
) klyno Lietuviai X ŠTAI KAIP

>hn Waluk
joje aušra 
liškumo netrūksta?

b. 6th Street

K K
Ii
k s juos užtars?
į' is atsakymas.

modas mastas.

Petriką
J GYDYTOJAS) 

d. 4th Street

W. u ja turi labai turtingą 
i. Ją valdė daug tautų, 

U tori ją kūrė daugybė 
į. Joje „gyveno” ir se- 

S jraikų vyriausi dievai

, 2-7177

Alfred J. Went?
(Vendus)

ADVOKATAS

i Street
(Williamsburgh Bridge

ti įvairiausi priešai.
)s 10 d. anksti rytą, 
dar neužtekėjus, Sici- 
dos pakraščius aplan- 
•rikos, Anglijos ir Ka
kariniai pabūklai ir 
kariai. Iš padangių 
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die Sicilija yra slenks- 
" vergtos Europos išlai- 

SUSEir, ą. šiandie į Siciliją nu-
- >s ne tik Europos, bet 

Antanu? pasaulio akys.
baite) Zi$ kime, kad Sąjunginin- 
tertonGj numanaus generolo Ei- 
tę sušilai rerio vadovybėje, pui- 
naus. N»Uj įsiseks užimti visą Si- 

— greičiausiai ir ma- 
kaina. Sicilijos užė- 
skelbia pradžią tiro- 

„iįk.p.jLpasaulyje sunaikinimo, 
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VYSKUPAS JUSTINAS STAUGAITIS 
MIRĖ TELŠIUOSE LIEPOS 8 D.

Per Šveicariją gauta iš Lie
tuvos liūdna telegrama, pra
nešanti, kad šių metų liepos 
8 d. mirė Telšių vyskupas Jus 
tinas Staugaitis. Daugiau 
smulkmenų nepranešta.

Vysk. Staugaitis buvo vie
na šviesiausių asmenybių Lie 
tuvoje. šiemet ėjo 77-tus me
tus, gimęs 1866 m. lapkričio 
14 d. Jo tėviškė-Tupikų kai
mas, Naumiesčio par. šakių 
apsk.

Mokėsi Naumiestyje, o vė
liau Marijampolės gimnazi
joje, drauge su kitu dideliu 
lietuviu-ark. J. Matulevičiu
mi. Seinų kunigų seminariją 
baigė ir kunigu buvo įšven
tintas 1890 m. birželio 24 d.

Pateko dirbti į Varšuvą, 
kur ketvertą metų buvo vi
karu ir šešeris metus kapelio
nu. Širdis jį vis traukė į Lie
tuvą. Kai po japonų karo Lie-

tuvoj radosi daugiau laisvės, 
1905 metais sugrįžo į Lietu
von. Metams apsistojęs Ma
rijampolėje, jis įsteigė gar
siąją „Žiburio” draugiją, ku
ri tiek daug mokyklų Lietu
vos liaudžiai įkūrė ir išlaikė. 
Pora metų pabuvęs Lekė
čiuose klebonu, kaip gabus 
plunksnos darbininkas, 1909 
metais pakviečiamas redaguo 
ti žurnalą „Vadovą”. Spau
dos darbas jam buvo artimas 
nes jau klieriku bebūdamas 
rašinėjo į Tilžėje ėjusią „Švie 
są”, paskui į „Šaltinį”, „Vil
tį”. Per 4 metus redaguoda
mas „Vadovą”, daug pats 
straipsnių prirašydavo ir gy
vai vedė skyrius-spaudos ap
žvalgą ir užsienio bei Lietu
vos religinio ir tautinio gyve
nimo apžvalgą. Toliau ketve
rius metus klebonavo Pakuo
nyje, o vėliau-Aukštojoje Pa
nemunėje.

Besikuriant Lietuvos Tary
bai, kun. Staugaitis buvo iš-

Mirė L Ekis Sicilijoje Invazija SėkmingaLiepos 7 d. anksti ryte, nuo 
širdies smūgio; Washingtone 
staigiai mirė Liudvikas Ekis, 
buvęs Latvijos užsienio rei
kalų ir finansų ministeris. Y- 
ra buvęs ir Latvijos atstovu 
Lietuvoje.

Velionis palaidotas liepos
10 d. Washington^.

Liudvikas Ekis buvo įžy
mus Latvijos valstybininkas, pataikūnų rankose. Ameri- vai. Sicilijon pirmiausia iš- 
Washingtone būdamas, jis ka nesiėmė jokios prievartos, laipinti amerikiečiai, anglai 
daug sielojosi ir'dirbo Latvi- tik buvo nutraukusi santy- ir kanadiečiai. Kiekvienas jų 
jos žmonių gerofei, Latvijos kius su salų administracija, dalinys turėjo atskirus užda-

Antilų Salos Su 
Sąjungininkais

*

Prancūzų Antilų salos iki 
šiol dar buvo Vichy valdžios

Generolo Eisenhowerio va
dovaujami Sąjungininkų ka
riuomenės daliniai liepos 10 
dieną puolė Sicilijos salą. 
Puolime dalyvavo parašiuti
ninkai, bombonešiai, kovos 
lėktuvai, įvairiausių rūšių lai

savaitės pradžioje ati- 
s mažas romantiškas 
is, bet labai reikšmin-skaitytoji. jS) beį. ]abaį reikšmin- 

magimiiĖ įs liečia vieną Ameri- 
bai daugi: -espondentą, vieną Ma-

— Tisai tę, respublikonų 
SVARBU

jondentas Maskvoje 
ojo vieną rusaitę. Ko- 
s tai pasirodė įtar-

tituliarinį vadą Will
et Staliną. O buvo

Kryžiaus sky- 
ą antradienio va 
i į parap. salę 
n darbuojasi ka- 
Moterys ir mer- 

3 turi laisvo lai- 
ir pagelbėkite.

naus 
mastus 
d., 7:30 ii 
name, 280?- ie nenorėjo tikėti, kad 
klyne. ėjo būti tikra meilė — 

te, kad amerikietis ko-

•apijos vyrai ir 
asi į Lietuvių Die 
s šį sekmadienį, 

, Klasčiaus-Clin-

dentas nori per ją tik 
rAlull įaudingų žinių. Todėl

5 Hamah- Maskvos, visai netikė- 
ir dingsta tūkstančiai 

stočių.
Kas nKi>

lieną ta rusaitė ir din-

jo Parapija
gos kuopos susi- 
s šį sekmadienį, 
tuojau po sumos, 

prašomos atsi- 
Lausyti praneši
nėti mokesčius.

Valdyba,

<AD BŪSIU...

atsakymas gali 
mą, ar būsi liepos 
vių Dienoje. To
mu visi apsišar- 
Lietuvių Dienos 
bus užtikrintas 
laipsniu.
s bus ar nebus, 
ų skaitytojai tik- 
:uvių Dienoje lie- 
lasčiaus parke ir

[Ų KLUBAS 
A SĄRAŠĄ

) lietuvių pilie- 
280 Union Avė., 
dų karių vardus, 
as bus klubo pa- 
» reikalu liepos 
lica aikštėje ruo- 
ikama programa, 
žia 3 vai. popiet, 
dai gali būti kla
iki liepos 12 d.

Barčiauskas iš- 
savaičių atosto-

vos, Latvijos ir Estijos trem
tinius. Amerikos lietuviai. . • 
lengvai ir skubiai sukeltų di-ve iau ^os 
džiausiąs sumas savo bro- J 
liams ir sesėms pagelbėti. | 
Bet Maskva šaltesnė nei Is
landijos ledynai. Maskvos ko
misarai niekam neprileidžia 
ateiti su organizuota pagal
ba Lietuvos tremtiniams.

Kalbėdamas apie Sibire 
vargstančius lietuvius, prieš 
savo akis turiu telegramą iš 
to paties Sibiro. Liūdna ir 
šiurpi ta telegrama. Ją išsiun 
tusi praneša, kad ten ką tik 
mirė jos vienintelis sūnus, 16
Al v . I — A f t " >■ 1

s gyventojų, kurie ne- 
a čekistams. Korespon 

. j grįžo Amerikon labai 
nuosavyto.r -a §įr(jįmį skausmo pil 
- ; .usmais. Viską dare sa- 

mylėtai rusaitei išlais- 
j.1 bet negelbėjo. Tačiau 

------ ’ado išeitį.
espondentas kreipėsi į 

■=- e, o šis tuojau mušė te- 
lą Stalinui, užtikrinda- 

Qanffflli 'USŪOS vadą, kad ame- 
udll^ s korespondentas tik- 

tikimas žmogus, ir pra- 
Teikiainaš tas pagelbėti jam. Well, 

e prašymas jau išklau- 
ir amerikietis rengiasi 
Maskvon, kur jo rusai-z 
gyvenanti.

geros pre®;
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ainėtas nuotykis lyg 
ų, kad ir karo metu žmo 
nas neišnyksta, kad 
rbių vadai ir atsakingi 
; gali pažiūrėti palan- 
et ir į romantiškus jau- 
nonių jausmų virpėji-

žmoniškumu?
jijos miškuose, jos tun- 
ir stepėse, tolimuose 

' laukuose vargsta, ša- 
ista ir miršta ne viena 
„nelaimingai” įsimylė- 

usaitė. Ten yra gal apie 
0 lietuvių — vyrų ir mo- 
3enių ir kūdikių, berniu- 
į mergaičių, profesorių 
dentų, ūkininkų ir pap
ulsiu darbininkų. Jiems 
I reikalinga pagalba, 
i reikia maisto, drabu- 
vaistų. Jiems reikalin- 

isvės nors šeimų na-

: kas užtars tuos vargs- 
is lietuvius? Raudona- 
ryžius jau seniai prašo 

fcvos leisti šelpti Lietu-

nepriklausomybei atsteigti. 
Jo mirtis yra didelis nuosto 
lis latvių tautai, kuriai jis ga
lėjo dar daug nupeikti. Velio
nis buvo arti 
draugas.

Dėl Ekio mirties^jo šeimai 
ir visai latvių tautai reiškia
me gilios užuojautos.
•_____ _______ . -—-

Šios savaitės pradžioje salų vinius.
gubernatorius admirolas Ro- j . . , . , .... Atskirom kryptimbert atsistatydino ir pasida-. . . .
vė prancūzų išlaisvinimo ko- Anglai išlipo rytiniame pa- 
miteto nuožiūrai. Nauju gu- krastyje, kanadiečiai paciuo- 
bernatorium paskirtas Hop- se pietuose, o amerikiečiai 
penot, generolo Giraud pati- vakaruose Amerikiečių visai 
ketinis, kuris savo pareigas naujai sudarytai Septintai 
jau pradėjo eiti. (Armijai vadovauja generolas
____________________________ Patton, kuris seniai neminė

tas. Jis net buvo neva atšauk____ . uoto, U 10 llvl UUVU livva UL0UU.I1

ROCIIESTERIO VEIKLŪS LIETUVIAI karštumo metu. Pasirodo,
KEI1A PARAMOS VAJŲ

Ivicepirmininku.
Buvo Steigiamojo Sei-j 

mo vicepirmininku. Eidamas ‘ 
tas aukštas pareigas, buvo 
kelis sykius įvairiais Lietu
vos reikalais deleguotas į už
sienį. Jis pasirašė ir Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimą.

Pažymėtinas jo didelis vei
klumas dėl Lietuvos laisvės 
pirmosios vokiečių okupaci
jos metu. Steigiamajam Sei
mui išsiskirsčius ir išrinkus 
pirmąjį Seimą, kun. Just.

Rochesterio lie^iviai pasi
ryžo smarkiai p rbėti Lie
tuvos gerovei, rii jie mato 
Lietuvos padangęTvis tamsė- 

 

įjant, Lietuvai lafevės atga
vimo pavojus didėjant. Jie 
pasitiki Lietuvių Tautine Ta
ryba, kuriai reikalinga visuo-

• ■ -- w ■

aus susi-

meninė parama.
Federacijos skj 

rinkime liepos 8 Š. nutarta 
sukelti Rochesteryje 500 do-

Įlerių, kuriuos skirti Lietuvos 
laisvinimo darbui. Rocheste- 
rio lietuviai tiki, kad jų pra
dėtas naujas paramos vajus 
bus pavyzdžiu kitų vietų lie
tuviams.

Savo pasiskirtą kvotą jie 
tikisi užbaigti rugpiūčio 8 d., 
kai įvyks jų rengiama Lietu
vių Diena. (Plačiau apie Ro- 
chesterio lietuvių užsimoji-1 
mus 5 pslp.).

JAPONAI|MUNDOJE APSUPIAMI

jam buvo pavesta paruošti 
žygis į Siciliją, ir savo nau
ją uždavinį jis puikiai atliko.

Sicilijos puolime dalyvavo 
didžiausia laivų armada-gal 
per 2,000 laivų. Viskas buvo 
tiksliausiai suderinta. Sąjun-1 
gininkų nuostoliai žmonėmis 
ir pabūklais pirmomis dieno
mis buvo tik 10 nuošimčių to, 
ko buvo tikėtasi. Laivų žygy
je dalyvavo ir lenkų ir grai- 
Ikų laivai. Sicilijoje jau yra 
išlaipintų ir prancūzų.

Sicilijoje sąjungininkai jau 
užėmė tokius svarbius mies-

C M - > •• — -------

ji ir jos dukrelė serga. Šiur- pirmininku; Respublikos Pre- 
piausia, kad jos vyras atskir- zidentui kuriam laikui išvy
tas ir nugrūstas kitoje Sibi
ro dalyje. Jis dar nežino, kad 
ten pat, Sibire, mirė jo vie
nintelis sūnus. Jis nežino, 
kad tėvynėje liko atskirtos 
kitos jo dvi dukrelės.

Manau, tokių tragiškų į- 
vykių lietuvių šeimose šian
die pilna. Jų yra ne tik Rusi
joje. Jų pilna ir Lietuvoje, 
kurioje naciai siaučia visu 
savo brutalumu. Bet kodėl 
daugiau kalbame apie Rusi
ją?

Atsakymas aiškus. Rusija 
yra Jungtinių Tautų narys. 
Jos parašas yra tarp tų, ku
riais pasisakyta už Atlanto 
Čarterį, už Keturias Laisves. 
Juk kilnumas įpareigoja. Štai 
kodėl daugiau tikimasi ir lau
kiama iš Jungtinių Tautų na
rio.

kus, turėjo jį pavaduoti, ei
damas aukščiausias valsty
bės pareigas.

Įsteigus Lietuvos bažnyti
nę provinciją, kun. Just. Stau 
gaitis popiežiaus buvo parink 
tas Telšių vyskupu ir konse
kruotas 1926 m. bal. 25 d. 
Tose pareigose išbuvo iki 
mirties.

Velionis buvo didelis spau
dos prietelis. Tuo klausimu 
jis yra parašęs ir ganytojiš
ką laišką, kurį baigė žodžiais:

„Pageidautina, kad nebūtų 
nė vienų katalikų namų, į ku
riuos nepareitų katalikiškas 
laikraštis”.,

Jis taipgi žinomas kaip di
delis darbininkijos teisių gy
nėjas, tuo reikalu ne tik ra
šęs spaudoje, bet ir veikęs 
[per savo diecezijos dvasinin
kus.

A,ųierikr>jsyJtp>^
■ ~ 1 * ’ ' =” 1 ’ .milini . i I

liniai Ramiajame vandenyne'tro laivyno laimėjimo. Susirė- 
šios savaitės pradžioje tęsė mįme su japonų laivynu, ame- 
pradėtą puolimo žygį prieš rikieJiaj nugkandin0 vi 
japonus. Svarbiausios kauty- . v v . . . .
nes buvo Naujosios Georgi- Pries° sarvuotlaivj ir tris nai- 
jos saloje, kur puolama japo- kintuvus. Daug japonų laivų 
nų Mundos stipri bazė. Ame- paspruko; jie mėgino atga- 
rikiečiai yra visai arti bazės, benti Mundon papildomų da- 
bet japonų gynimasis yra ir- linių apsuptiems japonams, 
gi padidėjęs. Priešas vis dau-, Mundos ir kitų vietų puolime 
giau ir glaudžiau apsupamas, nuolat veikia didieji Ameri- 
Paskutinės žinios skelbė, kad 
amerikiečių daliniai buvo tik 
viena mylia nuo Mundos.

kos bombonešiai, kurių bom
bos kerta japonams didžiau
sius naikinimo smūgius.

RUSAI ATREMIA NAUJUS PUOLIMUS

tus ir uostus kaip Sirakūzus, ^fsia 
Augustą, Likatą, Gėlą. Pas- t"”'" 
kutinės žinios

tinka Sąjungininkus^ jie tuo
jau vaišina juos savo vynu ir 
kitokiomis gerybėmis. Patys 
gyventojai kai kur eina į be
siginančius miestus ir prikal
bina pasiduoti be kraujo pra
liejimo. Visoje saloje pasklei
sta spausdintų atsišaukimų, 
kuriuose skelbiama, kad Są
jungininkai ateina išvaduoti 
Italijos iš fašistinės diktatū
ros, iš nacių verguvės.

Popiežiui pareiškimas
Sicilijos puolimo dienoje 

prezidentas Roosevelt nu
siuntė popiežiui Pijui pareiš
kimą. Prezidentas pažymi, 
kad Sąjungininkai ateina iš
laisvinti Italijos iš fašistinės 
diktatūros. Jis nurodė, kad 
Vatikano neutralumas bus 
pagerbtas, kad bus stengia
masi išvengti bažnytinių įs
taigų ir bažnyčių sunaikini
mo. Prezidentas pasisakė žiū
rįs į ateitį, kai „sugrįš pasau
lin Dievo taika”.

Romos radijas nuolatos 
baugina italus, ragindamas 
juos gintis iš paskutiniųjų, 
nes Italijos pralaimėjimas 
reikštų didžiausią tautai ne
laimę. Nežiūrint tų baugini
mo, yra žinių, kad visoje Ita
lijoje yra didelių neramumų, 
kad gyventojai masiniais su
sirinkimais reikalauja taikos.

Sąjungininkai ne tik Sicili

tu loja if s 
nghios

Nepritariame Ispanijos di
ktatūrinei Franco valdžiai, 
kaip ir jokiai kitai diktatū
rai. Bet tiesa turi būti tai
koma visiems vienodu mas
tu, todėl ir Ispanijai.

Paskutiniu laiku „liberališ
ki” ir „pažangūs” žurnalai 
pradėjo savotišką kampaniją 
Ispanijos adresu, skelbdami, 
kad ten šimtai tūkstančių po
litinių belaisvių, kad ten bai
siausia tironija. Atrodytų, 
lyg norima kompromituoti 
neutralią Ispanijos šalį ir 
stumte nustumti ją į Hitlerio 
glėbį.

Brooklyno „Tablet” pasi
stengė patyrinėti Ispanijos 
politinių kalinių padėtį, ir 
štai kokie daviniai surasti:

Šių metų gegužės 30 d. Is
panijos politinių kalinių buvo 
29,000. Prieš kelias savaites 
jiems suteikta amnestija, pa
gal kurią šio mėnesio gale 
liks tik 61 politnis kalinys.

Ar toks skaičius labai bai
sus, kai palygini su Rusija, 
kur, Max Eastmano pareiški
mu, yra 10 milijonų politinių 
kalinių? (žiūr. „Readers Di
gest” liepos numerį).

Londonas. — Čia gautos ži
nios iš Maskvos skelbia, kad 
centraliniame fronte rusai vi
siškai atrėmę vokiečių puoli
mus. Liepos 13 d. vokiečiai 
nebedrįso vykdyti puolimo 
visu platumu, tačiau ir ma
žesniame puolime per vieną

kad 
ka- 
sto-

. T». m

svarbaus uosto ir miesto, kur 
italai ir vokiečiai turi dide
lius įsitvirtinimus. Į Sąjungi
ninkų rankas pateko jau tūk
stančiai belaisvių, kurių tar
pe vienas italų generolas ir 
keli pulkininkai.

Atakų netrūksta
Italai ir vokiečiai saloje 

jau kelis kartus atakavo Są
jungininkus, ypač amerikie
čių valdomą sparną. Bet visi 
jų puolimai atremti. Ameri
kiečiai prasistūmė pro kliū
tis ir susijungė su kanadiečių 
daliniais prie Ragusos mies
to, kuris jau krito. Kai kurio
se vietose Sąjungininkai yra 
50 mylių salos viduje.

Gyventojai džiaugiasi
Sicilijos miestų ir kaimų 

gyventojai kabai palankiai su-

if lvair*as vie
tas Tcalijo^ Sąjungininkų 
lėktuvai bombardavo ir vo
kiečių miestus.' . ;

„.. [Lankėsi Eisenhower
.£jausios žinios sakė, kad 

amerikiečių daliniai Sicilijo
je pasistūmėjo priekin vaka
rinio pakraščio kryptimi. A- 
merikiečių daliniai savo sti
priu puolimu ir gynimusi tu
rėjo uždengti anglų dalinius. 
Anglų armijai Sicilijoje va
dovauja gen. Montgomery.

Į Siciliją trumpam laikui 
buvo atvykęs ir vyriausias 
vadas, generolas Eisenhower. 
Jis pareiškė visišką pasiten
kinimą mūšių eiga, ir grįžo 
atgal į Afriką, iš kur jis va
dovauja Sicilijos puolimo žy
giui.

LIETUVOS VARDAS NAUJOJ KNYGOJ
Naujame dokumentų rin

kinyje „Principles For 
Peace”, kuriame sudėti po
piežių Leono XIII, Pijaus X, 
Pijaus XI ir Pijaus XII raš
tai bei kalbos, liečiančios tai
kos klausimus, yra dokumen
tų liečiančių ir Lietuvą: kny
gos 223 psl.įdėta ištrauka po
piežiaus valstybės sekreto
riaus kard. Gaspari laiško; 
čia pranešama žemaičių die
cezijos vyskupui Karevičiui 
apie Benedikto XV sutikimą,

kad visame katalikiškame 
pasaulyje būtų pravesta Lie
tuvių Diena. Tas Vatikano 
raštas turi datą — 1917 m. 
vasario 10 d.

Antras į tą rinkinį įtrauk
tas Lietuvą liečiąs dokumen
tas yra ištrauka iš Pijaus 
XII kalbos, pasakytos 1939 
m. spalių mėn., kai naujai pa
skirtas Lietuvos atstovas 
prie Vatikano, ministeris 
St. Girdvainis buvo atvykęs 
prisistatyti.

dieną naciai neteko 96 tankų 
ir 1,100 karių.

Londone gauta žinių, 
Rusijos fronte vokiečių 
riuomenei vadovauti vėl
jęs Hitleris. Jis norįs paro
dyti, kad jis vis dėlto yra mi- 
litarinis strategas ir genijus, 
todėl taip nesiskaitoma su di
deliais nuostoliais naujuose 
puolimo žygiuose, kuriuose 
nuo liepos 5 d. žuvo dešimtys 
tūkstančių vokiečių karių ir 
sunaikinta 2,772 tankai ir 
1,187 lėktuvai.

Vokiečiams pasisekę, pra- 
sikirsti Belgorodo kryptimi, 
bet ten kelias vietoves rusai 
jau atsiėmę. Kai kuriose vie
ptose kautynės vyko akis į a- 
kį, ranka prieš ranką. Devy
nių dienų puolime 
panaudojo 500,000 
tūkstančius tankų, 
jokių davinių, kad 
būtų laimėję nors
čiuopiamai reikšmingos te
ritorijos. Berlyno radijas 
skelbia, kad Belgorodo-Kurs- 
ko-Orelio fronte vokiečiai ė- 
męsi tik gynimosi, o ne puoli
mo. Tais aiškinimais įtari
mą pasiteisinti prieš tautą, 
kodėl nepasiekta naujų rusų 
fronte laimėjimų, kurių taip 
ten laukiama.

vokiečiai 
karių ir 
bet nesą 
vokiečiai 
kiek ap-

VYSK. KAROSAS - 60 METŲ KUNIGAS
Liepos 6 d. J. E. vysk. Ka

rosui suėjo 60 metų nuo pri
ėmimo kunigystės šventimų, 
Eksc. Ant. Karosas yra se
niausias Lietuvos vyskupų: 
gimęs 1856 metais, taigi jau 
yra 87 metų amžiaus. Įšven
tintas kunigu 1883 m. liepos 
6 d.

Vyskupo šventimus gavo

1907 m.; nuo 1910 metų buvo 
Seinų vyskupu, nuo 1926 m. 

’— Vilkaviškio vyskupu. Eks
celencija yra pergyvenęs vi
są eilę sunkių Lietuvos oku
pacijų. Ankstybesnis jo pa
dėjėjas — vysk. Reinys jau 
yra Vilniaus arkivyskupu, 
dabar turi kitą padėjėją— 
vysk. Vincą Padolskį.

Kiekvienas karys turi 
vo pareigą; taip pat turi 
vo pareigą ir pinigai — pirk
ti Karo Bonus!

sa-
sa-

LIETUVIS KAPITONAS PASIŽYMĖJO
SVARBIOSE AFRIKOS KAUTYNĖSE

Shenadoah, Pa., - Laikraštis 
„Evening Herald” įdėjo ap
rašymą žygių lietuvio mai- 
nerių sūnaus, kapitono Bro- 
soko, kurs pargrįžo mėnesiui 
sustiprėti. Jis du kartu su
žeistas. Laikraštyje įdėta ir 
fotografija, kaip tą pasižy
mėjusį lietuvį sveikina pir
mosios divizijos vadas gen. 
Terry Allen, suteikdamas 
jam kryžių už „nepaprastą 
heroizmą, parodytą kautynių 
lauke, statant pavojun savo 
gyvastį”.

Toliau seka to garsaus lie
tuvio gyvenimo aprašymas: 
jis mažas liko našlaitis, mi
rus tėvui ir motinai. Augo 
Maizvillėje, 1934 m. įstojo sa
vanoriu į Amerikos armiją 
Rūpestingai besimokydamas 
armijoje, jis gavo leitenanto 
laipsnį ir išėjo į atsargą. Pra
sidėjus šiam karui, vėl stojo 
savanoriu. Jis vėl parodė y- 
patingus gabumus ir, gavęs 
paaukštinimą, buvo išsiųstas 
į Angliją, kur jam buvo skir
tos svarbios karo užduotys,

be kitko jis 20 dienų pralei
do už užrakintų durų, patal
pose, kur buvo planuojama 
invazija. Ten jis suėjo į pažin 
tį su gen. Eisenhoveriu ir gen. 
Clarke, kurie vadovavo pla
navimams.

Kaipo žvalgybos karinin
kas, Brosokas turėjo atlikti 
nepaprastai pavojingus žy
gius į priešo užnugarį. Palik
tų vokiečių minų buvo sužeis
tas du kartu. Lietuvis kari
ninkas Brosokas buvo pir
mas savo pulke, gavęs D.S.C. 
Distinguished Service Cross, 
-antras visoj jų divizijoj ir 
ketvirtas iš tų, kurie tą kry
žių pradėjus šiaurės Afrikos 
invaziją.

STIMSON KELIONĖJE

Karo sekretorius pulkin. 
Henry L. Stimson yra atvy
kęs į Angliją, kur lanko ka
riuomenės dalinius.

Stimson atvyko lėktuvu. 
Pakely buvo sustojęs Islan
dijoje.
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AMERIKOS BAUD. KRYŽIAUS DARBAI LIETUVIŲ DIENOS GARBES RE Brians i
■ gegužės ir birželio mėnesius.
■ Nelaimių, be potvynių, buvo 
. miškų gaisras, kasyklos ir fa

briko sprogimai, traukinio ne 
laimė, kelios audros ir 1.1.

Potvyniai užliejo 3,000,000 
akrų žemės, sunaikindami ar
ba sugadindami 15,000 butų, 
kuriuose gyveno apie 43,600 
šeimų. Daugiau negu 25,000 
jų gavo greitos pagelbos iš 
Raudonojo Kryžiaus.

Penki (traukinio) vagonai 
sėklinių bulvių, kurių užtek
tų aprūpinti 15,000 šeimų su 
žiemos atsarga, buvo išdalin
ta birželio mėnesio pradžioje 
Illinois-Missouri nelaimės nu- 
kentėjusiems, kurie irgi gavo 
30,000 pakelių daržovių sekų. 
Kiekvienas pakelis turėjo į- 
vairių daržovių rūšių, kurių 
užtenka apsodinti darželį iš 
apie pusės akro arba daugiau. 
Raudonasis Kryžius dalina 
šiuos pakelius jau per dau
gelį metų, kas padeda nelai
mių aukoms kuo greičiausiai 
sau pristatyti maisto.

Nelaimių atstatymo darbe 
kiekvienas atsitikimas atsar
giai ištyrinėjamas išlavintų 
Raud. Kryžiaus darbininkų. 
Butai pataisomi arba atstato 
mi. Darbininkams darbo įran
kiai duodami. Ūkininkai gau
na arklį ir žagrę. Raudonojo 
Kryžiaus tikslas yra greičiau 
šia sutvarkyti viską, kad ne
laimės paliestos apylinkės gy 
venimas ko greičiausiai taptų 
normalus.

Informacijos apie karo be
laisvių gerovę ir priežiūrą ir 
kas daroma jiems parūpinti 
būtinus reikmenis ir kai ku
riuos patogumus, kas galima 
tik per Raudonąjį Kryžių, yra 
aprašytos naujame leidinyje 
„Prisoners of War Bulletin”, 
kur Amerikos Raudonasis 
Kryžius išleido. Šis leidinys 
yra siunčiamas nemokamai 
karo belaisvių ar internuotų 
civilių giminėms.

Šis biuletenis atsako į daug 
klausimų, kurių nesupranta 
susirūpinę giminės

Raudonojo Kryžiaus pas
tangos palengvinti karo be- 
'laiaviii norlofi fan iarlaaf xrf na

Keturioliktos New Yorko Apylinkės Lietuvių D 
proga visa eilė „Amerikos” skaitytojų stojo Lietuvii] , įngalėtojų. 
nos Garbės Rėmėjais, atsiųsdami savo auką. Malonu i 
paskelbti jų vardus, išreiškiant jiems nuoširdžiausio d 
gurno žodį. Savo parama stiprina „Ameriką”, kurios 
lams paremti New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos ^didžiojo žygio, 
gėjai visada buvo palankūs.

„Amerikos” nuoširdi padėka skiriama šiems Li( 
Dienos Garbės Rėmėjams:
Inž Petras ir Teresė Barziliauskai, Woodhaven, N. Y. 
Ona Sijevičienė, Brooklyn, N. Y.
M. Varnis, Brooklyn, N. Y. 
Antanas Vaisiausias, Cambridge, Mass. 
Mrs. V. Grenis, So. Boston, Mass.
Stasys Griganavičius, So. Boston, Mass. 
Elena Kundrotaitė, Rochester, N. Y.
N. N. Woodhaven, N. Y.
Vikt. Sidarienė, Brooklyn, N. Y. 
Joseph Mitchell, Brooklyn, N. Y.
L. Žemeckienė, Brooklyn, N. Y. 
Ona Tenis, Brooklyn, N. Y.
M. Kralikauckas, Newark, N. J. 
Walter Ambrose, Brooklyn, N. Y. 
Juzefą Paulauskienė, Maspeth, N. Y. 
Motiejus Mikolaitis, Brooklyn, N. Y. 
M. Krašauskienė Brooklyn, N. Y. 
A. Barbšienė, Brooklyn, N. Y. 
Helen Zeikus, Brooklyn, N. Y. 
M. Kasulaitienė, Brooklyn, N. Y. 
J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y. 
Ona Mičiulienė, Brooklyn, N. Y. 
Ona Leigienė, Brooklyn, N. Y. 
Kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
E. Sireikienė, Brooklyn, N. Y. 
Ona Petrulienė, Maspeth, N. Y. 
Veronika Savage, Kingston, Pa. 
P. Gedminienė, Elizabeth, N. J. 
J. Balevičius, Maspeth, N. Y. 
Uršulė Wenckus, Great Neck, N. Y. 
M. Stučienė, Brooklyn, N. Y.
Kazys Motuzas, Richmond Halil, N. Y. 
M. Čiurinskaitė, Kearny, N. J. 
Ona Pocienė, Newark, N. J.
Kun. Al. P. Baltutis, Chicago, UI. 
Al. J. Aleksis, Waterbury, Conn. 
Walter Jankus, Centerport, L. I., N. Y. 
M. Gutauskas, New Britain, Conn. 
Elena Venckienė, Great Neck, N. Y. 
Elzbieta Abromaitis, Brooklyn, N. Y.
J. Strogis, Brooklyn, N. Y.
O. Skužinskienė, New York, N. Y.
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y. 
A. Lapinskienė, Brooklyn, N. Y. 
E. Vaiciekauskas, Woodhaven, N. Y.
Pranas Kurmis, Woodhaven, N. Y. ri _
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,iįiojo karo fronte. 
. Darius buvo gi- 

sausio m. 8 d.
rienk., Tauragės 

jjnas 8 metų liko 
; sunkių gyvenimo 
rjdžiama jo motina

(ir patėviu De
javo Amerikon. 
301909 m. jų šei
rėmis Chicago j e, 
Mokyklas, buvo žy- 
įninkas ir pirma
is. Drauge jis ne
ito nė Lietuvos.

< gimiau, - pasako
jo, ■ ten basas po 
; miškus bėgiojau, 
$ savo galvelę, a- 
$au padangėmis 
įis paukščius ir gal 
iį turbūt, labai ge- 
j iškilti taip aukš- 
sšioti iš vietos į vie- 
įjjos pavargsta, nei 
: nei dilgelės į jas

Kun. Kaz. Paulonis,
Brooklyno šv. Jurgio parapi- į laisvių padėtį ten išdėstytos, 
jos klebonas, labai artimas ; nurodyta apie siuntimą mais- 
„Amerikos” bičiulis, neseniai 
minėjęs kunigystės 15 metų 
sukaktį. Jo rūpesčiu, šv. Jur
gio bažnyčioje įrengtas Auš
ros Vartų altorius, kurio pa
veikslą matome šios „A” lai
dos 6 puslapyje.

Bet kokiam svarbiam darbui ar sunkiai pareigai nu
stumti į šalį surandamas—ir labai greitai—„rimčiausias” 
pasiteisinimas. O juo gali būti sunkios aplinkybės, visuome
nės prasta nuotaika, nepribrendęs reikalas ir taip iki be
galybės. Visi šie pasiteisinimai baisiai stabdo ir didesnį 
Amerikos lietuvių organizuotą veikimą labai reikšmin
giems siekiniams — stipriau dalyvauti karinėse pastangose 
ir pagelbėti Lietuvos nepriklausomybės ir lietuvių tautos 
gyvybės teisių gynime.

Išbandyta ir patvirtinta gyvenime tiesa yra ši: beveik 
viskas galima, kai yra noro. Jokios kliūtys nepastos kelio, 
jei prieš akis aiškus tikslas, jei širdyje dega meilė idėjai, 
jei krūtinė apšarvota nepalaužiamų norų šarvais. Imkime 
paprastus pavyzdžius iš gyvenimo, mūsų gyvenimo.

Tiesiogiai Letuvos žmonėms ir jos teisių gynėjams Eu
ropoje galima pagelbėti tik per Šventąjį Sostą. Atrodo, ke
lias labai tolimas, reikia daug aiškinimų, kad parama tikrai 
pasieks savo tikslą. Pagalbos siuntimas ta kryptimi galėtų 
daug ką baidyti. Bet ar dvejojo darbšti Kunigų Vienybės 
valdyba ir jos Lietuvai Šelpti Komisija? Kunigai Karalius, 
Končius, Balkūnas ir kiti išlandžiojo įvairiausias vietas, ap
lankė įvairiausio rango pasaulinius ir dvasinius pareigūnus. 
Ir daug kas laimėta. Šiandie ne viskas išeina viešumon, ką 
Kunigų Vienybės energingieji nariai yra nuveikę Lietuvai, 
bet gal netolima ateitis parodys. Jie turėjo gerų norų ir tvir
tos valios, tad ir daug laimėjo. Šiandie Lietuvos gynimas 
Europoje, ten, kur galimas, tinkamai suorganizuotas ir gar
bingai atliekamas. „

Štai kitas pavyzdys. Lietuvių Tautinė Taryba su pulk. 
Grinium ir prof. Pakštu priešakyje jau susilaukė pasitikėji
mo ne tik Amerikos lietuvių visuomenėje, bet ir okupuotoje 
Lietuvoje. Jos darbas gali ir turi būti labai svarbus, jei jis 
galėtų platesne vaga, didesne srove išsilieti. Konkretus jos 
paskutiniu laiku darbas buvo anglų kalba biuletenio leidi
mas. Deja, yra kliūčių. Vadinsime jas tikru vardu—pinigų 
trūkumas. Yra intelektualinių pajėgų, yra ryžtingumo, bet 
nėra paprasčiausių kasdieninių Reikmenių—žaliųjų popie-

Šiam L.T.T. tT’^vuni g užpildyti stoja talkon veiklieji Ro- 
chesterio lietuviai su savo patriotiškuoju klebonu kun. Jo
nu Bakšiu priešakyje. Mažame ten Federacijos skyriaus 
susirinkime jie nutarė sukelti 500 dolerių Lietuvos gyvybės 
ir garbės teisėms ginti, pirmieji entuziastai sumetė po de
šimtinę. Mes giliai tikįr* Rochesteriečiai pasiskirtą 500 
dolerių kvotą lengvai • pi išpildys. Jie tai padarys, nes 
jiems netrūksta gerų norų ir tvirtos valios tiems norams gy- 
veniman įkūnyti.

Rochesterio lietuviai rodo kelią. Juk neseniai jie karo bo- 
nų platinimo vajuje sumušė Rochesteryje visų grupių re
kordus. Vadinasi, Rochesterio lietuviai pirmoje eilėje pui
kiausiai atlieka savo pareigas Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. Bet jie neužmiršta ir neužmirš savo pareigos, kurią 
jie jaučia savo grynoje sąžinėje ir savo tėvų žemei—Lietu
vai. Taip turėtų būti kiekvienoje vietovėje, kur tik lietuviai j 
gyvena. Taip turėtų elgtis kiekvienas lietuvis amerikietis.

Lietuvių amerikiečių didesniam dosnumui sukelti turėtų imi komisijos narių priežiū- 
atitinkamą atsakymą duoti būsima Amerikos Lietuvių Kon- roje. Pavyzdžiui, Kretingoje, 
ferencija, kuriai jau dabar visai laikas ruoštis. Jei iš anks- komisijos narys numatė, kad 
to turėsime gerų norų ir tvirtos valios, viską atliksime. linų fabrikėlio darbininkų 

tarpe (kurių drauguma sve
timtaučiai) yra simpatizuo
jančių komunistinei santvar
kai. Susitaręs su šiais, jis pa
skyrė vietą ir laiką susirinki
mui. Ir štai, einantiems iš 
darbo darbininkams įsako
ma dalyvauti suplanuotame 
susirinkime, šalia jų dar pa- 
sikviečiami apylinkės komu
nistai ir jiems pageidaujami.
Tačiau daugumas žmonių a- 
pie tokį susirinkimą nė neži
nojo. Rezultate, Kretingos 
linų fabrikėlio darbininkai iš
rinko „savo” kandidatą į at
stovus, kurį patvirtino ir į- 
traukė į sąrašą Apygardų 
Komisija. (Pasitaikius negei
stinam asmeniui, komisija jo 
nevirtina). Tokiu būdu kan
didatai į „Liaudies Seimą” 
buvo pastatyti vien tik kom
partijos nariai ar jiems prie
lankūs.

5. Komunistams rūpėjo, 
kad Lietuvos gyventojai bal
suotų ir rinkimų neboikotuo
tų. Dvi savaites prieš rinki
mus prasidėjo nepaprasta a- 
gitacija, propaganda už bal
savimą.

Komunistai liaudies žmo
nėms žadėjo geresnį gyveni
mą. Nebalsuojantieji iš anks
to buvo laikomi „liaudies 
priešais”, o visiems aišku, 
ką tai reiškia raudonųjų „ro
juje”. Kiekvienas balsuotojas

to turėsime gerų norų ir tvirtos valios, viską atliksime.

KOKIE TIE SEIMO „RINKIMAI”?
buvo uždaryti kalėjimuose;(3-jų metų sukaktį minint).

1940 m. birželio 15 d. rusų šimtai bėgo per rubežių, gel- 
kariuomenė okupavo Lietu- bedami gyvybę, 
vą. Už vieno mėnesio, liepos raudonojo siaubo. Daugelis 
14-15 dienomis, įvyko vadi
nami „Liaudies Seimo” rin
kimai. Dar ir dabar, trejiems 
metams praslinkus nuo to 
gėdingo įvykio, komunistinė 
Rusija ir čia gyveną lietuviš
kai kalbą rusai tuos „rinki
mus” karts nuo karto prime
na. Šiems rinkimams jie duo
da daug svarbos, kad vėliau, 
jais pasinaudodami, galėtų 
vėl Lietuvą savo „rojiškon 
globon” priimti. Gi Lietuvos 
žmonių balsas, dabar kai ka
da pasakomas, diskredituoja
mas kaip nacių propaganda.

Kadangi tuo laiku gyvenau 
Lietuvoje ir dalyvavau tuo
se „rinkimuose,” jaučiu pa
reigos supažindinti kitus su 
tuo įvykiu.

Dekanazovui, Rusijos vice- 
komisarui, užėmus Lietuvą 
su Raudonąja Armija, lietu
vių tautos gyvenimas buvo 
apverstas aukštyn kojomis. 
Raudonieji baugino ir demo
ralizavo gyventojus, kurda
mi savotišką tvarką. Tūks
tančiai veiklesniųjų lietuvių

vengdami

i pakeisti 
prielankes- 

o pasilikusieji

valdininkų buvo 
raudoniesiems 
niais, o pasilikusieji buvo 
komunistų priežiūroje. Visos 
organizacijos buvo likviduo
tos. Jų vietas užėmė vienin
telė komunistų partija. Jų 
turtą konfiskavo komunistų 
naudai. Didesnieji fabrikai, 
prekybos namai ir pinigai 
bankuose buvo taip pat kon
fiskuoti. Naujoji valdžia už
draudė draugijų ir piliečių 
susirinkimus, paėmė savo ži
nion spaudą.

Visa buvo jų rankose: val
stybiniai ir nusavintieji tur
tai, prekyba, pramonė ir t.t. 
(Komunistams buvo viskas 
galima). Jie rengė viešus su
sirinkimus, eisenas, laikyda
vo paskaitas fabrikuose, ku
riuose nesigailėdavo demago
gijos ir grąsinimų „liaudies 
priešams”. O „liaudies prie
šas” buvo tas, kuris kada 
nors, kuo nors komunistams 
prasikalto ar jų neužjautė. 
„Kas ne su mumis, tas liau
dies priešas”, tai žodžiai tuo

laiku buvusio vidaus reikalų 
komisaro (o vėliau komunis
tų komisarų pirmininko) Me- 
čislavo Gedvilo, pasakyti 
priešrinkiminiame susirinki
me Palangoje.

Kokioj atmosferoj rinki
mai vyko, kokia buvo žmonių 
padėtis tuo laiku? Paimkime 
pavyzdžiu Palangą. Iš 17 
žmonių, sudariusių komunis
tų partijos branduolį, 8 bu
vo svetimtaučiai. Jų valdžio
je buvo Palangos ir apylin
kės gyventojai (per 3,000). 
Iš 17 tik vienas buvo baigęs 
vidurinę mokyklą, tai — Sta
sė Vaineikienė. Visi kiti tik 
pradžios mokyklą matę, ar
ba nė tiek, šią grupę, vadina
mą Palangos kompartija, pa
laikė raudonųjų milicija ir 
raudonoji armija su Dekano
zovu priekyje. Bet štai kas 
atmintina apie pačias rinki
mų eigas.

to, drabužių ir būtinų reik
menų. šie daiktai siunčiami 
į Genevą, iš kur Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tas išdalina juos. Komiteto 
delegatai paskirtais laikais 
aplanko belaisvių stovyklas 
ir prižiūri, kad belaisviai gau
tų tuos daiktus.

Pristatymas karo reikme
nų belaisviams yra tik vienas 
iš daugelio pašalpinių proble
mų, kurias Raud. Kryžius 
stengias išspręsti. Raud. Kry
žius teikė pagelbą šį pavasa
rį nukentėjusiems nuo viso
kių nelaimių. Nors potvyniai 
buvo aršiausios nelaimės, bet 
kitų nelaimių buvo 16 gegu
žės mėn. 21 valstybėje. Iš vi
so 264 pašalpos darbininkai 
iš Raudonojo Kryžiaus vy
riausio štabo tuoj stojo dar
ban užkrėstose vietose per

D 
duo1 
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NE SKAIČIUJE DARBŲ GAUSUMAS

. L Rinkimai buy'vpraves- kT
4-5 n1 zc? nn raivAnnn iii ig?_ ’

Eiti į varguolių butus, sė
dėti prie ligonio lovos, lanky
ti šeimas, kurios neleidžia 
vaikų į lietuviškas mokyklas, 
kurios nelanko bažnyčios 
tokie yra dabartinio laiko 
šūkiai ir siekimai. Praktika 

K Tįfr'. r„i g u a,. ? ž,. n g č iii

no skyrius (Dangaus Vartų 
Prezidija, šv. Jurgio parapi
joj) padarė savo darbuotės 
apyskaitą, kuri sužavėjo ir 
kitų tautų veiklius katali
kus:

Nuo 1942 m. bal. 20 d. 
yąv įsi kū ri m o i iki

buvo jo svajonė. 
,i technikos vidurinę 
; tarnavo lėktuvų iš- 
trolių Wrightu dir- 
pats dirbosi lėktuvų 
j ir mamai kalbėjo: 

■ suaugsiu, aplėksiu 
-ją pasaulį ir grįšiu 
21”
2 pirmas jo darbas 
^o, buvo stoti sava- 
Amerikos kariuome- 

litą padarė vos 6 die- 
l.islbkus, kai Ameri-

sid 
sa’ 
vo 
dž

ti netrukus po raudonųjų įsi
veržimo, stengiantis nenus
toti simpatijos bent tų, ku
riems buvo pavesta „valdy
mas” (t. y. vietiniai komu
nistai).

2. Visa rinkimų eiga buvo 
kompartijos žinioje. Prade
dant aukščiausia rinkimų 
komisija (kurią paskyrė Pa
leckis) ir baigiant valsčių ko
misijomis, visos buvo iš ank
sto numatytos.

3. Vien tik komunistai ga
lėjo naudoti spaudą ir susi
rinkimus propagandai.

4. Susirinkimai buvo rinki-

tinkamiausių tam darbui or
ganizacijų yra Marijos Legi- 
jonas. Jis pradeda plėstis ir 
tarp lietuvių. Vienas jo sky
rius, vadinamas prezidija, y- 
ra įsisteigęs ir Chicagos šv. 
Jurgio parapijoje.

Birželio mėn. čia įvyko vi
sų Chicagos Marijos Legiono 
vadų susirinkimas, kuriame 
lietuviškasis Marijos Legio-

turėjo pristatyti savo pasą, 
kuriame buvo pažymima 
„balsavo”. Po rinkimų pasas 
kalbėjo už save: įstaigose, 
visur, kur tik ėjai, reikėjo 
rodyti pasą. Jei pase nėra 
antspaudos „balsavo” — esi 
'„liaudies priešas” ir tavo li
kimas nebeaiškus. Taigi, kas 
galėjo drįsti nebalsuoti, ži
nant, kad „liaudies” priešui, 
vieta tik kalėjime ar šaltaja
me Sibire.

Pažymėtina, kad oficia
liose komunistų kalbėtojų 
(Paleckio, Gedvilo ir k.) kal
bose nebuvo minėta, kad Lie
tuva bus įjungta į Sovietų 
Sąjungą kaip 14-ta respubli
ka. Iš to aišku, kad Lietuvos 
gyventojai nežinojo, kuriam 
tikslui rinkimai buvo daro
mi.

Rusai komunistai ir jiems 
parsidavę lietuviai, kurie 
nori pasaulį įtikinti, kad 1940 
metų liepos m. rinkimai Lie
tuvoje ir kitose Pabaltijo 
valstybėse buvo pravesti 
gyventojų sutikimu, lygūs 
banditui, kuris, užpuolęs be
ginklį žmogų, atremia šautu
vą į jo krūtinę ir reikalauja 
pinigų, o vėliau akiplėšiškai 
tvirtina, kad teisėtu būdu 
tuos pinigus įgijęs, nes, esą, 
pilietis pats jam juos atida
vęs.

Teisingai priežodis sako: 
„Gali apgauti daug žmonių 
daug kartų, bet negali apgau
ti visų žmonių ir visados.” 
Melas, anksčiau ar vėliau, o 
vis tik turi išeiti aikštėn, su
keldamas daug nemalonių 
prisiminimų kaltiesiems.

A. Staknys.

1943 m. birž. 2 d. šv. Jurgio 
par. Marijos Legijono nariai 
apsilankė į namus 346 sykius, 
ligoniai namuose buvo aplan- 
ky 345 kartus, ligoninėse — 
403 kartus. Išdalinta katali
kiški} žurnalų ir brošiūrų — 
1004, kat. laikraščių išdalinta 
866, novenų lapelių 496, me- 
dalikėlių, rožančių ir kitų re
liginių daiktų išdalinta —34, 
surinkta medalikėlių ir kitų 
religinių daiktų dėl išdalini
mo — 134, kalbėta su tėvas 
dėl leidimo į lietuvišką kat. 
mokyklą 32 vaikų, iš jų 13 
pradėjo lankyti parapijinę 
mokyklą. Pareiškiant atjau
timą šeimos nelaimės, aplan
kyta pašarvotus numirėlius, 
prie jų pasjineldžiant 169 
įkartus; surinkta prenumera
tų katalikiškų laikraščių — 
141, duota pamokymų apie 
tikėjimo tiesas suaugusiems 
—144 kartus, pataisyta 8 
moterystės, atlikta specialių 
artimo meilės darbų — 23, 
veikta, kad grįžtų prie sak
ramentų 20 žmonių, kurie ne
praktikuodavo religijos pa
reigų per eilę metų. Paveikta, 
kad vienas suaugęs primtų 
krikštą ir vienas suaugęs — 
pirmą komuniją, du paaugę 
vaikai — pakrikštyti. Ligo
nių paruošta priimti komuni
ją — 32. Be to, meldžiant 
Dievo palaimos tuose apašta
lavimo darbuose Marijos Le
gijono intencija išklausyta 
šv. Mišių 252, atlikta šv. Va
landos pamaldų 17, priimta 
komunijų — 35, sukalbėta 
maldų — 63.

Narių tame Marijos Legi- 
joon skyriuje yra apie 10, bet 
visi persiėmę apaštalavimo 
dvasia, dirba tyliai, bet su 
pasiryžimu, susirinkimus tu
ri kas savaitę, jų metu kiek
vienam paskiriamas uždavi
nys, ką turi atlikti.

Aukščiau suminėtieji dar
bai yra atlikti visų narių, pa
dedant vietos kunigams.

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 
duonos!

P. Radvinskienė, New York, N. Y. 
Rap. Baliauskas, Chicago, Ill. 
Kun. J. Paškauskas, Chicago, Ill. 
Mrs. J. Sniečkus, Waterbury, Conn. 
J. Lukšys, Amsterdam, N. Y.
D. Anilionis, Elizabeth, N. J.
Joseph Burke, Jersey City, N. J.
Janina Simutienė, Laurelton, N. Y.
A. Misiūnas, Paterson, N. J. 
Ben Burbic, Irvington, N. J.
J. Poškienė, E. Pensanken, N. J.
S. Dailydėnas, White Plains, N. Y. 
Fr. Yocis, Maspeth, N. Y.
A. Ragelis, Brooklyn, N.Y.
Victoria Slikas, Brooklyn, N. Y. 
Justina Karpus, Brooklyn, N. Y. 
A. Nemanienė, Brooklyn, N. Y. 
Nellie Kanopka, Waterbury, Conn. 
Ona Petrulionienė, Brooklyn, N. Y.
S. Ruginis, Brooklyn, N. Y.
A. Navard, Brooklyn, N. Y.
J. Grigas, Brooklyn, N. Y.
A. J. Klimaitis, Brooklyn, N. Y.
Ona Rimidienė, Brooklyn, N. Y.
Ona Stagniūnįenė, Brooklyn, N. Y. 
Martinas Dosevičius, Brooklyn, N. Y. 
Carl Chesna, Brooklyn, N. Y.
Antanas Yonkus, Brooklyn, N. Y. 
Rožė Kašėtienė, Brooklyn, N. Y.
K. A. Vencius, Lawrence, Mass.
E. Balazas, Kearny, N. J.
P. Lauraitis, Maspeth, N. Y.
Kun. Ig. Kelmelis, Newark, N. J.
Juozas Gudiškis, Long Island City, N. Y. 
S. Girnius, Maspeth, N. Y.
Juozas Kscenaitis, Bronx, N. Y.
A. Bulovą, Philadelphia, Pa. 
Mrs. Pilvelis, W. Paterson, N. J. 
Barbora Yurkus, New York, N. Y.
S. Bujanauskas, Ansonia, Conn. 
K. Krumėnas, Newark, N. J.
J. Vasiliauskas, Amsterdam, N. Y. 
Florence Bernotą, Richmond Hill, N. Y. 
Jonas Blažonis, Great Neck, N. Y. 
Kazys ir Ona Balsiai, Forest Hills, N. Y. 
Mar. Leskauskaitė, Mt. Carmel, Pa.
Kun. J. Jusevičius, Omaha, Nebraska 
Marijona Jokubaitė, New Haven, Conn.
J. Delionis, Jersey City, N. J.
T. Stučienė, Brooklyn, N. Y.
A. Kisielius, Amsterdam, N. Y.
Ant. Pakėnas, Amsterdam, N. Y.
Ralph Vaičiulis, Brooklyn, N. Y. 
John Wiener, Elmhurst, N. Y. 
T. Kunickis, So. Ozone Park, N. Y. 
Mrs. F. Gaška, Amsterdam, N. Y. 
Zigmas Karalius, Waterbury, Conn. 
Ona Lazaunikienė, Great Neck, N. Y.

(Bus daugiau)

‘hrbavosi telefoninin- 
Imndoje, granatoms 
fd tiesė telefono lini
nis miegodavo šieno 
|: kartais iki siūlės bū 
lAaus permerktas ir 
|būdavo taip išvargęs, 
Įmigdavo stovėdamas, 
įpėdinio skeveldra per 
s įlindo jam į šoną, 
į; padarytoji operaci
ja išgelbėjo. Už sąži- 
ir.ybą buvo apdova- 
|d dviemis medaliais 
s iš kariuomenės kurį 
|dė universitetą Chi-

p gelbėti Lietuvos 
|i:ant Lietuvai po Di
lią Darius, gyven- 
iMgoje, iš lietuviš- 
piių semdavo Lietu- 
<s dvasią, išsikirpda- 
|: patriotiškų rašinių, 
llietuvą ėmė kaskart 
kylėti, ryžosi išvykti 
i s nepriklausomybės 
Ihs ir nusistatė ruoš
imos karininko pa-
1 nes tokių žmonių 
jktuvai labiausiai trū
kioje pradėjo orga- 
>savanorių būriai, ku- 
1' pasiryžę vykti į Lie-

už savo tėvų že- 
i'j. Darius buvo vienu 
Jaių organizatorių, 
’ Norėdamas sukelti 

darbui,
įmename atsišaukime 

į'ios lietuvių organi- 
■nšė:
J’ esam pasiryžę au- 
J gyvybę ant Tėvy- 
<3o. Tai nėra vien mū- 
jkriij kareivių parei- 
l^eno lietuvio parei- 
< prisidėti prie šio kil-
2 ’po pagal savo išga
iš brangi mūsų tauta 
j'dnota iš tų skriaudi

paramos tam

pkalui jis dirbo ne- 
p nei laiko, nei jė- 
peną studijos univei 
puolligi 9 vai. va- 
ptoog reikalams. Kai 
paminus universite-
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Sarbes Rėmėjais, atsiųsdama 
elbti jų vardus, išreiškiant V 
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Dariaus ir Girėno Žvgio Sukaktis WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

_ Control
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

0 žodį. Savo parama stiprtS Slir'''.'-i' P™ At’ 

naremti New Yorko aS) nuSalet0J>l-paremti New Yorko Apyiį.; 
i visada buvo palankūs. < 
„Amerikos” nuoširdi padėka u 
os Garbės Rėmėjams:

’etras ir Teresė Barziliauskai ir 
Sijevičienė, Brooklyn, N?Y ’ 

"arms, Brooklyn, N. Y.
inas Vaisiausias, Cambridge u 
V. Grenis, So. Boston, Masa

ys Griganavičius, So. Rostov 
a Kundrotaitė, Rochester N tr s-

)os 15-17 d. d. sukanka 
t metų nuo lakūnų Da- 
ir Girėno didžiojo žygio, 
mintys vėl skrieja į Sol 
niškus, mūsų širdyse at 
jų mirties padarytoji 
ha žaizda, o mūsų atmin 
ii atkuria jų gyvenimo 
iis.

a Kundrotaitė, Rochester, N.y 
Woodhaven, N. Y.

. Sidarienė, Brooklyn, N. Y, 
ph Mitchell, Brooklyn, N, y 
jmeckienė, Brooklyn, N. Y. 
Tenis, Brooklyn, N. Y. 
jralikauckas, Newark, N. J, 
er Ambrose, Brooklyn, N. Y. 
fa Paulauskienė, Maspeth, Ny 
ejus Mikolaitis, Brooklyn, N. Y 
rašauskienė Brooklyn, N. Y, 
arbšienė, Brooklyn, N. Y. 
n Zeikus, Brooklyn, N. Y. 
Jasulaitienė, Brooklyn, N. Y. 
islauskas, Brooklyn, N. Y. 
Mičiulienė, Brooklyn, N. Y. 
Leigienė, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Balkūnas, Maspeth,N.Y 

reikienė, Brooklyn, N. Y. 
Petrulienė, Maspeth, N. Y. 
nika Savage, Kingston, Pa. 
sdminiene, Elizabeth, N. J. 
.levičius, Maspeth, N. Y.
lė Wenckus, Great Neck,N.Y, 
:učienė, Brooklyn, N. Y.
s Motuzas, Richmond Halil, N.I 
iurinskaitė, Kearny, N. J. 
Pocienė, Newark, N. J.
Al. P. Baltutis, Chicago, HL 
. Aleksis, Waterbury, Com 
er Jankus, Centerport, L. L, N.Y 
utauskas, New Britain, Com 
i Venckienė, Great Neck, N. I, 
eta Abromaitis, Brooklyn,N.Y. 
rogis, Brooklyn, N. Y. 
mžinskienė, New York, N. Y. 
rutavičius, Brooklyn, N. Y. 
ipinskiene, Brooklyn, N. Y. 
liciekauskas, Woodhaven,N.Y 
is.KJXmis. WoodhaveDi N. Y

i-Didžiojo karo fronte, 
ponas Darius buvo gi- 
1896 m. sausio m. 8 d. 
ikės vienk., Tauragės 
| Būdamas 8 metų liko 
ičiu ir sunkių gyvenimo 
ų spaudžiama jo motina 
sa šeima (ir patėviu De- 
) iškeliavo Amerikon, 
inas, nuo 1909 m. jų šei- 
apsigyvenus Chicagoje, 
,nkė mokyklas, buvo žy- 
sportininkas ir pirma- 
mokinys. Drauge jis ne- §

,,Dabar galėsiu ne tik 8 va
landas Lietuvai tarnauti, bet, 
reikalui esant, ir 24. Ligi šiol 
surašiau 60 savanorių, skai
čius kasdien auga”.

1920 m. liepos 3 d. išvyko 
į Lietuvą, veždamas ameri
kiečių dovaną: vėliavą Amer. 
lietuvių legionui Lietuvoje. 
Prieš išvykdamas padarė 
priesaiką atsiduoti Lietuvos 
atvadavimui, nes, kaip 
jo priesaikos žodžiai:

„Šventa pareiga yra 
dien prisidėti visomis
mis prie Lietuvos žemių išva
davimo iš svetimų jungo ir 
Tėvynės laisvės ir nepriklau
somybės iškovojimo”.

sake

šian- 
jėgo-

ršdavo nė Lietuvos.
kš ten gimiau, - pasako- 
s vėliau, - ten basas po 
is ir miškus bėgiojau, 
jarietęs savo galvelę, a- 
s sekiau padangėmis 
idančius paukščius ir gal 
ii, kad, turbūt, labai ge- 
smagu iškilti taip aukš- 

r plasnoti iš vietos į vie
pei kojos pavargsta, nei 
enys, nei dilgelės į jas

Lietuvos aviacijoje.
Dariui pirmiausia buvo 

duotos slaptos pareigos Lie
tuvos žvalgyboje. Darius nu
vyko į Vilnių, čia pirmiausia, 
iš stoties tiesiai nuvyko į Au
šros Vartus, o vėliau į Gedi
mino kalną. Lenkams klasta 
okupavus Vilnių, Darius jų 
buvo areštuotas, bet, užta-

ka dvasia”. Jis parašė ir spor 
to vadovėlių.

Ruošiasi skristi per Atlantą.
1927 m. Darius pasiruošė 

kelionei į Ameriką. Draugų 
klausiamas, kada jis grįš į 
Lietuvą, kalbėjo,

— Aš į Lietuvą iš Ameri
kos parskrisiu.

Pakeliui į Ameriką, Pran
cūzijoje matė didžiules ova
cijas, trukšmingą Lindbergo 
sutikimą. Tas gal dar labiau 
sustiprino jo planus. Tais pa
čiais 1927 m. įsigijo Ameri
koje nuosavą lėktuvą. Ėmė 
lankyti su juo lietuvių kolo
nijas. Visą laiką buvo suriš
tas su aviacija. Atliko rekor
dinį skridimą iš Čikagos į 
Montrealį, vadovavo pirmo
jo oro orkestro eskadrilei, da
lyvavo lenktynėse skersai A- 
merikos, tarnavo lėktuvinio 
susisiekimo bendrovėje. Tu
rėjo pora gana sunkių lėktu
vo nelaimių, bet niekas jo ne
atbaidė, vis ruošėsi prie di
džiojo uždavinio. Savo namiš-

vas būsiu nesiskirsiu su lėk
tuvu. Kai pasveiksiu, dar dau 
giau skraidysiu, o gal dar ir 
Atlantą perskrisiu!”

Pakilęs iš patalo, dar kriu
kiais pasiramsčiodamas, ji
sai užeidavo į Dariaus seserų 
restoraną, čia jam daug nuo
širdumo parodydavo Dariaus 
motina, o kai Darius grįžo į 
Ameriką susipažino su juo 
pačiu ir pagaliau juodu suta
rė lėkti per Atlantą.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick 
County of 
premises.

Beverage Control
Ave., Borough of

Kings, to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

37 Varick

FRITZ HOERAUF
(Varick Rest)

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2219 Voorhies Ave., ~ 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOHN
2219 Voorhies Ave.,

D ETTER
Brooklyn, N.

No.

ANNA
470 Nostrand Ave.,

SMITH
Brooklyn, N.

No.

riant Anglijos konsului, po kiams kaibėjo:

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4811 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EINAR 
4811 — 5th

SIGURD - DANIELSEN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License __
GB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut Rate Dairy) 

Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.563

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Woodbine St., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 824 has 
to sell beer, 
the 
279 ________
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH KUEHN 
279 Woodbine St. Brooklyn, N. Y.

. Aaziauskas, Bronx, iff, K - 

. Radvinskienė, New York,N.Y. 
ap. Baliauskas, Chicago, DL 
Jun. J. Paškauskas, Chicago, 11 
[rs. J. Sniečkus, Waterbury, Om 
. Lukšys, Amsterdam, N. Y, 
>. Anilionis, Elizabeth, N. J. 
Dseph Burke, Jersey City, N.J, 
anina Simutienė, Laurelton, N. Y. 
.. Misiūnas, Paterson, N. J. 
en Burbic, Irvington, N. J. 
. Poškienė, E. Pensankeu.N.J. 
. Dailydėnas, White Plains, N. Y. 
r. Yocis, Maspeth, N. Y.
. Ragelis, Brooklyn, N.Y. 
ictoria Slikas, Brooklyn,N.Y. 
ustina Karpus, Brooklyn, N. Y. 
. Nemanienė, Brooklyn, N. Y. 
ellie Kanopka, Waterbury, C® 
na Petrulionienė, Brooklyn, N.I 
. Ruginis, Brooklyn, N. Y. i 
. Navard, Brooklyn, N. Y.
Grigas, Brooklyn, N. Y. 

. J. Klimaitis, Brooklyn, N. Y, 
na Rimidienė, Brooklyn, N. Y. 
na Stagniūnįenė, Brooklyn,N.J I 
Jartinas Dosevičius, Brooklyn,!*'-| 
arl Chesna, Brooklyn, N. Y. 
ntanas Yonkus, Brooklyn,N.Y 
ožė Kašėtienė, Brooklyn, N. Y. 
. A. Vencius, Lawrence, Mass. 
. Balazas, Kearny, N. J.
Lauraitis, Maspeth, N. Y. 

un. Ig. Kelmelis, Newark,N.I ( 
lozas Gudiškis, Long Island CiiJ■■
Girnius, Maspeth, N. Y. 

lozas Kscenaitis, Bronx, N. Y. 
. Bulovą, Philadelphia, Pa. 
rs. Pilvelis, W. Paterson, N. J. 
irbora Yurkus, New York, N.Y 
Bujanauskas, Ansonia, Conn. 

. Krumėnas, Newark, N. J. 
Vasiliauskas, Amsterdam, N.YJ 
orence Bernotą, Richmond Hili’ j 
>nas Blažonis, Great Neck, N. Y 
izys ir Ona Balsiai, Forest HiHv 
ar. Leskauskaitė, Mt. Carmel^ 
m. J. Jusevičius, Omaha, N^J 
arijona Jokubaitė, NewHav®, 
Delionis, Jersey City, N. J. 
Stučienė, Brooklyn, N. Y. 
Kisielius, Amsterdam, N. Y. 

it. Pakėnas, Amsterdam, N. Y 
ilph Vaičiulis, Brooklyn, N. Y 
hn Wiener, Elmhurst, N. Y. I 
Kunickis, So. Ozone Park, N. I 
•s. F. Gaška, Amsterdam, NJ I 
pnas Karalius, Waterbury, I 
a Lazaunikienė, Great Neck, < I

(Bus da^ I

nacija - buvo jo svajonė, 
jaigė technikos vidurinę 
yklą, tarnavo lėktuvų iš- 
jų, brolių Wrightu dir
sėse, pats dirbosi lėktuvij 
felius ir mamai kalbėjo: 
I Kai suaugsiu, aplėksiu 
ik visą pasaulį ir grįšiu 
Jnamą.” 
įčiau pirmas jo darbas 
luaugo, buvo stoti sava- 

g į Amerikos kariuome- 
I jis tą padarė vos 6 die- 
Į| praslinkus, kai Ameri- 

įSkelbėTkarą (lO'i'7 
3 darbavosi telefoninin- 
omandoje, granatoms 
[tant tiesė telefono lini- 
irtais miegodavo šieno 
oje, kartais iki siūlės bū 
lietaus permerktas ir 
,s būdavo taip išvargęs, 
ižmigdavo stovėdamas, 
sviedinio skeveldra per 

usi įlindo jam į šoną, 
tiku padarytoji operaci- 
vastį išgelbėjo. Už sąži- 
, tarnybą buvo apdova

not dviemis medaliais 
žęs iš kariuomenės kurį 
Jankė universitetą Chi- 
e.

jyksta gelbėti Lietuvos 
[bundant Lietuvai po Di
lo karo, Darius, gyven
as Chicagoje, iš lietuviš- 
Įikraščių semdavo Lietu- 
tneilės dvasią, išsikirpda- 
laug patriotiškų rašinių, 
b. Lietuvą ėmė kaskart 
įu mylėti, ryžosi išvykti 
gtuvos nepriklausomybės 
[laukus ir nusistatė ruoš- 
krtilerijos karininko pa
wns, nes tokių žmonių 
i Lietuvai labiausiai trū- 
Amerikoje pradėjo orga- 
otis savanorių būriai, ku- 
>uvo pasiryžę vykti į Lie- 
,, kovoti už savo tėvų že- 
laisvę. Darius buvo vienu 
žymesnių organizatorių, 
>vų. Norėdamas sukelti 
jiau paramos tam darbui, 
lūs viename atsišaukime 

hnerikos lietuvių organi- 
ijas rašė:
i Mes esam pasiryžę au- 
| savo gyvybę ant Tėvy- 
iaukuro. Tai nėra vien mū- 
■savanorių kareivių parei- 
rKiekvieno lietuvio parei- 
fera prisidėti prie šio kil
is darbo pagal savo išga- 
tad tik brangi mūsų tauta 
ių išvaduota iš tų skriaudi

kelių dienų išgelbėtas iš ka
lėjimo.

Būdamas Lietuvoje, nepa
metė ryšio su Amerikos lie
tuviais, vis juos ragindamas 
paremti Lietuvos atstatymo 
reikalą. Jis rašė:

„Dabar, broliai, laikas pri
sidėti prie tos šventos kovos, 
savanoriais važiuoti Lietu
von, arba siųsti karišką me
džiagą.”

„Šiomis kritiškomis dieno
mis neišsimoka nė vieno cen
to banke laikyti, nes Lietuvoj 
neapsakomas reikalas 
ko.”

Pagautas noro būti 
naudingesnių Lietuvai, 
rius įstojo į aviaciją, kur siek 
damas aukščiausio lakūno 
laipsnio, užbaigė aukštąjį pi
lotažą. Iš viso Darius Lietu-

viso

dar
Da-

„Jau dvi pareigas atlikau: 
padėjau iškovoti nepriklau
somybę ir atvaduoti Klaipė
dą. Tačiau dar dvi pareigos 
manęs laukia. Reikia tėvynės 
garbei perskristi Atlanto van 
denyną, reikia suartinti Tėvy 
nę su Jungtinėmis Valstybė
mis. Po to, išmušus valandai, 
reikės eiti nešti tautos vėlia
vą į Gedimino kalną.”

Praėjo keletas metų įtemp
to pasiruošimo. Sugaišino, ne
mažai, ir Dariaus plaučiuose 
pasirodžiusios džiovos žymės, 
bet 1929-1930 m. žiemą pavy
ko išsigydyti. Dabar jis lie
tuvių kolonijose rengė avia
cijos dienas, keldamas lėšas 
dėl didžiojo skridimo, Flori
dos pakrantėse kaupė jėgas 
ir lavinosi skraidyti viršum 
jūros, susirasti kryptį pagal 

------m-wsatJ.-.-------------■.---------- f----------  

žvaigždes.

Išskrenda.
Kai „Draugas” paskelbė 

pirmąją žinią apie Dariaus 
ir Girėno pasiryžimą skristi 
per Atlantą, Darius labai ap
sidžiaugė ir visiems metams 
užsiprenumeravo „Draugą” 
Padarius tvirtą pasiryžimą 
skristi ir Stasys savo pavar
dę sulietuvino, vieton „Girs
kis”, pasirinkdamas „Girė
nas”. (Pavyzdys, kaip reikia 
branginti lietuvišką pavardę, 
o ne kraipyti, kaip kas dabar 
padaro). Dabar abu lakūnai 
su lietuvių parašiutininku 
lankė parapijų pikninkus, spe 
cialiai rengiamas aviacijos 
dienas, rodė drąsius oro „trik 
sus”, vežiojo žmones, didin
dami skridimo fondą. Per di
delį vargą jie įstengė sumo
bilizuoti lėšas perstatymui 
„Belankos” lėktuvo, kurį bu
vo įsigiję savo lėšomis. Paga
liau paruošta „Lituanica” 
buvo pakrikštyta 1933 m. bal. 
30 d.. Iš ryto buvo atlaikytos 
pamaldos Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, o po pietų prel. 
Krušas atliko religines lėk
tuvo krikštijimo apeigas. La
kūnai sustatė ir savo testa
mentą, kuris baigiamas žo
džiais : /

„Tą didįjį bandymą pradė
sime, tikėdamiesi Dievo pa
laimos.”

Darius panoro, kad į tą jų 
paskutinį žodį būtų įpinta ir 
l-o 4-n ą a

NOTICE is hereby given that License 
GB 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
207 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 East 12th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 East 12th St. Brooklyn, N. Y.

207 Lewis

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off
Ave., 

Kings, to

ANNA 
Ave.,

BERL
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
910 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage
Ave., _

Kings, to be consumed off

_ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

910 Myrtle
MARIA ROBLES

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
1283 has been issued to the undersigned 

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

GB 
to 
the 
255
County of 
premises.

255 Quincy

Beverage Control
St., Borough of 

Kings, to be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store) 
St. Brooklyn, N.
hereby Riven that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

MARIA ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N.

No.

NOTICE is 
GB 569 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
854 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL COOPERBERG 
854 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 6935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
286 Brighton Beach Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

SOLOMON & MICHAEL 
(Kubrick Stores) 

286 Brighton Beach Ave. Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of 
to be con-

KUBRICK

NOTICE is hereby given that License 
GB 908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic 
1318 Ave. 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1318 Ave.
JOHN MAYERLE

II Brooklyn, N. _ y.

vos padangėje skFajo^crts^r 
valandas, 29 minutes. Apie 
jo nuotaikas būnant kariuo
menėje, vienas jį gerai paži
nęs kariškis rašo:

„Darius smulkmenose ne- 
gaišdavo. Kur eidavo dideli 
blevyzgojimai, pasityčioji
mas, Darius iš ten dažniausia 
pasitraukdavo, nesirodyda
vo. Buvo blaivus. Visada bu
vo optimistas, su šypsena. O 
toje šypsenoje jautėsi rimtu
mas ir gaivalingumas ir kaž
koks gilus, tolimas siekis.”

Reikšminga, kad jisai gau
sių darbų sūkuryje gražiai vis 
prisimindavo savo motiną, 
Sakysime 1922 m. kovo 16 d. 
jis rašė:

„Brangiausioj i Motinėle! 
Jau keletą savaičių negaunu 
iš Tamstos laiško... Sveikinu 
savo geriausią visam pasau
lyje draugą-motinėlę.”

Klaipėdos atvadavimas 
Lietuvos sportas.

Organizuodamiesi 1923 me-
tų sukilimui, be kitų, klaipė
diečiai pasikvietė ir Darių, 
j Jas važinėjo po Maž. Lietuvą,

|am reikalui jis dirbo ne- 
Įėdamas nei laiko, nei jė- 
Įper dieną studijos univer 
^te, o nuo 4 ligi 9 vai. va- 
ro-Lietuvos reikalams. Kai 
likė egzaminus universite- 
gdžiaugėsi:

slapta ruošdamas žmones 
prie sukilimo. Atvykęs į Vil
kaviškį, tvarkė busimosios 
kovos pagalbinius šaulių bū
rius ir, pagaliau, eidamas 
grupės vado padėjėjo parei
gas su 3-čia sukilėlių grupe 
užėmė Šilutę. Atplaukus san
tarvininkų laivams, jis buvo 
su kitais pasiųstas vesti pa
sikalbėjimus su anglų laivo 
vadovybe. Įvertindamas jo 
žygius, Maž. Lietuvos Gelbė
jimo komitetas apdovanojo jį 
aukščiausio laipsnio sidabro 
medaliu. Dariaus gi dabar bu 
vo viltys-Vilnių atvaduoti.

Norėdamas Lietuvos jau
nuomenėje užgrūdinti atspa
rumą, jisai kiek galėdamas 
organizavo sportą. Jo pastan
gomis, iš dalies ir jo lėšomis 
Kaune, ąžuolyne, buvo įreng
ta pirmoji tokia sporto aik
štė, jisai keletą metų vadova
vo L. Fiz. Lav. Sąjungai, dir
bdamas vis pagal šūkį, kurį 
jis ir savo raštuose pabrėž
davo: ’’Sveikame kūne, svei-

Stasys Girėnas.
Jei žemaičių Girskių šei

mos tėvai būtų, kaip dauge
lis dabartinių šeimų, mylėję 
daugiau šeimos malonumus, 
kaip pareigas, mes nebūtu
me turėję antrojo didvyrio- 
Stasio Girėno, nes jis gimė 
šešioliktu vaiku kaimiečių šei 
moję, Vytogalos kaime, Ra
seinių apskrityje. Dauguma 
jų šeimos jaunųjų išmirė ma
ži. Liko gyventi tik ketver
tas ir jauniausis iš jų-Stasys, 
jei dar būtų gyvenęs, šiemet 
švęstų 50 m. amžiaus sukak
tį, nes buvo gimęs 1893 m. 
spalių 4 d.. Jis buvo vienuo
likos metų, kai mirė jo tėvas 
ir penkiolikos metų neteko 
motinos. Našlaitis Stasys su 
savo broliu atvyko į Ameri
ką, kur jau buvo jo vienas 
brolis ir dvi pusseserės. Ap
sigyvenęs Chicagoje lankė 
mokyklą, vėliau tarnavo pa
siuntiniu spaustuvėje, dirb
damas per visą savaitę už 
3 dolerius. Gabus lietuvis iš
moko veikti spausdinamąja 
mašina, jo uždarbis pagerėjo 
ir jisai galėjo rasti lėšų savo 
pamėgtai mechanikai. Pirma 
buvo įsigijęs dviratį, vėliau 
motociklą, motorinį laivelį. 
Jis mėgdavo juos išardyti, su
sipažinti su jų įrengimais. Di
džiojo karo metu stojo sava
noriu į Amerikos kariuomenę 
ir buvo patenkintas pakliu
vęs į aviaciją. Grįžęs nebepa- 
sitenkino įsigytuoju automo- 
biliumi, bet jau 1924 m. pir
ko lėktuvą.

— Padangių padauža, - kai 
kas jį vadindavo dėl jo ne
paprasto drąsumo ore. Tas 
jam nepigiai atsiėjo. Kartą 
lėktuvas trenkė į žemę ir Sta
sys su sulaužytais šonkau
liai kelias dienas buvo be są
monės. Tris mėnesius vaikš
čiojo su ramentais. Kiti spė
jo, kad jis, iš tikros mirties 
pakilęs, daugiau nebesės į 
lėktuvą, o jis kalbėjo:

„Lėktuvas ir padangė bai
siai traukia mano širdį. Ir to
liau tebeskraidysiu. Kol gy-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALFONSO DI ROSA 
193 Adams St. Brooklyn, N.

., NOTICE is hereby given that License No. 
lne,GB 6922 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Ave. J, Borough of Brooklyn, 

the
Y.

No.

the

NOTICE is hereby given that License ino. 
GB 707 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

781 Marcy

County of Kings, to be consumed off
Y.

Beverage Control
Ave., Borough of

Kings, to be consumed off

HARRY BARR
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL ROSENWASSER 
371 McDonald Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN, INC. 
241 Driggs Ave., Brooklyn, N.

the

No.

(Kubrick Stores) 
Brooklyn, N.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK
1411 Ave. J.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS & BEATRICE POLEVOY 
(Royal Market)

256 Kingston Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
892 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACK 
892 DeKalb

& BENJAMIN BASSIUR 
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS & BEATRICE POLEVOY 
(Royal Market)

739 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES COHEN 
(Charlie’s Del.)

413 Broadway Brooklyn, N. Y.

No.

the

hereby given that License No.NOTICE is _____ „
GB 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
582 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 989 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of* 
the Alcoholic Beverage 
78 Montague St., 
County of Kings, 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

LEO
78 Montague St.,

SPRINGER
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 786 has been issued to the undersigned 
■*- 1» -* w' -r’r- 1 CC— rJ.

—Kam gi kalbėti apie ne
laimės galimumą, - lyg prie
šindamasis kalbėjo lakūnų 
nuoširdus bendradarbis p. 
Jurgėla.

— Reikia atvirai kalbėti, - 
pratarė Darius. — Mes neži
nome pasekmių, bet esam vis 
kam pasiryžę... Jeigu ir žū
sim, tai tegu lietuvių jauni
mas žino ir geriau nujaučia, 
kokiam žygiui mes aukoja
mės.

Prabildamas į savo moti
nėlę, Darius kalbėjo:

— Nuskrisim, jei tik į van
denį nekrisim! Jei krisim į 
vandenį, tai, žinoma, daugiau 
nesimatysim. Bet, mamyte, 
geriau nekalbėkim apie tai. 
Tavo ašaros mane jaudina. 
Raminkimės...

Lituanica buvo gerai pa
ruošta, bet neturėjo radijo, 
nei lakūnų saugumo prietai
sų. Lakūnai savimi nesirūpi
no, jie tik svajojo apie per
galę.

f — Lituanica ne vienų mū- 
[sų nuosavybė ir viltis, bet vi
sli lietuvių, - pareiškė kartą 
Darius. - Kai nelaimė ištinka 
laivą jūroj-laivo kapitonas 
grimsta į jūros dugną drauge 
su savo laivu. LITUANICA 
pristatys mudu Kaunan, 
ba žūsim su ja!”

ued to _ .XyLQ jt— urrner JtWlBnlllliVI ui
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

156 Patchen
JOHN CORSARO

Ave., Brooklyn, N. Y.

ar-

oro 
lie-

Iki Soldino miškų.
Ilgai laukę palankaus 

lakūnai pasiryžo išlėkti 
pos 15 d.. Aerodroman lakū
nai atvyko 4 vai. 30 min. dar 
neišaušus. Lėktuvan buvo į- 
dėta apie 700 laiškų, kuriuos 
turėjo nuvežti į Lietuvą, į- 
rankiai ir maistas: galionas 
geriamo vandens, kvorta ka
vos, kvorta škotiškos degti
nės, 6 sandvičiai su vištiena 
ir jautiena, 5 su puse svarų 
vaisių, sutirštinto pieno ply
telės, 2 pokeliai kramtomo
sios gumos, 2 pokeliai ciga
rečių, 2 puodukai vandeniui 
gerti, 4 raudonos rakietos, re
plės, suktuvai, 4 brūžikliai, 
2 kišen. elektros žiburiai, lem 
putės, žibintuvai ir keltuvė-

(Užbaiga 5-tam pusi.)

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T ’<■- 
EB 288 has been issued to. Q —14 
to sell beer, at retail r xVl<xi IJU” 
the Alcoh^g Bevera^

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
890 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN 
e890 Liberty Ave. Brooklyn, N.

Ke -----------------XXO'4gTICE is hereby given that License
V1U Spb~rt< hį3 been issued^ to tfhe imnetlsij

the

No.

I County of Kings, to be consumed on the 
premises. / ____

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave. Brooklyn,

retail mnder Sect 
Beverage Control 

bocker Ave.. Borough of 
'Kings, to be consumed

inn liW--,, 
Law at 

B’klyn, 
off the

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGARET SIMON
1438 Broadway Brooklyn, N.

the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON DAVIDOFF 
Ave., Brooklyn, N.761 Rogers

NOTICE is 
GB 541 has 
to sell beer, 
the
20 Central Ave., 
County of Kings, to 
premises.

the

No.hereby given that License __
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Central Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed off

20 Central
PHILIP 

Ave.,
STEINER

Brooklyn, N.

hereby given that License

the

NOTICE is
GB 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
709 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage
— Sixth Ave., 

Kings, to

709 Sixth
SAMUEL 
Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRIEDLAND
Brooklyn, N-

NOTICE is hereby given that License 
GB 975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wilson Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF 
580 Wilson Ave., Brooklyn, N.

No.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
.GB 9116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Howard
ISIDOR SEIFF
Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

No.NOTICE is 
GB 504 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HANS R. HASE, 
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control
St., Borough of 

Kings, to be consumed off the

317 Court
FRANK ROMEO

St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given thnt License 
GB 1113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

525 East
HAROLD GOODMAN

7th St. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE 
GB 4705 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2302 Cortelyou Road, — 
County of Kings, to 
promises.

CHARLES 
2302 Cortelyou Road,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
J. JAFFE

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given thnt License 
DB 141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
48 Ralph 
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

Beverage 
Ave.,

Kings, to be consumed on

48 Ralph
JOHN BURKE

Ave. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LILLIAN FREEDMAN 
Ave. Brooklyn, N.327 Bedford

the

No.NOTICE is 
EB 361 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALFONSO CIERVO 
1488 Herkimer St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

SOL FISHMAN
(Sam’s Tavern)

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N.

the

Y.
No.

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
120 Fulton St., 
County of Kings, 
premises. 
ANNA MURRAY 
120 Fulton St.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

and BARNEY TURNER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EDMUkD G. & JAMES LAWLER 
(Lawler Bros.)

1533 Broadway Brooklyn, N.

the

No.

V LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4744 has been issued to the unedsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID SHIFTMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givfn that License No. f 
GB 4969 has been issued to the undersigned ( 
to sell beer, at retail under Section 107 of < 
the Alcoholic Beverage Control Law at \ 
9128 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, ( 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

9128 4th
AUGUST NICOLAYSEN 

Ave. Brooklyn. N.

is hereby given that License

No.

the

NOTICE
GB 499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

5616
JOSEPH SCHWARTZ

8th Ave. Brooklyn, N.

No.

the

is hereby given that License __
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 5014 .... ______
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
384 Marcy Ave., Borough of Brooklyn,

No.

premises.
NATHAN JOHNSON

384 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
394 Etna 
County of 
premises.

Beverage Control 
St., Borough of ____

Kings, to be consumed off
Law at 

Brooklyn, 
the

394 Etna
CARL BIEGEL

St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License ___
GB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail. under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
404 Henry 
County of 
premises.

Beverage
St., Borough ____

Kings, to -be consumed off

No.

Control Law at 
of Brooklyn, 

the

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

NOTICE is hereby given that License __
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
244 Kings 
County of 
premises.

244 Kings

No.

Beverage Control Law at 
Highway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
AMANDUS JUNGE
Highway, Brooklyyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
457 Myrtle 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control 
Borough of 

i be consumed on

457 Myrtle

No.

Ave., 
Kings, to

EDWARD 
Ave.

Law at
Brooklyn, 

the
TUHAL 

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 1 
833 Knickerbocker Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Law at 
: B’klyn, 

on the
DENNIS CRONIN 

833 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANGELO JANNACE 
2246 Pacific St. Brooklyn, N.

the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
318 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
318 Stuyvesant Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
SEALEY

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License __
GB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1121 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NICK NISSEN and 
1121 McDonald Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
JOHN G. NISSEN 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY REHBOCK
1378 Broadway Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN HERZOG 
581 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ’ ' " ~
458 Nostrand Ave., bu.vus.. 
County of Kings, to be consumed off 
premises. HERMAN ijSENMESSER 
458 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

' *1 the



Liepos - July 16 d., 1943

Philadelphijos Žinios
KATALIKŲ ŪSO KLUBAS

PARAPIJOS JUBILIEJUS jo ir sielojosi dėl lietuviškų 
idėjų.

MŪSŲ KARIAI

Šv. Kazimiero Parapijos 
50 metų Auksinis Jubiliejus 
sueina liepos mėn. 16 dieną, 
kai parapijai paskirtas jau
nas kunigas Juozapas Kau- 
lakis atlaikė primicines šv. 
Mišias šv. Alfonso bažnyčios 
patalpose. Tai įvyko prieš 50 
metų.

Dauguma steigėjų su jų 
pirmuoju dvasios vadu jau il
sisi kapuose. Bet Philadelphi- 
joj įžiebti katalikiški spindu
liai lietuviams atnešė didžios 
šilumos ir tikėjimo laimės. 
Kai tais laikais buvo tik vie
na parapija, dabar jau yra 
3 ir daug kunigų. Šv. Kazi
miero parapija yra motina 
visų kitų parapijų, nes iš po 
jos globos prasidėjo visos ki
tos parapijos.

Liepos 16 šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj šis jubi
liejus bus atžymėtas pamal
domis už gyvus ir mirusius 
parapijos steigėjus. Iškilmin
gas jubiliejaus minėjimas 
bus spalių mėn. 3 dieną. 
Toms nepaprastoms iškil
minės yra uoliai ruošiamasi, 
išrinktas Komitetas rengiasi 
seniai.

Lig to laiko prašoma atsi
liepti visi pirmieji parapijos 
steigėjai ir organizatoriai, 
kurie tik kur nors apylinkėse 
būtų. Visi prašomi dalyvauti 
iškilmėse ir atsiųsti savo at
siminimus, kad būtų galima 
įtraukti į jubiliejinę knygą, 
kuri jau rengiama spaudai.

Šv. Kazimiero parapijos 
karių gyvenime vėl nelaimė 
pasitaikė praeitą savaitę. 
Neseniai tik buvęs atostogų 
jaunas karys Juozas Nausė
da mirė nuvykęs į savo ka
rinė vietą. 19-os metų karys 
iškilmingai palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse liepos m. 
9 d. Būrys draugų karių ne
šė jo baltą karstą ir kapinėse 
atsisveikino su kariška šūvių 
salva.

Pirmieji parapijos organi
zatoriai bei steigėjai tikrai 
daug pasiaukojo ir nusipelnė 
lietuvybei ir katalikybei. Po 
50 metų gyvenantieji gali tik 
giliai palenkti savo galvas ir 
išreikšti didelę pagarbą ir 
nusistebėjimą, kiek daug anų 
laikų imigrantai dirbo, auko

LIETUVĖ MARINĖ RAŠO

E

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Rita Muzuraitė, lietuvaitė 
marinė rašo, kad marinuose 
yra „great life”. Ji dabar 
nebnorėtų grįžti į kasdienį 
civilį gyvenimą. Marinės gy
venimas įdomus ir auklėjan
tis. Tai tikrai naujas gyveni
mas. Kariškos mankštos ir 
gimnastika išspaudžia pra
kaito lašų, bet vis tai sveika 
ir gera. „Didžiausia diena 
man buvo, kai gavau naują, 
marinės uniformą.... Kai mes 
stovėjome eilėse uniformuo
tos, tai atrodėm, kaip tikri 
kariai... Jau ir pagarbą ati
duoti kareiviškai išmokome. 
Mes mokomės tvarkos ir ti
kro grodžio. Mūsų batai turi 
būti tvarkingai sudėti pagal

Antanas ir Kazimieras Ga
balai buvo parvykę dalyvau
ti savo a.a. tėvelio laidotuvė
se. A. a. Antanas Gabalas gy
veno vienas pats. Ir kai jis 
mirė, niekas nežinojo, kol, 
savaitei laiko praėjus, susek
ta, kad jis jau miręs. Dabar 
broliai 
vo nei 
dvejus 
staiga.

Leonas Kazūnas ir Alek
sas Karpis yra naujausi ka
riai, nes tik šią savaitę išė
ję tarnauti. Lauksime dau
giau iš jų gyvenimo.

Katalikų palaikomas Bene
dict Klubas, 157 N. 15th St., 
tikrai įvairiai ir sumaniai ve
damas, todėl karių ir mot. ka
rių labai mėgstamas. Šalia 
rimtų ir dvasiniai auklėjamų 
dalykų, čia kariai gali sma
giai ir sveikai pasilinksminti 
ir turėti visokių „fonių.”

Štai kokių įdomybių pa
skelbta jų klubo programoje: 
skanūs valgiai ,tinkami gėri
mai, švelnūs šokiai, rinktina 
muzika, pirštų ir kojų pagra
žinimas, laikrodžių pataisy
mas, paveikslų piešimas, vai
dinimų, visokių sporto šakų 
gimnastika, žaidimai.... Ka
rius palinksmina įvairūs gar
sūs svečiai lankytojai.

Šiomis dienomis lanko ir 
karius linksmina bilijardo 
garsenybė Jimmy Caras. Jis 
parodo tokių įdomybių su bi
lijardu, kad žiūrėk ir norėk. 
Neseniai lankėsi ir magikas, 
kurs visus prijuokino ir nu- 

. stebino.
Tikrai verta vieta nurodyti 

’kariams.

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karą!

Tikėjimas nedaro skirtumo.
Naktį viešbučio sargas nu

stebo pamatęs žmogų, nakti
niais marškiniais bevaikščio- 
jantį koridoriuje.
—Klausyk. Ką darai? — 
Mandagiai jis klausia. — Ir 
kur manai einąs?

Svetys greitai pabudo iš sa 
vo mieguistumo ir tarė: — 
Atsiprašau. Noriu pasakyti 
jums, kad esu somnambulis- 
tas.
— Gerai — atsakė sargas,— 
negali gi vaikščioti po vieš
bučio koridorius taip pasirė
dęs, nežiūrint kokio tikėjimo 
būtum!

Mielaširdystė
—Esi pavojingame padė

jime 
n am

1601 - 03 So. 2nd St.

VT A

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Etniška laidojimo įstaiga. 

įelS, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynč.

Viskas nemokamai. Krelpldtčs 
dieną ar nokti.

Di-

ai

AUKOS LIETUVAI
kariai nebeturi nė tė- 
motinos, kuri prieš 
metus mirė taipgi

319 Kareivių jau suregis
truota šv. Kazimiero parapi
joj. Tarp jų 4 leitenantai, 2 
Įeit, gailestingosios seserys, 
viena marinė. Dar ne visi ka
riai suregistruoti ir vis dar 
daugiau šaukiama kariuome
nėn. Keliolika šeimynų išlei
do jau po 3 karius, 
po keturius, viena — 
rosios karių mamytės 
nuoširdžiai atsimena 
karius savo maldomis.

Aukos nukentėjusiems lie
tuviams nuo šio sekmadienio 
galima įmesti tam tikroj įtai
sytoj dėžėj. Visi geraširdžiai 
turės progos paremt dau
giausiai nukentėjusius ir 
vargstančius lietuvius Lietu
voj ir visame pasaulyje.

Tai tikrai pagirtina prak
tika, šv. Kazimiero parapijos 
kun. klebono kun. Valančiū- 
no įvesta.

SVEČIAS KUNIGAS

Tolimas svečias iš Provi
dence, R. I„ buvo užsukęs 
Philadelphijon — kun. A. 
Kacevičius. Jis savo atostogų 
metu buvo nuvykęs net Chi- 
cagon, o dabar sustojo Phi- 

-------------------------------- —ladelphijoj, lankėsi Villa Jo 
parapijos maldų ir šventų 'seph Marie ir aplankė savo 
mišių intencijų dažnai gali j pažįstamus bei gimines.

kelios
5. Ge-
labai
savo
Tarp

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 

the
the
280
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY G. BLUEMER,
MRS. E. BLUEMER
Est. of George W. Bluemer

Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License; 
EB 1998 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 101 
the Alcoholic Beverage Control Law 
7023 Ft. Hamilton Parkway, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

FRED IMMOOR
MAMIE MEYER EXECUTORS 

ESTATE CHARLES IMMOR 
Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn,

pNO ŽYGIO

7023 N

Exec. 
280—282 Y.

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

NOTICE 
GB 1079 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 641 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 101 
the Alcoholic Beverage Control 
503 Cortelyou Road, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SAMUEL RUDICK & 
ISIDORE RUDICK

503 Cortelyou Road, Brooklyn,

Law
B’k 

off]

Alcoholic Beverage Control
— 8th Ave., Borough of 

Kings, to be consumed off

5811—8th

NOTICE
GB 9132

the

N.

ISADORE BRODT
Ave., Brooklyn, N.

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton St., Borough of Brooklyn, 

the

Alcoholic Beverage Control 
Fulton St., Borough of 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

2812 Fulton
LUCA CUOMO
St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 626 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1228 Flatbush 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Y.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under_ Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License | 
GB 9727 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 101 
the 
220 
lyn, 
the

220

Alcoholic Beverage Control Law 
Prospect Park West, Borough of Bn 
County of Kinggs, to be consumed 
premises. .

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

Park West, Brooklyn, N.Prospect
hereby given that License 
been issued to the undersij 
at retail under Section 107

Beverage Control LawSt., “ - - - -

NOTICE is 
CB 776 has 
to sell beer, 
the Alcoholic „
316 — 13th St., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed on 
premises. I

SGT. HARRY WILLIAM STENECK 
Post No. 601, Veterans of Foreign Wa 

of U. S. A.
316 — 13th St., Brooklyn, N.

Lire 8,300 
ribai sunku 
kDukar- 
L nuo tako 
I rišu 4,200 
Lie pat van- 

, žemės, bet 
į pakilusi, 
L žemyn... 
L išgąstis, 
Ljuų valdo- 
Į atsigavo ir 
įj Atlantą. 
■ Newfoun- 
-setė raštelį, 
jekasi, vi
jimų. Ša
utuve Da-

k
I

P

— tarė gydytojas jau- 
airiui.
Ar ponas daktare sakei, 
turiu skarlatinos ligą“; 
Taip. Ir sunkiai sergi.
Jei taip, tai pašauk man 

rabiną. Nenoriu, kad mano 
klebonas apsikrėstų šia pavo 
jinga liga.

kad

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn,

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

ELSIE

Atvirumas
Jaunas vyrukas atėjo į po

licijos stotį ir sako:
—Jeigu mane pavaišinsite 

skania vakariene ir duosite 
gerai išsigerti, tai aš jums 
pasakysiu, kur dirba visus pi 
nigus.

Policininkas nusidžiaugė 
tai išgirdęs:

—Einam greičiau į valgy
klą.

Vyruks sunkiai privalgę ir 
išsigėrė.

—Tai greičiau sakyk, - tarė 
policininkas - kur pinigus dir 
ba.

—Popierinius dirba Phila- 
delphijoje, sidabrinius Tole
do ir varinius Devveryje, — 
atsakė vyrukas.

Nekaltas
Vienas biznierius įsivedė

WERTH O’BRIEN & FRANK 
O'BRIEN 

(Werth & O’Brien)
1130 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK LA CAVA 
709 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
548 Flatbush Ave., 7 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
584 Flatbush Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

SANDERS
Brooklyn, N.

the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 4881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
201 Parkside Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

No.

that License J AmfirikOS 
o the undersig x v
■ ~ ^gražus. De 

$ debesys. 
Joundlandą 
:3iė. Šiaurėj

NOTICE is hereby given t 
GB 4725 has been issued to 
to sell beer, at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3327 Fulton St., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HANSEN 
3327 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 3046 has been issued to the undersi-* 
to sell beer, at retail undej Section 1( 
the Alcoholic Beverage 
715 Woodward Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
715 Woodward Ave.,

Jgta 30 va- 
.ge Control Law I'A, ,
Borough of Brookii.virs vando- 
be consumed off S' , ,

1 rios bangos
PANNING

Brooklyn, N. IrjOjUOS pFU-
NOTICE is hereby given that License m 
GB 4904 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1199 Liberty Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
Ave., Brooklyn, N.1199 Liberty

■jos,-įrašė 
aoraštin, —

hereby given that License J ?!rofs< 
been issued' to the undersig , . 
at retail under Section 107j LSPICu

Beverage
Ave.,

NOTICE is 
GB 948 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
323 Graham Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off j 
premises.

PASQUALE MARTONE 
323 Graham Ave., Brooklyn, N.I

NOTICE is hereby given that License 
GB 1274 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage — ■ • ~
283 Bedford Ave., I 
County of Kings, to be consumed off 
premises. , |

283 Bedford

NOTICE is 
GB 470 has 
to sell beer.

akdama uo- 
.Soldinomiš- 
skeltas pušis, 
jq ir du, 
ilusius lavo-

„ Oro keli< 
giltinė pačiu 
ir visą laiką 
Skraidymas 
mas su amž 
gaus valia a 
galios iškyla 
ną visa Liet 
vas aukštyn 
nuo stalo, ir 
rėš, ištiesę 
į dangų, iš 
stebuklas 
darbas yra
versti žmogi 
kščiau šiokia 
Ii milijonai 
dienas akių i 
leido, ir nuo 
žiu mintimis 
besiskirs. S* 
kad reikia ti 
riką, nes ten 
čdalis gyven 
nų užsimoji 
tiesė tiltą, 
droš, nei lai 
sugriaus. Ac 
sitiesė sulin 
„Pakilę virš 
perskridę v: 
ną, patys de 
lo, toliau ski 
le virtę, su 
susiliejo, mi 
ta, mus pac 
sujungė”.

Tegu jų g 
dega kiekvic 

■ dį darbui i 
• kad Lietuva

age Control Law
Borough of Brook 3 pUSHUKG 

^oficialūs at- 
: vaizdą: 
□gsnių nuo 
4 matyt lėk-

BASIL FEDORYK
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 1 
been issued to the undersig 
at retail under Section 107

the Alcoholic Beverage Control Law ų v
1004 Flushing Ave., Borough of Brook L’ltOS pUSlJ 

zpa nieko ne-County of Kings, to be consumed off 
premises.

KORI
New;

‘ užsT^iOŲguŽifei užšagstyti 
įcnį?.d viena kryptim sudary
tų vieną liniją. Mes esame 
šeimininkės savo kambarių 
ir už jų švarą ir grožį atsa
kome. Pavalgome gerai, jei 
negeriausiai. Tik eik aplink 
su taca rankoje, o čia prisi
pildo ji visokių skanumynų, 
saldumynų ir visokių kitokių 
skanėsių. Mes ir „ledų” — 
„ice cream” karts nuo karto 
gauname. Nepamiršti ir mū
sų dvasiniai reikalai. Sekma
dieniais būtinai turime daly
vauti šv. mišiose. Savaitės 
dienomis šv. Mišios laikomos 
vakarais, 6 vai. Ir mes gali
me dalyvauti ir komuniją 
priimti, jei tik esi nevalgęs 
4 valandas ir negėręs 2 vai. 
Taip, marinės gyvenimas 
pirmomis dienomis tikrai 
fain” — baigia marinė Rita 
Muzuras.

Tsgrfsfi YrTiz kirius. rreu- 
ninkų draugija pasiskyrė 
melstis už kareivius per visą 
karo metą. Tai graži prakti
ka — atsiminti kenčiančius 
ir besiaukojančius karius.

SENAS ANGLIAKASIS

ARKLIAI MADOJE!

Lauksime ir toliau žinių iš 
naujo jos gyvenimo.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI I

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307
*

Tel. REgent 8484.

RICHMOND GROCERY CO. |
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

L 8804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

M

Kai kurie gerai pažįsta se
ną angliakasį, senuką Jurgį 
Besį, gyv. 22 Christian St. 
Besis jau keliolika metų, 
kai iš pensijos gyvena. Ilgus 
savo amerikietiško gyvenimo 
metus praleido anglių kasyk
lose Shenandoah, Girardville 
ir kitur.

—Ilgus metus požemiuose 
dirbau, daug pergyvenau, su
žeistas buvau, saulės šviesos 
nemačiau ir tikro gyvenimo 
nežinojau... Dirbau, kad ma
no vaikai galėtų šviesiau gy
venti. Dabar jau pasenęs, be 
sveikatos, gyvenu iš Dėdės 
Šamo geros rankos... Dabar 
ir pavaikščioti sunku, dusu
lys baigia kankinti, krūtinė 
iškelta, sunkios mano gyve
nimo dienos, gerai, kad dar 
turiu pora sūnų, kurie pa
guodžia ir pašelpia reikale. Ir 
į bažnytėlę nebegaliu nueiti, 
ypač į lietuvišką man sunku 
patekti, — sako senukas.

Praeitą savaitę prie Phila
delphijos, Camden, N. J., at
sidarė arklių lenktynės. Bet 
Philadelphijiečiai nebegali 
važinėtis automobiliais, o 
traukiniai neina, tai turi ark
lių traukiamais vežimais va
žiuoti.

Na, ir važiuoja. Pirmą 
dieną 100 tokių arklinių ve
žimų dundėjo visais keliais. 
Sako, gera, nes važiuoji gry
name ore, ir nelaimių tiek ne
pasitaiko, nes jei „šoferis” 
ir negeras, tai arkliukai pa
tys prasilenkia ir nesusimu- 
ša.

Ir mieste tenka matyti ve
žimų, kuriais smalsuoliai pa- 
sisamdo pasivažinėti...

TRIUKŠMINGAS LIETUVIS

CHESTERIO LIETUVIAI 
PERKA BONUS

Chesteriečiai paremia visų 
Philadelphiečių pastangas iš
pirkti tiek bonų, kad galėtų 
gauti lietuvišku vardu pava
dintą bomberį. Išpirkta 
Chesteryje už kelis tūkstan
čius Karo Bonų.

Pažymėtina, kad dar daug 
trūksta ligi $400,000, o laiko 
beliko 1 mėnuo. Visi ragina
mi pirkti daugiau karo bonų, 
kad galėtmumėm turėti iš
kilmes ir lietuvišku vardu 
bomberį.

SUNKIAI SERGA
Petras Benderis taip sun

kiai serga, kad ilgas laikas, 
kai gyvena tik „oksigeno” 
tanke. Tačiau jis pasitiki ir

savo mažą vaikelį į gatveka- 
rį ir padavė konduktoriui už
mokestį už savo kelionės iš
laidas.

—Kiek metų turi tavo vai
kelis? - klausia konduktorius.

—Ketveris.
—Išrodo, kad jis turi dau

giau negu ketveris metus.
—Ar aš kaltas, jei jis daug 

rūpinasi?

NOTICE is hereby given that License 
GB 4931 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,
į r w-w 1»—— ---------------------------
NOA.cE is hereby given that License No. 
GB 4915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST
(Miller’s 

2124 Dorchester Road,

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N.

N. Y.

be consumed off

MILLER
Dairy)

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License I 
GB 4655 lias been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law; 
7711—13th Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off ; 
premises, '   ________ •

7711—13th Avė.,
iashkOff-

Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License! 
GB 4616 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
the Alcoholic 
51 Buffalo 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Borough of Brooi 

be consumed off;
Ave., 

Kings, to

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Road, Bo
rough of Brooklyn, 
be

51 Buffalo
ERMINIO 
Ave.,

SCUTARI
Brooklyn, N.

534
55

County of Kings, 
consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.
Flatbush Ave. &
Lincoln Road,

to

NOTICE is hereby given that License Į 
GB 1176 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3428 Fulton St., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off; 
premises.

3Į nulaužta 
; kirviu nu- 
išdiB storu- 
įskitęs lėk
fmpejoif 
pasavo vai
sai sužaloti, 
fetL Atrodo, 
briravo Gi-

Auko
Newarko 

birželio 27 c 
mas J. Wais 
bonams pi 
rinkliavą 1 
reikalams.
ffl davė gras

Toks asmuo yra vienas A. 
M., kurs dažnai taip „įsilink
smina” ir atėjęs pagal baž
nyčią šūkauja ir triukšmau
ja, kad ir bažnyčioj girdėti. 
Sako, jis labai „galingas”, 
kad ir policija jam nieko ne
padaro. Jei ir paima kartais 
į šaltąją, tai ir vėl paleidžia.

Jis tikrai reikalingas glo
bos, kad netrukdytų kitų ra
mybės.

Ne tame teisėjas
Per pietus prie stalo sėdėjo 

daug rinktinių svečių. Tarp 
senių ir mokytojų sėdėjo ne
mažas būrelis panelių, kurių 
dvi ypatingai buvo savo vei
delius išsitepusios. Visų akys 
su pasmerkimu žiūrėjo į jas.

—Ponas teisėjau, padėkite 
mums išspręsti, katra iš tų 
dviejų merginų yra gražes
nės — paklausia ponia šeimi
ninkė.

—Garbingoji ponia, — ta
rė senas teisėjas — prasikal
timo klaidas galiu spręsti, bet 
dažų klausime esu neapsipra
tęs...

Pranas Bekampis.

TAI BENT AŠAROS!

Brooklyn, N. 3428 Fulton
FRANZ FRIES

St., Brooklyn, N.

h (lempelė) 
prodis tvin- 

gos lietu- 
dnebeplakė... 
rimuoti Lie-

Švč. Trej 
čioje rinklia 
pinigai nūs 
pui, kurs ji 
Tėvui, kad j 
tiems lietui

Stambesn 
dai:

VIEŠA PADĖKA

Grįžus iš ligoninės, kurioj 
jos duktė yra slaugė, sunkiai 
sirgusi Morta Mažeikienė, 
gyv. 330 Earp Str., širdingai 
dėkoja savo kleb. kun. Ig. Va- 
lančiūnui ir kun. St. Railai už 
lankymą ir patarnavimą li
gos metu; taip pat dėkoja ir 
savo giminaičiui kun. Salia
monui Mažeikai. Giliai dėko
ja ji Monikai Arlauskienei ir 
Liudvinai Barauskienei už 
gražius gėlių bukietus, ku
riuos prisiuntė ligoninėn. Ji 
labai dėkinga savo seseriai ir 
visiems kaimynams, kurie su
bėgo jos gelbėti, kai ji staiga 
susirgo.

M. Mažeikienė dabar sek- 
imingai sveiksta namie.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGOLIES BROS. INC.
176 Woodruff Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is
GB 4743 has been issued to the undersii 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
the Alcoholic Beverage Control 
287—5 th Ave., Borough of 1
County of Kings, to be consumed 
premises.

287—5th

hereby given that License

Law;
Brook 

1 off

VALENTINE FISCHER
Ave., Brooklyn, N.;

m garbin
imą atgabe- 

1 Deruluftto” 
pjvos siena 
pinų eska-

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Lewis Ave., Borough 
County of Kings, to 
premises.

Brooklyn, 
the

of 
be consumed off

1 Lewis

ABRAHAM
& SAM 

Standard
Ave.,

BACKINOFF 
GERST 

Beer Dist.
Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE _______ ____
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the_ Alcoholic Beverage Control Law at 

, of Brooklyn, 
the

2451 Dean 
County of 
premises.

2451 Dean

St.. Borough
Kings, to be consumed off

CARLO MIRANDA
St., Brooklyn, N.

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

OTTO
127 Wyckoff Ave.,

50 kačių ir šunų verkė 
dvi senukės seserys, kurios 
laikė savo namuose daugybę 
kačių ir šunų, bet kaimynai 
skundėsi, kad jiems kenkiąs 
tų gyvulių kvapas ir jų 
triukšmas.

Jos verkė, kai teisėjas 
draudė joms džiaugtis 
nekaltais gyvulėliais.

MIRĖ

ūž
tais

Valerijonas Pikūnas, 40 m. 
gyv. 1009 Jackson St., mirė 
liepos 12 d. State ligoninėje. 
Palaidotas liepos 14 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padekime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

from house to house, 
of the Alcoholic Bever- 

Borough of Brooklyn,

EUCHNER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE 
137 Hegeman Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

357 Pulaski
LOUIS BENINATI
St. Brooklyn, N.

the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

NOTICE
GB 4709
to sell beer, at retail under Section 1071 
the Alcoholic Beverage Control Law 
372 Throop Ave., Borough of Brook] 
County of Kings, to be consumed off I 
premises.

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

372 Throop
ALMA WINKLER
Ave., Brooklyn, N.
hereby given that LicenseNOTICE is

G B 4761 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
307 Hull Street, Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 3 
premises.

pjaerodro- 
1 susirinkusi 
h minia. Vi

ii gaudė ir 
brikų sire-

Kun. I. Kelr 
Iš palikimo 
Valukonis 1 
Valickas J. 
Valukonėnė 
Kilda P. 
Valickas V. 
Raudonienė 
Svetikas B. 
Zubrickienė 
Venskienė N. 
Armanavičii

207 Hull
JOSEPH SCHNELLER 

St., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersii

NOTICE 
GB 9150 
to sell beer, at retail under Section 107; 
the Alcoholic Beverage Control Law 
918 Manhattan Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELSIE GREENBERG 
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. ;

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 1218 has been issued to the undersigji 
to sell beer, at retail under Section 107 j 
the Alcoholic Beverage Control Law 3 
620 — 92nd St., Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off Į 
premises.

G20—92 St.,
MAX MUSHLIN

Brooklyn, N.
hereby given that Licenseis _

has been issued to the undersii
NOTICE 
GB 8977 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage 
503 Church Ave., 
County of Kings, 
premises.

JOHN F. 
503 Church Ave.,

Control Law 
Borough of Brooklj 

to be consumed off 1
STEILEN, INC.

Brooklyn, N.

davo tiks- 
hidzmavi- 
pas kapi- 
rirąsuoliais, 
Rįote lietu-

bet pa- 
' lietuviškas

ps laido- 
perkė. Or- 
p draskan
tį „Mari-

NOTICE is
EB 448 has ___  _ ___ ..
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Union Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANNA BISZESKI
Adm. Est. of Anthony Bizer

376 Union Ave. Brooklyn,

the

N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JACOB KAPLAN 
201 Roebling St. Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License
D. B. 170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2191 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL HOROWITZ
2191 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License B 
GB 704 has been issued to the undersignį 
to sell beer, at retail under Section 107 į 
the Alcoholic Beverage Control Law ] 
167 Bedford Ave., Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off tl 
premises. a

ALOIS JACKLITSCH 
167 Bedford Ave., Brooklyn, N.

fall gražiau 
!'■ sielos go- 
pdaut pa- 

kaip vie-
R, hrs

P( 
Jokūbaitis . 
nė S., Luko; 
šiene Ur„ D; 
šis Amb„ Re 
ne O., Šiatii 
nė T., Ponel 
nė D., Dapšit 
dravičienė l 
na., Strolien 
nė M. Valui 
kus J., Sereil 
nienė P„ Be 
Alabauskiem 
Kevenas J., 
lis P., Kruir 
kienė EI., Pi 
nė 0., Tarno 
renas J., Ur 
čienė M., Sa 
rienė Ap., 
cienė 0., J 
mošiunas Ig. 
čienė A.

Ki

'Viičiulai-hereby given that License 
been issued to the undersii.
at retail under Section 107

Alcoholic Beverage
Bainbridge St.,

NOTICE is 
GB 734 has 
to sell beer, 
the 
491
County of Kings, to 
premises.

MARIE
491 Bainbridge St.,

Control
Borough of 

be consumed
BLUNCK

Brooklyn,

Law
B’klS

off t OF
N.

NOTICE is hereby given that License 13 
GB 4660 has been issued to the undersign® 
to sell beer, at retail under Section 107 -fl 
the Alcoholic Beverage Control Law J| 
380 Etna Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 9 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPER 1 
SCHOJBERT _

380 Etna Street, Brooklyn, N. S
fl

Lietuvių 
pfeiiiinys. 
pm kai- 
p50eg-

Bayou
Liepos 18 < 

že įvyks dide 
nikas. Ruošiž 
vilo draugija 
labai įdomi 
grama.

Petras Šal 
baigė Jersey
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notice ig - July 16 d., 1943_______________________
EB 1998 hagĮ^A,!^ ■ - ------------- ' ■ ...........................

to sell beer, at

IAUS - GIRĖNO ŽYGIO SUKAKTISBumed °“ the 1UX t 

Mamie mSLMy. I ■

7028

NOTICE is 
gb 641 u. ^įrUANICA svėrė 8,300 
z- Alcoholic jai buvo labai sunku

-’'inės atsiplėšti. Du kar- 
I nenuslinko nuo tako 
I įsibėgėjo visu 4,200 
Ūgio taku, prie pat van- 
ititrūko nuo žemės, bet 
bkius 10 pėdų pakilusi, 
radėjo artėti žemyn... 
usius pagavo išgąstis, 
[tyrusių lakūnų valdo- 
TUANICA atsigavo ir 
o tiestis per Atlantą.

3i6 -lc°mh stFu' sdami per Newfoun- 
lakūnai numėtė raštelį, 
iem gerai sekasi, vi- 
siunčia linkėjimų. Sa-

____ ~—^ifnoraštyje, lėktuve Da- herehv ■■ v —
to sell beer, aFreuiu^ lSG’

3327 - Apleidžiant Amerikos
*•%; lą oras buvo gražus. De 

matėsi dideli debesys. 
;us New-Foundlandą 
jj matėsi žemė. Šiaurėj 

the AicoboiV'fe^lo didelis rūkas...
poilsio, daugiau 30 va- 
kabojo jie virš vande- 
kurio neramios bangos 
skundė tykojo juos pra-

SKRIDO 37 V AL. 11 MIN.

AMERIKA

, N. Y.
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' GB 641 has ti^lr
to sell beer. df;

the Alcoholic t^'»l
503 Cortelyou 
County of KlngTŽ; 
premises. w 10 

503 Cortelyou 

NOTICE is uFFU 
GB 9727 has bl’Xa 

to sell beer, at 
the Alcoholic 
220 Prospect Park W s d 

-lyn, County of Kin^^ 
the premises, ™ bf]

NewJS J 

220 Prospect Part 
NOTICE is h^bT?> 
CB 776 has been^i, 

to sell beer, at rew 

— ram jjį a 
County of King, ’ <.7^ 
premises. ’a

SGT. HARRY vyn,. Post No. 601, 4ft ’ 

316 — 13th St,°f 

NOTICE is hereby ' 
GB 4725 has 

bo4< rmton st uL-t 
County of Kir®, 
premises. 
3327 Fulton^St^ 

NOTICE Is hereby'ri-F' 
GB 3046 has been i£?? 
to sell beer, at reM 
the Alcoholic Berauk ’ 
715 Woodward U* 
County of Kings, lįp’ 
premises. *

GEORGE pin, 
715 Woodward Ava, 

NOTICE is bereby~rirF? 
GB 4904 has been fcS * 
to sell beer, nt 
1 ____
1199 Liberty Ave.^X/'k 

premiis°£ Netoli Europos, — įrašė
. _ abel louis s®-, s savo dienoraštin, — 

1199 Liberty Ave., j? i—>m audrą... 
NOTICE is hereby < 

tGoBse9ii8bL“, Saisioji katastrofa, 
the Alcoholic Berera® (2 
323 Graham Ava, BgF 
County of Kings, to , 
premises.

PASQUALE HF? 
323 Graham Ave., 

NOTICE is hereby gnu 
GB 1274 has been ism! Us 
to sell beer, at retsil cfe į 
the Alcoholic BČtoib į 
283 Bedford Ave., 

a/ V— - i ■ 
premises, 

BASIL 
283 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby gha į 
GB 470 has been issued bj 

ro skeveldrų matyt lėk- 
(^ty“^ht patli nubruožtos pušų 
premises- RUBDf!Ur ės; kurį tarpą nieko ne- 
1004 Flushing Ava, h o paskiau vis dau- 
NOTICE is hereby chm i. >ušų' viršūnių nulaužta 
GB 4655 has been M t 
to sell beer, at rtuilute: 
the Alcoholic Betop !«s 
7711—13th Ave., 
County of Kings, 
premises.

7711-lJthAve., fc

NOTICE is hereby gns s 
GB 4616 has been tari ir
to sell beer, at retail Et’ I 
the Alcoholic Beverage fe 
51 Buffalo Ave., Bmp i 
County of Kings, to br on 
premises.

ERMDOO SCOT 
51 Buffalo Ava, I

NOTICE is hereby gna “ 
GB 1176 has been issued B į 
to sell beer, at retail mte* ' 
the Alcoholic Beverage fc j 
3428 Fulton St, few' 
County of Kings, to le ® 
premises.

FRANZ I® 
3428 Fulton St, U , .

-----—' anto nugalėtojų garbm- 
gb™ hlsto^l alaikus į Kauną atgabe- 
to sell beer, at retail odsS’ 
the Alcoholic Beverage 
287—5th Ave, BortW 1 
County of Kings, to be <®' 
premises.

287—5th Ave., 

NOTICE is hereby *

to sell beer, at reMįį.' 
the Alcoholic Botnar 
1199 Liberty A *

N. Y.
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N. Y.

„ Oro kelionėje 1001 kartą 
giltinė pačiupinėja sparnus 
ir visą laiką greta skrenda... 
Skraidymas yra lenktyniavi
mas su amžinybe, kur žmo
gaus valia aukščiau giltinės 
galios iškyla... štai vieną die
ną visa Lietuva pakėlė gal
vas aukštyn! Ir raštininkas 
nuo stalo, ir artojas nuo žag
rės, ištiesę kupras įbedė akis 
į dangų, iš kur turėjo gyvas 
stebuklas pasirodyti. Didis 
darbas yra vienai minutai pri 
versti žmogų susikaupti au
kščiau šiokiadienio, čia gi ke
li milijonai žmonių per tris 
dienas akių nuo debesų nenu
leido, ir nuo šiol per visą am
žių mintimis su dangumi ne- 
besiskirs. Seniai kalbėjome, 
kad reikia tiesti tiltus į Ame
riką, nes ten mūsų tautos tre
čdalis gyvena. Štai vienu spar 
nų užsimojimu 'du vyrai iš
tiesė tiltą, kurio jokios au-

Darius ir Girėnas išsilaikė 
ore 37 valandas ir 11 min. Iš 
New Yorko jie pakilo 1933 m. 
liepos 15 d. 6 vai. 24 min., 
Kauną turėjo pasiekti liepos 
17 d. apie 2-3 vai. ryto. Žuvo 
Soldino miške liepos 17 d. a- 
pie 1 vai. ryto.

Abu jie buvo patyrę lakū
nai. Apskaičiuojama, kad Da
rius buvo ore skraidęs 1,796 
valandas ir lėktuvu apkelia
vęs apie 187,000 anglų mylias, 
o Girėnas yra skraidęs 1,796 
valandas ir lėktuvu apkelia
vęs apie 187,000 anglų my
lias, o Girėnas yra skraidęs 
1,280 valandų ir apkeliavęs 
apie 113, 600 mylių.

Pirmi aukotojai
L. T. Tarybos darbams pa-

remti aukojo:
Po 10 dolerių — kun. Jo

nas Bakšys, J. Rickis, J. 
Braknis, P. Norkeliūnas, J. 
Šūkis, Marė Urmilaitė, J. Ba
ranauskas, V. Apanavičius.

Kiti aukotojai: P. Dusevi- 
čienė — $7.15; V. Butrim — 
$5.00; Valeskienė ir R. Sta
šaitis — po $2.00; VI. Sau- 
noras ir Ant. Vaitonienė — 
po $1.00.

Girardville, Pa.

LĖKTUVO KAINA

Omaha, Nebr.
Parapijos Parengimas

Šiais metais turėsime gra
žų parapijos parengimą rug
piūčio 1, 8 ir 15 dieną. Tai bus 
trys laimėjimų dienos. Pir
mą dieną bus duodami nami
niai daiktai, antrą dieną — 
valgomi daiktai ir 10 dol. pi
nigais, o paskutinę dieną bus 
duodamos vištos ir 15 dol. pi
nigais. Parengimas bus lau
ke. Paprastai, susirenka daug
žmonių, kurie nori paremti 
mūsų mažą parapiją.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

v Įvairių miestų pašto vadovybė suskirstė savo 
aptarnavimų ribose esančius miestus į įvairias zo
nas. Tai padaryta norint tiksliau patarnauti laiškų 
bei siuntinių gavėjams. Nuo šiol adrese šalia savo 
miesto reikia pažymėti ir zonos numerį. Pavyzdžiui, 
„Amerikos” adresas nuo šiol bus:

222 So. Ninth Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Maloniai prašome visų skaitytojų tuojau praneš
ti savo pašto zonų numerius, kad laikraštis būtų
gaunamas laiku.

Jūsų patogumui, prašome išsikirpti žemiau at-

liepos 17 d. apie 5 vai. 
«sfckininkė, rinkdama uo- 

aidžiojo po Soldino miš- 
aptiko perskeltas pušis, 
žytą lėktuvą ir du, 
uose paplūdusius lavo- 

ČkTunty ofrKinAa'to“ht! Persigandusi pašaukė 
ą. Atvykę oficialūs at
rado tokį vaizdą:

Apie 90 žingsnių nuo

aliau kaip kirviu nu- 
I6 pušys pėdos storu- 
t žemės nukritęs lėk- 
ip^Tverte^^rfu^ejo5^ 

- ikino narsius savo vai- 
į is. Jų kūnai sužaloti, 
'■į ai sulaužyti... Atrodo, 

ieš nelaimę vairavo Gi- 
■ Dariaus kišeninis e-

£ s žiburys (lempelė) 
;gė ir jo laikrodis tvin- 
bet dvi galingos lietu- 

i širdys jau nebeplakė... 
urgėla „Sparnuoti Lie-

i’O

'-J

motoriniu „Deruluftto” 
yu. Ties Lietuvos siena 

'■ "vIlenim®e 0 lietuviu lakūnų eska- 
; Ave., iš devyn. ktuvų. Tai 

„vrivn. >. neiw liepos 19 c* aerodro- 
^seTbe^’a’TreM^j ^une buvo ^sirinkusi 

50,000 žmonių minia. Vi
enyčių varpai gaudė ir 
iai kaukė fabrikų sire-

Lu sen oecr, <*t icu*** . 
the Alcoholic BerWj, 
372 Throop Ave., 
County of Kings, to * 
premises. alma w®
372 Throop Aw.,

NOTICE is hereby s 
GB 4761 has been t 
to sell beer, at retail 
the Alcoholic BetWT 
307 Hull Street, 
County of Kings, to ® 
premises.

JOSEPH SOt-'-t 
207 Hull St..__________

NOTICE is hereby, 
GB 9150 has been 
to sell beer, at retail 
the Alcoholic Bereru 
918 Manhattan Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

ELSIE 
918 Manhattan Are..

NOTICE is hereby^, 
GB 1218 has been 
to sell beer, at re***L ■'< 
the Alcoholic .
620 — 92nd St, 
County of Kings, to 

premises- max 
620—92 St.,________ /

NOTICE is 
GB 8977 has been 
to sell beer, at r. v 
the Alcoholic 8® pLl 
503 Church Art.. 
County of Kings, ‘ .

premisejoHN f. lietuvis poetas, 
503 Church Įg £UVUS rašė!

NOTICE is hereby 5 _ _______________________________
GB 704 has been iS*©.' F-------------------------------
to sell beer, at re»' 
the Alcoholic Be' 
167 Bedford Ave.
County of Kings, 
premises.

167 Bedford Ave.,

PTLINE HISTORY OFNOTICE is hereby.4,^ 
GB 734 has .
to sell beer, at « 
the Alcoholic 
491 Bainbridge *■ i, 
County of Kings, 
premises. 

491 Bainbridge S.

NOTICE is 1 
GB 4660 has 
to sell beer, at

Darius ir Girėnas lėktuvą 
buvo nupirkę savais pinigais 
už 3,200 dolerių. Lėktuvo pa
grindinis perdirbimas ir ap- 

dros, nei laiko bangos nebe-1 
sugriaus. Ačiū jiems, kad iš
sitiesė sulinkusios nugaros... 
„Pakilę viršum Atlanto ir 
perskridę vandenis ir žemy
ną, patys dar aukščiau paki
lo, toliau skristi... Patys, Mei
le virtę, su mumis širdimis 
susiliejo, mūsų žemę su visa
ta, mus pačius su amžinybe 
sujungė”.

Tegu jų gyvasčių auka už
dega kiekvieną lietuvišką šir
dį darbui ir pasišventimui, 
kad Lietuva amžinai gyventų.

K. J. Prunskisi

Jūs pasiekėt savo tiks- 
- sakė A. Zmuidzinavi- 
atsisveikindamas kapi- 

su žuvusiais drąsuoliais, 
es ne tik padėjote lietu- 
tautos genijaus vainiką 
žmonijos aukuro, bet pa- 
t ten ir savo lietuviškas 
eles.”
inigas, sakydamas laido
ti pamokslą, verkė. Or- 

gb 1218 has beenrax grojo širdį draskan- 
maršus ir maldą „Mari-

st.,

as apie didvyrių mirti, 
irgiai ar kas gali gražiau 
įsakyti lietuvio sielos go- 
s žemei atiduodant pa
gili skrajūnus, kaip vie- 

kurs

!rūpinimas reikalingais prie
taisais kaštavo $8,143.36.

Susidarė dar kitų išlaidų, 
kaip rėmėjų ženklelių spaus
dinimas ir t.t„ taip, kad LI- 
TUANICA kaštavo apie $13, 
000. Rinkos kaina lėktuvas 
buvo vertas mažiausia apie 
$25,000.

Per skridimo finansavimui 
sudarytą fondą aukų buvo su
rinkta iš viso $8,456,31. Dau
giausia aukų davė didžiausio
ji kolonija-Chicaga ($2.102. 
55), toliau Brooklynas ir kiti.

Remia našlaitnamį
Šiomis dienomis kun. M. 

Daumantas maloniai priėmė 
Lietuvių Dienos Rengimo Ko
misiją. Buvo tariamasi apie 
šių metų Lietuvių Dienos ren
gimą. Buvo nutarta ir šiemet 
rengti Lietuvių Dieną ir dar
buotis, kaip buvo darbuotasi 
kitais metais.

Kilo klausimas, kaip būtų 
galima geriausiai ir veikiau
siai pagelbėti Nukryžiuoto Jė 
zaus Seselėms, kurių našlait- 
namis buvo gaisro sunaikin
tas. Buvo visokių siūlymų ir 
patarimų, iki kun. Jeronimas

Išvažiuoja
Mūsų klebonas kun. Juozas 

Jusevičius rengiasi važiuoti 
į prelato Juliaus Mociejaus- 
ko 75 m. jubiliejų liepos 18 d. 
Sako, kad tikrai važiuos, jei 
gaus vietą traukinyje ir jei 
suras pavaduotoją.

Polinskiai, geri mūsų pa
rapijiečiai, važiuoja į Brook
lyn, N. Y., aplankyti savo sū
nelį, kuris tarnauja prie 
U. S. C. Guard.

Vietinis.

28 ŪKIO MOKYKLOS

spausdintą lakštelį, ušpildyti jį, užklijuoti ant at
viruko, užadresuoti „Amerikai” ir išsiųsti. (Jeigu 
dar nežinote savo zonos numerio, malonėkit paklaus
ti savo laiškininko).

„Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas .................................................................—

Gatvė ....................................................................

Miestas................................................nr...............

Valstybė .......................................................

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Newark. N. J parengiamosios mokyklos pir 

muosius metus.

Liepos 13 d. kleb. kun. M. 
Kemežis atlaikė mišias šv. 
Henriko bažnyčioje už Matil- 
dos Ghinam vėlę.

Klierikas Dom. Pocius vie
ši namie. Jo brolis Vincas lie- ta Tir^ c?
■pbs’19 d. išeina kariuomenėn. 
Tarnaus aviacijos technikos 
dalinyje.

Mūsų klebonas kun. M. Ke- 
mėžis tapo dėde — jo brolis 
Juozas ir Marijona Kemėžiai 
liepos 9 d. susilaukė dukters 
Sveikiname naują lietuvaitę!

Bagdonas patarė: „Tokiam 
opiam ir būtinai reikalingam 
darbui ir reikalui, reikalinga 
ir ypatinga priemonė”. Jis 
patarė, vietoje kokių ten da
linimų bei skirstymų, parū
pinti speciali, tam tikslui ko- 
lekta. Tie, kurie atjaučia se
seles, nesigailės aukų. Pra
dėti tokį vajų, tokią kolektą, 
kun. Jeronimas Bagdonas 
tuojau paaukojo $25.00, ku
riuos jis įteikė kun. Stanislo
vui Norbūtai, kad jis perduo
tų seselėms. Kun. Bagdono 
auką, nors maža, buvo pra
džia kitoms, didesnėms au
koms.

Kun. M. Daumantas sąly
ginai pasižadėjo aukoti $1, 
000! Girardvillės parapijie- 
jiečiams iš tikrųjų garbė tu
rėti tokį gerą kleboną, sese
lėms bus didelė pjągalba, o vi- 
siems kitiems gražus ir sek
tinas pavyzdys.

Po šimtą dolerių pasižadė
jo: kun. Stanislovas Norbu- 
tas, kun. Petras Laumakis,

1942-43 mokslo metais Lie
tuvoje veikė 28 žemesniosios 
žemės ūkio mokyklos, kurias 
lankė 3,275 mokiniai.

RYGOJE — LIETUVIŲ 
GIMNAZIJA

Iš Lietuvos laikraščių ma
tyti, kad Rygoje atnaujino 
savo veikimą lietuvių gimna
zija.

290 Londono lietuvių 
kariuomenėje

Londono lietuvių parapija 
veda sąrašą kariuomenėn iš
vykusių lietuvių. Ten vis 
daugiau naujų vyrų šaukia
ma į karinę tarnybą.

Dabar turimieji sąrašai

Naujas daktaras
Washington© katalikų u- 

niversitete birželio mėnesį 
bažnytinių teisių mokslo 
daktaro laipsnį gavo bene
diktinų ordeno kunigas tėv. 
Raimondas Matulėnas, kilęs 
iš Waukegano. Kunigu jis y- 
ra jau 6 metai.

Naujasis daktaras apsigy
veno Peru, III., kur tėvai be
nediktinai turi šv. Bėdos ko
legiją ir kunigų seminariją. 
Jis seminarijoje dėstys mo
ralinę teologiją ir kolegijoje 
— klasines kalbas. Tose pat 
įstaigose dirba ir kitas lie
tuvis benediktinas: tėv. Si
mas Rakauskas, brolis žino
mos operos solistės Mari j o 
nos Rakauskaitės. / ,

Lietuvaitė parašė Mišias
Šv. Kazimiero akademijos 

muzikos mokytoja ir orkes
tro vedėja sesuo Bernarda 
sukūrė muziką Mišioms, pa
vadintą „Regina Paeis”.

Jos kompozicija pritaikyta 
3 ir 4 moterų balsams. Mi
šios melodingos. Jas išpildyti 
gali tik pajėgus, gerai pa
ruoštas choras.

roeto, kad jau Z9(J^non^&«^ 
lietuvių yra ginklo tarnybo
je. Dauguma jų yra Šiaurės 
Afrikoje, kiti Indijoje, 
net

Benediktinų kolegijoje Pe
ru, III., sporto ir atletikos mo 
kytoju yra B. Bacevičius. Jis 
savo šakoje geras specialis
tas, darbą atlieka rūpestingai' 
ir jo vadovaujamos studentų 
komandos turėjo eilę reikš
mingų laimėjimų.

Kolegijos vadovybė lietu
viu sporto va^^didžiuojasi.

Burmoje ir kitur.
yra Brooldyno Lietuviai Graboriai

$50.00 
50.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00

Rochester, N. Y

Aukos Lietuvai.
Newarko arkivyskupijoje 

birželio 27 d. J. E. arkv. Tho
mas J. Walsh, lietuviams kle
bonams prašant, paskelbė 
rinkliavą Lietuvos šelpimo 
peikalams. Rinkliava įvyko, 
ji davė gf ažlųpašėkmių.

Švč. Trejybės liet, bažny
čioje rinkliava davė 224 dol.; 
pinigai nusiųsti arkivysku
pui, kurs juos persiuntė Šv. 
Tėvui, kad perduotų kenčian
tiems lietuviams.

Stambesnių aukotojų var
dai :
Kun. I. Kelmelis 
Iš palikimo 
Valukonis M. 
Valickas J. 
Valukonėnė J. 
Kilda P. 
Valickas V. 
Raudonienė Mag. 
Svetikas B. 
Zubrickienė EI. 
Venskienė Marė 
Armanavičius J.

Po 1 dol.
Jokūbaitis J., Drazdauskie- 
nė S., Lukošiūnas V., Dauk
šienė Ur„ Daukšis M., Dauk- 
šis Amb., Račkienė K., Jocie
ne O., Šiatienė A., Gegužie- 
nė T., Ponelienė EI., Bitinie- 
nė D., Dapšienė Ag., Aleksan
dravičienė K., Tumelienė Ci
ną., Strolienė Ur„ Stukie- 
nė M. Valukoniukė V., Rač- 
kus J., Sereikienė F., Valenti- 
nienė P., Baranauskienė A., 
Alabauskienė B., Žemaitis J. 
Kevenas J., Skuja D., Smai
lis P., Krumenas K., Dams- 
kienė EI., Pečiura P., Lidie- 
nė O., Tamošiunenė O., Ref
renas J., Urbonas, Matulevi
čienė M., Saudargienė, Šepe- 
rienė Ap., Akelienė M., 
cienė O., Jasukaitienė, 
mošiunas Ig., Totoris J., 
čienė A.

Kun. Ig. Kelmelis

Po-
Ta-
Ge-

[ERIKOS” administraci- 
galite gauti A. Vaičiulai-
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LITERATURE

hyga gausiai iliustruota,
56 pusi, ir yra Lietuviųjgę Uol. 1* j L d> LJlC L LA V JL LA
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380 Etna Street.

Bayonne, N. J
Liepos 18 d. parapijos dar

že įvyks didelis, smagus pik
nikas. Ruošia šv. Petro ir Po
vilo draugija ir parapija. Bus 
labai įdomi koncertinė pro
grama.

Petras šakalas sėkmingai 
baigė Jersey City šv. Petro

Parama L. T. Tarybai
Federacijos skyriaus susi

rinkime liepos 8 d. tartasi 
Lietuvos gynimo reikalais. 
Kleb. kun. Jonas Bakšys gy
vu žodžiu nušvietė Lietuvių 
Tautinės Tarybos darbus, jos 
reikalingumą, jos leidžiamo 
„Lithuanian Bulletin” reikš
mę. Pritardamas klebono kal
bai, J. Rickis pasiūlė, kad Ro- 
chesteriečiai sukeltų 500 do- 
leriij Tarybos darbams parem 
ti. Jis kvietė aukoti po dešim
tinę.

Siūlymas visų priimtas ir 
tuojau ant stalo pasipylė de
šimtinės, penkinės. Surinkta 
šimtas dolerių. Tai graži pra
džia, bet užbaiga bus dar gra
žesnė, nes aukojimo vajun 
bus įtraukta daug asmenų. 
Pasiimta pareiga pasidalinti 
bus ypatingai gera proga Lie 
tuvių Dienoje rugpiūčio 8 d. 
parapijos darže.

Lietuvių Didysis Kunigaik- 
štisVytautas kardu ir išminti 
mi gynė Lietuvos garbę ir jos 
žemes, o mes Lietuvių tautos 
garbei ir jos gyvybei ginti 
prisidėkime nors dešimtine. 
Jeigu mums gerai pasiseks, 
tai ir kitų miestų lietuviai tu
rės pasekti mūsų pavyzdį — 
ir ant lietuvių tautos teisių 
gynimo aukuro atsiras stam
biausia suma aukų. Tada ga
lėsime sakyti, kad girdim 
balsą tų mūsų brolių, kurie 
Sibiro laukuose sunkiai dir
ba, kurie Sibiro kalėjimuose 
pūsta, kurie vokiečių nelais
vėje vargsta ir sunkiausius 
darbus dirba, kurių moters ir 
vaikučiai skursta.

Į darbą visi!

kun. Juozas Šukevičius ir 
kun. Jonas Lukšys. Kun. 
Klarensas Batutis pasižadėjo 
$25.00.

Tokia puiki pradžia užtik
rina gražias pasekmes ir 
skatina seseles prie dar gra
žesnio darbo ir dar kilnesnio 
pasišventimo Dievui ir tėvy
nei.

Baltimore, Md.
Liepos 11 d. įvyko šv. Var-

do vyrų dr-jos bendra mėne
sinė komunija. Lietus smar
kiai pylė, todėl mažiau narių 
dalyvavo, bet mūsų naujas 
narys, teisėjas V. Laukaitis, 
buvo in korpore drauge su ki
tais. Apie pietus buvo pasi
rodžiusi saulė, bet ir vėl ret
karčiais lijo. Visi išvažiavi
mai nepavyko, bet augalai 
lietum atsigaivino.

Bažnyčioje kunigai pas
kelbė, kad Lietuvoje mirė Tel 
šių vyskupas Justinas Stau
gaitis. Pasimeldėme už jo vė
lę. Taip pat meldėmės ir už 
savo kleboną, kun. J. Lietuv
ninką, kuris ligoninėje labai 
sunegalėjo. Anksčiau lanky
dami rasdavom jį besėdint lo
voje ir brevijorių beskaitant. 
Labai gaila jo, o jis labai 
trokšta pasveikti ir per atei
nančias Kalėdas paminėti ku
nigystės 50 metų sukaktį. Vi
si geidžiame, kad mūsų kle
bonui pasisektų sulaukti to 
taip brangaus jubiliejaus — 
juk kiek čia lietuvių per 49 
metus jo pakrikštytų, mote- 
rystėn sujungtų! Tegu būna 
Dievo valia.

J. K.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Pirkdamas Karo Bonus tu
ri galimumo naudingiausiai 
sunaudoti savo pinigus.

Patvirtina žinias

LKFSB. korespondentas iš 
Londono praneša, kad ten 
birželio 8 d. vietinis laikraš
tis „Daily Telegraph” labai 
žymioje vietoje įsidėjo prane
šimą, kad Lietuvoje įkalinti 
4 Tautinės Tarybos nariai, 
daug profesorių, gydytojų, 
miestų burmistrų, advokatų 
ir kunigų. Uždaryti universi
tetai ir visi knygynai. Sude
ginta Lietuvių Žodyno me-
džiaga, sudaužyta 2,000 plok
štelių — liaudies dainų. Kny
gos ir svarbūs instrumentai 
iš mokslo įstaigų gabenama 
Vokietijon. Vokiečiai ypač į- 
tūžę, kodėl lietuviai nenori 
aktyviai dalyvauti kare prieš 
Jungtines Tautas. Ypač tas 
baisus kultūros naikinimas 
pasireiškė po Himmlerio ap
silankymo Lietuvoje.

324 lietuviai kunigai

Neseniai iš spaudos išėjęs 
kapitalinis veikalas „Ameri
kos Lietuvių Katalikų Dar
bai,” be daugelio kitos me
džiagos, duoda sąrašą ir ad
resus lietuvių kunigų, esan
čių Jungt. Amer. Valstybė
se. Iš sąrašo aiškėja, kad 
šiame krašte yra 324 lietu
viai katalikų kunigai. Tikru
moje šis skaičius bus net di
desnis, nes knygos spausdini
mas užsitęsė kelis mėnesius, 
o per tą laiką keliose semina
rijose buvo įšventinti nauji 
lietuviai kunigai.

„Amerikos Lietuvių Kata
likų Darbai” duoda daug 
svarbios istorinės medžiagos 
apie lietuvių darbus Ameri
koje. Knyga spausdinta 
„Amerikos” spaustuvėj (222 
S. Ninth str., Brooklyn 11, 
N. Y.), kurios adresu galima 
kreiptis. Knyga kaštuoja 
$2.00.

z

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlei pat Aprellkimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krlkitynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemey©r8 -1158

Joseph Le Vanda
Lalsnluotas Graborius Ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenuė-^ 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Lalsnluotas 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 KAS PI

DIDŽIULIS SMAGUS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis Piknikas
Liepos-July 25,1943

KLASČIAUS PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

Karališkos šeimos rinkimai, šokiai ir kitokios įvairybės

LETUVIŲ DIENA GRAŽIAI PRAĖJO

Keturolikta New Yorko A- 
pylinkės Lietuvių Diena lie
pos 11 dieną Klasčiaus par
ke ir salėje praėjo užtarnau
tu pasisekimu. Nors oras iš 
ryto buvo labai įtartinas, 
nors tamsūs debesys dažnai 
didelio lietaus pavojumi grū
mojo, tačiau apie 2 valandą 
prasimušę saulės spinduliai 
nušvietė visą aplinkumą. Pa
vojaus debesys išsisklaidė, 
visų nuotaika pragiedrėjo ir 
parkan suplaukė per 1,500 
lietuvių, kurie labai smagiai 
ir jaukiai dieną praleido.

Ypatingu palankumu ir 
dėkingumu tenka paminėti 
New Jersey lietuvius, atvy
kusius iš Kearny, Harrisono, 
Elizabetho, Newarko, Jer
sey City ir kitur. Jiems šie
met teko keliauti labai pai
niais keliais, daug kartų kei
čiant traukinius, autobusus, 
požeminius t \ukinius, upės

keltuvus ir gatveWTu^r-uzsis 
jie atvažiavo. Daugiausia jų 
buvo iš Kearny-Harrisono; 
jiems suorganizuoti daugiau
sia pasidarbavo artimas 
„Amerikos” bičiulis Jonas 
Stasilionis. Iš Newarko ma
tėme radijo programos vedė
ją Oną Pocienę, p. Baranaus
kienę, artimą „Amerikos” bi
čiulį, visuomenininką Žemai
tį su dukrele, vyčių veikėjus 
brolius Kazį ir Praną Vaškus 
ir kt. Iš Lyndhursto atvyko 
Ant. Staknys, Nepriklauso
mybės kovos dienų veiklos 
veteranas su žmona, dukrele 
Danute ir sūnum Vincu.

Iš Jersey City ir buvo gra
žus būrys ,kurio eilėse nuo
širdus „Amerikos” rėmėjas 
K. Marcinka su šeima, L. Vy
čių apskrities pirm. L. Ket
virtis, Vyt. Abraitis ir kiti.

Iš Bayonnės teko matyti 
Joną Masalskį, iš Elizabetho 
Sodaliečių pirm. Balandaitę.

Nepraleido Lietuvių Die
nos ir Long Island lietuviai— 
buvo jų iš Bellmore, Great 
Necko, Port Washingtono ir 
kitų vietų — J. Krasnis, M. 
Rusienė su dukra, Venckienė 
ir kt.

Dalyvių tarpe buvo kun. K. 
Paulonis, kun. Dr. J. Starkus, 
kun. P. Lekešis, kun. J. Lau-

rynaitis, kun. Ad. Ješkevi- 
čius,, kun. J. Kartavičius, 
kun. K. Malakauskas, kun. 
A. Masaitis, muz. J. Jankus 
su žmona, muz. Pranas Dul
kė su šeima, muz. J. Brundza, 
muz. A. Židanavičius, muz. 
A. Kaminskas, adv. K. Jur- 
gėla su šeima, Dr. Įeit. Ant. 
Kairys, grab. V. Valantiejie- 
nė, grab. J. Garšva, grab. A. 
Garšvaitė, Krušinskai, T. 
Barzilauskienė su dukrele, J. 
P. Mačiulis su šeima, šv. Jur
gio dr-jos pirm. J. Ambrozai- 
tis, siuvėjų lokalo delegatas 
K. Kundrotas, buvęs „Tėvy
nės” red. S. Vitaitis su šei
ma, lietuvių radijo progra
mos vedėjas J. Ginkus su sū
num, Dariaus - Girėno pa
minklo komiteto pirm. J. Šal- 
tys, inž. J. Baltus su žmona, 
piliečių klubo biznio vedėjas 
J. Zakarauskas, visa eilė vei
kėjų.

is’A aK iotood uv o atvykę 
J. Puidokas ir Ant. Vaitekū
nas, šv. Monikos našlių dr- 
jos pirm. Elenos Vaitekū- 
nienės sūnus.

Visiems jos darbininkams, 
visiems jon atsilankiusiems 
tenka nuoširdžiai padėkot. 
Tai buvo viena smagiausių ir 
jaukiausių šiais metais įvy
kusių vasaros pramogų. Te
gu būna daugiau tokių tvar
kingų pramogų!

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

Pinigines dovanas laimėjo 
šie numeriai: $15.00 — nr. 
3414, M. Domarodienė, Broo
klyn; $10.00 — nr. 11827, O. 
Laukaitienė, Maspeth, N. Y. ; 
$5.00 — nr. 6698, St. Buja- 
nauskas, Ansonia, Conn; 
$5.00 — nr. 3238, Brooklyn; 
$5.00 nr. 7179, M. Ciurinskai- 
tė — Kearny, N. J.; po 2 dol. 
— nr. 3478, Mrs. F. Shemeth, 
Hollis, N. Y., nr. 12045, nr. 
10100, nr. 5727 ir nr. 7269.

Vaisių pintinę laimėjo Jo
nas Bičiūnas. Ją aukojo J. 
Paulauskienė ir O. Laukaitie
nė.

Gražia dėže saldainiu
o vienas

lai-

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didesnių namų.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Šiemet buvo vienas trūku
mas — nebuvo „oficialės” 
programos. Taip įvyko todėl, 
kad salėje ir parke nebuvo 
garsiakalbių, tad teko prog
ramos atsisakyti. Bet prog
ramos trūkumą pavadavo pa
tys dalyviai parke prie stalų, 
kur buvo susidariusios di
džiulės grupės dainuojančių. 
Visi Lietuvių Dienos dalyviai 
turėjo atspausdintus lietuvi
škų dainų lapelius, tad leng
va jiems buvo sutartinai dai
nuoti. Vienai didesnei liau
dies dainų dainuotųjų grupei 
vadovavo muz. Pr. Dulkė.

Lietuvių Dienos komiteto 
nariai uoliai rūpinosi, kad 
visi turėtų palankias sąlygas 
laikui maloniai praleisti. 
Tvarka buvo tikrai pavyzdin
ga. Jokių nesusipratimų ne
įvyko. Komiteto vyrai žiūrė
jo tvarkos, o moters smar
kiai pasidarbavo įvairiems 
laimėjimams pravesti. 9 vai. 
vakare salėje įvykdyti dova
nų laimėjimai, kurių buvo 
net 14. Laimėjusių sąrašas 
atskirai skelbiamas. Kurie 
dovanų dar neatsiėmė, pra
šomi kreiptis į „Amerikos” 
įstaigą, prisiunčiant savo 
numerius —dovanos bus tuo
jau persiųstos.

Šokiams labai uoliai grojo 
Juozo Avižonio orkestras. 
Jaunimo susirinko labai gau
siai. Matėsi daug karių, ku
rių tarpe keletas ir karinin
kų. Vienas aukšto laipsnio 
laivyno karininkas pasisakė 
esąs iš Detroito. Jis džiaugė
si galėjęs sutikti tiek daug 
lietuvių.

Atvirai galima sakyti, kad 
Lietuvių Diena gražiai pasi
sekė. Labai daug jos dalyvių 
išmetinėjo rengėjų komite
tui, kodėl šiemet Lietuvių 
Diena ruošta ne liepos 4, nes 
13 kartų vis buvo liepos 4 d. 
Teko aiškintis ir aiškinti...

L. D. dalyvis. Ją 
aukojo Ginkų Saldainių 
locius.

Neatsišaukti gėrimų 
mėjimo numeriai yra A 
D 5.

Pa-

lai- 
ir7

DAUG DARBININKŲ

Lietuvių Dienoje nuošir
džiai dirbo visa eilė jos ren
gimo komiteto narių. Vy
riausiu tvarkytoju buvo Ka
zimieras Baltrušaitis. Prie 
kasos visą dienelę išbuvo 
Jurgis Tumasonis.

Vaisių, maisto ir gėrimų 
pintinę išleido J. Paulauskie
nė, J. Kunickienė, M. Žemai
tienė, O. Stagniūnienė, J. Bo- 
gušienė ir M. Putinienė. Dė
žę saldainių išleido J. Ska
rulienė, M. Zemblauskienė ir 
M. Šertvytienė.

Gėrimams išleisti pasidar
bavo M. Šertvytienė, O. Ri- 
midienė ir O. Šeputienė. Sal
dainius „spėjo” B. Adomai
tienė ir An. Civinskienė.

Ženklelius platino R. Pan- 
kevičienė. Laimėjimo knygu
tes tvarkė S. Subatienė ir M. 
Mikolaitis. Įvairių laimėji
mų lakštelius platino V. Vyš
niauskienė.

Įvairius kitus darbus atli
ko K. Krušinskas, K. Gal- 
čius, Klikūnas, Puskunigis, 
Stumbris, Skarulis, Zaukus, 
Bačiuška, Dobrovolskis, Dau
baras, Pūkas, Žemantauskas, 
Pusvaškis, EI. Matulionytė, 
O. Zajankauskaitė, Eug. Kar- 
piūtė.

UŽUOJAUTA LENKAMS

AMERIKA

Aušros Vartų altorius Brooklyn© šv. Jurgio par. bažny
čioje. Altoriaus įruošimo meniškus darbus atliko dailinin
kas Jonas Subačius. Prie šio altoriaus dažnai palinksta 
pamaldus lietuvis, siųsdamas savo nuoširdžią maldą Auš
ros Vartų Švč. Panelei už Lietuvos išlaisvinimą, už jos 
žmonių išgelbėjimą, už tremtinių sugrąžinimą išlaisvinton 
gimtoj on žemelėm...

Musu Apylinkėje 
Viskas Nauja

Angelų Karalienes 
Parapija

Brook lyno Lietuviai Gydytoja

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 8 - 92!
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitar
__________

Tel. EVergreen 7 - 681
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais užd;

Entered as Second-C 
Office at Brooklyn,

(fjterburio 
.vadas, ku
kėjus, ra-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

• AI. Navickas, aviacijos 
karininkas, šiomis dienomis 
pakeltas kapitonu. Jis yra 
Anglijoje. Jo tėvai gyvena 
Maspethe.

• Leonas Grikštas, aviaci
jos karininkas, yra patekęs į 
vokiečių nelaisvę.

• Kun. Dr. V. Martusevi- 
čius, Philadelphijos šv. Jur
gio par. klebonas, lankėsi 
„Amerikos” įstaigoje. Paliko 
spaudos darbų, naujų mašinų 
fondui paaukojo 10 dol.

• Jadvyga Averkienė, „A- 
merikos” administratoriaus 
žmona, su dukrele Rūta ato
stogas praleidžia Bostone.

• Ant. Sijevičius, naujas 
karys, buvo parvykęs vienai 
dienai pas motiną. Jis būna 
Camp Upton, L. I. Dalyvavo 
Lietuvių Dienoje. Kario uni
formoje jis puikiai atrodo.

• „Lietuvių Kalbos Gra
matika” yra būtina kiekvie
nam lietuviui knyga. Ją pa
rašė kun. Dr. J. Starkus. Ją 
galima gauti „Amerikos” įs
taigoje — kaštuoja tik 1 dol.

• Metiniai parapijų pikni-

Prie būsimo rugpiūčio 15 d 
parapijos metinio pikniko pa 
rapijiečiai jau rengiasi. Kai 
kurie kandidatai į karališką 
šeimą jau yra gavę ir balsų; 
būtent: V. Turulis turi jau 
100 balsų; O. Sijevičienė — 
110 balsų.

Tai tik pradžia. Dar visas 
mėnuo iki pikniko. Laukiama 
ir už kitus kandidatus balsų; 
1 balsas — vienas centas. 
Balsus įduokite klebonijon.

Parapijos Sodaliečių ben
dra šv. Komunija bus šį sek
madienį 9 vai. mišių metu. 
Parapijos mergaitės prašo
mos dalyvauti.

Dėl Lenkijos Ministerio 
Pirmininko generolo W. Si
korskio tragiškos mirties, 
Lietuvos generalinis konsu
las J. Budrys pareiškė užuo
jautą Lenkijos generaliniam 
konsului, ministeriui S. Stra- 
kacz. Taip pat Lietuvos ge
neralinis konsulas liepos 3 d. 
dalyvavo, kaip ir visų kitų 
šalių konsulai, gedulingose 
pamaldose šv. Patriko kated
roje.

ninkams refera 
lestauja, kad „ 
ja visai neapsi 
feratu.

Ir kur jie aps 
tas Širvydas r< 
kė už teisę L 
nėms patiems 
džią, po kuria 
ri”. Jis ragino 
tus tikslus ve: 
tininkams den 
kštai bendrad: 
lietuviais kata 
kalbėjo apie k 
klos priemone 

Būtų gera 1 
Širvydas būtų 
ninkams ankš 

-oningas a- biauti ir su s 
ijvieną kilnų ir to patariu 

ninkai” nebūt 
jie pasisakė 
Lietuvių Tarj 
tas ne ten p 
buvo skirtas, 
mokratai, ku: 
aplink Sand 
bendroje Am 
veikloje.

įjs 60 metų

jįJ.Valan- 
įakytum, 

j įBetme- 

] tad turi 
i j sveikinti 

-jiinką, lin-

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

EVergreen 4 -.7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirin
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS | 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, 1

Tel.
^netik ide 
įios vadas, 
jį patriotis-

įrėmęs. Jo 
pat tikras, 
širdis.

;metų!

kauliukų žaidimo ir kortavi- 
mo vakarą, skirtą seselių 
pranciškiečių naudai. Gražiai 
pasisekė. Seselėms pranciš- 
kietėms įteikta $137.00; be 
to įteikta dovanėlė Ražickų 
dukrelei — sesutei dominin- 
kietei.

Seselės pranciškietės išvy
ko vasarai į savo motininš- 
kus namus. Linkime joms pa
ilsėti ir rudenį vėl grįžti pas 
mus.

Iš kariuomenės buvo par- 
vykę atostogų jaunas karys 
Petras Purickas iš Kalifor
nijos ir Juozas Tarnauskas.

O. P.

Nuoširdi padėka
Morta Zembliauskienė la-

rų S-gos 30 kp. pirm. A. Ki- 
vytienei, visai valdybai ir kuo 
pai už brangią dovaną.

AMBRAZAIČIŲ KRIKŠTY
NOS

Novena prie Šv. Onos pra
sidės šį šeštadienį. Sudėtinės 
mišios bus kiekvieną dieną 
9 vai. ryte, po kurių bus kal
bamos novenos maldos. No- 
veną ves kun. J. Kidykas,S.J.

Liepos 11 d. Maspetho par. 
bažnyčioje pakrykštytas Ro
bertas Juozas Ambrozaitis, 
kario Juozo ir Elenos Am
brazaičių sūnus. Krikšto tė
vais buvo Leonas Korsakas 
ir Mar. Korsakienė.

Krikštynų puota buvo nau
jo lietuvio jaunų tėvų namuo
se. Naujo lietuvio „seneliai” 
yra Juozas ir Rozalija Am
brazaičiai. J. Ambrozaitis 
yra šv. Jurgio dr-jos pirmi
ninkas, New Yorko Lietuvių 
Tarybos valdybos narys.

KETURI BROLIAI KARIAI

W. EDMESTON,
Mjiės, kad 
įos Valsty- 
i valdžia gar-

Liepos 7 d. nuo su; a tarptauti- 
ilgos širdies ligos mil 
les Mikalajūnas, 61 nu 
žiaus, 
jas.

Velionis buvo kilęs 
niškėlio miestelio. Ant 
atvyko 1909 m. Sunki 
damas, susitaupė pi 
nusipirko dvi farmas, 
kėjosi senatvėje pail

Paliko nuliūdusią^ 
Filomeną (Karalėniū wo Lietu- 
kalajūnienę, du sūnus ;ir vientaučių 
les — 21 metų ir Vii 
19 metų ir dvi duktė; 
lomeną ir Olgą, abi .i 
sias už brolių Kuprį 
anūkus.

Tegu Ilsisi ramyl

ir padorumo 
-/viešai šian- 

Amerikos” sk -jioti Lietu-
i įt ji laisvai

Adv. K. Ju 
je” buvo iškė 
amerikiečių 1 
bendradarbia 

šaulio svar Jo argument 
sveiki, šalta 
kėjo tik pas 
nio autorių, 
labai opų kl;

Gaila, kad 
simu spaude 
pasisakyta, 
teks tuo reil 
reikšti, o šį 
pi pažymėti 
bai nerimtu 
Kazys Riim 

i tona), kurs

ondie veikia

flikanka ly
bi mūsų ša

'^priklausoma 
T teisiu laisvų, 
’į : gyventi teisę 
tip šeimos na- 

’ižmimas ta
li oriškoms 
k, >

Dėdei Šamui reikli 
pinigų. Duokime jų, 1 
bus sutriuškinta.

PARDUOD
5 namai, labai pigiai iri 
Gražiose ir patogiose vietl 
ti parkų, krautuvių ir „si 
stočių.

Kas nori pigiai įsigyt 
nuosavybę, patartina neg 
geros progos šiam pirkini

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

496 Grand St., Brooklyn;
Tel. EVergreen 7-16

oto jokio ne- ■ 
kbiejq valsty- 

pvo korektiš- 
h abejonės, bus 
laausius laiko- 

pžvaigždč A- 
pvisu garbin- 
riidybe plėvė
ti šalia jos sau 
Lėtas turės 

f M Estijos ir 
K valstybių vė- bet ir pulk

menėj pasi 
asmenis.

Rimvydž 
užtekti po] 
ringai, kai] 
gūsiam ir 
to asistent 
šiam asme 

. tai padary 
i piemeniški 

džiavimais

Saugok Savo

Margumynų vakaras
Amžinojo Rožančiaus drau

gija liepos 25 d., sekmadienį, 
kai šiemet bus tokia tvarka: Par- salėje, rengia įdomų 

Apreiškimo margumynų vakarą. Pradžia 
5 vai. vak.

Mūsų gabus varg. 
kė su savo solistėm 
tais turės puikią programą 
— bus ko pamatyti ir pasi
klausyti. Be to, bus labai ska
nių užkandžių. Bilietai tik po 
50 c. Visi kviečiami atsilan
kyti.

liepos 25 d
par.; rugpiūčio 1 d. — šv. 
Jurgio par.; rugpiūčio 15 d. 
— Angelų Karalienės; rug
piūčio 22 d. — Maspetho.

Jonas ir Barbora Jurkai. 
„Amerikos” skaitytojai, gyv. 
Bronxe, turi kariuomenėje 
keturis sūnus karius: Joną, 
Vladą, Valentiną ir Petrą.

Visi keturi broliai kariai 
sekminingai eina savo parei
gas.

BUJOKŲ ĮPĖDINIS 
SMARKIAI AUGA

Šiomis dienomis Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje 
pakrikštytas Igno ir Marijo
nos (Stagniūnaitės) Bujokų 
sūnus Ričardas - Ignas. Kri
kšto tėvai'buvo Elena Stag- 
niūnaitė ir Jonas Kuodis. O- 
na ir Simonas Stagniūnai, Ap 
reiškimo 
veikėjai, 
rėmėjai, 
anūko.

Jaunasai lietuvis smarkiai 
auga sveikas ir linksmas.

par. draugijų uolūs 
artimi „Amerikos” 
džiaugiasi sulaukę

Dešimties nuošimčių paja- 
įmų Karo Bonams negana. 
Reikia skirti daugiau!

Pr Dul- 
ir solis-

DŽIAUGIASI SULAUKĘ 
SŪNAUS JŪRININKO

Svarbus susirinkimas
Amžinojo Rožančiaus dr- 

jos svarbus susirinkimas kvie 
čiamas liepos 19 d., pirmadie
nį, po novenos pamaldų. Vi
sos narės prašomos ateiti — 
tarsimės, kaip sėkmingai pra
vesti ruošiamą margumynų 
vakarą.

Vincas ir Konstancija Mic
kevičiai šią savaitę labai 
džiaugiasi. Jų aplankyti at
vyko jų sūnus Stanley, ku
rio nebuvo matę dvejis metus.

St. Mickevičius tarnauja 
karo laivyne. Jis buvo Perlų 
Uoste, kai japonai puolė iš 
pasalų. Daug apkeliavęs, 
daug matęs, bet iš visur svei
kas sugrįžęs . Pas savo tėvus 
jis bus dar keletą dienų; lie
pos 11 d. jis lankėsi Lietuvių 
Dienoje.

Valdyba

Maspetho Žinios

Liepos 4 d. par. salėje visos 
draugijos buvo suruošusios

REIKIA PRIŽIŪRĖTOJO
40 šeimų namui Williams- 

burghe. $80 ir 4 dideli kam
bariai. Šaukti savininką 
SOuth 8-6243 rytais ar po 4 
vai. vak.

Pakšto adi 
Jo „puo 

kio atsaku 
(Priekalą”, prie gailestauti 

kyklų auk 
Ibi. išsižadėję šeimos as 
jsvės, atsisukę 

14 Viename
•Kapsukas re- ir pažangi 
iio parašytą 

prižiūrėj -4ąsi Sovie-

■L
[sukas Rusijo-

pelkę lietuvių

krislelio I 
šviesuome

Teikiamas geriausias 
patikrinimas,
AKINIAI prieinamiaus
kainomis pagal jų rūšį

Si {staiga įsteigta prieš 40

pats, kurs su- 
Siuoju kvizlin- 
& Maskvoje

kos lietuv: 
daug čia 
kad Amei 
do j e susii 
kie „publ

Stenger & Sten t'.Dvario"u
o «knygą, ku-

Roma, 
ikrikščion 

OPTOMETRISTAS — opt lad Šovietija paminklų 

^ekonominiu skendo li< 
įtrodė grynas daugelyje 

griuvėsiu 
u» į0_ Luvaį jįe 

Lietuviška | Paleckį išva- rinius ta 
A T TTDf U buržujum”. Kiekvi< 
ALUDE U šis „lietu- žmogui j 

KARŠTI UŽKANDŽIU" Maskvai kad ji tui 
4s „liaudies ta. Yra 1 
‘šiandie tebe- to.

Maskvoje, Romos 
Malins tokiems rėčiojasi 

pa ir išvers- naikinim 
p Liudui Gi-laukti ] 
pnavaliams. verkšlen 
p iš buržujaus klausys 
f pasidaryti ti- me Didž 
Un, jei tik je puolė 

p visko, kas Ar turi • 
|'?ji brangu. Irie sker 

pasalų s 
zams, ki 
doną?

391-398 Broadway, Brooklyn,

iI

KASDIEN
Patogi vieta užėjimuf 

su MOTERIMS
RHEINGOLD Extra Dry Al
— Didelis pasirinkimas viso 

ggrlmų

Juozas Zeidal
411 GRAND STREfi!

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 02591
RALPH KRUC 

FOTOGRAFAf 
65 - 23 GRAND AVEN® 

Maspeth, N. Y.

birželio 23 d. 
^dBrookly- 

Į&vosusirinki- 
Mirvydo rū- 

p) referato”, 
h 19 V. širvy- 

iMęs tauti-

Buen< 
Vaičiulį 
literatu 
tojų įvi
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