 premises.
I ELIZABETH GROSS

9318 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

Čikagos literatūros žurna- j 
las „Coronet” š.m. rugpiūčio 
numery įdėjo Dickson J. 
Hartwell straipsnį, ,,Valets 
to the Newsworthy,” kur ap
rašo laikraščių iškarpų biz
nio atsiradimą ir išsivysty
mą. Pasirodo, lietuvis Remei
ka tą biznį sugalvojo. Štai 
kaip autorius aprašo:

„Vieną dieną praeitojo am
žiaus prieblandoje, jaunas 
lietuvis imigrantas vardu 
Henrikas Romeika stovėjo 
netoli nuo laikraščių kiosko 
Paryžiaus lotynų kvartale. 
Romeike smalsiai stebėjo, 
kaip keli dailininkai prisiar
tino ir derėjosi dėl ištraukų 
iš vėliausių laikraščių, kurias 
pardavėjas jiems iškarpyda
vo su mažomis žirklėmis.

„Romeike sužinojo, kad vy
ko meno paroda. Nepajėgda
mi pirkti viso laikraščio, 
dailininkai pirkosi iškarpas 
apie savo kūrinius, po 1 sū 
už kiekvieną. Romeike paste
bėjo, kad savininkas pardavė 
daug iškarpų iš to paties laik
raščio, tuo būdu pelnydamas 
kelis syk to numerio kainą, 
su kukliu pelnu. Tas pakišo 
jam sumanymą.

„Savaitės eigoje jis pradė
jo pasaulio pirmąjį organi
zuotą iškarpomis patarnavi
mą. Po vienerių metų jis ati- 
datė raštinę Londone ir dar 
kitais metais, 1881 m., New 
Yorke sukūrė „Henry Romei
ke and Company,” seniausią 
iškarpų biurą Jungtinėse 
Valstybėse.

„Šiandien yra keturios na- 
cionalės ir gal šimtas vieti
nių iškarpų agentūrų visame 
krašte, kurios seka kiekvie
ną žurnalą ir laikraštį, lei
džiamą bendrai cirkuliacijai. 
Tie biurai suženklina, išker
pa, identifikuoja, surūšiuoja 
ir išsiuntinėja savo klientams 
gerokai daugiau kaip 100,000 
iškarpų kasdien. Yra netgi 
biuras, kuris „iškerpa” radi
jo programas.

„Dauguma žmonių vaiz
duojasi iškarpų biurus gyve
nant iš žmogaus paikumo. 
Tikrovėje tai yra rimtas ir 
esminis biznis. Tik retkar
čiais tuštumas sužadina as
menį prenumeruotis. Veik be 
išimčių motyvas remiasi ge
ra, dolerių ir centų biznio 
praktika. Prez. Rooseveltas, 
labai jautrus visuomenės 
nuomonei, sukūrė vieną di
džiausių pasauly iškarpų biu
rų kaipo specialų valdžios de
partamentą. Ta įstaiga kas
dien iškošia editorialų pasta
bas ir naujienų kryptį prezi
dento žiniai. Šios iškarpos gy
vai liečia įstatymų leidimą 
Kongrese ir ypač Baltųjų Rū
mų jiems paramą.

„Jei būtų galima, vyriau
sybė karpytų žurnalus ir 
laikraščius, leidžiamus prie
šo ir okupuotose šalyse. Ka
ras to neleidžia, bet Federa- 
lė Susisiekimų Komisija su
organizavo, Dr. Lloyd A. 
Free vadovybėje, „Federal 
Monitoring Service,” kuri re- 
korduoja, išverčia ir iškošia 
kiekvieną užsienių radijo 
programą, trumpomis ir ilgo
mis bangomis, kokia tik pa
gaunama šioje šalyje ar An
glijoje. Raportai apie šias 
„iškarpas” siunčiami į Bal
tuosius Rūmus, Karo ir Lai
vyno departamentus, ir į ke
lis valdiškus propagandos 
biurus.

„Bet jei iškarpų parūpini- 
mas yra esminis vyriausybei 
taikos ir karo metais, tai jis 
lygiai yra svarbus bizniui, 
pramonei, pramogų pasauliui 
ir, dažnai, paprastam Jonui 
Q. Publikai . . .

„Nors didžiausia jo biznio 
dalis vyksta patarnaujant 
komercinėms organizacijoms, 
Nathaniel J. Ruben, kuris 
šiandien valdo Henry Romei
ke, Ine. ir kuris praleido apie 
25 metus tame biznyje, neti
ki, kad nors vienas iš kas 50 
jo klientų prenumeruotų iš
karpas tik dėl noro pamatyti 
savo pavardę žiniose . . .

„Nacionaliai biurai — Ro
meike, Luce, Burrelle ir Con
solidated — karpo iš daugiau 
kaip pusės 2,131 dienraščių ir 
iš 7,000 savaitraščių (kurių 
viso yra apie 11,400) . . . Dar
bas yra tiek tikslus, kad vie
nam skaitytojui trunka dvi 
dienas perskaityti New York 
Times sekmadienio numerį,— 
laikraščio, iš kurio kartais 
iškerpama po 1,000 iškarpų 
iš vieno numerio, kas, pagal 
dabartines kainas, verta $60.

„Kai Lindbergas skrido 
Paryžiun, jis užsakė iškar
pas. Kai jis sugrįžo, jam bu
vo pakišta $3,000 sąskaita, 
bet jis pajėgė įrodyti užsa
kęs tik $35 vertės iškarpų. 
Anglas aristokratas, susido
mėjęs Wallis Simpsonienės 
romanu su karalium Edvar
du VIII, smalsavo apie to ro
mano patrauklumą Ameriko
je. Jis užsakė iškarpas ir su 
pirma siunta gavo 20,000 iš
karpų.

„Prieš Pasaulinį Karą II, 
daugelis svetimų valstybių ir 
pasiuntinybių buvo iškarpų 
žymesniųjų prenumeratorių 
skaičiuje. Dabar kai kurios 
tremtinės vyriausybės yra 
klientės. Bet dauguma biznio 
iš užsienių- — kaip Chanel, 
Patou, Schiaparelli ir Lanvin 
— pranyko. Japonija nutrau
kė prenumeratą gruodžio 8 
d. Bet Sovietai tebėra geras 
klientas. Kasdien Romeike 
siunčia pluoštą iškarpų, mi
ninčių Rusiją, informacijų 
valdininkui Maskvoje ...”

Deja, lietuviškoji visuome
nė, berods, mažai tėra girdė
jusi apie Romeiką arba apie 
jo dalyvavimą lietuviškame 
gyvenime.

Adv. K. R. Jurgėla.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undef Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JESSE GINSBERG 
(Ridgewood Food Market)

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6504 Bay Parkway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO GIANNINI
6504 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002 — 75th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WOLF
2002 — 75th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seetion 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

TTLTJE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES PLACAT7.IS AND 
THOMAS PARASKEVAS

598 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 482 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER
40 — 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 73 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2578 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2578 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

M-'IICF is I«>eby given th-t l.icerse N- 
GB 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

N'U.'E !s hereby given thn* I'r< <i«i> No 
GB 6717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
621 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STAMPFL
621 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN COHEN
(C. & H. Dairies)

4121 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

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

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 114 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

LOUIS SHLOMKOWITZ
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPINELLA 
Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nc 
EB 2291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CACCIOLA
145 Central Ave., Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
E 309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN GELMAN
838 Park Ave., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAM ERRERA
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
E 298 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACK FRISHBERG
79 Steuben St., Brooklyn. N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL BEEBER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is herthj given that I.icense No. 
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOE MILLER
705 Hart St... Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No 
E 30 has been issued to the underrigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooper St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN SCHAIKOWITZ
397 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 571 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FITZGERALD
574 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
EB 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HIRSH
3917—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX, BEN & HERBERT ROSEN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ncfehy given that License No. 
GB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

FRANK DOLANSKY
345 Mirtie Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law atNo.NOTICE is hereby given that License

2G68 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSEN WASSER
371 McDonald Ave.. Brcoklyn, N. Y

GB 
to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the

lyn, 
the

73
167

Alcoholic Beverage Control Law at 73 
St. & 167 Front St., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CHARLES REINHARDT 
Jay St. & 
Front St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

2925 Avenue P. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the1 
premises.

HARRY KRIGSMAN 
Harry’s Dairy

2925 Avenue P, Brooklyn, N. Y.
Brooklyno Lietuviai Graboriai

on

Brooklyn, N.

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

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris’s Delicatessen & Rest.

208 Rogers Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
636 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DANIEL 
Prospect Bar 

636 Vanderbilt Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3218 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA GROSS
3218 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9 th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WEISS
5124 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

the

retail 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

HUGHES
& Restaurant 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE :« hereby given that License No. 
EB 2400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABRAHAM GOLDSTEIN 
(G. & S. Delicatessen)

93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
1904 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
SAMUEL BARNETT 

1901 Church Ave.,

the

retail
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& WILLIAM 
Brooklyn,

COHN
N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHNICK & PHILIP ALPERIN 
4813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

H

□LYK RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
įteikite pasižiūrėti musų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PEf RAITIEM“ IR SŪNŪS
<3

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

268 Brooklyn Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH WTLKOV
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
2952 Fulton Street, Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off
premises.

2952 Fulton

SAM STOLLAR 
Economy Dairy

St., Brooklyn. N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
2302 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE
2302 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP BRINEN
4120 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BERL
207 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T^aw at 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES KHOURY
156 Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T>aw at 
195 Hoyt Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Irfiw at 
442 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
442 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2909 Fort Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PETER MeEVOY
2909 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2146 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN D. SCHAAPS .
2146 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumrer Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 32nd St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043 *

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

I

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlei pat Aprelikimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krlkltynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.
402 Metropolitan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
, VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
• ------- -'
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65-TAS ŠVENTO JURGIO DRAUGIJOS 65-TAS

Maspetho Liet Piknikas
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO - AUGUST 30, 1942

Sekmadienį, Rugpiūčio - August 23, 1942

Brooklyn© Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk

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

PRADŽIA NUO 2 VAL. P. P. ŠOKIAI — 6 VAL. VAK.

KARALIAUS IR KARALIENĖS RINKIMAI—TAIPGI ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI.

Gros lietuviškas Šnekėlio Orkestras
PELNAS LIETUVIŲ PARAPIJOS SKOLOMS ATMOKĖTI

RENGĖJAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS APYLINKĖS LIETUVIUS
Įžanga — 50 centų

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Prez. Rooseveltui ben
drą sveikinimo telegramą 
rugp. 14 d. nusiuntė „Ameri
kos,” „Naujosios Gadynės,” 
„Tėvynės” ir „Vienybės” re
daktoriai. Tai padaryta ry
šium su Atlanto čarterio vie- 
nerių metų sukaktimi.

• Kun. Justinas Vaškys, 
pranciškonas, lankėsi pas 
vietos kunigus ir „Amerikos” 
įstaigoje. Jis labai džiaugia
si ruošiama New Yorko Apy
linkės tretininkų konferenci
ja.

• Liet. Katalikų Susivieni
jimo kuopos Brooklyne labai 
patenkintos, kad centro val
dyba pirko Karo Bonų už 
šimtą tūkstančių dolerių.

•Kun. Juozas šeštokas da
bar yra apsigyvenęs Var- 
wick, N. Y., kur šv. Antano 
ligoninėje eina kapeliono pa
reigas.

• Apreiškimo par. bažny
čioje sekmadienį, rugpiūčio 
30 d., 8 vai. ryte bus mišios 
už kariuomenėje esančius pa
rapijos jaunuolius. Mišias 
užprašė tretininkai.

• „Amerikos” naujų maši
nų fondo naudai piknikas bus 
rugsėjo 13 d. Klasčiaus par
ke. Visi prašomi tai pramo
gai ruoštis.

• Eleonora Bartkevičiūtė 
gavo per Am. Raud. Kryžių 
iš Panevėžio laišką; praneša
ma, kad jos motina, sesuo ir 
brolis sveiki ir tebegyvena 
senoje vietoje; daug pažįs
tamų panevežiečių esą išga
bentų Rusijon — prašo jiems 
paramos.

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

• Garbingų svečių turėjom 
„Amerikos” įstaigoje pereitą 
savaitę. Lankėsi tėvų mari
jonų provincijolas kun. Dr. 
K. Rėklaitis, tėvų marijonų 
seminarijos rektorius kun. 
Dr. Alf. Jagminas, Mariana
polio kolegijos rektorius kun. 
Dr. J. Vaškas, Liet. Kultūri
nio Instituto direktorius prof. 
K. Pakštas, pulk. K. Grinius, 
rašytojas Ant. Vaičiulaitis.

• Leopoldas Grigonis, Liet. 
Amer. Eksporto ir Importo 
bendrovės pirm., šiuo metu 
yra lakūnų mokyklos Penn- 
sylvanijoje instruktorium. Jo 
motina yra išgabenta Sibi
ran.

• Adv. Wm. J. Drake lap
kričio 3 d. rinkimuose į Kon
gresą turės du priešininkus - 
demokratą Keogh ir darbie- 
tį Slade.

• Lietuviai lakūnai turi 
puikų vardą Eastern Lines 
lėktuvų bendrovėje. Ten ke
leivius vežioja lakūnai Pau
lius Šaltenis ir Edvardas Gi- 
lis. Bendrovės centralinėje į- 
staigoje gerą darbą turi Sofi
ja Kazlauskaitė, Apreiškimo 
par. choristė.

• Kazys P. Vilniškis, buv. 
„Amerikos” redaktorius ir 
administratorius, pereitą sa
vaitę buvo sustojęs New Yor
ke. Jis grįžo į New Haven iš 
Wilkes-Barre, kur dalyvavo 
LRKSA centro posėdyje.

• Dr. Henrikas Bertulis 
rugp. 16 d. susituokė su Ele
na Mockevičiūte. Šliubas bu
vo Angelų Karalienės par. ba
žnyčioje. Jaunas lietuvis gy
dytojas dirba šv. Vincento li
goninėje, New Yorke.

• Dr. J. Valukas turi daug 
darbo egzaminuodamas vy
rus, šaukiamus kariuomenėn. 
Jam padeda jaunas lietu
vis gydytojas, Dr. J. Urbo
nas.

• St. M. Paltanavičiai, ar
timi „Amerikos” bičiuliai, 
naujų mašinų fondui paauko
jo $1.00.

• Lietuvos Vyčių seime 
Bostone į centro valdybą iš
rinkti du Brooklyno vyčiai: 
Juozas Bulevičius — I vice
pirmininku ir Danielius J. 
Averka — iždo globėju.

• Geriausia lietuviams ka
riams dovana yra knyga apie 
lietuvių rašytojus (angliš
kai) „Outline History of Li
thuanian Literature.” Ją pa
rašė Ant. Vaičiulaitis. Kai
nuoja 40c. Galima gauti „A- 
merikos” administracijoje.

• Kun. Jonas Laurynaitis 
rugp. 16 d. pašventino prezi
dento Roosevelto motinai pa
gerbti vėliavą ir paminklo 
lentelę Roosevelt parke. Iš
kilmėse dalyvavo ir Angelų 
Karalienės par. benas.

• Eilėraščių knyga „Be Tė
vynės Brangios” jau platina
ma. Ją parašė poetas J. Ais
tis (Kossu-Aleksandravičius) 
Knyga turi 64 puslapius. Pa
aiškinimo žodį parašė Ant. 
Vaičiulaitis. Spausdinta ,,A- 
merikos” spaustuvėje. Kaina 
40 centų.

• Dviejų savaičių atostogų 
išvyko „Tėvynės” redakto
rius Pr. Bajoras ir „Naujo
sios Gadynės” redaktorius J. 
V. Stilsonas.

• Dr. A. Stalkus, maspetie- 
tis, kariuomenėje šiomis die
nomis pakeltas kapitonu.

• A. Simučio knygą „The 
Economic Reconstruction of 
Lithuania” plačiai garsina 
Kolumbijos universiteto in
formacijos departamentas, ši 
naudinga knyga kaštuoja tik 
$1.50. Ją galima užsisakyti 
tokiu adresu: Columbia Uni
versity Press, New York, N.

• Dr. Antanas K. Kairys, 
dantų gydytojas, jau išlaikė 
valstybės egzaminus ir turi 
teisę laisvai dirbti savo pro
fesijoje. Egzaminus birželio 
mėn. laikė 816 asmenų, šios 
savaitės pradžioje paskelbta, 
kad tik 411 gydytojų išlaikė. 
Sveikiname gabų, jauną dan
tų gydytoją, Dr. Kairį!

• Šv. Jurgio dr-jos 65-tas 
metinis piknikas bus rugpiū
čio 23 d., Dexter parke.

MOTINA SU SŪNUM PIRKO 
BONŲ UŽ 1,000 DOLERIŲ

Ona Sijevičienė, Angelų 
Karalienės par. Amžinojo Ro
žančiaus dr-jos pirm., ne tik 
uoliai dalyvauja draugijų vei
kloje, bet visu nuoširdumu 
prisideda ir krašto gynimo 
darbe. Drauge su savo sūnum 
Antanu ji jau įsigijo karo bo- 
nų už tūkstantį dolerių.

O. Sijevičienė ir sūnus pa
sižadėjo kiekvieną savaitę 
reguliariai pirkti karo bonų. 
Rugp. 16 d. O. Sijevičienė iš
rinkta piknike Angelų Kara
lienės par. karaliene, o jos sū
nus Antanas — karalaičiu.

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

PENKTAS D A I NOS —ŠOKIA I PENKTAS

METINIS PIKNIKAS
Rengiamas New Jersey Lietuvių Radijo Valandos

Vedėjas Juozas Ratkus—Girdima Sekmadienio rytais 8-tų vai. per Station WHOM 1480 Kilocycles

SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO - AUGUST 30, 1942
PARK CASINO

WOOD and MITCHELL AVENUES LINDEN, N. J.
PRADŽIA 1 VAL. P. P. ĮŽANGA TIK 35c

Gros A. Pavydįs ir jo Radijo Orkestras
KELRODIS—Iš Newarko, važiuokite Highway 25 iki Wood Ave., Linden ir sekite Pikniko iškabas.
BUŠU—Imkite Busa No. 62 (Perth Amboy) nuo Broad St., Newark. Išlipkite ant Edgar Road ir Wood 
Ave. Lindene, ir eikite iki Stimson Ave. Paskui eikite Stimson Av. iki Mitchell Ave. ir rasite Park Casino.

74-11 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN, N, Y.
PRADŽIA 2 VAL. P. P. ĮŽANGA — 45c

Brooklyno ir apylinkės lietuvius kviečiame atsilankyti i mūsų puikiausia 
pikniką, kur bus progos su pažįstamais sueit ir prie puikios muzikos pasišokti.

ŠOKIAMS GROS A. PAVIDŽIO ORKESTRAS
KELRODIS—Iš Williamsburgo važiuokite Jamaica Line "EI” iki Elderts Lane.

Automobiliu—Jamaica Avenue iki Cypress Hills.

Maspetho Žinios
Am. Raudonojo Kryžiaus 

Skyrius
Am. Raudonojo Kryžiaus 

lietuvių skyrius jau veikia. 
Valdybą sudaro: pirm. L. 
Paulikienė; vicepirm. Ostei- 
kienė; sekr. Ona Kučinskai
tė; iždin. M. Kern; koresp. 
Elena Matulionytė. Skyrius 
sudarytas iš 4 grupių: viri
mo, siuvimo ir mezgimo, pir
mosios pagalbos ir bandažų. 
Virimo pamokos vyks pirma
dienio vakarais 7:30 vai. (tik 
vieną valandą). Grupės vedė
ja yra Mar. Mereškevičienė. 
Siuvimo ir mezgimo valandos 
yra trečiadienio ryte nuo 9 
ligi 10 vai. ir vakare nuo 7 iki 
9 vai. Siuvimo vedėja Teibe- 
rienė ir mezgimo P. Benedik- 
tavičienė. Pirmosios pagalbos 
pamokos vyksta ketvirtadie
nio vakare nuo 7 iki 9 vai. 
Grupę veda Elena Unikaus- 
kaitė. Bandažų grupė dar ne
suorganizuota, nors prie šios 
grupės prisidės visos kitų 
grupių narės. Bandažams vy
nioti reikia sanitarinius rei
kalavimus išpildyti.

Į Raudonąjį Kryžių bus 
priimami visų tautybių ir ti
kybų asmenys, nes lietuviš
kas skyrius skaitysis pilnas 
Maspetho Red Cross Auxil
iary. žydų ir lenkų kuopos 
priklausys prie mūsų auxil
iary. Ponios Iz. Harris - Sige- 
lytės rūpesčiu, lietuviškas 
skyrius suorganizuotas ir yra 
pilnas Raudonojo Kryžiaus 
skyrius, užregistruotas ir a- 
kredituotas Queens County. 
Lietuviams turėtų rūpėti sa
vo skyrių išugdyti. K.

bai keblaus klausimo, kaip 
Indija turėtų tvarkytis atga
vus laisvę ir nepriklausomy
bę. Kongreso partijos vadai 
griežtai reikalauja laisvos, 
nepriklausomos, vieningos, 
nedalomos Indijos.

Bado Grąsinimais 
Verčia Dirbti

Instanbul.—Turkijoje gau
tos žinios skelbia, kad vokie
čiai Graikijoje bado priemo
ne nori priversti graikus vyk
ti Vokietijon sunkiems ir pa
vojingiems darbams. Vokie
čiai skelbia graikams geras 
darbo ir maisto sąlygas, jei 
jie geruoju važiuos Vokieti
jon įvairiems darbams.

Tokiais viliojimais vokie
čiams pasisekę išgabenti ke
lis tūkstančius graikų vyrų 
ir moterų; daugiausia darbo 
šiems graikams duodama pie
tų Vokietijoje ir Austrijoje.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 East 38th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. OVERBECK
469 East 38th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1031
MAX PRELLER 

East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
rugpiūčio 28 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai maloniai prašomi at
silankyti. Visų atsilankymas 
bus nuoširdžiai įvertintas.

PLAUKŲ KIRPIMAS BUS 
BRANGESNIS

Nuo spalių 1 d. Brooklyne 
ir Queens kirpyklose pake
liamos kainos. Už plaukų nu- 
kirpimą ir barzdos nuskuta
mą reikės mokėti 1 dol. Ka
riams bus teikiama 30 centų 
nuolaida.

Nuo spalių 1 d. paprasto
mis dienomis kirpyklos bus 
atdaros iki 7 vai. vakaro, o 
šeštadieniais — iki 8 vai. va
karo.

Atskirai plaukų kirpimas 
kaštuos 75c., barzdos skuti
mas — 25c.

MUSULMONAI TARSIS SU 
GANDŽIU

Indijos musulmonų sąjun
gos vykdomoji taryba posė
džiauja ir svarsto galimumą 
tartis su Indijos tautinės 
Kongreso partijos vadu Gan
džiu. Indijoje gyvena 80 mili
jonų musulmonų, kurie labai 
nesutinka su indusais. Mu
sulmonai nori nepriklauso
mos Indijos, bet jie nori dvie
jų valstybių, kur indusai ir 
musulmonai atskirai tvarky
tus!.

Musulmonų vadas Džinnah 
įgaliotas tartis su Gandžiu. 
Šiuo metu musulmonai pasi
sako už bendrą Indijos vy
riausybę, o po karo — už ple- 
bescito keliu išsprendimą la-

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-Ml
VALANDOS: I

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

šventadieniais susitari

EINA KAS PEN

Entered as Second-Cla 
Office at Brooklyn, N

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

TeL EVer green 7 - 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais

„ifl vi- 
įilgių.

asine- 
bebi-

A. a. Kun

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
k&-219 So. 4th Street, Brooklyn,!'.

(Williamsburgh Bridge Plaza)_________ __ _________ _il^gy
J-.................................

Tel. EVergreen 4 - 7142
l<2iameSALDAINIŲ PALOCIUS lįo-

GERIAUSIOS RŪŠIES Ii*#
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate .’l- j (}]]• 

PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasiriiu
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U •

-------- Hsrovy-
loose- 

heriden-

riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPS

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2311 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK BOSCO 
(F. Bosco & Son) 

(Italian-American Grocery)
2311 Pitkin Ave., Brooklyn,

off the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ANTHONY ANGELING, ADMINISTRATOR 

Estate of Giuseppe Angelino
398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ‘bav License No 
GB 6418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

MOTU E is hcieby given thst License No 
GB 10584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1141 Fulton Street, Borough of Brooklyn,nvjivrj nvxvuy given ui«l juxeenne ivu. .. ...------------ . . , ,

EB 2305 has been issued to the undersigned County of Kings, to be consumed off the
- - . .premises.

LOUIS
I (Louie’s American 

1141 Fulton St.,

NOTH'E i-1 hereby given that License No. 
GB 1741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

WILLIAM ROCHOLLA 
JEROME CALANDRINO 

Lewis Ave., Brooklyn,

to sell beer, at retail under Section 107 I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine Street, Borough of Brooklyn. ■ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HENRY WINTER 
Winter’s Bar & Grill

60 Woodbine Street, Brooklyn, N.

the

WEINTRAUB
& West Indies Groceries)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRED CORDES 
2916 Avenue I, Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

HAROLD J. YAUCH
3121 Quentin Rd., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License N«. 
EB 1884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, " Z ...
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 — Z ~ ~ 
County of 
premises.

2001—Ave.

at retail under Section 107

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

KARL REICHBACH
U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHAS. COHEN
413 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980 : ~ “ - - - -
County of 
premises. 

1980—86th

at retail

86th Street, 
Kings, to

VICTOR
St.,

off the

104 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6496 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
7920-22

beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Avenue. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY PANCER
(Foodland Self Service Store) 

7920-22 7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO GROCERIES, INC.
216 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, . .Z.Z. __ Z______ Z.-.. LC7
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis 
County of 
premises.

MORRIS 
374 Lewis

the

Y.

at retail under Section 107

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to lx? consumed off the

SURDIN & HYMAN ISRAEL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

COHEN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151) Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS COY
159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Secticn 107 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
590 Albany Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

590 Albany
LYNNE 

Avė.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LASSER
Brooklyn, N. Y.

the

(G)

hereby given that License No.NOTICE is _____
GB 2473 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer, ... ___ 7.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4723 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT FELDMAN & MAX HOFFMAN 

Blue Star Dairy
4723 Church Ave,, Brooklyn. N. Y. (G)

at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS GLASSER, 
Administr. Estate Jacob Glasser 

(Great Ridgewood Dairy)
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.672

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

the

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

Rugsėjo 2 d. si 
kai su šiuo pasai 
rė šviesaus atn 
kun. Jonas Navi 
Marianapolio kol 
gėjas. Jo kūnas i 
napolio Kalvarij 
pastangomis pas 
ūksmėje.

Rusėjo 7 d., 
Day,” a.a. kun. , 
ko palaidojimo m 
giamos Mariana] 
mingos pamaldos 
eigos.

Pamaldų tvark 
1.11 vai. ryte 

gedulo šv. Mišios 
Jono Navicko vė 
koplyčioje.

2. Po šv. Miš 
prie a.a. kun. J( 
kapo. Ten bus ]

NOTICE is hereby given that s 
GB 1696 has been issued to thffi 
to sell beer, at retail underI 
of the Alcoholic Beverage Coni 
61 Wyckoff Avenue, Boroughj 
County of Kings, to be consul 
premises.

RUDOLF H. STEIN® 
61 Wyckoff Ave., , Brool 

NOTICE is hereby given that Į 
GB 1607 has been issued to the 
to sell beer, at retail under | 
of the Alcoholic Beverage Com 
1228 Flatbush Avenue, Borough! 
County of Kings, to be consul 
premises.

ANGELO TIZIO į 
(Tizio Bros) 

1228 Flatbush Ave., Bra

NOTICE is _____ _
GB 9293 has been issued to th) 
to sell beer. ... .   
of the Alcoholic Beverage Col 
4123 
County of 
premises.

4123 Ave.

NOTICE is hereby given that! 
GB 6742 has been issued to tM 
to sell beer, at retail under : 
of the Alcoholic Beverage Cod 
2501 — East ISth St., Borough] 
County of Kings, to be com 
premises.

ARCHIE ALWER 
2501 East 19th St., Bl

NOTICE is hereby given that] 
GB 2603 has been issued to th) 
to sell beer, ... ___
of the Alcoholic Beverage Coni 
227 Wilson 
County of 
premises.

227 Wilson

NOTICE is hereby given that | 
GB 1888 has been issued to the 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Coi 
279 Woodbine Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
279’ Woodbine St.,

NOTICE is hereby given that | 
GB 2317 has been issued to the 
to sell beer, at retail under I 
of the Alcoholic Beverage Con! 
993 Manhattan Avenue, Borough | 
County of Kings, to be consul 
premises.

SAM STANDIG 
993 Manhattan Ave., Bra

nereby given that:_ L J
. at j-etail under!

Avenue T, Borough 
Kings, to be consul

GAETANO VOLPE
T, Brool

at

i'iitijo- 
i dėties 
kuily- 
kir-

N. Y. GUBI
KAND

ine pa
bus ka
pitonų, 
ramė- 
p buvo 
į® už-

New Yorko v 
litinės partijos ; 
savo kandidatus 
d. rinkimams, ks 
ma gubernatorių 
stybės pareigūm 
tai savo kandid; 
tariaus vietai iš 
tybės prokurorą 
nett, o respublil 
vusį New York 
Thomas E. Dew 
dar bus du kand 
rikos Darbo part 
advokatą Dean 1 
munistų parti j c 
bus Israel Amte

1 Daugiausia £ 
' sukėlė demokr; 
’ susivažiavimas 
’ rugp. 19-20 d.d.

Italijai.

J^iukš- 
įjtJi 
storio

issued to thel ■ i ■ 
retail • under -9 IBIS-

piją rei
se ka-
akles. nės tarp proku.

Street. Borough 0 
Kings. Kto be consul

HENRY RUD0LF1
St., Brod

retail under

Borough i 
be consul

KUEHN?
Brod

Mi ne- 
pfron- 

'iismės 
pillace 
p nese
ktai? 
pakrik- 
I Laisvės 
Į-Rašto,”

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KC01 
---------------------------------- -------r—

TIKRAS BIČIŲ

MEDUI
(1007o PURE HONEY)

ir senatoriaus 1 
natorių Mead b 
prezidentas Rc 
bernatorius Leh 
rius Wagner, de 
tijos komiteto 
Tammany Hall 
dy. Už Bennett 
Yorko demokra' 
Farley, kurs ik: 
vo artimiausia 
draugas, rėmėj 
atstovų aiški d:

Maistui
Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININK
57 Battery St, No. Abington,

Šimtas dolerių dovanų, kuris Iro 
medus nčra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS 
Kvorta, 3 svarai ............ J

5 svarai ............................ u.
Galionas ..............................
5 Galionai ..........................

SIUNTIMAS APMOKI 
KONČIAUS BITININI 

57 Battery St 
No. Abington, Mas

Galima gauti ir 

„Amerikos” Adminisi 
222 So. 9th St, Brookly

Telephone
EV 7-1670

JOSEPH VASTUl
REAL ESTATE INSĮURJ 

and EITE INSURAN*
Mortgages Loaned and I
496 Grand St., Brooklyt

ŽUVO A?
Londonas. — 

d. lėktuvo nelai 
šė Kento kūnų 

lijos karaliaus 

brolis, 39 meti 
pilnas vardas 1 

cas Jurgis Edi 
andras Edmun 

I mėgsta karinės Urnyl 
t&tL Is!andi^-Nelai 

Į Mesi- 
piiai į- Princas pali 
patus ir tris kūdikius. .

susi
eta- 
khddva- 
R svarbi 
k Rašto

ūkiškai 
L. vadi- 
parkas

—tos
—
vi 7Oat- 

dvejus, 
są- 

M'iiinB iš-

St., Woodhavei

HAvemeyer 8 - 02!
R A L PH K R U 1 

FOTOGRAE 
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

„Commonwei 
čio redaktoriai 
rašyti apie Pa 
bes, kurias jie 
ti Rusijai. Jų a 
silaukė atitink 
ir iš paties lail 
tojų, ir iš kito: 
bai reikšmingi 
J. M. Gillis „C< 
rugpiūčio laide 
mas „C” nusiž 

j likybės ir Ame 
dėsniams.

5*i su
nkėdami 
teisėk-

Vienas „C1 
rugp. 28 d. lai< 
besivadinantie 
weal” redakte 
kad pripažinin 
šių į Pabalčio 

išėjimas dh**
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