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SALDAINIŲ PAKU

j 7 d. teko susitikti 
ia iš Lietuvos. Tai Al- 
lotienė (Rūgytė), šių 
•želio 7 .d. ji dar buvo 
Šis susitikimas lyg 
Kaip, rodos, galėtum 
labar pamatyti žmo- 
tik šviežiai atvykusį 
iros, iškentusį dvi Lie- 
upacijas.
ią išgelbėjo Amerikos 
’as pasas išgelbėjo ją 
vi dukreles nuo Sibi- 
jybių, kurias dabar 
tūkstančižžf lietuvių 
ų. Amerikos pasas iš-

GERIAUSIOS ROSUJ ją ir iš nacių baudžia- 
Lengvi Užkandžiai, Kava, ArbaU,Ba; rią dabar neša visa 
I—PIETOS—VAKARIENE 
AS gamintas namie Ii geriausia bę ‘ 
vorų. Parengimams priimami ufaitį ----4*-----

Juozas Gini®
d Street,

i Dėmesiui

Lietuvių R. K. 
tų Sąjungos kon- 
/yks antradienį, 
, „Amerikos” re- 
talpose, 222 So. 
>klįie, N. Y. Pra- 
val. p. p.

i svarbų posėdį 
kviečiu atvykti 

o Valdybos na- 
Redaktorius, Ap- 
nininkus, rašti- 
.vienių „Muzikos 
ius.
įmet seimo nebus 
karo laikotarpis 
ybę svarbių rei- 
is bendras pasi- 
oūtinas.
iems rūpi orga- 
„Muzikos žinių” 
ties gerovė, pra- : 
erai nepaprasta- i 
ime skaitlingai

ia Aldona gimusi 
je. Ten ir aukštuo- 
kslus ėjusi. Prieš ke
tų atvyko Lietuvon, 
ji pamilo savo tėvų 
i stojo ten kūrybos 

Mokė gimnazijoje 
vius anglų kalbos ir 
kėši universitete. Bu- 
gyva. Visų mėgiama, 

neišdidi. Visiems 
ka. Draugų turėjo 
į. Pradžioje su Lietu- 
lupažindino jos dėdė 
ykolas Krupavičius, 
keletą metų ji ište- 
inž. Kęstučio Bulo- 

Lietuvos aušrininko, 
'eterano generolo Bu
dus. Buvo jis ramaus 
asižymėjęs sportinin-

— ič čiuožimo srityje.
— ___ 4,____

įtėjo bolševikai, jau- 
RE®. jiotai gyveno Vilniu- 

' įklėjo dvi dukreles ir 
mokytojos darbą. Vy- 
ejo valstybinę tarny- 
iliko bolševikai juos

dirbo 
patikėtas:

KuaVj 
riaujairę 
telyj, Wj! 
sienos jm 

■s pareit

čia su vįj 
baigta 
šventimri' 
mėnesį. 1 
kun.V.Sr 
ti garbių- 
liaus vam

Chicago'
vaizdos pr
na, liepos: rnyboje, bet jų bute 
nas Vašte

ElmhiK
žiuotojo f. ernai metų birželio 13

Iras J. Aleksis, &

tos keliu apgyvendino 
ūsų komisarą.

S-gos Cen. pirm,

ieracijos kuopa 
pusmečiui išsi- 

valdybą: pirm, 
ipirm. Lažauni- 
it. A. Vasiliaus- 
t. Vasiliauskie- 
irs. Nutarta su- 

kurios pelną 
lajam Kryžiui.

Lažaunikienė, 
Jutauskienė ir

otai gyveno drauge, 
sielojosi, kaip ir tūk- 

vis 
ni giedresnės padė- 
rželio 13 d. atėjo į jų 
eli čekistai, su mėly- 
cepurėmis. Darė smul- 
, kratą. Išvertė visus 
irius, išlandžiojo kiek- 
campelį. Nieko įtarti- 
jistino nerado. Bet . . . 
vis dėlto, krėtę juos 
eną, čekistai vėlai va- 
akė Kęstučiui ir Aldo- 
lidėti ryšulius, pasiim- 
rytes Dainą ir Giedrę 
paskum juos. Jie turį 
vežti tolumon. Maisto

tįsiai dalyvauti 
nos iškilmėse, 
lasčiaus parke

s įvyko pas
Vietinis.

, W. VA.

ino veikla 
įpie 8,000 žmo- 
neperdaugiau- 
aušo prie Šv. 
parapijos, ku- 

i bažnyčią.
as J. J. Swint 
kun. Vincentą 
ė Šv. Petro pa
ti. Iki šiol jis

Juvenalis l
Newtor i kitų lietuvių, 

miero fe 
rugpjūčio!
Vaškys.

Chicago 
miero fe 
rugpjūčio? 
nas Vašte

Waterfc
Juozapo F 
kaus nove
T. Justinas

Sioux®
zimiero p
d. T. Justt

So. M pasiimti 30 dienų, ap- 
Petro pan i [ti šiltais drabužiais. 
Justinas ft
nalis Liacb >ilo Kęstutis į čekistus,
Ansonia, 0

no par., spi
venalisū' nergytės Amerikos pi-

NewB$
Andriejau! i
d. T. Justt

T. M
resas:

Franci^'
OrchardSt- )ėgo kelios šiurpios va-
Pa,

—

rdamas, kad jie gali 
ik jį vieną, nes Aldona

Tuojau įteiktas jiems 
tos pasas, čekistai su
keli jų paėmė pasą ir 
dokumentus, ir išėjo, 
imi savo draugus da- 
ilotas.

Karo 
galės dieni
JO-

. Pagaliau, vidurnakty 
su Amerikos pasu če- 
Jie paskelbė Aldoną ir 
ites pasiliksiant. Bet 
is turėjo būti suimtas 
Įžtas. Jis atplėštas iš 
os žmonos glėbio, nuo 
į mergaičių. Išsiskyri-

PENKTADIENI LIEPOS - JULY 10, 1942METAI X.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: STagg 2 - 2133

EGIPTE ANGLAI SUSTIPRĖJO
Šiomis džiuginančiomis ži-Kairas. — Vokiečių ir italų 

motorizuotų Afrikoje dalinių 
vado maršalo Rommelio ver
žimasis Egipte Aleksandrijos 
link sulaikytas. Anglai ir jų 
talkininkai, generolo Auchin- 
leck vadovybėje, kelis kartus 
puolė priešą lėktuvais ir tan
kais. Puolimai buvo sėkmingi 
ir Rommel jėgos atstumtos 
nuo EI Alamain tvirtovės, 
kuri yra apie 70 mylių nuo 
Aleksandrijos.

niomis anglai nesitenkina. Jie 
siunčia daugiau pagalbos, 
nes manoma, kad vokiečiai 
irgi stengiasi atsiųsti per Vi
duržemio jūrą Rommeliui pa
galbos. Maltos sala vėl smar
kiai pulta. Tai rodo, kad vo
kiečiai nori praskinti kelią 
naujai siunčiamiems trans
portams į Afriką.

Nr. 28 (438) Kaina 5c.

viską
DĖ

KANDŽIAI 
IE N
užėjimui

SRIMS
tra Dry Alus, 
kimas visokių 
m

Zeidat
STREET

r, n. y.

--------
Telephone
iv lvo kįinus. Nei Aldona,

JOSEPH
“S® 

MortpF*[i 
(HGnai* 
Residence; 
87-34 SOth S-

□- - - - - - - - - - - - -

HAvs* 
RAI^ 

foto 
65-2S®1 

Mas?'

stutis neparodė nei vie- 
aros. Abu vengė viens 
a skaudinti atsiskyri- 
>mentą. Ir nuo tos bir- 
.3 nakties Aldona ne- 
Kęstučio taip, kaip ir 
učiai kitų lietuvių ne
savo artimųjų, kuriuos 
©kištai išgabeno užda- 
vagonuose.

šveže Kęstutį Bulo- 
s buvo sąžiningas tar
as inžinierius. Vilniuje 
nai tarnyboje išbūdavo

net 36 valandas iš eilės be 
miego, be poilsio.

Čekistai į tą klausimą at
sakė. „O ar neatsimeni, ko
kiai organizacijai tamstos 
vyras priklausė?” — paklau
sė jų vienas. Ir pats atsakė, 
kad Kęstutis nepriklausomo
je Lietuvoje buvo šaulys, 
šaulių būrio vadas. Tokio 
„nusikaltimo” užteko, kad 
būtų ištremtas.

----- 4.-------
Birželio 14 d. naktį ir die

ną siautė baimė, sklido verks
mas po visą šalį. Kiekviena
me kampelyje lakstė čekistai 
ir grobstė lietuvius. Tą nak
tį Vilniaus gatvėse, visą nak
tį, dundėjo sunkvežimiai, ga
benę pagrobtus lietuvius į 
paruoštus ešalonus. Vilniuje 
tų ešalonų buvę 300.

Kad ir dvasiniai perblokš
ta, bet Aldona nenustojo lyg
svaros. Ji kreipėsi telefonu į 
Amerikos Atstovybę Mask
von. Gavusi reikalingų infor
macijų, lankėsi pas komisa
rus, prašydama leidimo išva
žiuoti iš pavergtos Lietuvos. 
Vienas komisaras paėmė jos 
dokumentus ir negrąžino. Už 
kelių dienų kilo vokiečių rusų 
karas. Ir vėl nauji pergyveni
mai. Bombos, kaimyninių na
mų griuvimas . . .

Sukilimas . . . Lietuvių vy
riausybė. Vyriausybės likvi
davimas. Naujos okupacijos 
varžtai. Artimų žmonių mir
tys. Stoka vaikučiams maisto 
— žodžiu, visa eilė nuotykių, 
kuriems aprašyti reikia visos 
knygos.

___ 4.____

Lietuvoje nauja nelaisvė. 
Bolševikiškus komisarus pa
keitė naciški komisarai. Mie
stuose skurdas. Sunku,’ be
veik neįmanoma gauti drabu
žių, batų, kuro. Leidimo mer
gaitėms batukų pirkti laukė 
kelis mėnesius, ir nesulaukė.

Žydai sukimšti į getus. 
Gaila jų kančių, bet lietuviai 
nieko negali pagelbėti, nors 
ir stengėsi. Paskalos, kad lie
tuviai žudę žydus, gryniau
sias išmislas.

----4.-----
Pagaliau, Aldona šių metų 

birželio 6 d. Kaune gavo pra
nešimą galinti išvažiuoti. Ji 
šiandie su mumis. Šiandie ji 
laisvoje Amerikoje, kuri gi- 
nan kiekvieną savo pilietį, 
jo reikalais rūpinasi, jį globo
ja. Amerikos vyriausybei Al
dona nuoširdžiai dėkinga.

Išgyvenusi didžiausias tra
gedijas, bet Aldona nepalauž
ta. Jos veide daug patirto 
skausmo, bet jos akyse spin
di lietuviškas ir amerikietiš
kas ryžtingumas, tikėjimas 
šviesia ateitimi. Baisu jai dėl 
mylimo vyro nežinomo liki
mo, baisu dėl skaudžios tūk
stančių lietuvių dalios, bet ji 
tiki tiesos pergale.

-----  4. -----
Sveikindami savo gimtinėn 

sugrįžusią Aldoną, nuošir
džiai linkime jai ir jos duk
relėms šviesių dienų. Duok 
Dieve, kad jai pavyktų susi
grąžinti Kęstutį, kad netru
kus galėtų išvysti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, ku
rią užtikrins Amerikos per
galė.

Kons. Daužvardis — 
Teisiy Daktaras
Petras Daužvardis, Lietu- 

tuvos konsulas Chicago j e, 
šiomis dienomis John Mar
shall teisių mokykloje įsigi
jo teisių Daktaro laipsnį.

Malonu sveikinti darbštųjį 
Dr. Petrą P. Daužvardį, uolų
jį Lietuvos pareigūną. Linki
me jam laimėto mokslo laips
nio pagalba dar sėkmingiau 
padirbėti Lietuvos reikalams.

Mirė J. Vileišis ir 
Dr. V. Kuzma

Gegužės mėnesį Lietuvoje 
mirė Jonas Vileišis ir Dr. V. 
Kuzma.

Jonas Vileišis yra buvęs 
Lietuvos vyriausybės narys. 
Buvo Lietuvos atstovu Ame
rikai. Per daug metų buvo 
Kauno miesto burmistru.

Dr. V. Kuzma buvo vienas 
įžymiausių gydytojų chirur
gų. Jis mirė nuo širdies smū
gio, darydamas ligoniui ope
raciją.

Siunčia Tolumon
„Kauener Zeitung” (geg. 

7) aprašinėja, kaip iš Vil
niaus išvažiavęs į Vokietiją 
aštuntas darbininkų trans
portas, kuriame dalyvavę 
apie 400 žmonių. Darbininkai 
dirbsią Frankfurte ties Mai
nu.

UKRAINOJE NACIAI ATREMIAMI
Per kelias paskutines die

nas nacių kariuomenė prasi
veržė Kursko fronto krypti
mi ir vienoje vietoje perėjo 
Dono upę. šio veržimosi tiks
las yra atkirsti rusų pietinę 
kariuomenę nuo susisiekimo 
su centraliniu daliniu. Kelyje 
svarbus Voronežo miestas, 
kurs yra strateginis geležin
kelių mazgas. Vokiečiai jau 
skelbia užėmę Voronežą ir 
einą Povorino kryptimi. Ru
sai šį vokiečių skelbimą lie
pos 8 d. nuginčijo, sakydami, 
kad vokiečių ataka atremta 
prie Voronežo.

Ano pasaulinio karo metu 
Voronežas buvo lietuvių veik
los centras. Jame buvo per
kelta lietuvių gimnazija ir 
mokytojų kursai. Jame vei
kė kelios organizacijos, ypač 
veiklūs buvo ateitininkai.

Rusų pranešimu iš Mask
vos, pietvakariniame fronte

rusai pasitraukę iš kelių tirš
tai apgyventų vietovių, užim
dami geresnes pozicijas. 
Prieš atsitraukimą rusai su
naikinę daug vokiečių tankų. 
Padėtis esanti labai rimta, 
tačiau rusų kariuomenė labai 
tvirtai laikantis ir suduodan- 
ti priešui labai didelių smū
gių-

Sevastopolio kritimą Mas
kva jau pripažino, tik Berly
no ir Maskvos pranešimai 
visiškai nesutą4 & dėl bu
vusių ten nuostolnį’. Maskva 
skelbia, kad prie Sevastopo
lio žuvę 15,000 vokiečių ka
rių. Berlynas skelbia, kad 
Sevastopolio kautynėse vo
kiečių nuostoliai buvę 24,111 
karių, kurių 4,337 užmušti, 
1,591 dingęs, o kiti sužeisti.

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

NEW YORKO LIET. DIENA PASISEKĖ
Graži pradžia

Tryliktoji New Yorko Apy
linkės Lietuvių Diena liepos 
4 d. praėjo tikriausiu pasise
kimu. Palankus oras, turtin
ga programa, gausi minia, 
šviesi nuotaika buvo tie gra
žūs pragiedruliai, kurie šių 
metų liepos 4 dieną puikiai 
atžymėjo.

Ryte visose vietos lietuvių 
bažnyčiose buvo pilna tikin
čiųjų. Nuo 12 vai. Klasčiaus 
parkan, Maspethe, pradėjo 
pamažu keliauti būriai lietu
vių, o nuo 4 vai. popiet jau ir 
minios plūdo. Parke rengimo 
komiteto darbuotojai buvo 
gerai pasiruošę svečius sutik
ti ir tinkamai priimti. O to 
priėmimo buvo įvairaus — 
vienos darbščių moterų svei
kino atvykusius lietuviškais 
ženkleliais, kitos siūlė pasi
vaišinti skaniais saldainiais. 
Trečios siūlė laimės bandymo 
bilietėlius puošniai valgių, 
gėrimų ir vaisių pintinei, o 
kitos—kitokioms vertybėms. 
Vyrai dabojo tvarkos, stalus 
nurodinėjo.

Benas džiugino
Nuo pat 12 vai. salėje ir 

parke skambėjo plokštelių 
muzikos aidai, tad niekas ne
galėjo nuobodžiauti. Visų 
nuotaika dar smarkiau pagy
vėjo, kai parkan organizuotai 
atžygiavo Angelų Karalienės 
parapijos berniukų benas su 
kun. J. Laurynaičiu priešaky
je. Juos, tuos linksmuosius 
muzikantus, publika sutiko 
didžiausiu plojimu. Berniu-

kai puikiai grojo ir publiką 
maloniai džiugino.

Programa laiku
Keliolika minučių prieš 6 

vai. vak. publika gausiai su
gužėjo į salę, kur pravesta 
programa. Visiems patiko, 
kad programa pradėta nepa
prastu punktualumu, taip, 
kaip buvo skelbta. Scenoje 
išsirikiavo jungtinis choras, 
susidaręs iš Apreiškimo, An
gelų Karalienės, šv. Jurgio 
ir Maspetho parapijų chorų 
narių. Atidarymo žodį pasa
kė rengimo komisijos narys, 
„Amerikos” redaktorius Juo
zas Laučka. Jungtinis choras 
galingai sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, prita
riant visai publikai.

Jungtinis choras
Jungtinis choras, Justo 

Jankaus vadovybėje, sutarti
nai, sklandžiai, pakilusia 
nuotaika sudainavo Kur bėga 
Šešupė (Sasnausko), Berneli 
mūsų (Aleksio) ir Jaunimo 
giesmę (Naujalio). Kiekvie
na daina palydėta triukšmin
gais plojimais. Jungtinis cho
ras savo programą baigė nuo
taikinga ir ryžtinga „God 
bless America.” Pianu akom- 
ponavo muz. Jonas Jankus. 
Jungtinis choras nuo scenos 
palydėtas dideliu dėkingumo 
pareiškimu. Ir buvo už ką! 
Smagu ir malonu, kad jauni
mas mielai paklausė savo va
dų muzikų kvietimo, paskyrė 
kelis karštus vakarus praty-

(Užbaiga 6 pslp.)

Saudo Valstybes Išdavikus
-----------------------------------------------------a _____________

Kinijos Karo 
Sukaktis

Liepos 7 dieną sukako pen- 
keri metai, kai kinus užpuolė 
japonai. Per tą laiką kinai 
turėjo didelių nuostolių. Jų 
svarbiausi miestai užimti, 
keli milijonai žmonių žuvo ar 
sunkiai sužeisti. Milijonai li
ko be namų. Dabar kovoti 
jiems labai sunkina neteki
mas Burmos kelio, per kurį 
plaukdavo sąjungininkų pa
galba ginklais, maistu ir ki
tokia medžiaga.

Šios liūdnos sukakties pro
ga Kinijos ginkluotų pajėgų 
vadas gen. čiangkaišekas su
silaukė daug padrąsinimo 
sveikinimų. Amerikos armi
jos ir laivyno sekretoriai 
Stimson ir Knox tą dieną iš
leido Amerikos ginkluotoms 
pajėgoms įsakymą, kuriame 
pažymimas kinų ištvermin
gumas ir nurodoma, kad bus 
pagelbėta kinams išvyti japo
ną iš užimtosios Kinijos da
lies. Šis amerikiečių vadų į- 
sakymas išsiuntinėtas Kini
joje visiems kariuomenės da
liniams, kurie jį sutiko di
džiausiu džiaugsmu.

Valstybės prokuroras New 
New Yorko apylinkei Correa 
paskelbė, kad paskutiniu lai
ku yra suimti 29 buvusios vo
kiškos Bund organizacijos 
vadai, kurie kaltinami naciš
ka ir priešvalstybine veikla. 
NorsBundas ir oficialiai su- 
silikvidavęs, bet jo vadai tę- 
sią hitlerinį darbą visame 
krašte.

Prieš kelis suimtuosius iš
kelta byla, kad jiems būtų 
atimta Amerikos pilietybė, 
nes jie tapdami Amerikos pi
liečiais davę neteisingas prie
saikas.

Suimtųjų tarpe yra ir Mek
sikoje sučiuptas buvęs Bundo 
vadas Gerhard Wilhelm Kun
ze. Jis kaltintas špionaže 
drauge su rusų fašistų parti
jos vadu Vonsiatskiu, kurs 
Hartforde jau nuteistas pen-

keriems metams kalėjimo. 
Kunze Meksikoje sučiuptas 
jau besirengiant laiveliu pa
bėgti į tolimas jūras.

Liepos 8 d. specialaus po
sėdžio susirinko prezidento 
Roosevelto paskirtas septy
nių geenrolų karo teismas, 
kuriam atiduoti aštuoni vo
kiečiai sabotažninkai ir šni
pai, kuriuos atgabeno birže
lio viduryje vokiečių subma- 
rinai. Už nusikaltimus val
stybei jiems grėsė mirties 
bausmė. Visi jie yra gyvenę 
Amerikoje. Du iš jų natura- 
lizuoti Amerikos piliečiai. Jų 
pavardės: Dasch, Kerling, 
Burger, Haupt, Heinck, Thiel, 
Quirin, Neubauer. Jų amžius 
— nuo 22 iki 35 metų. Pas 
juos rasta daug pinigų, dina
mito ir kitokių reikmenių sa
botažui bei šnipinėjimui vyk
dyti.

NELEIDŽIA LIETUVIAMS GRĮŽTI

Medžio Puspadžiai

Lisbonas. — Jau buvome 
rašę, kad Vokietijos valdžia 
rengiasi grąžinti Lietuvon 
vokiečius, kurie išvažiavo 
Vokietijon bolševikų okupa
cijos metu. Taip pat buvome 
patyrę, kad lietuviai, išvykę 
Vokietijon su vokiečiais, ne
būsią atgal leidžiami.

Dar neturime žinių, ar ma
sinis vokiečių grąžinimas jau 
prasidėjo. Bet esame konkre-

Vokiečių komisaras Vil
niaus mieste išleido skelbi
mą, kuriuo batsiuviai, daili- čiai patyrę, kad lietuviai tik 
dės ir kitos įmonės raginami 
gaminti medinius puspa
džius.

rai neleidžiami. Mums yra ži
nomi du atsitikimai, kad į 
dviejų lietuvių prašymus leis-

NACIAI BANDO LAIMĖT PALANKUMU
Gegužės mėnesio pirmoje 

pusėje Vokietijos gen. ko
misaras von Renteln važinėjo 
po Panevėžio komisariato 
sritį, aplankydamas Panevė
žį, Biržus, Rokiškį ir kitas 
vietoves. Vokiečių laikraščiai 
tą komisaro kelionę plačiai 
aprašinėja, pabrėždami, kad 
komisaras norėjęs asmeniš
kai išsikalbėti su įstaigų pa
reigūnais, miestelėnais ir 
ūkininkais. Iš aprašymų ma
tyti, kad komisaras keliavo, 
norėdamas pakelti Lietuvos 
gyventojų nuotaiką.

Iš komisaro kalbų matyti, 
kad Lietuvos gyventojai 
daug kuo nusiskundžia. Ta
čiau lietuvių pareigūnų ar 
šiaip gyventojų pasakytos 
kalbos niekur neatpasakoja- 
mos. Iš komisaro kalbų ma
tome, kad jose nieko kon
kretaus nepasakoma, o tik 
linksniuojama „naujoji Eu
ropa,” „geras gyvenimas” po 
karo ir t.t. Net lankydamas

Tik Lietuvaitė
Išsigelbėjo

Washington. — čia lankė
si Ona Agnietė Bernataitytė, 
karo laivyno slaugė. Ji vie
nintelė laivyno slaugė, kuri 
išsigelbėjo iš Corregidoro 
tvirtovės, kai šią paėmė ja
ponai. Jos žiniomis, tvirtovė
je japonų nelaisvėn pateko 
apie 100 moterų.

Iš Corregidoro Bernataity
tė išvyko submarinu. Nuo pat 
karo pradžios Filipinų salose 
iki Corregidoro kritimo Ber
nataitytė slaugė sužeistus A- 
merikos karius. Ji slaugė ir 
sužeistus japonus, kurie buvę 
nustebinti gera jų priežiūra. 
Apie sužeistus amerikiečius 
pasakodama, ji pareiškė, kad

ūkininkus, komisaras nieko 
neprasitarė dėl žemės nuosa
vybės. Šiaip gi jis vis gąsdi
no bolševikais ir priminė, kas 
būtų įvykę, jei bolševikai bū
tų ilgiau Lietuvoje pašeimi
ninkavę. Be to, jis ragina 
vykti darbams į Vokietijos 
fabrikus.

„Kauener Zeitung” įspėja, 
kad ateityje už nelegalę pre
kybą Lietuvos gyventojai ne
bebūsią daugiau baudžiami 
piniginėmis bausmėmis. Už 
tokią prekybą būsią baudžia
ma kalėjimu, nes ligšiolinės 
bausmės savo tikslo nepasie
kusios.

ti grįžti Lietuvon vokiečių 
generalinis komisariatas Lie
tuvoje davė neigiamą atsaky
mą. Šie lietuviai ūkininkai, 
kurių motina buvo vokiečių 
kilmės, gelbėdamiesi nuo bol
ševikų teroro (jų šalimais 
esantieji ūkiai buvo numaty
ta paversti kolchozais, o kol- 
chozninkai jau buvo atvažia
vę iš Sovietų Rusijos), išvyko 
1941 m. žiemą* Vokietijon 
kartu su vokiečių repatrian
tais. Bet kadangi nei jie, nei — 
jų žmonos nemokėjo vokiš
kai, tai, trumpai juos palai
kius Lodžėje, jie buvo išsiųs
ti Vokietijos gilumon, kur , 
bernauja vokiškuose dvaruo
se.

Panašios kategorijos lietu
viai gavo specialinius pažy
mėjimus su raide „A” (Alt- 
reich). Dabar vokiečių komi- 
sariatąs Kaune kategoriškai 
atsakė,.kad „A” kategorijos 
repatriantai Lietuvon nebus 
grąžinami. Matomai, jie pir
ma turi būti suvokietinti!

Paskelbtas prane Šimas, 
pagal kurį tarp „Ostlando” 
ir Vokietijos praplečiamas 
pašto susisiekimas. Bet pri
vatiniai asmenys ir toliau ne
turi teisės siuntinėti laikraš
čius. Jų siuntinėjimas gali 
eiti tik per laikraščių admi
nistraciją arba per ekspedici
jos bendroves.

UŽ LINUS ŽADA KORTELES
Lisabonas.—Vokietijos ko

misariatas „Ostlande” skel
bia, kad ūkininkai „karo ūkio 
sumetimais” turi didinti linų 
pasėlių plotą. Atskiriems 
valsčiams įstaigos esančios 
nustačiusios, kiek linų jie tu
ri pasėti. Linų sėjai skatinti 
įvesta, kad tie ūkininkai, ku
rie daugiau pristatys linų, 
gaus atitinkamai daugiau 
tekstilės kortelių. Tokia pat 
„dovanų” sistema galioja už 
pristatomą vilną.

Taip pat skelbiama, kad 
„Lietūkis” gali pardavinėti 
žemės ūkio mašinas ir kitus 
padargus tiktai tuomet, kai 
pateikiami specialūs leidimai,

kuriuos išdavinėja vokiečių 
„apskrities žemės ūkio va
das.” Tokie liudijimai pirmo
je eilėj esą davinėjami tiems 
ūkininkams, kurie parodę 
„gerą valią” ir kurie įrodę, 
jog atlikę visas žemės ūkio 
produktų pristatymo prievo
les.

Šios nacių komisarų paža
dų eilės irgi nieko nepadeda. 
Lietuviai ūkininkai žino, kad 
savo pavergėjams nėra ko 
pagelbėti.

Amerikos kariai drąsūs, kan
trūs, tikrai vyriški.

O. Bernataitytė yra kilusi 
iš Exeter, Pa., kurios motina 
yra nuoširdi „Amerikos” 
skaitytoja.

Pirki Karo Boną šiandie. 
Tavo parama Amerikai rei
kalinga šiandie, o ne rytoj.
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Maironis

Nedaugei Mūsų
Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė;
Į darbą stokim vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

Tačiau tėvynė dar nepražuvus;
Nušvis jos vėlei garbė spindėjus;
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus, 
Saulutė džiugins vėl patekėjus.

Tai ko gi mūsų dvasia beliūsta, 
Norint nekartą širdį ir skausta; 
Pabudę, naktį varykim rūstą: 
Dienos šviesesnės ateitis rausta.

Iš labai patikimų šaltinių teko pasitikrinti apie Lietu
vos likimą, apie jos išgyventus vargus, apie dabar nešamą 
vergiją, apie viltis ateičiai. Čia nors trumpai tų žinučių san
trauką perduosime:

1940 m. birželio 15 d. ginkluotą pasipriešinimo prieš at
žygiavusius okupantus bolševikus neparodyta, nes vyriau
sybė nepasakė gyventojams tiesos žodžio. Per radiją net 
buvo prašyta sutikti okupantus kaip savo draugus. Lietu
viai okupantų visiškai nesveikino; j gatves jų pasitikti nė
jo. Tikra Lietuvos nelaimė pažinta tik liepos mėnesį, kai 
pradėti suiminėti lietuviai veikėjai, kai uždaryti laikraščiai, 
kai paskelbti tariami liaudies seimo rinkimai.

Ekonominė padėtis bolševikų okupacijoje dar buvo pa
kenčiama, nes bolševikai per metus nesuskubo apiplėšti 
kraštą, nors miestuose beveik visko trūko. Rusų karinin
kams buvo įsteigtos atskiros krautuvės, kur jie galėjo pirk
ti ko tik norėjo. Lietuviai miestuose turėjo susitraukti la
bai ekonominiai.

Mokyklos veikė, bet jose vykdyta baisi demoralizacija. 
Jaunieji komsomolcai nuo 13 ar 14 metų turėjo teisę vaikš
čioti po įvairių gimnazijų klases ir tikrinti mokytojus, rei
kalauti statyti aukštus pažymius ir pan. Mokytojas buvo 
kiekvieną minutę šnipo mokinio skundo pavojuje. Jokių mo
kinių draugijų, išskyrus komunistines, turėti nebuvo gali
ma. Tikybos dėstymas mokyklose išmestas iš pat pradžių.

Baisiausios dienos Lietuvoje buvo 1941 m. birželio pra
džioje, kai bolševikų čekistai pradėjo areštuoti lietuvius ir 
gabenti ešalonais Rusijos gelmėsna. Gabenti ne tik lietu
viai. Suiminėti ir lenkai, ir žydai, net ir rusai. Pirmoje ei
lėje imti buvę šaulių sąjungos kuopų vadai, veiklūs asmens, 
buvę vyriausybių nariai. Vežti ir darbininkai, grobti sene
liai ir mažamečiai kūdikiai, net naujagimiai. Čekistų siau
timas palietė ne tik miestus, bet ir miestelius, ir kaimus, 
ir vienkiemius. Miestuose keliolika naktų niekas savo na
muose nenakvojo.

Vokiečių - rusų karo pradžioje lietuvių sukilimas prieš 
okupantus rusus tikrai įvyko. Jis stipriausiai pasireiškė 
Kaune. Jame daugiausia pasireiškė darbininkai, kurie gat
vėse narsiausiai kovojo. Darbininkai pasirodė ištikimiausi 
Lietuvos sūnūs. Daug jų žuvo, bet jie savo mirtimi įrodė 
Lietuvos darbo žmonių meilę savo kraštui, savo tautai.

Lietuvos sukilėlių vyriausybė tikrai buvo susidariusi ir 
ji savarankiškai su Juozu Ambrazevičium priešakyje tvar
kė krašto reikalus kelias savaites. Pagaliau, vokiečiai pa
sielgė kaip tikri okupantai. Vyriausybė, pareikšdama pro
testą, aplankė Nežinomo Kario kapą ir ten užbaigė savo lai
kiną darbą. Ambrazevičiaus vyriausybės narių dauguma 
nesutiko būti okupantų „tarėjais,” nors ir labai juos vertė.

Vokiečiai ūkininkams ir namų savininkams negrąžino 
nei ūkių nei namų, kuriuos bolševikai buvo nusavinę ir kol
chozus įsteigę bei valstybiniais namais pavertę. Daugelyje 
ūkių Lietuvoje šiandie komisarais paskirti atgabenti olan
dai. Ūkininkams mokesčiai nepaprastai dideli. Mokesčiams 
nėra galo. Nuolat skelbiami vis papildomi ir papildomi mo
kesčiai.

Miestuose didžiausias maisto ir drabužių trūkumas. Vo
kiečių kariai ir karininkai turi savo atskiras krautuves, 
kur jiems visko užtektinai. Juodoje biržoje prekių kainos 
nepaprastai aukštos. Laimingesni tie, kurie gyvena kaime 
— ten nors pavalgyti dar gauna.

Lietuvių jaunuomenė imama į privalomą vokiečių dar
bo tarnybą, skiriamą transportui. Skelbiama, kad vyksta 
laisvu noru, bet tikrovė visai kitokia — vartojama gryna 
prievarta .

Tikybinė žmonių nuotaika gera. Bažnyčios pilnos ti
kinčiųjų. Bažnyčios buvo uždarytos tik šiltinės epidemijos 
metu, šiltinė nemažai žmonių nuvarė į kapus. Mokyklos, 
pradedant pradžios ir baigiant universitetu, veikia, bet la
bai suvaržytos. Universitetuose (Kaune ir Vilniuje) nėra 
pirmųjų kursų. Gimnazijose kiekviena klasė turi turėti ne
mažiau 40 mokinių; jei trūksta bent vieno mokinio iki 40, 
klasė uždaroma. Mokyklinė jaunuomenė labai užsigrūdinusi 
tautiniai. Mokosi ir ruošiasi laisvės dienai.

Lietuvos žmonės, pradžioje sutikę naujus okupantus 
palankesniu žvilgsniu, dabar nusiteikę labai aiškiai, tiesiai 
ir drąsiai. Prieš juos spindi tik vienas idealas — laisva ir 
nepriklausoma Lietuva ir laisva žmonija. Šiam idealui jie 
pasiryžę bet ką paaukoti. Ir jie paaukos.

AMERICAN FRIENDS OF LITHUANIA

čiuose turi įrašyta, kad pa
skolos užstato nuosavybė 
„shall be kept insured for the 
benefit and to the satisfac
tion of the mortgagee,” arba, 
kad savininkas parūpins 
„such insurance as will pro
tect the property against fire 
or other hazard to which it 
may be subject by the ele
ments or other catastro- 
phies,” ir kitais panašiais pa
žymėjimais paskolos sutar
tyse pasiremdami gali versti 
ir priversti parūpinti tokią ar 
kitokią apdraudą. Tačiaus 
yra dauguma senų mortge- 
čių, kuriuose minėtos formos 
apdraudos reikalavimų nėra 
ir todėl neturi teisės privers
ti. Yra žinių, kad kai kurios 
skolinimo firmos jau pačios 
savo mortgečius apsidrau
džia.

.. Liepos-July !0.19^

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI ‘

KUN. J. ŽIDANAVIČIAUS PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano 

parapijiečiams už gražų ma
no kunigystės 50 Meų Jubi
liejaus iškilmių surengimą ir 
dovaną. Tariu nuoširdų ačiū 
prel. J. Maciejauskui už šv. 
Mišių atlaikymą Jubiliejaus 
dienoje, asistos dalyviams: 
kun. A. Deksniui, kun. A. 
Petraičiui, kun. Dr. J. Vaš
kui, kun. Dr. A. Deksniui; 
pamokslininkui T. J. Vaškui, 
O.F.M. Ačiū New Yorko Met
ropolitan Operos solistei 
Anna Kaskas už gražų giedo
jimą Mišių metu ir už gražias

dainas bankieto metu salėje. 
Ačiū muz. J. Olšauskui ir pa
rapijos chorui už puikų gie
dojimą ir dainavimą; smuiki
ninkui A. Židanavičiui. Nuo
širdus dėkui Sesutėms Pran
ciškonėms už nuostabiai gra
žų bažnyčios išpuošimą. Ačiū 
Jubiliejaus Rengimo Komite
tui, ypatingai jo pirmininkui 
M. Kerbeliui ir ižd. kun. J. 
Raštučiui už iškilmių suor
ganizavimą ir vadovavimą.

Dėkoju visiems, kurie ma
ne sveikino žodžiu ir raštu, 
visiems už malonų atsilanky-

Neseniai Chicagoje susior
ganizavusi ir Illinois valsty
bėje insikorporavusi draugi
ja „American Friends of 
Lithuania” jau padarė keletą 
svarbių ir reikšmingų žygių 
Lietuvos naudai. Pirmas ir 
laiku padarytas jos žygis bu
vo pareiškimas prezidentui 
Rooseveltui. Tas aktas buvo 
atliktas prieš pat Molotovo 
atvažiavimą. Tame akte ji iš
dėstė Lietuvos bylą ir patie
kė savo argumentus, pagrįs
tus tarptautine teise, Atlan
to Čarteriu ir Amerikos tei
singu nusistatymu.

Faktai ir argumentai Lie
tuvos Draugų memorandume 
buvo aiškūs, stiprūs ir nesu
griaunami. Jie buvo pilnai į- 
vertinti tų, kurie su jais tu
rėjo reikalo.

Amerikiečius L i et u v o s 
Draugus tenka nuoširdžiai 
sveikinti ir linkėti jiems ge
riausių pasisekimų kilniame 
ir tikrai amerikietiškame 
darbe, kuris pagrįstas teise, 
teisingumu ir žmoniškumu.

American Friends of Lith
uania yra įsirašę savo tikslu

| sąstatai! Atlanto Čarterio 
principus, prez. Roosevelto 
laisvių deklaracija ir savo 
pasiryžimus pagelbėti lietu
vių tautai Lietuvos nepri
klausomybę atstatyti ir vėl į 
laisvų šalių tarpą įeiti. Tais 
principais ir Amerikos žmo
nių idealais bei lietuvių tau
tos troškimais vadovauda
miesi, jie dirba kilnų darbą 
— darbą tylų, bet konstruk
tyvų.

„American Friends of 
Lithuania” pirmininkas yra 
Owen J. C. Norem, buvęs 
Amerikos atstovas Lietuvai; 
vicepirm. — prof. J. Stanton, 
gen. sekretorius — adv. J. J. 
Grish, Illinois valstybės De
fense Council narys.

Organizacijos nariais yra 
kviečiami ir galės būti tik iš
tikimi JAV. piliečiai ir nuo
širdūs Lietuvos draugai — 
jos nepriklausomybės ir lais
vės užtarėjai bei rėmėjai.

Lietuvos Draugų organiza
cijos — American Friends of 
Lithuania laikina raštinė yra 
adv. J. J. Grish name, 4631 
So. Ashlan^Ave., Chicago.

KARO NUOSTOLIŲ KORPORACIJA
Birželio 30 d. pasibaigė va

dinama automatiška Jungti- 
niv Valstybių krašto gyven
tojų nuosavybių nuo karo 
padarytų nuostolių apdrau
da. Japonams užpuolus Per
lų Uostą, šio krašto vyriau
sybė buvo paskyrus šimtą 
milijonų dolerių fondą, kurs 
apmokėtų už karo padarytus 
nuostolius, sudegintus ar su
gadintus namus. Nemokamos 
apdraudos terminui pasibai
gus, nuo liepos 1 d. pradėjo 
veikti judomai ir nejudomai 
nuosavybei nuo karo padary
tų nuostolių apdrausti sukur
ta bendrovė — „War Damage 
Corporation,” kurios centras 
yra Washingtone. Šią ben
drovę įsteigė Amerikos vy- 
riusybė šios šalies gyventojų 
nuosavybių apdraudai. ši 
nauja apdraudos įstaiga vei
kia per esamas privačias ap
draudos kompanijas, kad tuo 
būdu sutaupytų išlaidas, kad 
būtų žemiausios apdraudos 
kainos. Čia reikia pastebėti, 
kad ši apdrauda yra gana pi
gi. Pavyzdžiui, vienos, dvie
jų, trijų ir keturių šeimynų 
namai apdrausti kaštuoja po 
$1.00 už $1,000 apdraudos 
vieniems metams. Didesni na
mai ir biznio įstaigos nuo 
$1.20 iki $3 už $1.000.

Apdraudžiant savo namus, 
galima svkiu apdrausti ra
kandus (furniture) ir auto
mobilį viename polise. Netu
rintieji namų gali apsidraus
ti savo rakandus ir biznio in
ventorių pažymėtomis namų 
apdraudos kainomis. Mažiau
sias už polisą mokestis yra 
$3 metams.

Namų savininkai klausinė

ja, ar gali mortgečieriai pri
versti namų sav. apdrausti 
namus nuo bombų ir apdrau
dos polisus pristatyti mort
gečieriams? Tur būt, jau vi
si namų savininkai gavo iš 
bankų ar kitų įstaigų, davu
sių paskolas, mortgečius, pa
raginimus, kad minėta ap
drauda tuojaus būtų užsaky
ta. Kai kurie mortgečieriai 
grąsina pareikalauti atmokė
ti visą mortgečių — jeigu ka
ro nuostolių apdrauda nebus 
parūpinta. Toki griežti reika
lavimai, žinoma, namų savi
ninkus stato prie „sienos.” 
Bet ar visų reikalavimai turi 
galios reikšmę? Čia verta pa
žymėti, kad ne visi mortge
čieriai gali priversti namų 
savininkus minėtą apdraudą 
pirkti mortgečierių apsaugai. 
Gali priversti tik tie mortge
čieriai, kurie savo mortge-

Anglijoj nuo bombardavi
mo apdrauda yra privaloma 
visiems, bet ten esą patvar
kyta taip, kad už šią apdrau
dą namų savininkai moka 40 
nuoš., o mortgečieriai 60 nuo
šimtį. Anglijoj ši apdrauda 
yra daug brangesnė, negu 
pas mus.

Padėjus į šalį mortgečierių 
reikalavimus, gal būtų pra
vartu patiems pagalvoti apie 
savo investmentus į nejudo- 
mas nuosavybes ar kokį biz
nį. Juk čia daugelio yra su
dėta viso gyvenimo sutaupos. 
Gink Dieve, įvykus karo 
veiksmams mūsų krašte — 
juk padarytų milžiniškus 
nuostolius, sunaikintų ir ju- 
domų ir nejudomų nuosavy
bių. Gailėdamiesi kelių ar ke- 
lionikos dolerių išleisti apsi
draudimui, galime visko ne
tekti ir, galų gale, dar likti 
skolingais mortgečieriams.

Galop, tegu bus leista pa
stebėti ir tai, kad už šios ap
draudos aplikacijų išpildymą 
ir polisų išrašymą apdraudos 
kompanijos, agentai ir bro
keriai gauna labai mažą nuo
šimtį. Bet ir kompanijos ir 
agentai ir brokeriai noriai at
lieka šį darbą, pagelbėdami 
vyriausybei aprūpinti šios 
šalies gyventojus reikalinga 
apdrauda.

• J. P. Mačiulis.

„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.

Iš Pittsburgho pranešama, 
kad Pittsburgh Corning Co. 
išrado stiklą, kuris bus var
tojamas vietoj korkos. šis 
stiklas yra lengvesnis už pa
prastą stiklą 16 kartų ir jis 
niekad neskęsta. Jį galima 
piaustyti paprasta piela.

mą Jubiliejaus iškilmėse.
Gerasis Dievas teatlygina 

visiems!
Kun. J. židanavičius, 

Amsterdamo, N. Y. Šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijos 

Klebonas.
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3 Amerikos, An- ėmė jų 
- - - - - - - - - - - - - - - - susitarimu

Tryliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena, I fork Times” bir- 
kusi liepos 4 d., praėjo gražiu pasisekimu, kuriam užtiH^s laidoje įdėjo 
ti gausiai prisidėjo „Amerikos” skaitytojai. Gražus jųj-rson korespon- 
rys iš anksto stojo talkon, tapdami Lietuvių Dienos Rqįofldono, kurioje 
jais. Jiems reiškiame nuoširdžią padėką ir čia skelbia: 
sąrašo tęsinį: 
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa.................
Ona Barbšis, Brooklyn, N. Y...................
Marg. Digrytė, Great Neck, N. Y............
M. Kilmoniutė, Mattapan, Mass..............
J. Burke, Jersey City, N. J.....................
Kun. P. Garmus, Easton, Pa..................
J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y..................
M. Bujokas, Brooklyn, N. Y....................
Z. Žekienė, Waukegan, Ill........................
A. Ivaška, So. Boston, Mass....................
J. Venslauskas, Brooklyn, N. Y..............
Jozefina Gražienė, Brooklyn, N. Y........
Eleonora Sireikienė, Brooklyn, N. Y......
Ona Leigienė, Brooklyn, N. Y................
Anna Tenis, Brooklyn, N. Y....................
EI. Vaitekūnienė, Brooklyn, N. Y..........
K. Johnson, Brooklyn, N. Y....................
Z. Karalius, Waterbury, Conn................
Ad. Starkus, Brooklyn, N. Y..................
Mary Buikus, Great Neck, N. Y.............
E. Masiulis, Brooklyn, N. Y....... .............
K. Petrulevičius, Branchville, N. J.........
Jonas Starkus, So. Boston, Mass............
Petronėlė Yermak, Detroit, Mich...........
P. Franceson, Brooklyn, N. Y................
Marcelė Andrikytė, Waterbury, Conn. .
F. Gudiškis, Waterbury, Conn................
E. Galčius, Long Island City, N. Y.........
J. Klimas, Brooklyn, N. Y.......................
Petras J. Marsh, Bronx, N. Y.................
Stanislovas Parutis, Maspeth, N. Y. ..... 
Ona Mažeika, Richmond, Hill, N. Y......
Juozas Grigas, Brooklyn, N. Y................
J. Staugaitis, Newark, N. J.....................
P. Dailidėnas, Brooklyn, N. Y.................
J. Tumasonis, Brooklyn, N. Y...............
J. Gailius, Locust Valley, N. Y................
A. Švermickienė, Jamaica, N. Y.............
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y...............
J. Biliūnas, Bayonne, N. J.......................
P. Keršulis, Brooklyn, N. Y.....................
J. Grigalauskas, Detroit, Mich...............
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass...........
J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y...............
J. Buja, Lowell, Mass...............................
M. Gutauskas, New Britain, Conn..........
M. Morkūnas, Maspeth, N. Y..................
A. Vasiliauskas, Great Neck, N. Y.........
K. Suprančikienė, Great Neck, N. Y......
G. Katiles, Brooklyn, N. Y.....................
Kun. J. Kidykas, S.J., Philadelphia, Pa. 
M. Dosevičius, Brooklyn, N. Y................
J. Šeputienė, Woodhaven, N. Y...............
A. Kaulius, New York, N. Y....................
Justina Klant, Brooklyn, N. Y................
A. Černauskas, Brooklyn, N. Y..............
A. Kurauskienė, Brooklyn, N. Y............
E. Nadzeika, Brooklyn, N. Y..................
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y............
M. Ciurinskaitė, Kearny, N. J.................
J. Delionis, Jersey City, N. J..................
B. Gustaitis, Scranton, Pa.......................
Petras Mačiulaitis, Belville, N. J...........
J. Zwingila, Frackville, Pa.......................
J. Bankieta, Frackville, Pa.....................
Z. Close, Ridgewood, N. Y.......................
Julius Vasiliauskas, Dorothy, N. J.........
Antanas J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.......
J. Balevičius, Maspeth, N. Y...................
Pilvilienė, W. Paterson, N. J....................
V. J. Kudirka, Norwood, Mass...............
M. Stankevičienė, Brooklyn, N. Y...........
J. Milišauskas, Maspeth, N. Y.................
A. Norbutas, Brooklyn, N. Y...................
A. Miklosevičienė, Brooklyn, N. Y.........
J. Antanaitis, Brooklyn, N. Y.................
J. Karpus, Brooklyn, N. Y. ..„................
B. Paulauskas, New York, N. Y.............
M. Stankus, Newark, N. J.......................
U. Starkus, Glendale, N. Y.......................
A. Lažaunikienė, Great Neck, N. Y.......
A. Rimkunas, Brooklyn, N. Y.................
M. Barkus, Hoboken, N. J.......................
M. Leskauskaitė, Mt. Carmel, Pa...........
E. Balazas, Kearny, N. J.........................
O. Drungienė, Brooklyn, N. Y................
B. Martinkus, So. Boston, Mass..............
K. Belevičius, Jamaica, N. Y..................
Pranas Šopis, Waterbury, Conn.............
M. Cassar, Long Island City, N. Y..........
O. Stanikunas, Brooklyn, N. Y...............
A. Petrulionis, Brooklyn, N. Y...............
Krasauskienė, Brooklyn, N. Y................
E. Strolis, Brooklyn, N. Y.......................
J. Veršilas, Brooklyn, N. Y.....................
A. Bušmanienė, Brooklyn, N. Y..............
J. Gudiškis, Long Islang City, N. Y........
A. Reneckis, Chicago, Ill..........................
V. Gražulis, Maspeth, N. Y.....................
K. Balsis, Forest Hills, L. I.....................
E. Matonis, Long Island City, N. Y........
J. Peldunas, Newark, N. J......................
E. Urbelienė, Brooklyn, N. Y..................
Kun. M. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa......
Teodoras Slapšys, Brooklyn, N. Y.........
J. Markūnas, Brooklyn, N. Y.................
A. Markunis, Bayonne, N. J...................
M. Schultz, Woodhaven, N. Y.................
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y................
Uršulė Yanush, Brooklyn, N. Y.............
J. Levinskas, Hartford, Conn..................
A. Philip, Linden, N. J...........................
A. Petrauskas, Brooklyn, N .Y................
M. Vaicekauskas, Brooklyn, N. Y.........
S. Grinevičienė, Harrison, N. J...............
E. Vaičikauskienė, Woodhaven, N. Y. ... 
J. Pukenis, Brooklyn, N. Y.....................
J. J. Stukas, Jr., Newark, N. J................
Eva Milukienė, Richmond Hill, N. Y......
Florence Bernotaitė, Brooklyn, N. Y. . 
Marytė Jasiukėnaitė, Brooklyn, N. Y.....
H. Zeikienė, Brooklyn, N. Y..................
Rožė Bakšienė, Brooklyn, N. Y..............
A. žiemys, Rochester, N. Y....................
Pr. Kižis, Maspeth, N. Y.......................
K. žudžius, Brooklyn, N. Y....................
Viet. Urbonas, Brooklyn, N. Y................
P. Kurmis, Woodhaven, N. Y.................
A. Andrišiunas, Brooklyn, N. Y...............
M. Karaktinas, Woodhaven, N. Y..........

(Bus daugiau)
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(Bus daugiai

e New York Times” bir- 
io 12 dienos laidoje įdėjo 
lig Thompson korespon- 
iciją iš Londono, kurioje 
coma:
Atžymint su rusais pasi- 
ytos sutarties įvykį kok
io ragavimu, Lietuvos, 
įvijos ir Estijos pasiunti- 

.. i susimąstę nukrypo min- 

.. lis toli už okeano į Jungti
mi Amerikos Valstybes, iš- 

••■"■ KŠdami pasitikėjimą At- 
to čarteriui.

.. Kiekvienas jų galėjo min- 

.. ai pakartoti čarterio tre- 
punktą, ir pakartojo. Ka- 
įgi mažai asmenų papras- 
atsimena didžiųjų vadų 

triniais momentais pasa- 
.. ;as frazes, šitoks mintinai 

:artojimas rodo, kas vy- 
-m jų galvose . . .

Lietuvos pasiuntiniu Lon- 
le nuo 1934 metų yra Bro- 
s K. Balutis. Jis vienu me- 
beveik buvo tapęs Jungti- 

Amerikos Valstybių pi- 
iu. Prieš Pirmojo Pasau- 
o karo pabaigą jis veik 
kioliką metų buvo išgyve- 
į Jungt. Amer. Valstybė- 
kai prezidentas Wilsonas 
tatė jo mažos šalies ne- 
dausomybę. Jis jau turė- 
jirmus popierius, bet taip 
>ri buvo jo meilė savo tė
tei, kad viską palikęs su
so į gimtinę, o jau iš ten 
yko kaipo diplomatas į 
hngtoną, o vėliau į Lon- 
ą.
Kiek tai šiandien liečia 
tijos valstybių egzistenci- 
tie tai yra vyrai (Lietu- 
, Latvijos ir Estijos mi
triai), kurie tai egzisten- 
s reikalavimui atstovau- 
Iš Londono jie stebėjo 

lerio kilimą. Linksmoj di- 
>sios imperijos sostinėj, 
le Winston Churchill bu- 
vienintelis šūkaujantis į- 
jimas, jie su savo tautie- 
s drebėjo dėl Europos 
jųjų tautų likimo. Nuo 
ikijos okupacijos jie pir- 
,usia matė rusus, o vėliau 
iečius žygiuojant į jų ša-

Puo laiku, kada rusai už- 

NAMINIAME ŠALIES FRONTE
labar turime bendrą kai- 
kontrolę, kas reiškia, kad 
la daugumos prekių krau- 
eje negali būti aukštesnė, 
u tos krautuvės aukščiau- 
kaina tai prekei kovo mė- 
į. Kitais žodžiais, šeimi- 
kė dabar mokės ne dau- 
1, kaip ji mokėjo kovo mė- 

i bendros kainų kontrolės 
ema yra žygis sulaikyti 
gyvenimo išlaidų kilimą, 
gyvenimo išlaidos visada 
1 karo laiku.
lūsų kainų kontrolės sis- 
a žada sulaikyti tą kili- 
bet visi turi suprasti vie- 
ialyką:
urime atsiminti, kad kai- 
kontrolė ne viską liečia, 
yzdžiui, kai kurį maistą 
tik paskirtu laiku gau- 

le, tad tokio maisto kai- 
nėra kontroliuojamos, 

persunku nustatyti mak- 
iimo kainas tam maistui 
ai praeitų kainų arba sū
nūs su kitų reikmenų 
lomis. Tas maistas yra 
žios daržovės ir vaisiai, 
žia žuvis, paukštiena ir

■ kitas maistas pagal Em- 
mcy Price Control įsta- 
ą negali būti kontroliuo- 
as, kol pasieks aukštes- 
kainų lygmens. Tai svies- 
sūris, kenuotas pienas, 

ai, kviečiai, vištos, kiau- 
ii ir pan. Įstatymas ne
pigia kitų daiktų, kurie 
iri nieko bendro su mais- 
k. t. laikraščių, žurnalų, 
*ų, pasilinksminimo vie-

eužmirškite, kad ribos 
oms keisis kiekvienoj 

ėmė jų teritoriją ir kada Vo
kietija buvo bendras priešas, 
jie naudojosi Britų Užsienių 
Reikalų Ministerijos pilnu 
prielankumu. Kada Vokietija 
stojo į karą su Rusija, jų at
žvilgiu pasirodė aiškiai ma
tomas atšalimas.

„Per kelis pastaruosius 
mėnesius, kada diplomatinis 
pasaulis kunkuliavo ir dūz
gė nuo įvairių informacijų 
trupinių, liečiančių anglų-ru- 
sų derybas, pasiuntiniai turė
jo tenkintis tokiom informa
cijom, kokias jie pajėgė gau
ti. Jie susirūpinę vienas kito 
klausė: ’Ar Stalinas nori Bal
tijos valstybių? Ar jis nori 
sienų pakeitimo?

„Oficialiai niekas jiems 
nesakė, ką tos derybos lięčia. 
Jie turėjo tenkintis gandų 
gabaliukais, kurie kartais 
buvo erzinantys, o kartais 
raminantys. Jie turėjo at
skirti, grupuoti ir svarstyti 
gandus, neturėdami ir negau
dami oficialios koresponden
cijos, kurioj būtų tikra infor
macija.

„Dažnai šių trijų valstybių 
pasiuntiniai susitikdavo. Ir 
visuomet buvo raminančių 
žodžių iš to, kuris pažino 
Jungtines Amerikos Valsty
bes (Balutis). Jis tvirtino, 
kad Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė Atlanto Čarterį to
dėl, kad, prieš siųsdamos 
bent vieną diviziją į kovą, 
Jungt. Amer. Valstybės no
rėjo žinoti, už ką jos kariau
ja. Pasiuntiniai dėjo viltį į 
Amerikos žmonių gerą va
lią.”

Kaip tas korespondentas 
pažymi, Edenas, atpasakoda
mas Atstovų Rūmams dery
bų eigą, išsireiškęs maždaug 
taip:

„Kada Molotovas nuvyko 
pasimatyti su Rooseveltu, jis 
turėjo du klausimus. Vienas 
buvo „Kaip su ištekliais?” 
Rooseveltas atsakė, kad J. A. 
Valst. darys viską, kad Rusi
ja būtų ištekliais aprūpinta. 
Kitas klausimas buvo: „O 
kaip dėl rubežių?” Roosevel
tas į tai atsakė jam: „Tą ap
svarstysime po karo.” 

krautuvėj—kiekvienas krau
tuvininkas nustato kainą pa
gal jo aukščiausias kainas 
kovo mėnesį. Vartotojai turi 
turėti kantrybės, bendrai 
veikdami su krautuvininkais 
—kainų kontrolė uždėjo nau
jų sunkių pareigų ir atsako
mybių krautuvių savinin
kams.

Atsiminkite, kad aptarna
vimų kainų kontrolė nepra
dės veikti ligi liepos 1 d. Tas 
liečia jūsų garažus, skalby
klas, kurpius, valytojus ir ra
dijo pataisytojus. Kainų kon
trolė nelies plaukų kirpimo, 
sutaisymo ir kitų grožės ap
tarnavimų, nekontroliuos gy
dytojų, dantistų ir advokatų 
kainų.

Jungt. Valstybės kasdien 
siunčia metalą į karą. Be
veik visas mūsų plienas, ge
ležis, varis, aluminas, cinkas 
ir švinas eina į laivus, lėktu
vus arba ginklus arba kitus 
militarinius reikmenis. Ir da
bar pristatome labai daug 
medžio militariniams reik
menims. Naujos armijos ir 
laivyno stotys, kaip ir laivų 
statyba, reikalauja labai 
daug medžio.

Rytų pakraščio žmonės pa
vyzdingai remia gazolino pa
skirstymo programą—jie ne
nori, kad Amerikos jūreiviai 
rizikuotų savo gyvybes, kad 
šie galėtų savo malonumui 
važinėti. Visi dabar turi su
prasti, kad Ašies submarinai 
trukdo gabenimą gazolino iš 
pietvakarių aliejaus laukų 
jūrų keliaujantiems tankie- 
riams. Visas gazolinas dabar 
reikalingas s v a r b e sniems

AMERIKA

KUN. DR. JUOZAS BOGUŠAS, 

neseniai pradėjęs darbuotis New Yorko lietuvių Auš
ros Vartų parapijoje. Amerikon atvyko 1939 metų 
vasarą. Prieš atvykdamas Amerikon buvo Palangos 
gimnazijos kapelionas. Beveik trejis metus lankė 
Fordham universitetą, kur studijavo sociologiją. Sa
vo studijas vainikavo Filosofijos Daktaro laipsniu. 
Sekmadienį, birž. 28 d., Aušros Vartų par. salėje bu
vo jauki pramoga, kurioje parapijiečiai ir jų drau
gai artimiau susipažino su kun. Dr. J. Bogušu.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Bridgeport, Conn
Liepos 4 d. mieste įvyko 

didelis paradas, o po pietų 
buvo tautų pasirodymas tau
tiškais šokiais ir dainomis— 
„The Folk Festival of Free
dom,” kurį surengė Interna
tional Institute, radijo stotis 
WICC ir „Sunday Herald” 
laikraštis. Viskas įvyko Plea
sure Beach, po atviru dan
gum. Dalyvavo 18-ka tautų, 
su savo kostiumais, šokiais, 
muzika ir dainomis. Mūsų Šv. 
Jurgio parapijos priaugan
čiųjų choro mergaičių grupė, 
pasipuošusi lietuviškais kos
tiumais, pašoko tris lietuviš
kus šokius. Vadovavo muz. 
A. Stanišauskas ir mokyto
jas F. Baltrušaitis.

Žmonių buvo apie 20 tūks
tančių pasižiūrėti dainų ir 
šokių šventės. Programa tę
sėsi apie 4 valandas. Progra
mą apvainikavo Metropoli
tan operos artistė 
Moore ir kt.

Tikrai gražu, kad 
viai neatsiliko! Garbė 
nelems, kurios parengė savo 
vaikučius ir tiems asmenims, 
kurie vadovavo. Antroje die
noje laikraščiuose buvo lietu
vių mergaičių šokikių pa
veikslas ir ilgas gražus apra
šymas apie lietuviškus šo
kius.

Ateinantį sekmadienį mū
sų parapijos metinis piknikas 
bus Montreys parke, kur vi
si trauksime pasilinksminti. 
Parapijos chorai išpildys 
liaudies dainų programą. Vi
si kviečiami dalyvauti 

Grace

lietu- 
moti-

daiktams, negu pasilinksmi
nimo tikslams.

Kada Amerikos žmonės su
pranta, kad reikia atlikti ką 
nors, jie gerai atlieka. Vajus 
rinkti atliekamą popierių bu
vo toks sėkmingas, kad da
bar yra perviršiaus. Iš atlie
kamo popieriaus daroma po
pierinės dėžės maistui, amu
nicijai ir kitiems reikmenims 
mūsų vyrams užsieny. Perei
tą rudenį mums tiek trūko 
tos medžiagos, kad fabrikai 
negalėjo dirbti pilną laiką. 
Dabar popieriaus gaminimas 
pasididino 50%. Jeigu galė
sime taip sėkmingai rinkti 
atliekamą metalą ir atlieka
mą gumą, gal turėsime pa
kankamai 
mams.

savo reikalavi

WPB

Baltimore, Md
Liepos 5 d. mūsų bažnyčio

je buvo tik kun. Dr. L. Men- 
delis; jam pagelbėjo kitatau
tis kunigas. Kun. A. Dubins- 
kas yra išvykęs atostogų. 
Kleb. kun. J. Lietuvnikas 
kenčia dėl nusilpnėjusių ko
jų. Gydytojas įsakė būti vi
duje, pailsėti. Linkime savo 
klebonui greit išsveikti, kad 
vėl galėtume jį matyti bažny
čioje meldžiantis ir 
čių klausant.

išpažin-

lietuvių 
pavarto-

Praeitą savaitę 
duonkepis perdaug 
jo stiprių gėrimų ir pateko į 
„apsaugą.” Duona liko neiš
kepta.' Lietuviai turi 
valgyti nelietuvišką 
be rūgšties . . . Visi 
lietuviškos duonos.

dabar 
duoną 
laukia

J. K.

,,Garse” pranešta, kad Lie
tuvoj atspausdinta „Naujo 
Testamento” antradalis. 
Nors Tėvynė Lietuva nukan
kinta, baisiais vergijos rete
žiais suvaržyta, bet vis prasi
veržia spindulėlis vilties, kad 
Lietuva gyva. Džiugu, kad 
Šv. Raštą skaito. „Nauj. Tes
tamento” I dalies išplatinau 
daug egzempliorių. Kurie įsi- 
gijot I dalį, kasdien nors po 
15 minučių paskaitykit, iki 
atsivers kalėjimo durys Lie
tuvai ir tada galėsime su 
džiaugsmų glausti prie šir
dies visą Šv. Raštą.

J. Karalius.

Toronto, On t.
Atitaisymas

Liepos 3 d. „Amerikos” nu
meryje „Aušros” choras pa
reiškė gilią užuojautą Lietu
vos gen. konsului G. L. P. 
Grant-Suttie dėl jo mylimos 
žmonos mirties.

Persiskyrimai
Anksčiau stebėdavomės iš 

amerikiečių, kad pas juos 
šeimynų atsiskyrimai dyg- 
davo kaip grybai po lietaus. 
Dabar jau pas mus, Toronto 
lietuvių tarpe, ar tik ameri
kiečius atsiskyrimais „nesu- 
bytinta.” Taip įėjo į madą, 
kad skiriasi ir tie, kuriems 
visai skyrimosi priežasčių 
nėra. Įsisuko kas į galvą, žiū
rėk jau atsiskyrė arba su ki
tu pabėgo. Neseniai vienos 
šeimynos sugriuvimas taip 
vietinius lietuvius nustebino, 
kad ilgai dar vienas kitam 

netikėjo, kad O. D. galėjo pa
bėgti su „burdingierium.” 
Taip, pabėgo ir dabar abudu 
gyvena „medaus” mėnesius.

Prieš kiek' laiko atvykęs 
iš Montreal© K. taipgi su
griovė vieną šeimyną, pa
viliodamas V. žmoną. Ir 
toki veiksmai atliekami vi
sai su ramia sąžine. Pamina 
visą žmoniškumą po kojų, su
laužo moterystės sakramen
tą ir vien tik dėl kokios tai 
įsivaizduojamos „meilės.”

Pirmiau O. D. nors retkar
čiais ateidavo į lietuvių baž
nytėlę, bet kaip dabar bus su 
jos sūnaus auklėjimu, nes jos 
dabartinis „mylimasis” yra 
aklas komunistas, iš tokių 
gero negalima tikėtis.

Kaiminka.

Hartford, Conn.

Metinis lietuvių parapijos 
piknikas įvyks lietuvių dar
že, Lighthouse Grove, Glas
tonbury, liepos 19 d. Komisi
ja jau išrinkta.

53 LRK Susivienymo Ame
rikoje seimas puikiai praėjo. 
Lieka tik pasidžiaugti seimo 
delegatų ir svečių malonumu, 
katalikiškumu bei lietuvišku
mu. Mums davė daug naujos 
energijos. Tikiu, kad Hart
fordo 89 kuopa tikrai pasi
naudos seimu ir parodys dar 
didesnės energijos Susivieny
mo reikalams.

Prel. J. Ambotas su kun. 
J. Valantiejum buvo nuvykę 
į kun. Juozo Židanavičiaus 
jubiliejų, Amsterdam, N. Y.

Lankėsi svečiai kunigai 
Strimaitis, Dr. Deksnys ir A. 
Deksnys, Taipgi ir kunigai 
marijonai Dr. J. Vaškas ir 
Dr. Pauliukonis, kurie grįžo 
iš Amsterdamo sykiu su pre
latu.

Buvo parvažiavę lietuviai 
kariai Tadas Spelis iš Cali
fornia, Benjaminas Gegeckas 
(Rainbow) iš Missouri ir An
tanas Rūkas (jūreivis) iš 
Quincy, Mass. Visi gerai, lie
tuviškai atrodo.

Lietuvos Vyčiai turėjo sa
vo kambariuose vakarėlį. 
Kun. Vilčiausko pasidarbavi
mu, pasikviesti kariai „bom
bardiers,” kurie sykiu su vy
čiais linksmai praleido laiką 
lietuvių mokyklos kamba
riuose.

Hartfordietis Benediktas 
Vaitkus, kurs buvo Filipinuo
se, yra tarpe dingusių karių. 
Tikimės ir viliamės, kad jis 
yra gyvas. Vaitkus yra bai
gęs parapijos lietuvių mo
kyklą. Vietiniai laikraščiai 
gražiai aprašė ir jo fotografi
jas įdėjo.

Seselės pranciškietės, ku
rios sunkiai darbavosi para
pijos mokykloje per 10 mėne
sių, išvyko į Motiniškąjį na
mą, Pittsburghe, dviem mė
nesiams pasilsėti.

Ignas Rūkas, Burnside, 
Conn, vyksta į kariuomenę. 
Linkime jam pasisekimo.

Policininkas Petras Stakė- 
nas - Kelley sužeistas prie 
Main St., kur jis vadovavo 
automobilių judėjimams. Gu
li St. Francis Hospital. Šio
mis dienomis buvo susirgu
sios Guiskienė, Pranas Gum- 
belevičius, V. Seigienė. Linki
me visiems-visoms pasveikti!

Per Susivienymo bankietą 
State Insurance komisijonie- 
rius John C. Blackall išgyrė 
lietuvius, kaipo teisingus, 
darbščius ir taupius pilie
čius. Išgyrė Susivienymo ge
rą stovį.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

JOHN DeHART
4102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
860 Now Lots Ave., Brooklyn. N. Y.

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

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

RAMIRO DISDIER
(La Flor De Borinquen)

145 Floyd St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

IGNATIUS E. MANISCALCO 
DANIEL J. TRIONFO 

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

I NOT’CE is hereby given that License No. 
EB 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107

j of th" Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 

| County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

Avenue D Bar & Grill
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE JAY TAVERN
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 724 has been issued'to the undersigned 
tn sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
970 Tilden Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

NOT’CE is hereby given that ..License No. 
EB 847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control D^w at 
9576 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

CHRIS HOUGHTAT.ING AND 
VICTOR NELSON 

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

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Sackett Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1926 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 44 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

JACOB FELTSCHER 
Flatbush Coffee Shop 

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

G. & S. DELICATESSEN CORP. . 
9311 Church Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

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

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

316 — 13th St, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANK WEIDNER
118 Melrose St, Brooklyn, N. Y.

p
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HERMAN SPATH |
33 Cedar St., Brookl

MAX UCHITEL
S, Brooklyn, N. Y.

JOSEPH
724 Franklin Ave.,

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

PETER PHILBIN
St., Brooklyn, N. Y.

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

WINTER
Brooklyn, N. Y.

is . _
has been issued to the U 
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ZALESKY
Brooklyn, N. Y.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn,

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway, Brooklyn,

6823 — 6 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License
1592 has been issued to the undersigned 

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

NOTICE is hereby given that Licen 
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GUSSIE BLAU
2624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

FRED THAENS
Ave., Brooklyn,
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premises.
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Philadelphia, Pa.

*■— 8703

Tel. POPlar 4110
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7324 6th

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MILLER 
Food Center

Brooklyn,

ERMINIO 
Ave.,

317 Court 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Street, Borough
Kings, to be consumed off

WILLIAM REESE
Ave., Brooklyn. N. Y.

JOHN MISULIA
Ave., Brooklyn, N.

HERSHKOWITZ
Brooklyn, N.

HELEN
392 Crescent St.,

SCHWARTZ
Brooklyn, N. Y.

SCUTARI
Brooklyn, N. Y.

MICHAEL
Penny Profit

Grand St.,

A. ROMEO
Brooklyn, N. Y.

HELMS
Brooklyn, N.

FRANK ROMEO
St., Brooklyn, N.

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

LUCA CUOMO
St., Brooklyn, N. Y.

JORNHOLM
Brooklyn, N. Y.

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

ANNIE
4920 Avenue K,

8703 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ADOLPH 
3rd Ave.,

Philadelphijos Žinios
Shenandoah, Pa

WHOLESALE AND RETAIL

166 PHILADELPHIJOJ
------------------ a---------------------------------------

Philadelphijoj buvo pasi
rašyta“ Amerikos Nepriklau
somybės aktas, todėl Phila- 
delphija visada karštai ir tu
riningai pamini metinę šven
tę. 166 metinė Nepriklauso
mybės šventė Philadelphijoj, 
kaip ir visoj Amerikoj, buvo 
apgaubta karo ir nežinomy
bių debesėlių. Sunkumai lai
vynui, kovos su japonais, lai
vų skandinimas, neištikimų
jų gyventojų ir šnipų nedė
kingi darbeliai taiko smogti 
laisvei ir nepriklausomybei. 
Bet kelios pergalės ir Jungti
nių Tautų pagalba.

Didžiausios ir reikšmin
giausios iškilmės visada da
romos prie Laisvės varpo. Po 
pamaldų čia buvo prakalbos, 
prisaikdinti nauji kariai, pa
sakyta 
kalba, 
gausių 
minta, 
džiausiąs uždavinys laimėti 
šį karą ir išlaisvinti visą ver
gaujantį pasaulį. Policijos 
orkestras labai gražiai atliko 
įvairius muzikos numerius. 
Minėjimas užbaigtas malda 
ir Amerikos himnu.

Įvairiose miesto dalyse bu
vo taip pat minėta ta šventė 
paradais, prakalbomis. Be
veik visose dalyse buvo vai
kučių maršavimas. Vežimė
liuose, dviračiais, pėsti ir 
margų margiausiomis grupė
mis žygiavo jaunieji minėti 
savo krašto laisvę ir gerovę, 
kuri taip naudinga jauniems 
piliečiams, nes čia taip lais
vai gali augti ir dirbti, moky
tis.

Vakare Temple University 
stadijone buvo didžiausias 
žibintų festivalis, į kurį su
sirinko apie 30,000 žiūrovų.

Šiaip miestiečiai dažnai 
skundėsi: stoka gazolino, ne
gali pirktis rakietų ir šaudy
ti, uždarytos „valstybinės” 
krautuvės, reikia dirbti . . .

Turėjo budėti ir orinio puo
limo sargai — Air wardens. 
Mat, mieste keliuose fabri
kuose buvo orinio puolimo 
pratybos.

Dauguma philadelphijiečių 
šventę praleido soduose ir ki
tose pasilinksminimų vietose.

Birželio 28 d. šv. Kazimie
ro liet, bažnyčioje buvo rink
liava nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams sušelpti. 
Aukų surinkta $116.26.

$5.00 aukojo kleb. kun. Ig. 
Valančiūnas, po $2.00—grab. 
J. Kavaliauskas ir M. Žalinie-

VASARINE mokykla
Viešųjų mokyklų moki

niams vasarinė mokykla jau 
prasidėjo visose parapijose. 
Švento Kazimiero parapijoj 
ji veikia dviejose vietose. Dar 
vis laukiama daugiau moki
nių. Čia mokoma religijos, 
pažaidžiama ir parodomi 
Ilginiai paveikslai.

ilga ir reikšminga 
kuri buvo palydima 
plojimų, kai .tik pri- 
kad mūsų dabar di-

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Direktorius I
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. Į

Telefonuokite: Regent 2937 
.—»—■—.—.—■—.—.—.—.—■—.4

Tel. REGent 8881

Juozas Balinskas |
t amnnrTTVTTT UiLAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St 

Philadelphia, Pa

Tel. REgent 8434

Po $1.00 aukojo:
V. Zupkauskas, Valis, S. Tri
butes, Kisielius, K. žemaitis,
J. Biržietis, P. Jankauskas, 
Mrs. Melon, Magd. Puntužie- 
nė, G. Pečiukonis, V. Kaupas, 
Valavičius, Barčius, St. Sta- 
nislovaitis, A. Stanislovaitie- 
nė, O. Maslavičius, O. Dauno
ra, S. Mažeika, K. Baltruko- 
nis, T. Balkūnas, Rimkienė, 
Sof. Bagočienė, T. Stapsienė,
K. Grebliauskaitė, Švedienė, 
A. Januškevičienė, A. Tamo
šiūnienė, Paulauskienė, Be
niušienė, O. Unguraitė, O. 
Balčiūnienė, A. Mažeikienė, 
A. Grigaliūnienė, P. Utkus^ 
P. Mažeika, M. Mažeikienė, 
M. Šapaila, K. Kisielius, Pa
rapijietė, No. 76, A. Čerkaus- 
kas, A. Arnauskienė, K. Dry
ža, T. Čepienė, A. Kundrotie- 
nė, šapkienė, Timinskienė, P. 
Rupšienė, N. Naujokienė, V. 
Varnienė, Rimdeikienė, Elz. 
Pupienė, K. Augūnienė, N. 
Seilienė, E. Norkienė.

Dėkingai įvertinamos ir 
mažesnės aukos. Aukos rink
tos ir kitose lietuvių bažny
čiose, vyskupo leidimu. Visos 
aukos bus perduotos lietu
viams šelpti per Šv. Tėvo 
Apaštališką Delegatą Wash
ingtone.

Visiems aukotojams pri
klauso nuoširdžiausia padė
ka.

Bus pagerbti iš šv. Kazi
miero par. kilę kariai, nes jau 
pradėjo organizuotai sudary
ti prie parapijos bažnyčios 
„Service” vėliavą ir jos iškė
limo iškilmes; iš parapijos 
jau išėjo 108 jaunuoliai, ir 
vis dar daugiau šaukiama.

Vyčių 3-čios kuopos pirm. 
Pranas Jankauskas išėjo į 
kariuoūienę liepos 8 d. Išei
damas atsisveikino ir paža
dėjo nepamiršti vyčių. Savo 
pareigas eiti paliko vicepir
mininkui Albertui Rupšiui. 
Vyčiai nepamirš savo darbš
taus ir malonaus pirmininko. 
Mes lauksime, kad greit 
sugrįžtų į mūsų tarpą.

39 nauji kandidatai į kuni
gus išlaikė egzaminus į šv. 
Karoliaus Boromiejaus semi
nariją. Tarp jų nėra nė vieno 
lietuvio.

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dienų ar naktį

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

£ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Pirmosios Pagelbos Kur
sai organizuojami šv. Kazi
miero parapijoj. Jau susirašė 
30 studenčių, bet manoma, 
kad skaičius pakils lig šim
to, nes labai naudinga išmok
ti suteikti greitąją pagelbą. 
Organizavimo darbo imasi 
sodalietės.

Dorota Šimkūnaitė pakrik 
štyta liepos 5 d. Tai dukrelė 
jaunavedžių lietuvių Šimkū
no ir Mustaitytės. Naujagi
mė auga sveika, linksma.

Neseniai teko susitikti 
Jonu Leponiu, gyv. Washing
tone, kur jis turi valdžios 
darbą. Malonu buvo su juo 
pasikalbėti lietuviškai. Ten
ka pasitikėti, kad ir toliau 
savo tautiečių neužmirš.

KVIEČIA MOTERIS 
BŪTI SLAUGĖMIS

Philadelphijoje dar neturi
me lietuvių moterų ir mergi
nų, kurios būtų susiorganiza
vusios kaip Raudonojo Kry
žiaus slaugės (nurses). Lie
pos 5 d. šv. Kazimiero baž
nyčioje kunigai kvietė mote
ris ir merginas užsirašyti j 
R. K. kursus.

Toks kvietimas labai gar
bingas. Manoma, kad atsiras 
nemažai moterų ir merginų, 
kurios stos į šį darbą. Mums 
reikia lietuvių slaugių sky
riaus prie Raudonojo Kry
žiaus. Pamokos dykai.
bus šv. Kazimiero par. mo
kyklos patalpose. Pasinaudo
kite, moterys ir merginos!

K. D.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Šv. Kazimiero par. šv. Var
do vyrų draugijos dėmesiui 
skelbiamas šis kvietimas mū
sų organe — „Amerikoje.”

Liepos 12 d., sekmadienį, 
bus bendra Komunija. Visi 
nariai turi pasirūpinti iš va
karo atlikti išpažintį, nes 
sekmadieniais kunigai ir taip 
daug darbo turi. Išimtis galė
tų būti tik tiems, kurie šeš
tadienio vakarą dirba.

Draugijos susirinkimas, 
labai svarbus, bus liepos 18 
d., šeštadienį. Neatsilankiu
sieji nariai bus įspėti, kliū
tys išaiškintos, dalyvaujan
čių vardai surašyti į raportų 
knygą ir kitame susirinkime 
perskaityti.

Mūsų dr-jos dvasios vadas 
visada turi ką nors nauja pa
sakyti, tad gausiai atsilanky
kime liepos 18 d. 7:30 vai. 
vak. Reporteris

T.T. Pranciškonai
Persikėlė

Naujasis Tėvų Pranciško
nų ir „Šv. Pranciškaus var
pelio” antrašas yra:

Franciscan Fathers 
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10), Pa

Mirė Karolius Gaudinskas
Birželio 26 d. palaidotas 

Karolius Gaudinskas, gyv. 
111 E. Lloyd St.

Kun. Juozas Gaudinskas, 
mirusiojo sūnus, už savo tė
velio vėlę atlaikė iškilmingas 
liūdesio Mišias. Jam asistavo 
kun. Andrius Degutis, Maize- 
ville, Pa. ir kun. Leonas Pe- 
čiukevičius iš Frackville, Pa. 
Prie abiejų šoninių altorių 
atlaikė mišias kun. J. Kara
lius ir kun. Jonas Lukšys.

Apeigose taipgi dalyvavo: 
kun. P. česna, kun. C. Kle- 
vinskas, kun. S. Dobinis, kun. 
S. Nanorta, kun. M. Dauman
tas, kun. J. Degutis. Patar
navo pamaldose klierikai J. 
Gibas, B. Šimkus, J. Gatavy- 
nas, V. Strockis ir S. Sužie
dėlis.
Rusijos pagalbai mitingas

Birželio 22 d. Maher’s salė
je buvo susirinkimas sukėli
mui pagalbos bei pinigiškos 
paramos Sovietų Rusijai.

Buvo atvažiavęs į svečius 
kožkokios komunistų gazie- 
tos įkūrėjas ir buvęs redakto
rius. Jis bandė išaiškinti, 
kaip klaidingai neigiama ko
munistų politika.

To vakaro programoje be 
kitų, gan žymiai pasirodė kai 
kurie Shenandoah lietuviai, 
„Lietuvių Darbininkų drau
gijos” nariai. Ypatingai kita
taučių akį patraukė šis fak
tas, kad išimtinai lietuviai 
remia panašios programos 
užsimojimus.

Įdomu, kad niekad negir
dėti šių lietuvių pasižymint 
tarp kitataučių savo pasidar
bavimu Lietuvos naudai.

Karo tarnyboje
Shenandoah g y v e n t o jų 

stambų nuošimtį sudaro lie
tuviai. Labai didelį skaičių 
mūsų apylinkės vyrų Ameri
kos karo tarnyboje sudaro 
mūsų šv. Jurgio parapijos 
lietuviai. Nei nereikia plates
nio išaiškinimo; visiems yra 
gerai žinomas jų darbas ir 
pasiaukojimas šiais laikais, 
ne tik šios šalies, bet ir lietu
vių tautos gerovei ir garbei.

Shenandoah lietuvių ka
riuomenėje, laivyne, mari
nuose ir aviacijoje yra per 
380 jaunuolių.

Mūsų lietuvaitės
Ir mūsų lietuvaitės nesėdi 

nuleidusios rankas karo me
tu. Mūsų parapijoje yra ke
lios komandos mergaičių ir 
moterų, kurios mokosi kaip 
suteikti pirmą pagalbą (First 
Aid), kaip greičiau ir geriau 
pagaminti valgius (Nutrition 
Class) dideliam būriui karei
vių.

Birželio 14-20, Shenandoah 
75 metų sukaktuvių minėji
me surengtos įvairios paro
dos ir t.t., kuriose ir mūsų 
lietuvaitės dalyvavo. Birže
lio 20 d. Shenandoah parke 
buvo lenktynės tarp visų a- 
pylinkės Pirmos Pagalbos 
grupių. Lietuvaičių komanda 
pasižymėjo, laimėdama antrą 
dovaną — $30.00.

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 2292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is _____  „
GB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
1218 Myrtle Ave.,

Apie knygą
Pasiunčiau mūsų Parapijos 

Jubiliejaus knygą vienam 
mūsų lietuvių visuomenės 
veikėjui, štai ką jis rašo:

„Prisiųstąjį sukaktuvinį 
Shenandoah liet, parapijos 
leidinį gavau — labai ačiū. 
Perskaičiau tiek lietuviškąją, 
tiek angliškąją dalį ir per
žiūrėjau nuotraukas. Negali
ma atsigėrėti. Tikrai gražus 
leidinys ir labai vertingas. 
Gerai, kad angliškoje dalyje 
pateikėt žinių bendrai apie 
lietuvių tautą ir lietuvius A- 
merikoje. Tokiu būdu leidi
nys įgyja daugiau negu loka
linio pobūdžio vertės. Apra
šymo suskirstymas gražus. 
Atpasakojimas gyvas, kalba 
graži, nuotraukos labai vyku
sios ir tinkamos. Labai nau
dingas darbas atliktas.”

Raulas.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir ženklelių?

— -r

consumed off the

LAIMINGI num

3rd

hereby given that License No.

Y.

■ avo

ilsi

POLEVOY,
739 Nostrand Ave.,

WEITZ
Brooklyn, N. Y.

LOUIS 
Ave..

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

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

NOTICE is . ..
GB 2653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1597 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

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

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

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2492 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La' 
2594 Atlantic Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

SAM BATTAGLIA 
2594 Atlantic Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1368 has been issued to the unde 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control La 
1318 Broadway, ~ 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2738 has been issued to the unde 
to sell 
of the 
1 East 
County 
premises.

WILLIAM EHLERS
1 East Second St., Brooklyn, I

įŽINIC

13-tos Lietuvių I 
dol. dovanų laimėti 
dešimt. Laimėjimas 
tas Klasčiaus parke 
d. 9 vai. 15 min. vak
mėjimo lakštelių 1 
stropiai prižiūrėjo K 
šaitis, Pr. Milašai 
Ant. Balčiūnas.ręjaB- 

Kada 
riešai

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
' GB 2474 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, at retail under Section 107 
i of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 716 has been issued to the undersigned 
to sell b^er, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

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

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

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

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

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

NOTICE is
GB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
489 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

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

of Brooklyn, 
the

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

HARRY BRAVERMAN 
9202 Avenue M, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

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

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

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

ARNOLD B. 
8th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Bcrough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

KATHERINE WATROBSKI 
(Baran’s Food Store) 

Manhattan Ave., Brooklyn.

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

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

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

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

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

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

LOUIS POLEVOY 
(Royal Market)

256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 6497 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
593 3rd Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Pirmoji dovana ( 
teko nr. 11755, kui 
ninku yra stud. Alb 
kis, gyv. Chicago, Di 
ją dovaną (10 dol.) 
nr. 08799, kurio si 
buvo A. Čepinskienė, 
maica, N. Y.

NOTICE is _____  „
GB 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave.. Brooklyn. N.

GB 
to 
of 
724 
County of Kings, to 
premises.

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

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

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

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

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

NOTICE 
GB 6746 
to sell beer, at retail under Section __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central 
County of 
premises.

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

PHILIP STEINER
Y.Ave., Brooklyn, N.

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

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

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

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

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

NOTICE is
GB 2665 has 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Avenue S,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 873 has 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JAMES M.
388 Ridgewood Ave.,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1329 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Section 107 
Control Law at 

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

FRANK KAUFMAN 
Kaufman’s Dairy 

1173 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 2518 __  ____ _____ __
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beveragre Control 
532 3rd Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE 
GB 9271 ___  ____ .
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
407 Myrtle Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 9038 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
467 Myrtle Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

WILLIAM MEYER, JR. & 
WILLIAM BECKMANN 

Myrtle Ave., Brookl

Trys dovanos po 5 
ko nr. 4693 (sav. N 
gaitis), nr. 1787 (K. 
Brooklyn, N. Y.) ir m 

Penkias dovanas p 
laimėjo šie numeri 
4327 (El.Vaitekūnien 

X klyn, N. Y.), nr. 06
■ t Navitsky, Fairfield, 

' nr, 3128 (P. Lukoše 
’nr. 11073 ir nr. 0713.

Laimingų numerii 
. ninkai prašomi tuojai 
. tis į „Amerikos” adm 
.ciją.,
. Didelio pasisekimo 
. gražios, turtingos j 
laimėjimas. Šiai p i n 
daiktus suaukojo: 0.1 
tienė — dešrą, Ražick 
gėrimą, Kivytienė — 
J. Ginkus — saldain 
Paulauskienė — vaisi 
lietus platino pačios p 
aukotojos. Laimėjimai 
ko Povilui Paulauskui 

Graži dėžė saldainii 
ko U. Čižauskienei iš 
mond Hill. Šios dovai 
lietus išplatino M. Šer 
nė.

0. Sijevičienė pado 
ir išleido vieną stambi?

!i,ną. Saldainius plati:

Betgi
ae

«0-
A

jay- 
mi- 

.ide-
NOTICE is hereby given that Lice įpj]- 
GB 2443 has been issued to the und L 
to sell beer, at retail under isectgIi ne; 
of the Alcoholic Beverage Control _*• 
383 Nostrand Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SOL PELLMAN I ,, , 
383 Nostrand Ave., Brooklyi į jJ-

of the Alcoholic Beverage Control 
9122 — 3rd Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

GREGORY CLEARY 
3rd Ave., Brooklyi

įsos

an-
■oriai

9122
NOTICE is hereby given that Licl ^yį. 
GB 2461 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sec IQS- 
of the Alcoholic Beverage Control 
4218 — 3rd Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed ” ’ 
premises. . [Ini-

MEYER SODICOFF 
3rd Ave., Brooklyi -J if

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 2091 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control - 
523 Court Street, Borough of į 2j0- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CHRISTIAN C. TONISS_ . , _
523 court st.,_____________ Brookiyj.^. Adomaitiene, M. sertv

NOTICE is hereby given that Licf-fl). Ų, Mlklllskienė, 0. Ta 
GB 2063 has been issued t the unq ’
to sell beer, at retail under 1 
of the Alcoholic Beverage Control!
Borough of 

be consum

ias

'tee tienė, J. Gražienė, žen 
;aa- platino M. Brangaitien 

ir Pankevičienė. Laimė

NOTICE is
GB 2583 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Se< 
of the Alcoholic Beverage Control 
309 Wyckoff Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brookl

PENNER
____ Brooklyi 3 įr knygučių bilietus plat

ši Vyšniauskienė, P. sin: 
0. Zajankauskaitė.

NOTICE is hereby given that Li< 
GB 2532 has been issued to the un 
to sell beer, i ■ ■
of the Alcoholic Beverage Control 
98 Wythe Avenue, Borough of į 
County of Kings, to be consume! 
premises.

HELEN DERMODY 
98 Wythe Ave., Brookl

SVEČIAS IŠ BOSTC

Šios savaitės pra 
Brooklyne viešėjo Dr. P 

Galinis, gyv. Bostone 
Yorke jis pasirinko sv; 
literatūros apie Lietuv

NOTICE is hereby given that Li<į'>, nwi_„ • *
GB 1535 has been issued to the ui lanKCSl IT „AmOJ

3at įstaigoje.

■Hi
nt retail under Set y™ 
lie Beverage Control

_ PERRINKO REDAKT
Brookl {(j;

, , „ SLA seimas „Tėvynė
retail under S< , . .. J
Beverage Contra (UUttOnUID UVCliemS mi

Borough of S., ~ .

NOTICE
GB 1828 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control'® flUKtOrjliH) dVeiieHlS Uli 
33 Cedar Street, Borough of SL . , J .
County of Kings, to be consume PCITUIKO PrailH BaiOTH 
premises. ~ . J

Pr. Bajoro rankose „’ 
redaguojama šv 

». „„ii „„d„ S hūtaringai, toleranting 
lie Beverage Contr< ' •S’ ,____________________

NOTICE is hereby given that Li 
GB 1747 has been issued to the u 
to sell beer, 
of the Alcohol _
193 Adams Street. Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises. -■

sv

A PAMINKLO STATYT
____ _________
Brook L.

hereby give^ 'that L 0*118118-01^110 pHID
. ^t” reto^ under6 S f ^0 kOHlltetaS gej

NOTICE is 
GB 2172 has 
to sell beer, at retail under swy 
of the Alcoholic Beverage Conti; 'to 
1378 Broadway, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

HARRY REHBOCK 
1378 Broadway, Bro
NOTICE is hereby given that L 
GB 1477 has been issued to the . 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contn 
535 Marcy Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

NOTICE is hereby given that I 
EB 670 has been issued to the j 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contra x.

Street, Borough of s 
Kings, to be consim

SOTIRIOS HADJIS 
St., Brool < '

NOTICE is 1____ _
EB 437 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
873 Hegeman Ave. & 734 El 
rough of Brooklyn. County of 
consumed on the premises.

PAUL MILLER 
873 Hegeman Ave. & 
734 Elton St., Broo

NOTICE is hereby given that 
EB 657 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
5123 — 4th Avenue Borough 
County of Kings, to be con 
premises.

ROBERT I. PORTER. PO 
VETERANS OF FOREIGN 

5123 4th Ave., B

’ ’0 d. turėjo Klasčiaus į 
pikniką, kuriame pam 
narsiųjų lakūnų tragišk 
fimo devynerių metų si 
į8- Piknikui paremti, vii 
in draugi jų iš anksto už 
to sumokėjo $137.40. 
nfoiko bilietų ir kitokii 
’jmu liko $124.60. Tad 
•š pikniko pelno liko $26 
Paminklui statyti fonde 

yra $2,116.62.

baigė mokyklą

Birželio 22 d. Ona S 
baigė Mary Louis

Mą, Jamaica. VyskudllldlCd.. V j bA
Kearney išdalino diplomi

Texas valstybėje susi
kuri kreipiasi

8,18 amerikiečius, kad v 
r°s metu nenešiotų nei 1 
Mių, nei švarkų, o n 

valdžia’ ’



given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
le. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

VOY, INC.
Brooklyn, N. Y.

JS’&b

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
s. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

IS .WEITZ
Brooklyn, N. Y.

t? *ii2^i! os - July 10,1942

St* <4*

™ 1S63 hj/pl.
Irt Bali »»

01 the aiTaJ 
CbuntyTįv.?

AMERIKA.5

given that License No. 
issued to the undersigned 
■etail under Section 107 
everage Control Law at 
ue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SCHN EEC LAUS
, Brooklyn, N. Y.

to *11 uS

Premises.

1518 8*%^

NOTICE h r?' 
GB l«» fe 
to sell C8*

TETOS ŽINIOS
preiškimo 
Parapija

of the Aitroj11 h
841 zdingas Jaunimo
vounty o( j? °
premise,. Sumanymas

LAIMINGI NUMERIAI

County^ 
premuea

13-tos Lietuvių Dienos 50 
dol, dovanų laimėtojų buvo 
dešimt. Laimėjimas praves
tas Klasčiaus parke liepos 4

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
le, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

EL MILMOE
Brooklyn, N. Y.

341 is mūsų parapijiečių 
—-.^is aimanuoja: mūsų 
~ Si8^^ b užsiima tik šokiais, 

tok tik „good time,” 
darosi su musų jau- 

i East I ir Pana-šiai. Kada

NOTICE i, > 
OB 27J8 k.,7* 
to Bell bee, nt 4L . . .'A

Comty tfgl 
premise.

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

WEISBERG
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
le, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

, ZITOFSKY
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
le, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

I SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

WEITZMAN
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
le. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

PH EIDEN
Broklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
est. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

?H STARK
1 Food Stores) 
West, Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
est, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

EDELSTEIN
West, Brooklyn, N. Y.

given, that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
x> be consumed off the

E SAVARESE
Food Store)

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

G. MAYERS
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

IE BLAU
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
■tail under Section 107 
everage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

’ STEINER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

HELLERMAN
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
tail under Section 107 
verage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

CE BALCOF
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
esued to the undersigned 
tail under Section 107 
verage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

I WINTER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
tail under Section 107 
verage Control Law at 
Sorough of Brooklyn, 
> be consumed off the

UCHITEL
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
tail under Section 107 
verage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
> be consumed oft the

1. Z A LESKY
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
tail under Section 107 
rerage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

■ be consumed off the

RAKOFF
Brooklyn, N. Y. 

riven that License No. 
sued to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

pNilbin
Brooklyn, N. Y.

•iven that License No. 
ued to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
irough of Brooklyn, 

be consumed off the

KAUFMAN 
n’s Dairy

Brooklyn, N. Y.

5 pasirodo viešai 
gb 6497 buT?t vo Stalo pnpildyda- 

lvią bažnyčią, 
bounty^ fru dalvvavimu i 
premises, ”' 

593 3rd a„5

, savo 
" u dalyvavimu išimti- 
binėse iškilmėse, tai 
tomą. Bet kada jau- 

K feRengia šokius, tada 
pasidaro didelio rū-

GB 2518 b«t? 
to be, 7’ 
of toe Aloįį.' 
552 3rd AtL' 
County of 
premises. “ • 
,,, . . W1J; 
532 3rd Are, 1

NOTICE is 
GB 9271 buu; ' 

!: .?■ Hm.1

mūsų jaunimas žai- 
jaunimui tai reika

las pritinka. Bet gi 
ofthe_'rapijos jaunimas ne 
w Myrį??? moka surengti masi- CnmiGr n. “ .

41 ius, — panašiems pa- 
ns, berods, konku- 

notice i, į r nėra buvę, — bet 
u sTbJfe -unimas moka orga- 

k ir pavyzdingai veik
ose darbo srityse.
e pavyzdžiu bažny- 
ilmes, įvykusias mū-

County of gC 
premises,

407 Myrtfe^

of the Alecįį Ė 
467 Myrtle A' 
County of fc?. 
premises.

WllUy | 
467 Myrtle^

JMfet&oje liepos 4 d. de- 
t® «ii bee, # al. ryte. Bažnyčia pil
ot the AMsk I r
383 Nostrum 
County of fc/. 
premises.

383 Nostnndb"‘ Jesės, jaunos žmonos 
notice is inuolių esančių ka- 
£B£ii’b^kj ėję. Laikomos iškil- 
9122th-nišios už visus mūsų 
Comity of 
premises.
9122 - 3rd®"

NOTICE is best 
GB 2461 bu be.

ot the Atatetivo pranešta iš anks- 
lisant kur jie būtų 

premi!a m 3 pranešimai ir į Ha- 
4218-n Am aSj įr į Australiją ir 
rS’n^isl^! > dykumas. Visiems 
to sen beer, g? ,vo pranešta laiškais, 
523 comt s® įerikos nepnklauso- 
County of Ehjs i 
premises.

CHBISIW
523 Court St,

lnonių. Kas gi tie 
; Gi motinos, tėvai,

s jaunuolius, esan- 
iuomenėje. Ar kariai 
įpie tas iškilmes? 
žinojo, nes jiems vi

šventėje, liepos 4 d., 
omos iškilmingos pa-

nottce i. m Apreiškimo bažnyčio- 
u>BSi’b^,IU intenciją, kad tose

se dalyvaus jųjų ma-
County of 
premises.

LEU1
54 4 - 92 St.

NOTICE is her*:
GB 2583 has ter 
to sell beer, i! '• 
of the Akobtftl

tėveliai, sesutės ir 
, jaunos žmonos ir 
ai. Jie buvo prašomi, 
pačią dieną taipgi 
su savaisiais maldo-

yx B būtų bažnyčioje, ar 
” Hjaklo.
309 Wyckoff AreJs 4 dieną mūsų para-

įvyko nepaprastos 
dvasinis bendra- 

mas su kariuomenė- 
iais jaunuoliais. Dau- 
ijo prie komunijos.

NOTICE is httdt 
GB 2632 hute’ 
to sell beer, st’ } 
of the Akobolr h 
98 Wythe Arca 
County of KĖP: 
premises.

HELP
98 Wythe Ave.

notice is S* nanyti, kad, leidžiant 
toW«į >ėms, kariai ėjo tą
of the Alt*!* - 
6823 - 6 A161 
County of 1 
premises.

JEL 
6823 — 6 Are-

NOTICE is
GB 1828 his bees’ 
to sell beer, its 
of the Aleohoh- 
33 Cedar Sa* 
County of Eh?' 
premise!

33 Cedar

NOTICE is bj* 
GB 1747 bu tee 
to sell beer, 11- 
°f tbe/ko^b 
193 Adsms S*. Sophie 
County of Ko? . 
premises.

ie komunijos.
į tą gražų darbą su- 
;įvykdė? Visa inicia- 
organizavimo darbas 
o mūsų parapijos 

(CYA) religinei ko- 
kuri susidaro iš se- 
ikrai savo dorumu ir
u pasižymėjusių as- 
*Jellie Belickaitė, Es- 
ūnaitė, Blanche Bru- 

Klosevičiutė 
Helen Matonytė 

m Adams šakikė), Julia Vintis ir 
ibudaite.
nvo nepaprasto pasi- 
o darbas suorgani- 
Tažias, reikšmingas 
ii naudingas iškil
si pavyzdingą darbą 

.rapijos jaunimui pri- 
>adėka ir pagarba, 
lingas mišias laikė 
bonas, kun. N. Pakal- 
pasakė ir įspūdingą 
ą, tardamas karių 
iems s u r a minimo, 
>s, padrąsinimo ir vil-

Jis pabrėžė, kad A-

NOTICE II 
GB 2172 bu 
to sell beer. Jį' 
of the Alto*- į 
1378 Bn»d"į. 
County of Ki»? 
premises.

1378 Browl"’^ 

NOTICE is b“* 
GB 1477 bu“®.; 
to sell beer, J,, 
of the Akoh^’ 

County of Ko? 
premises.

535 Marcy
NOTICE is *"5 
EB 670 bu i 
to of the Akobos, 
32 Nero* 
County of 
premises.

32 Nevio’ 8t-^

NOTICE i’ 
EB 437 hss . 

of the 
873 
rough IL 
consumed

873 Hegeinu
734 Eit® 
NOTICT! i’ įį 

EB 657 b*5

kariai kovoja už A- 
saugumą, už tikybi- 

’ę visai žmonijai, už 
įimą Lietuvos, mūsų 
nės.
nui asistavo kun. Br. 
CYA dvasios vadas 

A.nt. Petrauskas. Per
to sen^t giedojo par. choras. 
6123th— 4^» »s paliko labai gilaus 

' Buvęs Jaunas-
ROįįį.tf.VETE^į 

6123 - 4th 4

d. 9 vai. 15 min. vakare. Lai
mėjimo lakštelių traukimą 
stropiai prižiūrėjo K. Baltru
šaitis, Pr. Milašauskas ir 
Ant. Balčiūnas.

Pirmoji dovana (15 dol.) 
teko nr. 11755, kurio savi
ninku yra stud. Alb. Renec- 
kis, gyv. Chicago, Ill. Antrą
ją dovaną (10 dol.) laimėjo 
nr. 08799, kurio savininku 
buvo A. čepinskienė, gyv. Ja
maica, N. Y.

Trys dovanos po 5 dol. te
ko nr. 4693 (sav. M. Bran- 
gaitis), nr. 1787 (K. Zaukus, 
Brooklyn, N. Y.) ir nr. 3493.

Penkias dovanas po 2 dol. 
laimėjo šie numeriai: nr. 
4327 (El.Vaitekūnienė, Broo
klyn, N. Y.), nr. 06617 (J. 
Navitsky, Fairfield, Conn.), 
nr. 3128 (P. Lukoševičius), 
nr. 11073 ir nr. 0713.

Laimingų numerių savi
ninkai prašomi tuojau kreip
tis į „Amerikos” administra
ciją.

Didelio pasisekimo turėjo 
gražios, turtingos pintinės 
laimėjimas, šiai pintinei 
daiktus suaukojo: O. Laukai
tienė — dešrą, Ražickienė — 
gėrimą, Kivytienė — kumpį, 
J. Ginkus — saldainius, J. 
Paulauskienė — vaisius. Bi
lietus platino pačios pintinės 
aukotojos. Laimėjimas atite
ko Povilui Paulauskui.

Graži dėžė saldainių atite
ko U. Čižauskienei iš Rich
mond Hill. Šios dovanos bi
lietus išplatino M. Šertvytie- 
nė.

O. Sijevičienė padovanojo 
ir išleido vieną stambią dova
ną. Saldainius platino B. i 
Adomaitienė, M. Šertvytienė, 
U. Mikulskienė, O. Tamošai
tienė, J. Gražienė, ženklelius 
platino M. Brangaitienė ir R. 
Pankevičienė. L a i m ėj i m o 
knygučių bilietus platino V. 
Vyšniauskienė, P. Šimkienė, 
O. Zajankauskaitė.

SVEČIAS IŠ BOSTONO

Šios savaitės pradžioje 
Brooklyne viešėjo Dr. Pranas 
E. Galinis, gyv. Bostone. New 
Yorke jis pasirinko svarbios 
literatūros apie Lietuvą. Ta 
proga lankėsi ir „Amerikos” 
įstaigoje.

PERRINKO REDAKTORIŲ

SLA seimas „Tėvynės” re
daktorium dvejiems metams 
perrinko Praną Bajorą.

Pr. Bajoro rankose „Tėvy
nė” redaguojama švariai, 
kultūringai, tolerantingai.

PAMINKLO STATYBAI

Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komitetas gegužės 
30 d. turėjo Klasčiaus parke 
pikniką, kuriame paminėta 
narsiųjų lakūnų tragiško žu
vimo devynerių metų sukak
tis. Piknikui paremti, visa ei
le draugijų iš anksto už bilie
tus sumokėjo $137.40. Nuo 
pikniko bilietų ir kitokių pa
laimi liko $124.60. Tad viso 
iš pikniko pelno liko $262.00. 
Paminklui statyti fonde da
bar yra $2,116.62.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Birželio 22 d. Ona Sebu- 
kaitė baigė Mary Louis aka
demiją, Jamaica. Vyskupas 
Kearney išdalino diplomus.

Texas valstybėje susidarė 
draugija, kuri kreipiasi į vi
sus amerikiečius, kad vasa
ros metu nenešiotų nei kak
laryšių, nei švarkų, o pado
vanotų valdžiai - karui laimė
ti.

JUOZAS GARŠVA
Šiomis dienomis į Ameri

kos armijos karininkų moky
klą išvyko jaunasis Juozas 
Garšva, žinomo New Yorko 
graboriaus Juozo ir Kazimie- 
ros Garšvų sūnus. Karininko 
mokslus jaunasis Garšva eis 
Virginijoje. Nors jis dar ne
sulaukė kariuomenėn šauki
mo amžiaus, bet jis ketverius 
metus jau mokėsi kariškoje 
mokykloje, Bordentown, N. 
J., kurią baigė kapitono laip
sniu — tai aukščiausias laip
snis, kokius toji mokykla 
sėkmingai ją baigusiems su
teikia.

Juozas ir Kazimiera Garš
vai lieka su savo dukrele Ani
ta, kuri paskutiniu laiku ak
tingai dalyvauja visuomeni
niame darbe. Ji yra Karo Bo
nų lietuvių komiteto New 
Yorkui sekretorė, buvo sek
retorium ir komiteto „New 
York at War.” Kaip ir jos tė
vai, ji mielai prisideda prie 
lietuviško tautinio veikimo.

Laimingos karininko tar
nybos jaunajam Juozui Garš
vai, įstojusiam į Amerikos 
garbingąją armiją.

Angelij Karalienes 
Parapija

Amžino Rožančiaus dr-jos 
susirinkimas bus pirmadienį, 
liepos 13 d., tuojau po vakari
nių pamaldų. Visos narės 
prašomos ateiti.Turime svar
bių reikalų, ypač pasitarti 
apie ruošiamą liepos 26 d. 
Onų vakarą. Pelnas skiria
mas bažnyčiai. Valdyba lau
kia visų narių atsilankymo.

Pranašas

Šv. Vardo draugijos narių 
bendra šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, 9 vai. mišių me
tu. Po mišių bus trumpas su
sirinkimas parapijos salėje. 
Nariai prašomi dalyvauti.

Parapijos metinis piknikas 
įvyks rugpiūčio 9 d. Klas
čiaus parke, Maspethe. Drau
gijos jau pradeda rengtis. 
Bus graži programa — cho
ras, rinkimas karališkos šei
mos ir kiti įvairumai. Liepos 
6 d. įvyko rengimo komiteto 
posėdis.

Vasaros metu daug drau
gijų neturės susirinkimų.

Maspetho Žinios
— Birž. 27 d. palaidota 

Marcelė Adomaitienė. Dauge
lio draugijų narė, ji buvo nuo 
pat pradžių „Amerikos” skai
tytoja. Mirė širdies liga.

— Šv. Onos Sodalicija pa
didėjo 10 narių. Minės savo 
metinę šventę Šv. Onos dieną 
pamaldomis, įrašymais ir 
pusryčiais.

— Liepos 5 d. kun. J. Kar- 
tavičius pakrikštijo Jono ir 
Onos Terebeizų sūnų Joną 
Juozą; krikštatėviai buvo 
Juozas Damušis su Marijona 
Bložyte.

— Lakūnas Įeit. Aleksan
dras Navickas svečiavosi pas 
tėvus ir grįžo į savo postą.

New Yorko miesto vadovy
bė pradėjo ieškoti tų. kurie 
kokiu nors būdu išsisuko nuo 
mokėjimo įvairių mokesčių. 
Sako, kad Brooklyne vertel
gų, skolingų miestui, esą 
daug ir jų skolos miestui sie
kiančios apie 114,500,000 dol.

Telšių Pliumpio 
Marnaštys

Šiomis dienelėmis Telšių 
Pliumpis gavo savo vieno 
prieteliaus labai asablyvą 
gromatą, kurią čia ir išguldo- 
me:

Liūdnas - linksmas vergij gy
venimo epizodas.

Per visą savaitę nuo birže
lio 13 d., net ligi birželio 22 
d., komunistų „atsimainymo” 
sukakties dienos, po Brookly- 
no karčiamas trankėsi keisti 
vienmarškiniai žmonės, mė
lynomis kaktomis ir mėly
nais plaukais. „Ne-Laisvės” 
darbininkai irgi pamėlynavę 
ir mėlynais plaukais vaikš
čiojo, — nors dar birželio 13 
d. rytą jie dar buvo balti 
žmonės ir, generolų Bimbovo, 
Mizarievo ir Ormanovo prieš
taraujančių komandų vargi
nami, rikiavosi prie savo re
dakcijos gatvėje. Paslaptis 
paaiškėjo, kai gavau į ran
kas maskolišką laikraštį, 
„Novoje Russkoje Slovo,” 
birželio 14 d. laidą. Liudinin
kai patvirtino matę tuos mė- 
lynodžius - m ė 1 y n plaukius 
žmones kojas velkant „New 
York at War” parade: jie 
slinko po maskoliško tanko 
vikšriais, „Miedno Vsadniko” 
kardo vejami, galvas nulei
dę .. .

Pasirodo, tai būta lietuviš
kų kvizlingų. Parado vadovy
bė neįsileido jų nei tarp ame
rikonų, nei tarp lietuvių, ir 
jie žygiavo kaipo rusų vergai.

Maskoliškas 1 a i k r a štiš 
smulkiai aprašė ir uždėjo 
antgalvį: „Russkaja Kolon- 
na.” Prieš paduodant įdo
maus rašinio vertimą, paaiš
kinsiu kelis terminus. „Ru- 
baška” — tai rusiški marš
kiniai, palaidiniai, nesukiša- 
mi į kelnes. „Šapka” — tai 
maskoliška kepurė, o „šapoč- 
ka” — mažytė šapka. „Ko- 
lesnica” — tai flotas, nuo žo
džio „koleso” — ratas. „Mie- 
dnyj Vsadnik” — „Varinis 
Raitelis,” tai caro Petro I, di
džiojo tiręno, paminklas Pet
rapily, apie kurį Puškinas 
parašė poemą. „Nastojaščij”
— tai reiškia „tikrasis,” at
skirti nuo dirbtinio, netikro. 
„Moriak” — tai maskoliškas 
jūreivis, plaukiojąs paverg
tų tautų jūromis, nes masko
liai niekur prie jūros nepri
eina.

Dabar pasiskaitykime ką 
minėtas rusų laikraštis rašė 
apie „Rusišką Vorą”:

„Lygiomis eilėmis ... su 
plakatais, kuriuose buvo už
rašytas reikalavimas antrojo 
fronto atidarymo, praėjo 320 
atstovų rusiškų organizacijij
— daugiausiai ROOV, IRO 
skyrių, Karininkų Sąjungos, 
karo dalyvių nariai, kurių 
pryšaky ėjo gen. N. M. Rud- 
son.

„Visi buvo aprengti vieno
dai: baltos rubaškos, mėlyni 
galstuchai (kaklaraiščiai) ir 
tokios pat šapočkos; antroji 
,rota’ (kuopa) buvo raudono
mis šapočkomis ir raudonais 
galstuchais . . .

„Bet didžiausias pasiseki
mas teko Sovietų Sąjungos 
kolesnicai, kurią tenka pripa
žinti buvus labai vykusią. 
Dekoratorius E. Dunkol šau
niai apsidirbo su savo užda
viniu. Kolesnica vaizdavo ru
sišką tanką, kuris trempia 
daugiagalvę hidrą. Už tanko, 
Varinio Raitelio inspiruota, 
maršalo Timošenkos figūra 
ant piestu pasistojusio ark
lio. Ant raudonų audeklų iš
siskyrė užrašai: „Nugalėsim 
Hitlerį dar 42 metais!” „Ati
darykime antrą frontą!”

„Ant kolesnicos buvo pora 
dešimčių rusų (,diesiatka dva 
russkich’) SSSR tautybių 
kostiumuose: gražuolė - čer- 
kesaitė, kaukazietis, baltgu- 
džiai, ukrainiečiai, litovcai ir

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

tt. Buvo darbininkai, apreng
ti raudonarmiečiais ir jūrei
viais. Trys moriakai, su šau
tuvais ir užmautais durtu
vais, ėjo kolesnicos priešaky, 
minioje iššaukdami katučių.

„Minia netgi nežinojo, kad 
moriakai—ne figurantai, na- 
stojašči sovietiški moriakai, 
tik neseniai su konvojų atvy
kę iš Rusijos . . . Sovietiški 
moriakai su nuostaba dairėsi 
aplink, — jie tik ką atvyko iš 
Bostono, New Yorko veik ne
matė, ir viskas juos stebino, 
kalba, kokia kalba rusiški a- 
merikonai ...

„Vakare, parado finale, 
buvo dar viena rusiška gru
pė, kurioje ėjo ligi 500 žmo
nių tautiškais kostiumais.”

Kiek žinoma, parado ryte 
prie „Ne-Laisvės” redakci
jos, sulaužė eiles vienmarški
niai ir be kaklaraiščių Mask
vos kvizlingai ir, pakrikę 
kaip Grigo bitės, nuėjo į 
„russkają Kolonną” minėtų 
generolų vedami. Ruskis Or- 
manovas, gana aukštas sutvė
rimas, buvo matomas su ru- 
baška, šapka ir mėlynu gals- 
tuchu tarp buvusių balta
gvardiečių ir bermontininkų 
aficierių ir labai pritiko tai 
kompanijai. Matėsi ir dau
giau Ten-neikstryčio ruskių. 
Bet kur dingo generolai Bim- 
bovas ir Mizarievas — tikrai 
nepatirta.

Gandų esama įvairių: (1) 
juodu būtinai reikalavo rau
donų šapkų ir vyžų ir atsi
sakė eiti mėlynomis šapko- 
mispasipušę; (2) juodu buvo 
aprengti raudonarmiečiais, 
bet, kadangi nemoka maršuo- 
ti, buvo pastatyti ant koles
nicos, o žiūrovai manė tai bu
vus čiučelas; (3) juodu pasi
slėpė už priklijuotų nastojaš- 
čų maskoliškų barzdų; (4) 
juodu nemokėjo rubaškos 
skvernais nosis šluostytis, 
kaip nastojašči maskoliai, tai 
buvę išmesti; (5) juodu ne
galėjo pajėgti greit eiti ir pa
bėgo iš tarpo baltagvardie
čių aficierių; (6) juodu apal
po, sužinoję, kad matrosai 
buvo „nastojašči” saulės he
rojai.

į Kaip aukščiau tos rusų 
gazietos pastebėta, nastojaš
či ruskiai moriakai išsižioję 
stebėjosi „kalba, kokia kalba 
ruskiai amerikancai” — tik 
nėra aišku, ar Ormonovas, 
Bimbovas ir Mizarievas per
daug „matiernų” žodžių var
tojo, gerai maskoliškai nesu
prasdami, ar mėgino lietuviš
kai kalbėti ir nesusirokavo su 
nastojaščiais . . .

Kaip ten bebūtų, tie trys 
generolai, su gen. šliomskio 
talka, parūpino vieną mote
rį į gabentą haremą ir aptai
sė ją lietuvišku kostiumu. 
Ryšium su tuo, eina gandas, 
kas nastojaščiai norėjo išvy
ti nenastojaščius tenneikstry- 
čius už tai, kad ta ruskė, ap- 
rė aprėdyta „litovkos” kos
tiumu, galvą pridengė gelto
nais, žaliais ir raudonais kas
pinais. Už tai, tavorišči, nas
tojašči maskoliai prie sienos 
stato, bet ant Fifth Avenue 
nedrįso ir leido kvizlingams 
bėgti.

Lietuvių amerikiečių komi
tetas pasirūpino ruskius nu
fotografuoti ir nufilmuoti. 
Girdėti, kad geriausiai išėjo 
gen. Ormanovas, žygiavęs 
tarp nastojaščių bielogvar- 
deicų aficerų, „šag vpieriod, 
šag nazad,” su mėlyna šap
ka, kazionnu galstuchu ir ru- 
baška. Netrukus tie paveiks
lai bus rodomi lietuviškai vi
suomenei. Pamatysime gra
žią lietuvių eiseną. Pamaty
sime ir ruskių koloną, kurios 
dalyviai nusidažė mėlynai ir 
per savaitę vaikščiojo pamė
lynavę ir mėlynais plaukais, 
kaip po sunkios ligos. Tik ar 
jie pasigydė iš tos sunkios 
maskoliškos ligos, noro būti 
„nastojaščiais” burliokais?---•----

Kiek čia seniai „N. G.” J. 
Januškis tvirtino prisispyręs 
lenkų paleistą gandą, kad lie
tuviai esą pogromščikai, žy
dų mušikai. Patys žydai gi 
sako, kad prieškarinė Lietu

va žydams buvo saugiausias 
kampelis Europoje. Januškis 
vis tik palaiko lenkiškos pro- 
pogandos šaltinius.

Jis visai aiškiai ir nedvi
prasmiškai „įrodė,” kad ne 
lenkai buvę lietuvių skriau
dikai, bet atvirkščiai. Mat, 
lietuviai taip pradėję spausti 
lenkus, kad tie nebeišlaikę ir 
pradėję keršyti, iš ko ir susi
daręs toks įspūdis, būk lietu
viai skriaudžią lenkus. Anot 
jo, lenkai lietuviams esą la
bai daug padėję . . .

Patys lenkai sako, kad ne 
tik lietuviams jie nepadėjo, 
bet mozūrų kunigaikštis 
Konradas, pakviesdamas 
kryžiuočių ordeną tryliktam 
šimtmetyje suvaldyti lietuvių 
giminę Prūsus, įtraukęs į bė
dą ne tik Lietuvą, bet ir pa
čią Lenkiją. Protingieji len
kai sako, kad tos mozūrų ku
nigaikščio klaidos dabar at
sirūgsta tiek lietuviams, tiek 
lenkams.

P. Januškis mano visai ki
taip. Jis sako, kad lenkai iš
gelbėjo lietuvius nuo sugudė- 
jimo. Anot jo, su lietuviais 
vistiek buvo baigta, jei ne 
lenkai, jie būtų sugudėję . . .

Kiek tai liečia Vilniaus 
klausimą, tai, sakant Januš- 
kio išvedžiojimus, mintis yra 
aiški — lenkai Vilnių pasi
grobę, tai jį ir turi, ko čia 
mums dabar zirzti . . .

Jeigu ir jo kolegos pradės 
sekti Januškio pėdomis, tai 
iš to susidarys tik lenkiškų 
česnakų smokas, nuo kurio 
lietuviai bėgs, kaip nuo pa
vietrės.

To visko nereikia imti į 
galvą! Pliumpis ir liks plium
piu, jam kad tik pliumpt . . .— • —

Toks iš Žemaitijos kilęs, o 
dabar į Maskoliją pabėgęs 
Gedvilą, šaukia: „Lietuviai, 
darbininkai, valstiečiai, inte
lektualai, vyrai ir moterys, 
jauni ir seni: klausykite su
kandę dantis, atminkite, nie
kados neužmirškite ir degda
mi rūstybe atkeršykite už

jums padarytas nuoskau
das.”

Kad žemaičiai su vokie
čiais ceramonijų nedaro, tas 
visam pasaulyje žinoma. Juk 
žemaičiai per septynis šimtus 
metų vokietį atlaikė, o prieš 
500 metų žemaitės Birutės 
sūnus Vytautas taip supliekė 
vokietį, kad iš jo tik skudurai 
buvo likę. Su maskoliais irgi 
ceramonijų nedarom — išbė
gant užkūrėm neblogą pirtį, 
bet jei žemaičius pavergti vėl 
mėgins, tai dar geresnę už- 
kursim. Jei Gedvilą eis su 
maskoliais išvien, tai ir jam 
pačiam teks.

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

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

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

FRANK DACCHILLE 
Baltic Beverage Distributors

415—417 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

101—103 Cook St., Brooklyn, N. Y.

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

BENJAMIN KWITEL A JACOB OLIN 
ACE BEER DISTRIBUTORS 

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

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

ALEXANDER ARDOLINO 
American Coast Food Stores

436 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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EINA KASNEW YORKO LIET. DIENA PASISEKĖ
(Pradžia 1 pslp.) 

boms ir liepos 4 šventę pra
leido tarp savųjų, puikiai 
juos pradžiugindamas. Iškil- 
mėsna buvo atsilankę ir kiti 
vietos muzikai — J. Brund- 
za, Pr. Dulkė ir Ant. Vismi
nas.

kū
ne
lis 
lie-

Svečio kalba
Pagrindiniu kalbėtoju bu

vo kun. Dr. Edward Lodge 
Curran, tarptautinės katali
kų tiesos draugijos pirminin
kas. Jį programos dalyviams 
pristatė kun. Jonas Laury
naitis, supažindindamas gau
sius klausytojus su kun. Cur
ran asmenimi.

Kun. Curran pareiškė dė
kingumą Lietuvių Dienos 
rengėjams už pakvietimą da
lyvauti amerikiečių lietuvių 
patriotinėse iškilmėse, 
riose minima Amerikos 
priklausomybės šventė, 
džiaugėsi galįs būti tarp
tuvių, nes lietuvių ir jo pra
bočiai kentėjo dėl tų pačių 
idealų, kovodami už savo ti
kybinius ir tautinius įsitiki
nimus. Jis pažymėjo, kad A- 
merikos nepriklausomybės 
deklaracijos įžanginiai žo
džiai yra krikščioniškos de
mokratijos dėsniai. Konstitu
cijos užtikrintos Dievo duo
tos teisės Amerikoje išlaiky
tos per visus laisvo gyvenimo 
166 metus; visi naudojomės 
tikybos, žodžio, spaudos, su
sirinkimų laisvėmis, laisve 
kreiptis į savo vyriausybę, 
todėl šiandie šventa pareiga 
pasiaukoti, kad Amerika lik
tų laisva ir nepriklausoma 
valstybė visados.

Garbinga istorija . . .
Kun. Curran pažymėjo, 

kad amerikiečiai lietuviai tu
ri gražią ir garbingą praeitį, 
turtingą paveldėjimą. „Lietu
vos istorija yra garbės kny
ga ; tai užrašai lietuvių kovų, 

^persekiojimų ir galutinės 
pergalės pastangose tautos 
nepriklauosmybei išlaikyti ir 
tautos tikėjimui apsaugoti. 
Nei gąsdinimas kraujo pra
liejimu, nei siūlymas kyšių, 
nei ištrėmimai į Sibirą, nei į- 
kalinimai vadų, nei žmonių 
persekiojimai per šimtmečius 
nepajėgė sunaikinti Jūsų pra
bočių širdyse ir sielose bran
gaus turto — lietuvybės. Vie
ningi ir pasiaukoję Jūsų pra
bočiai stovėjo prieš jėgas, 
kurios kėsinosi sunaikinti 
jų tautą ir jų tikėjimą” — 
karštai pareiškė kun. Cur
ran.

Primine Vytautą . . .
Toliau kalbėtojas suminėjo 

Lietuvos ir jos did. kunigaik
ščio Vytauto Didžiojo nuo
pelnus Europai. Jautriai jis 
priminė, kaip lietuviai nar
siai kovojo prieš carų prie
spaudą ir kaip pagaliau 1918 
m. vasario 16 d. Vilniuje bu
vo paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimas. 
Jis ragino niekada nepamirš
ti Lietuvos garbingos istori
jos. „Jūs niekada neturite pa
miršti, kad jūsų prosenių ša
lis šiuo metu kenčia naują 
nukryžiavimą. Lietuva netei
singai užpulta — pirma He- 
rodo jėgų, paskum Piloto jė
gų .. . Lietuva žiauriai už
pulta ir perblokšta pirma ko- 
s-----------------------------------------

munistinės Rusijos jėgų, o po 
to naciškos Vokietijos jėgų. 
Kaip amerikiečiai, jūs turite 
ir pareigą ir teisę reikalauti 
Lietuvos laisvės atsteigimo, 
kad Lietuva stovėtų, kaip 
stovėjusi, kaipo tvirtovė 
prieš Azijos totalitarizmą; 
jūs turite pareigą ir teisę rei
kalauti, kad Lietuva būtų iš
laisvinta nuo Sovietų Rusijos 
komunistinio ir Vokietijos 
naciško viešpatavimo. Kaip 
amerikiečiai, jūs esate daug 
prisidėję šio krašto vystyme
si. Tarp Amerikos ginkluotų 
pajėgų jaunimo, ginančio sa
vo šalį, yra tūkstančiai jūsų 
kilmės ir jūsų tikėjimo jau
nuolių; jūs dalyvaujate kraš
to gamyboje, jūs perkate ka
ro bonus” — sakė kalbėtojas.

Baigdamas savo kalbą, 
kun. Curran kvietė visus a- 
merikiečius, nežiūrint kilmės, 
dirbti, kovoti, jei reikės ir 
numirti, kad Amerika būtų 
laisva nuo nacizmo, fašizmo 
ir komunizmo, kad būtų ne
priklausoma nuo bet kokios 
užsieninės pajėgos.

Jo kalba daug kartų per
traukta dideliais plojimais.

Svečias iš Lietuvos
Kitas svečias kalbėtojas 

buvo žurnalistas Andrius 
Daugirdas, buvęs Lietuvos 
katalikų „XX Amžiaus” dien
raščio a d m i n i s t ratorius, 
prieš kelias dienas atvykęs iš 
Portugalijos, per kur jis at
keliavo iš Tėvynės Lietuvos. 
Jis pažymėjo turėjęs pasi
traukti iš Lietuvos, kai atėję 
bolševikai pavertė ją kalėji
mu. Jis pareiškė, kad, jo tu
rimomis žiniomis, šiandie lie
tuviai skaudžiai kenčia nacių 
okupacijoje, kad Lietuva la
bai apiplėšta. Jis kenčiančių
jų Lietuvoje ir Sibiran iš
tremtųjų vardu dėkojo ame
rikiečiams lietuviams už rū
pinimąsi jų vargų mažinimu 
ir kvietė niekada neužmiršti 
Lietuvos.

Rezoliucija
Programą baigiant entu

ziastiškai priimta rezoliucija, 
išreiškiant sveikinimus pre
zidentui Rooseveltui, ’dėko
jant jam už gynimą Lietuvos 
nepriklausomybės teisių ir 
pasižadant visokeriopą para
mą jo vadovybei. Rezoliuciją 
pasirašyti įgalioti Viktorija 
Vyšniauskienė, Vincas Dau
baras ir Matas Kučinskas, 
kurių kiekvienas turi po du 
sūnus kariuomenėje ir Fede
racijos New Yorko apskrities 
pirm. Danielius J. Averka.

Tautiniai Šokiai
Po to sekė tautinių šokiu 

programa, atlikta parke, ce
mentinėje aikštelėje. Br. 
Brundzienės išmokytos ir jos 
vadovybėje dešimt mergai
čių gražiai, darniai pašoko 
kelis tautinius šokius. Pra
džioje jos tvarkingai išsiri
kiavo ir gretomis žvgiavo. 
Tos mažos gražios šokėjos 
buvo Ona Drungytė, Stella 
Gudeikaitė. Konst. Raskevi- 
čiūtė, Ona Maldeikaitė, Adelė 
Jakupčionvtė, Dillian Woss. 
Alice Barben, Elena Ebler, 
Emilė Miltenvtė ir Alice 
Taučkiūtė. Tai mergaitės iš 
šv. Jurgio parapijos.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS

NOVENA PRIE ŠV. ONOS
Liepos-July 17-26 d.d.

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

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

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

Į M. Barzdaitienei. Dėkojame 
j už dovanas ir linkėjimus 
Jankevičiams ir Damušiams; 
EI. Bartkevičiūtei už dova
ną ir „Amerikos” štabo lin
kėjimus; sūnui Jonui už te
legramą.

Dar kartą ačiū visiems 
puotos dalyviams ir prie jos 
prisidėjusiems. šio įvykio 
niekada neužmiršime.

Jonas ir Stanislava 
Subačiai.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as Seco
Office at Brook

Vyskupą

mis

Jono Navicko Nakties Pe
lėdų orkestrui smagiai gro
jant, salėje smarkiai sukosi 
šokančiųjų poros. Kad ir erd
vi salė, bet ji buvo pilna. 
Parke prie stalų skambėjo 
sutartinės, skleidėsi juokas, 
smagus pašnekesiai. 9 vai. 
vak. pravesti laimėjimai, apie 
kuriuos atskirai rašoma.

Gausi publika
Visa pramoga praėjo gra

žiausiu pasisekimu. Žmonių 
buvo per 1,600. Matėsi atsi
lankiusių ir iš New Jersey, 
kaip Ant. Staknis su šeima, 
broliai Vaškai ir J. žemaitis 
iš Newark, M. Kemežytė, J. 
Stasilionis ir Stalionis su 
draugų grupe iš Kearny, Mi
siūnas iš Paterson ir kiti. Bu
vo ir iš Amsterdam, N. Y. — 
p. St. Kisielytė, jaunimo vei
kėja. Stambus būrys buvo iš 
Manhattan ir Bronx. Apsčiai 
iš Great Neck.

Džiugu, kad dalyvių tarpe 
buvo beveik visi vietos kuni
gai. Atsilankė kun. N. Pakal
nis, kun. Jį Balkūnas, kun. 
K. Paulionis, kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. P. Lekešis, kun. J. 
Laurynaitis, kun. J. Kartavi- 
čius, kun. A. Petrauskas. Iš 
Great Neck buvo atvykęs 
kun. T. Chase. Buvo daug ar
timų „Amerikos” bičiulių ir 
jų draugų. Apie juos gal teks 
dar vėliaus parašyti.

Puiki nuotaika
Rengimo Komisijos nariai 

buvo patenkinti darbo davi
niais. Nuotaika parke buvo 
puiki. Visi džiaugėsi, kad 
trylikta New Yorko Apylin
kės Lietuvių Diena taip gra
žiai pasisekė ir linkėjo, kad 
visi sveiki susitiktume kitais 
metais, bet tik laimingesnėse 
aplinkybėse — Amerikai ir 
jos sąjungininkams laimėjus 
karą, Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms atgavus 
laisvę!

Mirimai
Liepos 2 d. palaidota Pran

ciška Bundonienė-Stačiokai- 
tė, 44 m. amžiaus. Laidotuvė
se dalyvavo ir jos brolis varg. 
Jurgis Stačiokas, iš Athol, 
Mass., su žmona. Buvo 3 mi
šios, vargonininkų giedoji
mu visi gėrėjosi. Paliko nu
liūdime vyrą Kazimierą ir 
dvi dukteris.

Liepos 6 d., palaidota a.a. 
Kazimiera Mensevičienė, irgi 
su 3 mišiomis ir vargoninin
kų giedojimu.

Parapijos Piknikas
Parapijos metinis piknikas 

įvyks rugpiūčio 2 d. Klas- 
čiaus Clinton parke, Maspe- 
the. Bus renkami karalius ir 
karalienė.

Balsus rinkti turėtų prisi
dėti kiekvienas parapijietis, 
nes tai sudaro savotišką įvai
rumą ir medžiaginiai paremia 
parapiją.

Kadangi šiais metais nebus 
laivų išvažiavimo, tai visi tu
rėtų dalyvauti bent parapijos 
piknike.

Moterų S-gos 35 kuopos su
sirinkimas bus šį sekmadienį, 
liepos 12 d., tuojau po sumos. 
Turime svarbių reikalų ap
tarti. Visos narės prašomos 
ateiti. Valdyba.

EDVARDAS P. PAULONIS 
KARIUOMENĖJE

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Šv. Jurgio Parapija
Vestuvės

Birželio 28 d. Vincas Ven- 
cevičius (Br. Brundzienės 
brolis) šv. Vincento ir Povi
lo bažnyčioje susituokė su 
Elena Rakiski. Šlubo metu 
giedojo solo p. Brundzienė, 
smuiką pritarė Avižonis, o 
vargonais švogeris J. Brund- 
za. Vestuvių puota įvyko Ap
reiškimo par. salėje. Svečiai 
skaniai užkandžiavo p. O. 
Kulbokienės gamintais val
giais. Atsilankė šie kunigai: 
Balkūnas, Paulionis, Petraus
kas ir Laurynaitis. Atsilankė 
ir art. M. Čižauskienė, iš 
Worcester, Mass. M. Vence- 
vičienė džiaugiasi, kad jos 
šeima vis didėja, nes jau tu
ri 3 žentus ir 2 marčias.

Žinomas vaistininkas Ed
uardas P. Paulonis įstojo sa
vanoriu kariuomenėn. Dabar 
yra Fort Meade, Va. Eduar
das gimė 1905 m. rūgp. 18 d., 
Brooklyne. Lankė šv. Vincen
to pradinę, Boys High, Co
lumbia Pharmacy, St. John’s 
Law School. Ne tik jis yra 
vaistininkas, bet ir teisinin
kas. Turi magistro laipsnį 
teisėje—LLM.

Per paskutinuosius 7 me
tus turėjo nuosavą vaistinę 
ir namus — 253-01 Northern 
Blvd., Little Neck, L. I. Nuo 
pat pradžių buvo katalikiškų 
draugijų rėmėjas ir narys, il
gametis ,.Amerikos” skaity
tojas ir artimas bičiulis. Lin
kime jam gražaus pasiseki
mo Dėdės Šamo armijoje.

Draugas.

VIEŠOS PADĖKOS

NAMAI-BARGENAI

Iš širdies dėkojame p.p. J. 
Terebeizienei, O. Daubarie
nei ir T. Kubilienei už sureng
tą netikėtą puotą mūsų na
muose, minint mūsų vedybi
nio gyvenimo 30 metų sukak
tį. Dėkojame visiems atsilan
kiusiems už linkėjimus ir do
vanas. Niekada neužmiršime 
visų, kurie šią puotą ruošėt 
ir prie jos prisidėjot.

Kazimieras ir Ona 
Dobrovolskiai.

Birželio 26 d. 11-27 Arion 
PI., Brooklyne, unijos salėje, 
įvyko siuvėjų 54 skyriaus su
sirinkimas.

Kadangi siuvėjai rinko 
naują delegatą ir didesnę da
lį valdybos, tai narių susirin
ko per 400. Į delegatus kan
didatai buvo 3: Kazys Kun
drotas, buvęs delegatas Vin
cas Michelson ir Ant. Linkus 
Jr. Pirmame balsavime Ka
zys Kundrotas gavo 268 bal
sus, Vincas Michelson 34 ir 
Antanas Linkus 102. Antram 
balsavimui liko 2 kandidatai 
— Kazys Kundrotas gavo 
283 balsus, Ant. Linkus 115. 
Taigi didele dauguma balsų 
delegatu išrinktas Kazys 
Kundrotas. Vicepirmininku 
išrinktas J. Kairys, gavęs 
201 balsą. Skyriaus sekreto
rium perrinktas C. Nečiuns- 
kas, nes norinčių kandidatuo
ti nebuvo. Direktorių tary- 
bon išrinktas Ant. Bubnys, į 
Joint tarybą — Vincas Dau
baras ir J. Peterson, Trade 
taryboje palikti J. Buivydas 
ir J. Jasaitis. Executive 
Trade Board — J. Nalivaika. 
Pildančios tarybos nariais 
išrinkti J. Ambrazaitis ir F. 
Stanaitis.

ŪSO organzacijai paauko
ta $25 ir rusų medicinos pa
galbai per „Russian Relief” 
$25.

Manau, kad ne vienas iš 
šių rinkimų turėtų daug pa
simokyti, ypatingai tie, kurie 
tarnauja bei draugauja sui 
svetimų jėgų pakalikais. Per
eitame šimtmetyje buvo gru
pė lietuvių, garbinusių carą, 
šiame gi yra lietuvių, garbi
nančių naujus rusų valdovus. 
Buvęs delegatas Vincas gavo 
tai, ko jis užsitarnavo. Patys 
bolševikai jį suviliojo ir už 
jį nebalsavo. Įsivaizduokit — 
vos 34 balsai iš 400 narių!

Antanas Linkus ir nedaug 
šalininkų susirado. Nuosta
bu, kad radijo vedėjai taip 
smarkiai agitavo už Antaną. 
Nejaugi jie nežino, kas norė
jo pasinaudoti?

Daugumas kriaučių nusi
stebėjo, kad vesta agitacija 
už jauną vyrą, kuris suvilio
tas visokiais pažadais.

Antanas Bubnys padėkojo 
susirinkusiems už teiktą ko
operaciją per dvejis metus. 
Kazys Kundrotas susirinku
siems tarė širdingą ačiū už 
pareikštą pasitikėjimą ir su
teiktą garbę. Jis pareiškė 
tarnausiąs 54 skyriaus ir jo 
narių gerovei, kiek tik jėgų 
turėsiąs. Reikia tik palinkėti 
K. Kundrotui geriausio pasi
sekimo ir pilno pasitikėjimo.

Gintaras

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, 1

(Williamsburgh Bridge Plaza)
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SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Ii
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Harrison, N. J
L. Vyčių Algirdo 90 kuo

pos sus-mas įvyko liepos 6 
d. Kuopa įsteigė fondą na
riams kariuomenėje paremti. 
P. Velyvis pranešė, kad fon
de dabar yra jau 25 dol. Iš 
kuopos jau daug narių išėjo 
kariuomenėn. Kuopos nariai

PUOŠNIOS VESTUVES

Liepos 5 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje susituokė 
Olga Pusnikaitė, par. choro 
narė, su Pranu Grisaičiu.

Jaunųjų pamergėmis ir pa
broliais buvo: Ona Pusnikai
tė su Joe Carrol, Aldona Ma
siulytė su Petru Jankum, Ol
ga Vaiginytė su Petru Pus- 
niku, Mary Terry su Simu 
Bayum, Elena Ilgūnaitė su 
Petru Vintis. Svočia buvo 
Petronėlė Pusnikienė, o pirš
liu — Pranas Grisaitis.

Vestuvių puota įvyko Ap
reiškimo par. salėje. Buvo 
daug svečių. Nuotaika labai 
graži. Visi linkėjo jaunave
džiams daug laimės.

VAŽIUOSIME PARKAN!
LRKSA 135 kuopos didelis 

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

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

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. MAGHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Nuoširdžiai dėkojame Mo
terų S-gos 29 kuopai už lie
pos 2 d. suruoštą mums ne
tikėtą puotą, kurioje paminė
ta mūsų vedybinio gyvenimo 
40 metų sukaktis. Tą dieną 
į mūsų namus atėjo didelis 
būrys sąjungiečių ir artimų 
draugių.
Tariam nuoširdų ačiū J. Te- 

rebeizienei, pasiūliusiai kuo
pos susirinkime surengti šią 
puotą. Ačiū šeimininkėms M. 
Kivytienei ir J. Gražienei, 
prie stalo patarnavusioms 
Valterienei ir M. Macienei. 
Ačiū už gražias dovanas 29 
kuopai, Sąjungos N. Y. ir N. 
J. apskričiai, mūsų dukrelei

Maistui
Vaistams
Sveikatai

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY J

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery SL, No. Abington, Mass.

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

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

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

; .85
1.25
3.00

13.00

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

5 
kariai gaus „Vytį” ir ki i. 
laikraštėlį „Brightlights Įnešimą, 

Į vyčių seimą, kurs 
rugpiūčio mėnesį Bosi 
atstovais išrinkti V. G tikjaudir- 
vičius, O. Klimašauskaiti.' smulkiai 
Juknelytė ir A. Skirpstaispašau- 
Atstovus gerais pasiūl; 
aprūpins valdyba. Ruden -sis reikės 
suruošti šokiai.

Susirinkime pranešta 
Amerikos karo laivyno fati visu 
nyboje žuvusį vytį K. V 
čiulį. Jis žuvo gegužės ! 
eidamas savo pareigas, 
kūnas surastas birželio 
ir dabar pargabentas į 
rison. Kuopa nutarė ui 
šyti mišias už savo žui 
nario vėlę, nupirkti gėl 
įdėti jo paveikslą „Vyt 
Po susirinkimo 60 narii 
ėjo į laidotuvių įstaigą 
duoti paskutinės pagarb

J. Stasilion
Mirė Kasparaitč ' :ia plačiai 

Birželio 27 d. mirė A sliosukak- 
nette Kasparaitė, vos 2( 3 kad šio 
tų sulaukusi. Per ilgus Jevikai yra 
tus ji kentė galvos skali 
mus. 
operaciją, bet neišsveiko 

Velionė paliko tėv 
Adomą ir Oną, sesutes 
ir Marytę ir brolius S ujtaįgeto 
Praną, Joną, Antaną if i“ ~ 
zą. Priklausė parapijos 
rui, per ketveris metus 
jo raštininkė. Daug dirb( 
rapijai. |

Palaidota liepos Ld. iš 
vo Motinos Sopulingos bi 
cios. Iškilmingas misiąs ... -
kė kun. M. Kemežis, jam 
tavo kun. J. Sernius ir 
J. Cassels, seminarijos 
fesorius. Buvo atsilank 
kitas profesorius—kun. ■ 
ney. ------- ------ -------
kas pasakė įspūdingą 
mokslą.

Laidotuvėse buvo 
žmonių. Visas karstas 
nuklotas dvasiniais bu 
tais. Palaidota Holy Sep . 
re kapinėse, E. Orange, ; kuris

Kasparų šeima nuošir buvo
dėkoja visiems gimifi ■ Amerikos 
draugams ir pažįstam 
atsilankiusiems į laidotŲtagtines 
ir paguodos bei surami ^Basroje. 
žodį pareiškusiems.

Amžiną atilsį duok jos 
lai, Viešpatie.
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ALUDE
KARŠTI UŽKANDŽIAI 

KASDIEN
Patogi vieta užėjimui 

su MOTERIMS
RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

įtikimas, 
ta kenčia

Telephone Reside < . .
ev 7 - 1670 vi 7 - 2 4! laisvę

JOSEPH VASTUNA x

los ge-
Mortgages Loaned and Boni ■ »
496 Grand St., Brooklyn, N ..
Residence: j .-u—-i
87-34 90th St., Woodhaven, N į—

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUOI
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;?*ikoman- 
neša!

Tas ben 
laikraščių 
lietė ir kun. 
Lietuvių Di 
užtikrino la 
jis apšaukti 
didesni fašii 
patys tie k< 
čiai—prieš 
juk čia Hit 
lesnių gynė;

Antra, te 
taip galvoj; 
mas tik rodi 
ir minties 
parduoti tų 
liai jau tiek 
jėgia kokie 
kaišto išras

Matyt, ja 
Maskvos ša 
vinti.

Amerikoj 
Wallace rai 
niolikos m 
Valstybės 
nes gumos < 
atsiveždave 
prieš šį kar

Sintetinę 
naftos ir ja 
brangiau ai 
40 centų už 
vų gtimos 
tonų.

Viceprezi 
po karo vė 
natūralinės 
miai pigesn

'Spaudoj 
Kursko ir h 
kur šiandiK A Iv I'll IK K V V I i )( ---------

FOTOGRAFA
15 - 23 GRAND A VENĮ ’ atvežtas lietuviai; L 

Maspeth. N. Y. -1 bolše- tauto laika
65 - 23 GRAND AVE 
, Maspeth, N. Y.
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^dėstvir-

tauto laika 
sko ligi T 
veik siekė
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