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Alfred J. Wenk
(Vencius)

ADVOKATAS

treet, 
(WiUiamsburgh Bridge Plaa

ps 26 d. Waterburio 
| parapijos vadas, ku
riozas Valantiejus, ra- 
įūdo, gilaus proto, lie- 
is širdies asmenybė, 
ivo amžiaus 60 metų

damas kun. J. Valan
čiu būdu nesakytum, 
jau 60 metų. Bet me- 
aip skelbia, tad turi 
sutikti... ir sveikinti 
Sukaktuvininką, lin- 

m gausiausių Dievo 
l dar ilgai, ilgai gy

en 4 - 7142

ii datnitt Pilnu ValantieJus ne tik ide LiuiJ/iJ-Liię ialvųį rapijos dvasios vadas, 
1U0šįrdžiai patriotiš- 
tuvis, sąmoningas a- 
|is. Kiekvieną kilnų 
jis yra parėmęs. Jo 
tas tiek pat tikras, 
jo gera širdis.

y įsių Jam metų!

GERIAUSIOS RŪŠIES 
vi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
TETOS—VAKARIENE f *
jamintas namie iž geriausios mū 
i. Parengimams priimami užsakys

Juozas Gintus
ireet,

mo ir kortavi- 
skirtą seselių 
taudai. Gražiai 
lems pranciš- 
a $137.00; be 
anėlė Ražickų 
šutei dominin-

W. EDJĮf džiaugiamės, kad 
lių Amerikos Valsty- 
isų šalies, valdžia gar- 
pripažįsta tarptauti- 
lėtumo ir padorumo 
i. Daug kur viešai šian- 
Įali plevėsuoti Lietu- 
spalvė. Bet ji laisvai

Liepos 7i 
ilgos širdies!; 
les Mikalajį

ninkams referatą, bet apgai
lestauja, kad „ta konferenci
ja visai neapsišvietė” jo re
feratu.

Ir kur jie apsišvies! Vytau
tas Sirvydas referate pasisa
kė už teisę Lietuvos žmo
nėms patiems pasirinkti „vai 
džią, po kuria jie gyventi no
ri”. Jis ragino kovą už aukš
tus tikslus vesti, kaip „tau
tininkams demokratams .an
kštai bendradarbiaujant su 
lietuviais katalikais”. Jis ten 
kalbėjo apie kultūringas vei
klos priemones.

Būtų gera buvę, kad Vyt. 
Sirvydas būtų pataręs tauti
ninkams ankštai bendradar
biauti ir su socialistais. Bet 
ir to patarimo „rytų tauti
ninkai” nebūtų paklausę, nes 
jie pasisakė prieš Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Tad refera
tas ne ten pataikė, kur jis 
buvo skirtas. Tautininkai de
mokratai, kurie yra susibūrę 
aplink Sandarą, dalyvauja 
bendroje Amerikos lietuvių 
veikloje.

Mirė Wallace

ciškietės išvy- 
savo motininš- 
ikime joms pa- 
vėl grįžti pas

jas.
Velionis fe . -

niškėliow l°.]a_mus Washingtone, 
atvyko 1909»

nes buvo pap
jaunąs karys 

as iš Kalifor- 
Tarnauskas.

O. P.

hiniame pasaulio svar 
,me centre. Taip, Wa- 
one ir šiandie veikia 
os Pasiuntinybė.
os 28 d. sukanka ly- 
1 metai, kai mūsų ša-

padėka 
iliauskienė la-
■ dėkoj

nusipirko dti:
kėjosi senarii

Paliko it
Filomeną (fc įidžįa pripažino Lietu- 
kalajūmenU įSų tėvų vientaučių 
les — 21k
19 metų H.
lomenąirOfe
sias uz breląi ų valstybių šeimos na- 
anukus, cs pat pripažinimas ta- 

Teguįffii iktas ir seseriškoms 
'ctP5*“-*”--_ ilfcžiiKL. ___________ =___

aisva, nepriklausoma 
je, pilnateisiu laisvų, 
ausomai gyventi teisę

Adv. K. Jurgėla „Vienybė
je” buvo iškėlęs labai svarbų 
amerikiečių lietuvių ir lenkų 
bendradarbiavimo klausimą. 
Jo argumentai buvo rimti, 
sveiki, šaltai išdėstyti. Rei
kėjo tik pasveikinti straips
nio autorių, drįsusį pajudinti 
labai opų klausimą.

Gaila, kad plačiau tuo klau 
simu spaudoje išsamiau ne
pasisakyta. Netrukus gal 
teks tuo reikalu daugiau išsi
reikšti, o šį kartą mums rū
pi pažymėti, kad Jurgėlai la
bai nerimtu oponentu stojo 
Kazys Rimvydis (Julius Sme 
tona), kurs nesiskaito su jo-

Liepos 17 d. Scenectady mi 
rė Thomas L. Wallace, New 
Yorko vicegubernatorius, 43 
metų amžiaus. Mirė nuo plau
čių uždegimo ligos, kuria jis 
sirgo 2 savaites. Iškilmingai 
palaidotas liepos 20 d. iš ka
talikų šv. Jono Evengelisto 
bažnyčios, kurios nuolatiniu 
lankytoju jis buvo per dauge
lį metų.

Wallace laidotuvėse dalyva 
vo gubernatorius Dewey, val
stybės senatoriai, atstovų rū
mų nariai, daug velionies 
draugų. Gedulo mišias laikė 
prel. Reilly, 91 metų amžiaus, 
seniausias New Yorko valsty
bėje kunigas; jis buvo velionį 
apvesdinęs ir jo vaikus krikš
tijęs.

Velionis turėjo puikią po
litinės karjeros ateitį. Buvo 
veiklus Kolumbo vytis, dau
gelio kitų katalikiškų organi
zacijų narys. Respublikonų 
partija ir valstybės adminis
tracija neteko daug žadėju
sio valstybininko, kurs buvo 
pačiame amžiaus stiprume.

Lietuvoj Hepasiduoda Nacių Klastai
----------------------- - --------------—----------------------------------- □ __________

ROMA BOMBARDUOTA LIEPOS 19
Liepos 19 d. 11:13 vai. ry- žo. Sąjungininkų vadovybė 

te virš Romos pasirodė 500 paskelbė, kad bombardavi- 
Amerikos lėktuvų. Iš karto 
jie išmėtė Romos gyvento
jams atsišaukimo lapelius, ku 
riuose išaiškinta,> kodėl Ro
ma turi būti bombarduota. 
Nurodyta, kad Roma yra fa
šistų ir vokiečių karinio įsis- 
tiprinimo vieta, kad fašistai 
nepadarė nieko, kad Roma ne 
būtų karo tikslams tarnau
jantis miestas. [ Pažymėta, 
kad lakūnai taikys tik į gry
nai militarinės reikšmės tu
rinčias vietas ir, kiek tik ga
lima, vengs pataikyti į baž
nyčias ir senovės paminklus, 
kurie yra brangūs visam pa
sauliui.

Romos bombardavimas tę
sėsi apie dvi valandas. Bom
barduota dienos metu, kad tai 
kiniai būtų tiksliai pasiekia
mi. Iš 500 lėktuvų tik 5 negrį

Per Londoną LKFSB gavo 
slaptą, ilgoką pranešimą, nu
sakantį, kaip atkakliai lietu
viai spiriasi prieš okupantus 
nacius, nežiūrėdami sau dėl 
to susidarančio pavojaus. Čia 
paduodame svarbesnes datas 
ir žymesnius įvykius:

1943 m. vasario mėnesyje 
okupantai pasikvietė gen. St. 
Raštikį ir įtikinėjo jį, jog rei
kią lietuviams pasekti kaimy 
nų pavyzdžiu ir organizuoti 
Lietuvos legioną kovai prieš 
Rusiją. Esą, latviai ir estai 
tokio legiono prašę Fiurerio, 
o lietuviai nei tiesiog, nei per 
tarėjus tokio noro nepareiš- 
kę, - išmetinėjo vokiečių o- 
kupacinės valdžios atstovas. 
Dėl to ir Lietuvos ateitis pa
siliekanti neaiški. Okupantai 
iš Kubiliūno, Matulionio ir 
Rupšio sudarė komisiją „Lie
tuvos Legionui” kurti”.

Vasario 13 d. Dr. von Ren- 
teln pasikvietė pas save komi 
sijos narius, bet priimtas bu-

A s:

SICILIJOJE KOVOS SĖKMINGOS

mas labai pavykęs, nes sunai 
kinta visa eilė karinių vietų, 
kaip geležinkelių, amunicijos 
dirbtuvių.

Roma paskelbė, kad bom
bardavimo metu užmušti 166 
asmens, o sužeistųjų skai
čius siekiąs 1,659. Tarp nu
kentėjusių pastatų buvusi 
garsi senovinė San Lorenzo 
katedra. Vakare šią katedrą 
aplankė popiežius Pijus XH. 
Popiežius lankėsi tik vieno 
prelato lydimas. Jį visur su
tiko minios ir nuoširdžiai svei 
kino. Popiežius visiems sutei
kęs apaštališką palaiminimą.

Lakūnai pataikė ir į aero
dromus, kur sunaikinta ne tik 
angarai, bet ir aikštėse buvę 
lėktuvai. Daug kur kilo gai
srai. Nukentėjo daugiausia 
tos geležinkelių vietos, pro 
kur italai ir vokiečiai siųsda-[v0 Kubiliūnas, su kuriuo

p. pirm. A. Ki- 
valdybai ir kuo 

į, dovaną.

[Ų KRIKŠTU
OS

pinigų. Dita 
bus sutrink

. Maspetho par. 
črykštytas Ro- 
s Ambrozaitis, 
ir Elenos Ain
ius. Krikšto tė- 
eonas Korsakas 
ikienė.
puota buvo nau- 
inų tėvų namuo- 
stuvio „seneliai” 
ir Rozalija Am- 
J. Ambrozaitis 
;io dr-jos pirmi- 
Yorko Lietuvių 

lybos narys.

PA®

ĮĮt Es3’ jai. j
l-*%ętus tarp Lietuvos

] nebuvo jokio ne
tūno. Abiejų valsty- 
itykiai buvo korektiš- 
Taip, be abejonės, bus 
u, per ilgiausius laiko- 
I. Daugiažvaigždė A- 
is vėliava visu garbin
ta pilna didybe plevė- 
sada, kai šalia jos sau 
įsančias vietas turės

5 namai, late 
Gražiose ir ps 
ti parkų, te 
stočių.

Kas nori i? os, Latvijos, Estijos ir 
nuosavybę, 
geros progose

Kreipkitės:

ažesnių valstybių ve-

IOLIAI KARIAI

Barbora Jurkai. 
skaitytojai, gyv. 

ri kariuomenėje 
us karius: Joną, 
entiną ir Petrą, 
iri broliai kariai 
. eina savo parei-

ASISULAUKĘ 
i JŪRININKO

Konstancija Mic- 
,ą savaitę labai 
Jų aplankyti at- 

inus Stanley, ku- 
natę dvejis metus, 
tevičius tarnauja 
le. Jis buvo Perlų 
japonai puolė iš 

)aug apkeliavęs, 
s, bet iš visur svei
ks . Pas savo tėvus 
• keletą dienų; Įle
is lankėsi Lietuvių

PRIŽIŪRĖTOJO

4 namui Williams- 
>0 ir 4 dideli kam- 
Šaukti savininką 
243 rytais ar po 4

J.W J m. Kapsukas Rusi j o- 
496 Grand S-tegavo „Priekalą”, prie 

Tel Eljbuvo susitelkę lietuvių
I išdavikai, išsižadėję 

r-----gautos laisvės, atsisukę
p i javo motinų. Viename 
021120b yje tada Kapsukas re- 

* ro Paleckio parašytą 
apie lankymąsi Sovie- 

sijoje. x 
ckis, tas pats, kurs su
irti raudonuoju kvizlin- 
da lankėsi Maskvoje 
e su muziku Dvarionu 
:ęs parašė knygą, ku- 

SteD^ tereiškė, kad Sovietija
< :iniu ir net ekonominiu 

om 7-u jam aįr0(jė grynas 
•das”.
sukas „Priekale” už to- 
lisakymą Paleckį išva- 

.... .lietuvišku buržujum”. 
1^" 1940 metais šis „lietu- 
il buržujus” Maskvai 
M vo geriausias „liaudies 

’. Jis ir šiandie tebe- 
komedijas Maskvoje, 

amas medalius tokiems 
Į išdavikams ir išvers- 
'iams, kaip Liudui Gi- 
kitiems silpnavaliams. 

_ Dkjem^ imunistus iš buržujaus 
, greitai pasidaryti ti- 
iu proletaru, jei tik 
i atsižadėti visko, kas 
niam žmogui brangu.j — * —
ujienose” birželio 23 d. 
terašyta, kad Brookly- 
tininkai savo susirinki- 
vietėsi iš Sirvydo ru
jai paruošto referato”, 
je” liepos 19 V. Širvy- 

Įasisako parašęs tauti-

Teikiamas ■ 
patikrinių 
AKINIAI F 
kainomis p?
8i|sW

H

Sąjungininkai diena iš die
nos, valanda iš valandos Sici
lijoje žygiuoja pirmyn visais 
frontais. Rytiniame pakrašty 
je anglai pasiekė Catanijos 
ribų, o vakariniame pakraš
tyje amerikiečiai užėmė Agri 
gen tą ir vidurio kriptyje drau 
ge su kanadiečiais užėmė En- 
nos miestą, kurs yra svarbiau 
sias Sicilijos salos susisieki

tiduoda ginklus, mielai ben
dradarbiauja su; okupacijos 
administracijos atstovais.

Šaudo Ir Šaudo

alį mo e^ntra^Sąjųngininkams šj

t bent kiek apjU'vtfiiK.'jArirT^’ 
^patinkamus, o plačiojoj višuo 
menėj pasitikėjimo turinčius 
asmenis.

Rimvydžiui, rodos, galėjo 
užtekti polemizuotis kultū
ringai, kaip universitetą bai
gusiam ir net teisių fakulte
to asistento pareigas 
šiam asmeniui. Bet ne jam [neapkęsdami vokiečių. Sąjun- 
tai padaryti... Jis drabstosi Įgininkai jau valdo pusę Sici- 
piemeniškiausiais pravar
džiavimais ne tik Jurgėlos, 
bet ir pulk. Griniaus, ir prof. 
Pakšto adresu.

Jo „puolimai” neverti jo
kio atsakymo, tik tenka ap
gailestauti, kad Lietuvos mo
kyklų auklėtinis, inteligentų 
šeimos asmuo, neparodo nė 
krislelio Lietuvos jaunosios 
šviesuomenės kultūringumo 
ir pažangos, apie ką A.meri- 
kos lietuvių jaunuomenei tiek 
daug čia prikalbėta. Gaila, 
kad Amerikos lietuvių spau
doje susiranda „forumą” to
kie „nublicistai”.

Roma, amžinasis miestas, 
krikščionybės židinys, didžių 
paminklų centras, liepos 19 d. 
skendo liepsnose; dūmuose ir, 
daugelyje vietų, šviežiuose 
griuvėsiuose. Amerikos lėk
tuvai dienos metu skynė ka
rinius taikinius.

Kiekvienam kultūringam 
žmogui gaila Romos. Gaila, 
kad ji turėjo būti bombarduo
ta. Yra visokių šauksmų dėl 
to.

Romos fašistų radijas ske- 
rėčiojasi, šneka apie kultūros 
naikinimą. Bet ar turi teisės 
laukti pasaulio užuojautos 
verkšleną fašistai ? Ar kas 
klausys balso tų, kurie ana
me Didžiajame Penktadieny- 

: je puolė ir naikino albanus? 
i Ar turi teisės skųstis tie, ku

rie skerdė etiopus, kurie iš 
pasalų smogė durklą prancū
zams, kurie bombardavo Lon-

■ doną? — * —
Buenos Aires išėjo Ant. 

. Vaičiulaičio parašyta lietuvių
■ literatūros istorijos ir rašy- 
• tojų įvertinimo knyga. Ispa-

ėju-

šimtys tūkstančių italų ir vo
kiečių karių, kurių tarpe keli 
italų generolai.

Italų kariuomenės daliniai, 
kuriems vadovauja vokiečiai 
karininkai, turėjo visą eilę su 
kilimų-jie noriai pasiduoda 
Sąjungininkams, baisiausiai

lijos salos. Užimtoje dalyje 
gyventojai laikosi ramiai, a-

Valdžios Įstaigose 
3,029,000 Asmenų
Washington. — Gegužės 

mėnesį Amerikos valdžios įs
taigose tarnavo 3,029,000 as
mens, kurių tarpe apie vienas 
milijonas moterų.

Tarnautojų skaičius vis dar 
auga.

Londonas. — Čia sustojo 
generolas Giraud, prancūzų 
išlaisvininmo komiteto pirmi
ninkas. Jis atvyko iš Ameri
kos ir !
prezidento Roosevelto ir Ka
nados vyriausybės pakvies
tas.

Paryžiuje praeitą savaitę 
sušaudyta 15 prąncūzų. Tuo- 
mi atkeršyta už vieno vokie
čio karininko nužudymą. Sv. 
šaudytieji buvoj^^^.

Šveicarijoje>>:^''-11 a žinių, 
kad Alzase vokiečiai vėl su
šaudė šešis jaunuolius, kaip 
dalyvavusius prieš vokiško j e 
propagandoje.

vo papildomus dalinius ir gin
klus į Siciliją.

Amerikos katalikų vysku
pų tarybos pirmininkas ar
kivyskupas Mooney pareiškė 
didelio apgailestavimo ir nu
sistebėjimo dėl Romos bom
bardavimo, tačiau ir nurodė, 
kad niekas rimtai nežiūrės į 
„fašistų propagandos kroko- 
diliškas ašaras”. Arkivysku
pas pažymėjo, kad italų vy
riausybė g-alėjo^išvengti Ro- 

kurios įu^ĮCE i ~

Nežiūrint į vairių 
vimų, arkiviyskupas Mooney 
pareiškė, kad Romos bom
bardavimas išstato pavojun 
„moralinį idealizmą, kurs iš
skiria ir kilnina mūsų bylą”.

78 Montague Št” ‘ iei ji bŪ- 
is hereby given" 'iestu.

kalbėjosi apie pusę valandos. 
Jis išėjęs pareiškė, kad nie
kas iš komisijos narių negali 
eiti namo, o turi visi važiuoti 
į Rygą. Kubiliūnas net nepa
sakė, ar jis patiekęs komisi
jos ir tarėjų nuomonę vokie
čiams. Išvyko. Vasario 19 d. 
Rygon pakviesti visi tarėjai 
ir ten vasario 20 d. buvo ra
ginami skelbti mobilizaciją į 
legioną. Tarėjai nesutiko be 
sąlygų atiduoti Lietuvos jau
nimą vokiečiams. SS vadas 
Jakel ir Wysockis nekantrau

įTVt.- J r o <4,1 ocrinn o a

RUSAI ATIDARĖ VASAROS PUOLIMU
Čia jie gali susilaukti Stalin
grado likimo, kur jų didžiu
liai daliniai buvo apsupti ir 
sunaikinti.

Vokiečių radijas pripažįs
ta, kad rusų fronte dabar ei
nančios baisiausios kautynės, 
kokių šiame fronte dar nėra 
buvę. Vokiečiai skelbia, kad 
rusai puolą visu frontu su 
naujausiais rusų ir Ameri
kos tankais. Vokiečiai ten tu
rį mažiau ir karių ir ginklų. 
Vokiečių nuomone, kaip vie- 
,šai Berlynas skelbia, dabar 
'rusai išstato visas savo jė- 

čia vokiečiams yra didelio pa- &as> tačiau prieš jas būsią 
vojaus patekti į rusų pinkles, atsilaikyta.

Maskva. - Liepos 20 d. ru
sų kariuomenė pradėjo pirmą 
vasaros puolimą 450 mylių 
puolime nuo Oriolo į pietus ir 
perėjo Doneco ir Miuso upes. 
Belgorodo apylinkėje vokie
čiai atstumti apie 7 mylias, 
užmušta daug vokiečių, su
naikinta daug jų tankų. Nau
jam rusų žygiui vadovaująs 
pats Stalinas, kurs atvykęs 
į frontą.

Į šiaurę nuo Oriolo miesto 
rusai esą prisiartinę svar
baus Oriolo-Briansko geležin 
kelio. Oriolo miestas baigia-| 
mas apsupti iš trijų šonų iri

vistiek bus sudarytas, ar 
kas nori, ar ne.

Parvykstantieji namo tarė 
jai jau pamatė Šiauliuose ir 
Kaune iškabintus atsišauki
mus, kviečiančius vyrus į le
gioną. Gestapo šefas Jaeger 
norėjo įtraukti pagalbon ark. 
Skvirecką, bet Ekscelencija 
Kauno arkivyskupas nesida
vė įpainiojamas ir gestapo še 
fas net negavo pas jį norėtos 
audiencijos.

Nacis trenkė į stalą.
Vokiečiai ėmėsi tarėjų. 

Juos kovo 1 d. buvo sukvie
tęs P. Kubiliūnas ir raginęs 
paklusti vokiečių. Sudarytas

naujas atsišaukimas, po ku
riuo pasirašė gen. von Ren- 
teln, gen. Just ir policijos še
fas Wysockis. Kovo 2 d. vo
kiečiai sukvietę Tarėjų posė
dį, iš vakaro prieš tai visus 
po vieną įtikinėję, jog būti
nai turįs būti sudarytas le
gionas. Jiems atrodė, kad ta
rėjai pilnai pritarią. Posėdy
je, kurs buvo pirmutinis vie
šas posėdis, nes okupantai ta 
rėjus laikė iki šiol tik žinybų 
viršininkais, įvyko įdomus pa 
sikalbėjimas.

Tarėjai nuėjo pasirengę rei 
kalauti Lietuvai nepriklauso
mybės pirmiau, negu kalbėtis 
legiono reikalu, bet vokiečiai 
pareiškę: — Ponai, mūsų ge
nerolai užimti karu, todėl a- 
tidėdami politinius klausi
mus, svarstysim vien legiono 
reikalą.” Matydamas, kad lie 
tuviai nelinksta prie to legio
no, Renteln pagrasino išlei- 
siąs specialų įsakymą, kuriuo 
Lietuviai varu būsią imami 
kariuomenėn. Tada Mackevi
čius paklausęs: „Ar tai bus 
suderinta su tarptautine tei
se?” Vienas vokiečių į tai at
siliepęs: Europoj bus nauja 
tvarka, nauja tarptautinė tei
sė ir su ja bus suderinti šie 
reikalai.

Vienas iš tarėjų prasita
ręs: „Lietuvių tauta nebuvo 
pamestinukas, ji tiek sena, 
kaip ir vokiečių tauta. Lie
tuva sudarė viduramžyje im
periją nuo Baltijos ijii Juodų
jų jūrų. Lietuviai! biivo tris 
kartus apgulę Maskvą ir ją 
paėmė.” , ■

Ter vbkiečfa^^bu^ę 
daug, nes tai buvo kaip tik 
po paskutiniųjų pralaimėji
mų rytų fronte. Renteln kum- 
ščia drožęs į stalą ir pasa
kęs: Mano ponai, prašau at
minti, jog kalbatės su didžio
jo Reicho įgaliotiniais. Tarė
jas Matulionis pareiškęs, jog 
tik Lietuvos valdžia gali mo
bilizuoti vyrus ir todėl pir
miausiai kurtina vyriausybė, 
bet vokiečiai atsisakė ir pas
tatė klausimą: ar lietuviai ei
ną prieš bolševikus, ar už bol 
ševikus. Jei prieš — turi kur
ti legioną, jei už — tai vo
kiečiai padarysią išvadas.

(užbaiga 2 pslp.)

JAPONAMS NEDUODA RAMUMO

Kanados, kur buvo i DIKTATORIAI VĖL BUVO SUSITIKĘ

niškai ją paruošė „Amerikos” 
bendradarbis K. Verax. Kny
ga išleista gražiai. Tai vertin
gas kūrinys ispaniškai kal
bantiems su lietuvių kultūri
niais laimėjimais supažindin
ti.

Argentinoje Lietuva ir lie
tuviais plačiai domimasi, to
dėl A. Vaičiulaičio knyga pa
sirodė kaip tik laiku. Įvai
riuose jos laikraščiuose mi
nėtas Verax dažnai parašo 
apie Lietuvą ir jos proble
mas. Lietuvos pasiuntinybė 
Argentinoje veikia kaip su
vereninės valstybės įstaiga, 
naudodamasi visomis teisė
mis ir privilegijomis.

Šiandien Lietuvos valsty
binės įstaigos laisvai veikia 
Vatikane, Washingtone ir Bu
enos Aires. Jos veikia dar

Kai Amerikos lakūnai bom 
bardavo Romoje geležinkelių 
centrus ir kitas svarbias ka
rines vietoves, Mussolini bu
vo susitikęs viename šiauri
nės Italijos miestelyje su sa
vo viršininku Hitleriu. Abu 
jie tarėsi labai „nuoširdžio
je atmosferoje”. Prieš jų su
sitikimą kelias dienas posė
džiavo Italijos ir Vokietijos 
kariuomenių štabų atsako- 
mingi asmens.

Manoma, kad Mussolini pra 
šęs didesnės vokiečių para
mos Sicilijai ir visai Italijai 
ginti. Paskutinį kartą juodu 
buvo susitikę balandžio 7 d. 
Zalcburge, kai ašies padėtis 
Tunisijoje buvo labai pavo
jinga.

Kadangi Hitleris atvyko į 
Italiją, o ne Mussolini į Vokie 
tiją, todėl spėliojama, kad Hit 
įleris norėjęs padrąsinti savo

nelaimingą partnerį, kad ir 
toliau laikytųsi sąjungoje, 
kuriai gresia artimo sugriuvi 
mo pavojus.

Ramiajame vandenyne ja
ponai vėl mėgino padidinti sa 
vo dalinius. Į Kolombangaros 
salą jie siuntė kelius laivus, 
bet amerikiečių lakūnai juos 
užklupo: Vėlios įlankoje lie
pos 21 d. anksti ryte nuskan
dinta trys japonų lavai. Apie 
tai pranešė generolo Mac- 
Arthur štabas.

Šios naujos kautynės 
pasilpnino japonų jėgas, 
ponų laivus puolė įvairių

vėl
Ja- 
rū-

šių lėktuvai. Nenuskandinti 
japonų laivai pabėgo, nepasie 
kę savo tikslo, šiose kautynė
se amerikiečiai neteko 4 bom
bonešių.

Saliamono salų fronte nuo 
sausio 30 d. nuskandinta 23 
japonų kariniai laivai 

Maskvai Nepatinka
Mažos Tautos

IŠGABENO 25,000 LIETUVOS VAIKŲ
Lenkų agentūra „Pat” š. 

m. geg. 16 d. paskelbė, kad 
okupantai vokiečiai iš Lietu
vos išgabenę apie 25,000 vai
kų 4-12 m. amžiaus. Dides
niuosius vokiečiai paskirstę 
tarp ūkininkų Vokietijoje. 
Ūkininkas turėjęs už kiekvie
ną vaiką įmokėti 40 markių. 
Mažesnieji esą suburti buvu
siame Dancigo koridoriuje, 
kur jie įkurdinti stovyklose 
ir numatyta juos suvokietin
ti.

Kairas. — Amerikos vy 
riausybės stebėtojai Egipto

sostinėje yra pareiškę, kad A- 
merikos parama Sovietų Są
jungai taip padidėjo, kad ru
sai nesuskumba jos išsikrau
ti, sutvarkyti ir į kovos fron
tus nusiųsti. Amerikos para
ma ginklais ir kitokiomis 
priemonėmis dabar eina per 
Persiją. Apskaičiuojama, kad 
per mėnesį Rusijai nu
siunčiama įvairios paramos 
daugiau milijonas tonų.

Persijos įlankoje, kur kro
viniai iškraunami, labai sun
kios darbo sąlygos dėl kli
mato šiltumo. Dažnai ten sun 
kius darbus galima atlikti tik 
nakties metu.

Maskva. — Sovietinis lai
kraštis „Karas ir Darbo Kla
sės” liepos 18 d. paskelbė 
straipsnį, kuriame kritikuoja 
ma Amerikoje leidžiami He- 
arsto laikraščiai, buvęs pre
zidentas Hoover, buvęs Ru
sijoje Amerikos ambasado
rius Bullitt. Minėti laikraš
čiai ir asmens puolami už 
organizavimą „pokarinio at
statymo planų, priešingų, 
Sovietų Sąjungai.”

Ypatingai kritikuojama ir 
priešinamasi vadinamam „len 
kų planui” sudaryti rytų Eu
ropos mažų ir vidutinio dy
džio valstybių federaciją. 
Toks planas esąs neva nu
kreiptas prieš būsimas vokie
čių agresijas, bet jis nema
žiau esąs nukreiptas ir prieš 
Sovietų Sąjungą.
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senovės

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

KONFERENCIJOS REIKALU
Amerikos Lietuvių Konferencijos reikalu iš esmės jau 

esame pasisakę. Pasisakėme aiškiai, atvirai ir drąsiai — 
, teigiama prasme. Mums atrodo, kad konferencija gražiai 
pasiseks. Ji kitaip ir negali praeiti, nes visi patriotiški lie
tuviai yra sveikai nusiteikę ir Amerikos karo pergalei užti
krinti ir laisvai, nepriklausomai, demokratinei Lietuvai at
statyti, bei jos vargstantiems žmonėms padėti.

’* Esame pasisakę, kad šaukiamai konferencijai užtektų 
ir 100 atstovų. Chicagos laikraščiai skelbia šūkį, kad jon 
turėtų susirinkti tarp 200 ir 300 atstovų. Džiugu, kad Chi- 
caga optimistiškai į konferencijos dalyvių skaičių žiūri. 
Bet netaip jau svarbu turėti didelį skaičių atstovų. Mums 
atrodo, svarbiau turėti atstovų iš kiek galima daugiau vie
tų. Reikia, kad toje konferencijoje sutiktume šviesius lie
tuviškus veidus iš įvairiausių vietovių. Joje turėtų būti at
stovaujama kiekvienai Amerikos valstybei, kur tik didesnis 
lietuvių skaičius gyvena.

Visu nuoširdumu ir atvirumu kviečiame visus „Ame
rikos” skaitytojus uoliai pasidarbuoti, kad iš kiekvieno 
miesto, kur tik gyvena didesnis skaičius lietuvių, atsirastų 
atstovų, kurie vyktų Pittsburghan rugsėjo 2 — 3 d. d., į 
Amerikos Lietuvių Konferenciją. Konferencijos durys ati
darytos labai plačiai visiems geros valios lietuviams ame
rikiečiams, kurie yra ištikimi Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir trokšta laisvos, nepriklausomos, demokratinės Lie
tuvos atsteigimo. Riba labai aiški, kas ton konferencijon 
kviečiamas.

Svarbu taip pat parūpinti Amerikos Lietuvių Tarybai 
ir medžiaginės paspirties. Todėl visiškai tinkama būtų, jei 
draugijos ir atskiri asmens konferencijos proga paskirtų 
atitinkamo dydžio aukas Amerikos Lietuvių Tarybai, kad 
ji pajėgtų įvykdyti tuos darbus, kuriuos jai patikės bei 
paves Amerikos Lietuvių Konferencija. Laiko nedaug — 
tik vienas mėnuo. Subruskime visi, kurie tik turime gali
mumo padirbėti, kad Amerikos Lietuvių Konferencija pra
eitų užtąrnautu ir laukiamu pasisekimu.

Čia (itsimintina, kad rugsėjo 9 d. bus pradėtas naujas 
Jungtini^ Amerikos Valstybių Karo Pergalės Paskolos Va- 

bus vykdomas karo bonų lakštų platinimu.

Sicilijos sala nuo 
laikų viliojo žmonių vaizduo
tę ir pačius žmones. Homero 
„Odisėjoj” minimos pabaisos 
Scilė ir Charibdė, kurios riju
sios praplaukiančius jūrei
vius, gyveno tarp Sicilijos sa
los ir Italijos sausažemio — 
dar ir šiandien ten randame 
vietovardžių, kurie skambėjo 
Homero poezijoj prieš kelis 
tūkstančius metų.

Mūsų dienomis patekti į Si
ciliją nebuvo jokių pavojų. 
Senovės pabaisos jau nerijo 
keleivių. Galėjai atvažiuoti 
traukiniu į Reggio Calabrio, 
o iš čia, neišlipdamas iš va
gono, laivu persikeldavai per 
Mesinos sąsiaurį į Mesinos 
miestą. Tai labai trumpa ke
lionė.

Mesinos miestas jau seniai 
buvo žinomas. Vokiečių poe
tas Schilleris ten nukėlė vie
nos savo dramos veiksmą. 
Prieš keliasdešimt metų Me
sina buvo liūdnai išgarsėjus: 
žemės drebėjimas sugriovė 
miestą ir tuose griuvėsiuose 
palaidojo tūkstančius žmo
nių. Toji nelaimė buvo tokia 
didelė, kad savo baisumu ji

kio miesto nė didesnių sody
bų: visiškoj laukų tylumoj ir 
vienatvėj stovi ten ;
šio akmens kolonos
užmarštyje apmąsto i
nas, kada aplinkui 

džiaugsmu ir

pageltu- 
ir savo 

anas die 
gyveni-

■ darbu

Kenuvus ir varveKdiTu^
jau uabar draugijos ir asmens galėtų apsisvarstyti ir nu
spręsti, kokiu pajėgumu bus galima prisidėti prie naujo 
Amerikos Finansinio Vajaus. Tai labai svarbu. Jei visi ge
rai pasiruoštume, Konferencijoje galėtume paskelbti ne tik 
už kiek karo bonų amerikiečiai lietuviai jau yra išpirkę, 
bet ir kokia suma prisidės naujame vajuje.

Rugpiūčio mėnuo, tiesa, savo šilima nelabai patogus 
Konferencijos ruošai, bet ar karščiai stabdo didžiuosius mū
šius, kur lemiama viso civilizuoto pasaulio ateitis ? Būkime 
šį mėnesį kovojančių karių dvasios. Pasijudinkime! Jei 
Lietuvos žmonės, kęsdami sunkią verguvės naštą, aukojasi 
esame pasisakę. Pasisakome aiškiai, atvirai ir drąsiai — 
vybes, kodėl mes, laisvo krašto laisvi piliečiai, savo ken
čiančių vientaučių gerovei negalėtume gerokai bent pa
krutėti?

AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA 
ĮVYKS RUGSĖJO 2-3 D. D.

Amerikos Lietuvių Taryba 
šiuo praneša gerbiamai visuo
menei, kad rugsėjo mėnesio 
pradžioje, 2 ir 3 d., yra šau
kiama lietuvių draugijų, ko
lonijų ir spaudos atstovų kon
ferencija, turėdama galvoje 
šiuos svarbiausius reikalus:

1. Pareikšti vieningą Ame
rikos lietuvių nusistatymą 
remti Jungtinių Amerikos 
Valstybių karo pastangas iki 
pilnos pergalės laimėjimo ir 
besąlyginio priešo pasidavi
mo.

2. Apsvarstyti veikimo bū
dus, kad po šio karo būtų į- 
gyvendinti Vakarų Demokra
tijų tikslai, kurie yra išreikš
ti Atlanto Čarteryje ir Wash
ington© Deklaracijoje, ypa
tingai kiek jie liečia mažųjų 
tautų ateitį.

3. Apsvarstyti, kuo Ame
rikos lietuviai gali prisidėti 
prie Lietuvos išvadavimo iš 
nacių jungo ir jos atstatymo, 
kaipo Nepriklausomos Demo
kratiniais Pagrindais sutvar
kytos Respublikos; ir Nepri
klausomos Lietuvos vieta bū
simoje Europoje ir pasaulio 
taikos sistemoje.

4. Lietuvos tremtinių šel
pimo klausimas ir materia
linės pagelbos ruošimas ka
ro nualintai Lietuvai.

5. Didesnis Amerikos lietu
vių jėgų subendrinimas au
kščiau paminėtiems reika
lams.

ŠI AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONFERENCIJA įvyks Pit- 
tsburghe (Pa.). Rengimo ko
mitetas, kurį Amerikos Lietu 
vių Taryba įgaliojo rūpintis 
konferencijos organizavimo 
reikalais vietoje, yra sudary
ta iš šių asmenų: Povilas Dar 
gis, pirmininkas (25 Strauss 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.); 
Juozas B. Tamkevičius, sekre 
torius; Petras Pivoriūnas, iž
dininkas.

Vieta konferencijai jau pa
imta, būtent: William Penn 
Hotel, 17-tam aukšte, Urban 
Room svetainėje. Rengimo 
Komitetas rengia taip pat ir 
banketą, kuris įvyks pirmos 
konferencijos dienos (rugsė
jo 2-ros) vakare.

Amerikos lietuvių organi
zacijos, kurios pritaria auk
ščiau išdėstytiems konferen
cijos tikslams ir principams, 
yra šiuomi kviečiamos rinkti 
į ją atstovus tokiu būdu:

Centralinės organizacijos 
iš kurių atstovų yra sudaryta 
Amerikos Lietuvių Taryba— 
po 3 delegatus;

Laikraščiai — po 1 delega
tą;

Draugijos, kuopos, klubai

LIETUVIAI NEPASIDUODA KLASr

ir t.t. — po 1 delegatą; drau
gija, turinti virš 100 narių, 
renka, be to, dar po 1 delega
tą nuo kiekvienų 50 narių.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriai ir šiaip bendri ko
lonijų komitetai — po 3 dele
gatus.

Atsižvelgiant į dabartinius 
karo laikus, sėkmingesniam 
konferencijos suorganizavi
mui yra pageidaujama, kad 
delegatai iš anksto būtų užre
gistruojami ALT centre. To
dėl prašome, kad mandatai (į 
galiojimai) delegatams būtų j 
rašomi d 
na kojlti dėžę saldainiu lai-

^o-viena^Dr. P. Grigaitis;
1739 So. Halsted St., Chi
cago, III.), antrą kopiją de-; 
gatas atsiveš į konferenei 
ją. Prašoma, kad įgaliojime 
būtų pažymėta delegato var- 
das-pavardė, jo adresas, drau 
gijos vardas ir jos narių skai
čius.

Dideliems darbams, kurie 
yra numatyti šios Amerikos 
Lietuvių Konferencijos pro
gramoje, reikės lėšų. Prašo
me tad gerbiamų draugijų, 
renkant delegatus, neužmirš
ti ir apie materialinį Ameri
kos Lietuvių Tarybos parėmi
mą. Draugijos, kurios dėl vie
nos ar kitos kliūties neište
sės atsiųsti savo atstovų, tu
ri progą prisidėti geru žodžiu 
ir auka.

Nereikia aiškinti, kaip svar 
bu dabar yra mums, Ameri
kos lietuviams, pareikšti sa
vo balsą, kuomet karo mū
šiuose yra sprendžiamas žmo 
nijos likimas ir mūsų gimto
jo krašto laisvės klausimas. 
Taigi pasitikime, kad gerbia
ma visuomenė gyvai atsilieps 
į šį mūsų kvietimą ir pasi
stengs, kad AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONFERENCI
JA būtų visais atžvilgiais sek 
minga.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

L. Šimutis, Pirm.
Dr. P. Grigaitis, Sekr.
M. Vaidyla, Ižd.

NARIAI:
F. J. Bagočius,

So. Boston, Mass.
V. T. Kvetkus, 
Wilkes-Barre, Pa.

Juozas B. Laučka, 
Brooklyn, N. Y.

ST. Michelson,
So. Boston, Mass.

Peter L. Pivorunas, 
Pittsburgh, Pa.

J. V. Stilson,
Brooklyn, N. Y.

Kun.J. švagždys, 
Brockton, Mass.

Dr. M. J. Vinikas,
New York, N. Y.

'■."j < ■■

sukrėtė visą pasaulį. Dabar 
Mesina buvo atsistačiusi, at
rodė gražus, moderniškas 
miestas, svarbus geležinkelių mas 
ir laivų centras, pagrindinis skambėjo, 
kelias iš Italijos pusiasalio į 
pačią salą. Už tai tą miestą 
anglų ir amerikiečių lėktu
vai taip dažnai bombomis ap
mėto. Nesunku suprasti, kad 
ten vėl niūkso griuvėsių krū
vos, ypač aplink uostą ir ge
ležinkelio stotį.

Važiuojant rytiniu Sicili
jos pakraščiu, susiduriama 
su keletą garsių miestų. Ne 
vieno jų vardas yra dabar berta žiburių virtine, tarsi iš 
dažnai karo žiniose minimas. Spėrių nunerta. Pasikėlęs į

Taormina yra šauni pasil- kalnus, ten galėjai rasti nau- 
sio vieta. Ramiais laikais į jų grožybių ir meno turtų, 
ten iš Europos suvažiuodavo kaip garsiąją Monreale kate- 
nemaža žmonių pasilsėti, nuo drą.
žiemos šalčių pasislėpti. Ta- Drauge Palermo priminė 
ormina turi svarbių pamin- ir senovinius laikus, tik jau 
klų ir griuvėsių iš senovinių vėlybesnius, negu Sirakūzuo- 
laikų. se. Ten antai stovi bažnyčia,

Catania — tai įžymus pra- kurios stilius yra iš normanų 
monės miestas, vienas iš di- gadynės. Viduramžiais ši nar 
džiausiu saloje. Ten pat yra 
geras uostas. Catanios mies
tas reikšmingas ir tuo, kad 
čia susieina kelios geležinke
lio šakos. Žodžiu, iš čia leng
va kontroliuoti salą strate
giškai. Ligi paskutinių die
nų Catanijoj gyveno keli lie
tuviai saleziečiai.

Tarp Taorminos ir Catani- 
jos, kiek toliau į salos gilumą, 
savo snieguotą galvą kelia Et 
nos ugniakalnis. Jis savo di
dumu ir įspūdingumu viliojo 
į aukštumas daugel keliau
ninkų. Jo pakriaušėmis yra 
kopęs ir vienas kitas lietuvis, 
paskui savo įspūdžius knygo
se atpasakojęs. Etnos ir kitų 
Sicilijos vietų aprašymus ga
lima rasti nors ir A. Vienuo
lio knygose.

Už Catanijos netrukus pa
siekiama Augustą. Italai pas
kutiniu laiku iš šio miesto 
buvo padarę didelę laivyno 

’ ypač povandeniniams

Didžiausias, gal ir vaizdin
giausias Sicilijos miestas gu
li kitame salos šone. Tai Pa
lermo, gražių rūmų, brangių 
bažnyčių, turtingų sodų vie
ta, o taip pat ir puikus uos
tas. Gražu buvo vaikščioti po 
tiesias Palermo gatves ir ste
bėti kalnus, stūksančius ap
linkui įvairiomis formomis. 
Nakčia visa įlanka žėrėjo, nu-

si normanų giminė iš šiaurės 
atplaukė į aną pietų salą, įsi
gyveno joje, davė garsių ir 
smarkių valdovų, o paskui jie 
išnyko, naujų laikų ir galin
gesnių žmonių apveikti. Bet 
jų palikimas ištvėrė ligi mū
sų laikų ne tik kai kuriuose 
vaizdžiuose pastatuose, bet ir 
pačių žmonių kraujuje bei jų 
išorinėj išvaizdoj: nenuosta
bu pietinėje Sicilijoje susi
tikti šiandien italą su mėly
nomis šiauriečio akimis.

Taip Sicilija nuo senovės 
laikų buvo įvairių tautų ke
lias, kovų, garbės ir grožio lai 
mėjimų vieta. Ten kada nors 
gyveno pirmykštės tautos, 
kurias užėmė graikai, pavertę 
salą kultūros žiedu. Romė
nams Sicilija buvo derlingiau
siu aruodu, normanams — to
limų žygių vieta, italams — 
natūraliu savo krašto turtu.

Istorija vėl kartojasi. Se
nųjų graikų šventyklos ir su
griuvę. ių laieąj- pJį^uaaa—Jjun-

I pasigirti Y *^'a1ta, kaiy’viė- qa iš amžių miego ir stebi
nu iš savo galybės židinių.

Toliau pasiekiam Sirakū
zus. Tai vienas iš įdomiausių 
miestų visoj Sicilijoj. Jis ne 
tiek įdomus savo šiandienine 
dalimi, kiek senovės pamin
klais. Sirakūzų miestas aiš
kiai kalba apie tuos laikus, 
kada Sicilijos sala buvo grai
kų žemė ir kada patys Sira
kūzai buvo viena iš židinių 
senovinės Graikijos valdyto
se žemėse.Prieš pustrečio 
tūkstančio metų buvo tai žy
dintis prekybos, meno, moks
lų, valdžios centras. Iš ten 
laivai per Viduržemio mėly
nas vilnis pasiekdavo tolimas 
žemes. Ten gyveno garsusis 
Archimedas, ten teatruose, 
kurių griuvėsiai ir šiandien 
riogso, buvo vaidinami Grai
kijos dramaturgų veikalai.

Keistas ir nepaprastas 
jausmas apimdavo keliaunin
ką, mūsų dienomis atklydusį 
į senovės Sirakūzų griuvė
sius: jis pajusdavo savo gys- 
lose plakant praeitų dienų, 
Homero ir senovės graikų 
dvasią, gyvą ir tikrą. Jo au
syse tartum skambėjo di
džios, dabar išnykusios ir už
migusios praeities garsai ir 
veikalai. To senovės jausmo 
apimtas, galėjai ten ištisas 
valandas vaikščioti tarp griu
vėsių ir stebėti, kokių dide
lių darbų buvo pasiekę anie 
senovės vyrai. Kai kuriais jų 
meno, mokslo ir minties tur
tais mes ir šiandien gyvena
me ir savo kultūrinį paveldė
jimą remiame.

Su ta pačia graikų senove 
susitinkam Agrigento mies
te. čionai, miesto apylinkėse, 
laukų vienumoje iškilmingos 
ir rimtos niūkso graikų šven
tyklos. Jos buvo ir tebėra vie
na iš Sicilijos įdomybių, pa
traukusių žmones iš įvairių 
pasaulio kampų. Be Agrigen
to, Italijoj dar ir kitose vie
tose randam gerai išlikusių 
senosios Graikijos šventyklų. 
Dar keliose vietose jų yra pa
čioje Sicilijoje; tik sunkokai 
jos pasiekiamos. Ten nėra jo-

naujus kariauninkus ir nu
galėtojus.

Ekio Laidotuves
Washington. — Liepos 10 

dieną čia įvyko liūdnos ir įs
pūdingos apeigos: atsisveiki
nimas su a.a. Liudviku Ekiu, 
buvusiu Latvijos Ministeriu 
Lietuvai. Dr. Ekis čia staiga 
pasimirė liepos 7 d., palikda
mas žmoną ir studentą sūnų. 
Velionis Ekis ilgoką laiką yra 
buvęs Latvijos finansų minis
teriu, dabar buvo finansiniu 
ir ekonominiu patarėju prie 
Latvijos Pasiuntinybės. Jis 
yra parašęs keletą vertingų 
veikalų.

Lietuvoje būdamas, jis lai
mėjo kauniečių draugiškumą 
ir Lietuvos Prezidento buvo 
apdovanotas aukštu garbės 
ženklu. Latvija neteko uolaus 
darbininko, Lietuva — kai
myno bičiulio.

Jo kūno palaikai bus per
kelti Latvijon, kai jos lais
vė bus atstatyta karui pasi
baigus. Pamaldoms vadova
vo K. Purgailis, baptistų dva
sininkas, latvių laikraščio 
„Dranga Vesti” redaktorius.

Sergantį Lietuvos Ministe
rs atstovavo ponia Žadeikie- 
nė ir p. Rajeckas.

Tą pat dieną jiems teko da
lyvauti ir kito kaimyno, ge
nerolo Sikorskio, gedulingo
se pamaldose ir pareikšti Lie
tuvos užuojautą Lenkijos at
stovui.

ŠVEDŲ LAIVAI PLAUKIA

(pradžia 1 pslp.)

Po didelio spaudimo šalia 
Kubiliūno sutikę pasirašyti 
atsišaukimą į lietuvių tautą 
tik Germantas ir Dr. Paukš
tis, bet ir tas atsišaukimas 
daugiausia raginęs eiti savo 
pareigas ir buvęs atsargiai 

' parašytas. Be to, vokiečiams 
buvo įteiktas tarėjų paruoš- 

, tas memorandumas, reikalau 
j ant Lietuvai laisvės.

Slapta krivūlė po Lietuvą
Lietuvos Tautinis Komite

tas pasiuntė savo krivulę ir 
1 visas kraštas tuoj žinojo, kad 

nereikia eiti į kariuomenę. 
Studentai išsislapstė, gimna
zijų vyr. klasių moksleiviai 
išnyko. Visur sklido gandas: 
vokiečiai neturi teisės mobili
zuoti! Tai gali padaryti vien 
Lietuvos vyriausybė!

Naciai nenorėjo pasiduoti. 
Paleido iš kalėjimo per 70 
kriminalistų su sąlyga, kad 
stos į legioną. Kitą tiek su- 

1 čiupo nesuspėjusių pasišalin
ti. Ir susidarė „pirmasis sa
vanorių dalinys” iš 150 vyrų. 

; Kovo 20 d. ties Įgulos bažny
čia buvo jų „išleistuvės” su 

■ gen. Justo ir Kubiliūno kal
bomis. Orkestras palydėjo 

! „savanorius” į stotį. Lipo į 
gėlėmis papuoštus vagonus, 
bet.... tuo momentu 21 „sava
noris” pajėgė iš vagonų iš
nykti ir pasislėpti. Tikrai ne
žinia, ar kiek liko tų savano
rių pavažiavus kelias tarps- 
totis.

Sunkios represijos
Kol susidarė minėtas legio

nas, vokiečiai skelbė, esą Lie
tuva bus nepriklausoma, jei 
vyrai stos kariuomenėn. Ko
vo 14 d. von Renteln parvyko 
iš Rygos su Himleriu, vokie
čių Gestapo viršininku. Tarė
si kas daryti su lietuviais. 
Himleris pataręs represijas. 
Tuo keliu ir pasukta: kovo 17 
(L UŽdgJ’ė VArsi

Ygu.Ssfi?'’ ‘KlJf’"1 aukštesniųjų \ 
mokyklų, suėmė nesutikusius 
atsišaukimo pasirašyti šešis 
tarėjus, apie 50 profesorių, 
sunaikino dalį Vilniaus ir Kau 
no bibliotekų, sudaužė ir iš
vežė per 2,000 plokštelių su 
liaudies dainomis, sudegino 
dalį lietuvių kalbos žodyno, 
sunaikino kai kurių fakulte
tų įrengimus, ir vykdė kitas

represijas, apie kun 
buvo skelbta. Gesta]! 
do gandus, esą sudar :^a 
suomenės sąrašai ir 
išžudyti... Kubiliūnas 7^ 
sudaryti tiltą tarp o 
ir lietuvių, nes iš tiki 
stapo šėlo.
Vykdami į konferen 

rašė testamentu
Kovo 23 d. Kubilii 

kvietė Kaunan visi 
veikėjų pasitarimą, 
tautą paskelbti atsis 
Prof. Končius pareis 
lįs po atsišaukimu p 
ti. Tą patį pasakė I 
kas. Kiti abejojo, be 
jaus dieną visų jų, m 
dalyvavusių posėdyj 
nų, parašai buvo p( 
atsišaukimu okupant 
ti, paskelbti laikn 
Minėtame posėdyje • 
nas pasakęs, kad bus 
ma Lietuvos konfere 

; tikrųjų, visose apskri 
daryta visuomenės ] 
pasitarimai (juos kv aį 
skričių viršininkai) i 
kta po 3-5 atstovus , 
renciją. Ji turėjo įvįi 
vo 28 d., atidėta į ko1 ; 
o įvyko tik balandžio 
lyvavo 93 veikėjai. : 
nepasitikėjo vokiečia 
išvykdami namuose j 
testamentus....

Nauja nacių apgi
Atvykęs į konferen 

sėdį Kubiliūnas p 
tris rezoliucijas ir ; 
namo. Rytojaus dien 
čių laikraščiai paskel 
„Lietuvos Konferenei 
zoliucijas” ir padėjo 
žiškos parašą. Jis bu 
ferencijos pirmininkų

Supratę apgaulę, 91 
vų padavė memoranda 
tleriui, patys paširdį 
vardais, pavardėmis ii- 
ris atstovauja. Memoj- 
me yra ir M. Biržišl i
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iriešui\an- 
ir Detroito
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tis — Vilkaviškio kun araq 
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snys ir Edv. Vaišnora -?įeį

orge C. Mar- 
tabo viršinin- 
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BELGIJOS TAUTINE ŠVENTĖJ
SEPTINTI M

Stockholmas. — Du nauji 
Švedijos laivai liepos 18 d. 
išplaukė į New Orleans. Lai
vai, vienas 17,300 tonų, kitas 
- 10,000, visai nauji ir atlie
ka pirmą kelionę per Atlan
tą.

Švedai savo naujiems lai
vams plaukti gavo leidimą iš 
abiejų kariaujančių pusių.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais,

Vienas iš pačių šviesiausių j viską suardė naciai, 
1 ■’ čia šeimininkauja nu (į, 

m. gegužės mėnesio. B' 
naciai sudegino vieną 
garsiausių visame pas 
— Luveno kat. unive 
boblioteką, sunaikind 
pie 700,000 knygų. j 

Nacių okupacija E 
yra labai sunki. Iki š 
esą sušaudyta apie 3,0 
gų patrijotų; viduti 
naciai kas mėnesį suša 
100 belgų. Gi į kalėjinį 
grūdama kas mėnuo pa 
-4,000 naujų žmonių i] 
tiek pat kas mėnuo išv| 
į Vokietiją darbams,■ 
metų kovo mėnesyje^ 
praneša „News Frontą 
gium”, priverstiniems! 
bams išgabenta apie | 
belgų. Kadangi nacia 
sakė leisti drauge važit 
nigams, kurie aprūpii 
tremtųjų religinius re 
tai daugelis belgų kuniį 
sirengė darbininkais,* 
darbininkų korteles ii 
žiavo drauge, kad ir st 
mi save pavojun, bet pfl 
pagelbėti savo vientau 

. , .v. . ,Apskaičiuojama, kad 
čių okupacija Belgijai M? 
ja per metus apie pusi 
jono dolerių. Belgai atkj 
priešinasi naciams oki 
tams. Leidžiama visai 
prieš juos nukreiptų V 
laikraščių, kaip „La B 
Belgique” (Laisvoji Bei 
ir daug kitų. Ypač gtj1 
yra priešnaciškas nusil 
mas Belgijos katalikų!

Europos kraštų yra Belgija, 
kuri savo tautinę šventę turi 
liepos 21 d.

Belgija užima 11,775 kvadr 
mylias, taigi, beveik perpus 
mažesnė negu Lietuva, bet 
Belgija yra tirščiausiai apgy
ventas kraštas Europoje, vi
dutiniškai turi 710 gyventojų 
kvadratinėje mylioje. Belgi
joje gyventojų yra daugiau 
kaip aštuoni milijonai. Be to, 
Belgijai priklauso nemaži Af
rikos plotai: Kongo, Ruanda, 
Urandi.

Belgija jau nuo seniai tu
rėjo gerus santykius su Lie
tuva, ypač kultūrinius, nes 
daugelis Lietuvos kariškių, 
ūkio specialistų ir kitų buvo 
specializavęsi Belgijos aukš
tose mokyklose. Ypač dauge
lis lietuvių dvasininkų vyk
davo į garsųjį Belgijos Luve- 
no katalikiškąjį universitetą. 
Plėtėsi ir prekybiniai santy
kiai : 1938 m. Lietuva į Belgi
ją išvežė rugių, miežių, avi
žų ir kitų žemės ūkio produ
ktų už 10 mil. litų, o iš Bel
gijos pirkosi geležies ir kitų 
pramonės gaminių už 8 mil. 
litų, o metais anksčiau (1937 
m.) —Lietuva pirkosi prekių 
iš Belgijos net už 16 mil. litų.

Belgija yra labai pagarsė
jusi savo gerai organizuotu 
katalikų religiniu gyvenimu. 
Katalikų čionai yra daugiau 
kaip 7 milijonai, turi savo sti
prias organizacijas, garsias 
mokyklas ir parlamente su
daro didžiausią grupę. Dabar
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didelio spaudimo šalia 
ūno sutikę pasirašyti 
ūkimą į lietuvių tautą 
Irmantas ir Dr. Paukš- 
et ir tas atsišaukimas 
ausia raginęs eiti savo 
;as ir buvęs atsargiai 
ytas. Be to, vokiečiams 
įteiktas tarėjų paruoš- 
temorandumas, reikalau 
Lietuvai laisvės.

represija I 
buvoį,|

suomei 
: išžudyti;!

sudaryti 4 
ir lietuj 
stapel

Geros žinios priešui.
Į Neseniai iš Jun. Valstybių 
įuvo gerų žinių priešui: an
gliakasių streikas ir Detroito 
■asinės riaušės. Propagandis- 
ai Berlyne, ir Romoj ir To- 
Ho puikiausiai pranešė vi- 
Įam pasauliui, kad Amerikoj 
liečiasi vidujinis konfliktas, 
tad Amerika negali savęs 
raidyti...

►ta krivūlė po Lietuvą 
jtuvos Tautinis Komite-lprot 
lasiiintp savn Vritnilo iru;.

nei anksčiau. Keliai buvo tai
somi, geležinkeliai tiesiami, 
nors ir buvo sunku gauti rei
kiamos medžiagos. Ir upių 
kelių susisiekimas buvo pa
tobulintas, įdedant naujus 
laivelius, kanalizuojant upes.

Svarbus labai įvykis buvo 
-politinės demokratinės idė
jos praplitimas kiniečiuose. 
Tai pasiekta per politines or
ganizacijas ir mokslą. Aštuo
niolika provincijų (iš viso 
yra 28 provincijos, bet kai 
kurios užpuolikų rankose) į- 
steigė politines tarybas, žmo
nių išrinktas, kurios vėliau 
gali virsti į valstybių legisla- 
tūras. Nauja apskričių valdy- 
mosi sistema, naudojant 
kimus, moko gyventojus 
mokratinės santvarkos 
grindinių dėsnių; taip
yra 21 provincijoje. Mokyklų 
taip pat daugėja. Laisvoj Ki
nijoj pernai mokyklų skai
čius paaugo 4,526; mokinių 
buvo devyni milijonai.

Tai dideli demokratijos lai
mėjimai, kurie duoda žmo 
nėms ne tik didesnę atsako
mybę veikti šiame kare, bet 
jie suteiks galimumo jiems ir 
dalyvauti taikos įsteigime. 
Šie atsiekimai duoda Kini
jos žmonėms dar daugiau pa
siryžimo kovoti prieš dar ne
sustojančių japonų karo 
šiną.

Pasaulis netikėjo, kad 
nija tesės kovoti iki 1943
tų. Netikėjo pasaulis tada, 
kai Kinija stvėrėsi ginklo 
prieš užpuolikus japonus 
1937 metų liepos mėnesio 7 d. 
Kinijos vadas Čiangkaišek ta 
da pareiškė, kad Kinijos kan
trybė išsekė ir kad ji todėl
kovos prieš japonus iki galo, nijos priešą, kad kitais me- 
Japonija tada manė, kad Ki- tais liepos 7 d. ji jau švęstų 
nija neišsilaikys daugiau visų savo krašto dalių išlais- 
kaip tris mėnesius, bet jau vinimą ir susijungimą po Ki- 
pirmaisiais karo metais Ki- nijos vėliava.

nija parodė pasauliui tris da
lykus :

Ji įrodė, kad jos vieningu
mas ir pasiryžimas atsilaiky
ti buvo daug stipresnis, negu 
pasaulis manė. Ji įrodė, kad 
jos vadovybė buvo pasiren
gusi su gerai suplanuota stra- 
tegija-užleisti priešui dide
lius plotus ir laimėti laiką. 
Tai ir kiniečių visuomenės at
silaikymo ir atsistatymo pro
grama pastojo kelią japonų 
militarinei jėgai ir jos planui 
užkariauti pasaulį. Kinija 
taip pat įrodė, kad japonų ar
mija nebuvo neįveikiama, ka
da jos kariai pasiekė didžiu
lio laimėjimo 1939 metų ba
landžio mėnesį prie Taierh- 
chwang.

1940 metais japonai ban
dė savo laimėjimus sucemen
tuoti. Jie padarė išdaviką 
Wang Ching-wei lėlinės Nan
king© vyriausybės galva (tų 
metų kovo mėnesį). Bet Ki
nijos partizanai, sugadinda
mi traukinius ir išardydami 
tiltus, parodė, kaip Kinijos 
žmonės žiūri į pavergėjus ir 
jiems pataikaujančius išda
vikus.

Japonija norėjo apsupti Ki 
niją iš lauko ir tuo pačiu lai
ku paimti visų svarbiųjų ge
ležinkelių linijų kontrolę. Ji 
norėjo užblokuoti Kiniją nuo 
susisiekimo su Amerika ir 
Anglija laivais. Tai jai pasi
sekė tik po Perlų Uosto už
puolimo. Bet jai nepasisekė 
užimti sausumos kelių. Kinai 
vis atlaikė didžiausius puo
limus.

Tenka tikėti ir palinkėti, 
kad Kinija ir toliau sėkmin
gai laikytųsi prieš visos žmo-

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

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 545 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, i 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EINAR 
4811 — 5th

Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS theBet kokiais silpnais elemen 

tais jie pasitiki? Vienas-mū- 
sų linksmas pobūdis. Jie vis 
bando įrodyti, kad oro puoli
mai yra baimės puolimai, kad 
nemandagu bombarduoti mie
stus, nes galima civilius su
žeisti. Tai kalba vokiečiai ir 
italai fašistai, kurie bombar
davo vieną miestą po kito, 
užmušdami civilius gyvento
jus, kada jie manė, kad, te
rorizuodami civilius gyvento
jus, laimės karą. Sunku pri
imti skundus tokių žmonių 
kurie bombardavo Londoną, 
ir Coventry, ir Rotterdamą, 
ir Belgradą, ir Varšuvą... 
taip, ir Guernicą, ir Madri
dą, ir Barceloną. Jie taip da
rė, kada jų buvo pirmenybė. 
Ir jie vėl taip darytų, jeigu 
turėtų progos. Alijantų puo
limai ne kreipiami į civilius 
gyventojus mieštose, kur nė
ra militarinių taikinių, kaip 
vokiečiai darė Norvegijoj ir 
kitose šalyse ir kai kuriuose 
Anglijos Katedrų miestuose.

Tai vienas būdas, kuriuo- 
mi priešas bando įveikti silp
ną punktą mūsų psichologi
joj. Pradėjęs tokį karą, ku
riame mes daug geresni negu 
jis, jis jau nori atšaukti to
kios rūšies karą, ir bandyti 
ką nors kito, manydamas, 
kad bus pasekmingesnis. Ko
kius kitus silpnus elementus 
jie tiki pasiekti? Generolas 
Marshall išskaičiavo kitus. 
„Bus tik viena pasekmė, jei
gu priešui nepasiseks sudary
ti vidaus kivirčių tarpe Ali- 
jentų, juos paskaidyti ir nu
silpninti viešą pasitikėjimą 
mūsų karo pastangomis”.

Priešas nuo karo pradžios 
stengėsi sukelti vidujinius ne 
sutikimus tarpe Jungtinių 
Tautų. Tarpe tiek daug tautų 
turi būti kokių nors nesusi
pratimų, ir skirtingų nuomo
nių, b>^ tos visos tautos pri
pažįsta, kad pergalė yra vi-

Bet. 
ligi _ karo paskutmJ^diėhdS' 
priešo propogandistai vis va
rys savo propagandą, skleis
dami gandus, bandydami sė
ti pavydą ir įtarimą, ypatin
gai tarpe britų ir amerikie
čių, tarpe tų dviejų ir rusų. 
Mums jau vertėtų gerai su
prasti tas priešo taktikas. Ne 
sutikimai tarpe Alijantų tau
tų tarnauja vien tik Ašiai.

OWI

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
Ave., Borough

Kings, to be consumed on

Control 
of Brooklyn, 

the

37 Varick

FRITZ HOERAUF
(Varick Rest)

Ave., Brooklyn, N.

ANNA
470 Nostrand Ave.,

SMITH
Brooklyn, N.

SIGURD - DANIELSEN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 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 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut Rate Dairy) 

Nostrand Ave. Brooklyn, N.

No.

the

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.Vykdai

Kovo!; 
kvietė į 
veikėją^ 
tautą Iširųjų buvo. Bet žinome, kad 

.Mivo gana bloga. Detroito 
lįs po Riaušės kaštavo 30 gyvybių, 

‘ " ;iro pastangos neteko 
alijono darbo valandų, 
kug baltųjų ir juodųjų 
pinkų pasiliko namie 
is arba keturias dienas. Vai 
šia neturi davinių dabar, 
ld priešo agentai pradėjo 
s riaušes, arba kad organi- 
lotas judėjimas jas pradėjo. 
Įivo panašių, bet ne tokių 
nitų, riaušių kituose karo 
lodukcijos centruose.

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.

No. 563 Y.

Mes Visi žinome, kaip iš ti-

>asiuntė savo krivulę ir 
kraštas tuoj žinojo, kad 
kia eiti į kariuomenę, 
entai išsislapstė, ginma- 
vyr. klasių moksleiviai 
<o. Visur sklido gandas: 
ečiai neturi teisės mobili- 
i! Tai gali padaryti vien 
tvos vyriausybė! 
iciai nenorėjo pasiduoti, 
ido iš kalėjimo per 70 
ūnalistų su sąlyga, kadtiknippj 
į legioną. Kitą tiek su- daryta J 

o nesuspėjusių pasišalin- pasitariu 
r susidarė „pirmasis sa- skrietų d

kas. M 
jaus M 
dalyvavai 
nų, pans t 
atsisaukt! 
ti, paskui 
Minėtais I 
n as paid 
ma Liet

virš
nes 

dar-
per

aro produkcijos centrai 
miestai, į kuriuos vyksta

jrių dalinys” iš 150 vyrų, kta po Uųg naujų darbininkų, bal- 
o 20 d. ties Įgulos barny- renciją, j,|ir juodų, kur randasi rim-
buvo jų „išleistuvės” suvožSt butų ir transportacijos
. Justo ir Kubiliūno kal-oįvyiog įblemos, kurie turi rimtas 
ds. Orkestras palydėjo lyvavo^ nimo ir pasilinksminimo 
vanorius” į stotį. Lipo į 
imis papuoštus vagonus, 
... tuo momentu 21 „sava
is” pajėgė iš vagonų iš- 
:ti ir pasislėpti. Tikrai ne- 
ia, ar kiek liko tų savano- 
pavažiavus kelias tarpa

is.

nepasitiĮii )blemos. Be to, visų nervai 
išvykai ’okai pakrikę. Kiekviena- 

f iš tų atsitikimų riaušės 
.sidėjo su baisiais gandais: 
los rūšies gandai baltų- 
ipgyventose vietose, kitos 
įes-negrų sekcijose; visi 
jdai buvo melai. Detroi- 

parodė, kaip gandai gali 
;ą susikivirčijimą pakeis- 
rimtas riaušes. Kas tik 

idžia gandus, padeda Hit-

Niiji

sėdį B 
tris rtį. 
namo, iri 
čių laikrt 
„Lietai

Sunkios represijos 
:ol susidarė minėtas legio- 
i, vokiečiai skelbė, esą Lie- zoliucijžj 
a bus nepriklausoma, jei žiškospa ii. 
•ai stos kariuomenėn. Ko- ferencija; 
14 d. von Renteln parvyko Supras 
Rygos su Himleriu, vokie- vųpate 
Gestapo viršininku. Tarė- tleriulyr 

kas daryti su lietuviais, vardais.? 1, Armijos-f j-abp viršinin- 
nleris pataręs represijas, ris ata , kalbėdami ^gubernato-

rbiausios kovos dar prieš 
[ akis
enerolas George C. Mar-

o keliu ir pasukta: kovo 17 me yni!
[17(1 arS

aukštesnių jų' Kata 
klų, suėmė nesutikusius versti te 
aukimo pasirašyti šešie'gai: P.fe

konferencijoje, įspėjo
* jyr*1 '• .i f j H"'-

ftdino, pirmutinių ir gal 
|ų pasekmių. Svarbiau- 
I kovos, jis primena, dar 
feš akis. Jis taipgi priminė, 
į Ašis pasitiki, kad silp- 
ji elementai pasirodys są-

[us, apie 50 profesorių, 
ikino dalį Vilniaus ir Kan 
libKotekų, sudaužė ir iš- 
per 2,000 plokštelių su 

lies dainomis, sudegino 
lietuvių kalbos žodyno, _ 
rikino kai kurių fakulte- minariji'F®9-8 iaimes derybinę tai- 
rengimus, ir vykdė kita snys irtikas vjstiek nebūtlJ visiš'

P. Du 
poles! 
nų, F. „ 
K.Pfe|gininkų psichologijoje ir 
vilais8i|jiems padės pratęsti karą 
tis-W mes pavargsime ir tada

i sumušimas.

BELGIJOS TAlWkINIjA SEPTINTI METAI KARE
Tenas iš pačių šviesiausių ^viską ® 
nonos kraštu vra Belgija, čiaropos kraštų yra Belgija, 
’i savo tautinę šventę turi 
jos 21 d.
Belgija užima 11,775 kvadr 
lias, taigi, beveik perpus

liepos 6 d. sukako šešeri 
lai, kai kariauja .Kinija. 
■ seniausia vedanti apši
limo karą Alijantų valsty-

7 d. kiniečiai 
priešo vietas

JOHN
2219 Voorhies Avė.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DETTER
Brooklyn, N.

No.

rin- 
de-
pa
jau

ma-

Ki-
me-

SĖS. KAZIMIERIEČIŲ DARBAI
Lietuviškieji

<1 i

naciai
^kjšešticji karo metai jai bu- 
-L^'lBunkiausi, bet ji juos bai-

tžesnė negu Lietuva, bet bobliol£lnilitarine pergale ir stip- 
pieW'|Kinijos žmonių pasiryži-Igija yra tirščiausiai apgy- 

ntas kraštas Europoje, ri
tmiškai turi 710 gyventojų 
-adratinėje mylioje. Belgi- 
je gyventojų yra daugiau 
dp aštuoni milijonai. Be to, 
elgijai priklauso nemaži Af- 
kos plotai: Kongo, Ruanda, 
randi.

yral^lai yra kaip paruošimas 
esą

Belgija jau nuo seniai tu-

lOOW 
grūdiE^ 

tiekp»ū

įos namui, to namo pasta
bas, apsodinimas darželio, 
mimas javų ir sulaiky- 
I didelio gaisro tame na- 
I— ir viskas tuo pačiu lai- 
Į— neseniai pareiškė vie- 
|kinų mokslininkas.

jungu-

Pernai liepos 
puolė svarbias 
Chekiang ir Kiangsi 500 kilo
metrų fronte. Japonai, ką tik 
atsigavę nuo Doolittle lakū
nų smūgio, savo puolimus 
pradėjo tik gegužės mėnesį. 
Jų tikslas buvo sunaikinti 
tas vietas, kur Sąjungininkai 
gali turėti savo bazes. Per 
du mėnesius jie paėmė kelis 
svarbius miestus, kaip Kinh-
wa, Lithui ir Chuhsien, laiki- mai išpažinčiai vaikų apie 
nai valdė svarbų geležinkelį. <500 ir apie tiek pat pirmai 
Bet neilgai japonams sekėsi. 
Kiniečiai atsiėmė visą eilę 
miestų, geležinkelio linija bu
vo perkirsta.

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.

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

Beverage Control Law at

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.

207 Lewis

IRVING KAHN
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 523 has 
to sell beer._ _________
the Alcoholic Beverage Control Law 
2611 East 12th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MI STRETTA 
2611 East 12th St. Brooklyn, N. Y.

ijo genis santykius su Lie- į \oi- psiems keliams, „ _ 
iva ypač kultūrinius, nes meti) ;PS Kiniją su Sąjunginiu- 
augelis Lietuvos kariškį p® P u.
kio specialistų ir kitų buvo'igiu® .] 
pecializavęsi Belgijos aukš- bams > 
ose mokyklose. Ypač dauge-b^ V 
is lietuvių dvasininkų vyk- sakėt-B > . J Pta ucLuvių j ,«g, nei ka(įa nors anks-

, esant uždarytiems, iš
pus mažutį lėktuvų kelią, 
įja turėjo tęsti pernai sa- 
fovą su žymiai mažesne

tavo į garsųjį Belgijos Luve- nig^j 
10 katalikiškąjį universitetą, twl 
°lėtesi ir prekybiniai santy- tai^; 
nai: 1938 m. Lietuva į Belgi- sWf 
ją išvežė rugių, miežių, avi- teitai 
žų ir kitų žemės ūkio produ-(žhv01 
ktų už 10 mil. litų, o iš Bel-Įmi^ 
gijos pirkosi geležies ir kitų paF

I Hong Kong užgrobi- 
I Burmos kelio nukirti- 
itikrai suardė valstybės 
(salyje ir pasirodė inflia- 
I pradžia. Tai vertė Kini- 
smones dar sunkiau dir- 
kad palaikytų karo pro- 
|ją kare.

pramonės gaminių už 8 mil 
litų, o metais anksčiau (1937 ( 
m.) —Lietuva pirkosi prekių 
iš Belgijos net už 16 mil. litų.

Belgija yra labai pagarsė
jusi savo gerai organizuotu 
katalikų religiniu gyvenimu. 
Katalikų čionai yra daugiauAaiailKų ciuuai yia uaugio-l^ 
kaip 7 milijonai, turi savo sti- M j 
prias organizacijas, garsias ir

Irint dėmesyje šiuos sun
ūs, praėjusieji metai Ki- 
Ibūtų buvę laimėjimo 
d, net jei, priešui sulai- 
|būtų tekę ir militarinių 
įimėjimų susilaukti. Bet 
peštus karo metus Kini- 
|1 parodė savo galybę 
Itauta ir savo pasiryži- 
įugalėti Ašį.

mokyklas ir parlamente su yra
daro didžiausią grupę. Dabar ma8

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.

Control Law at 
of Brooklyn, 

the

Beverage
Borough 

be consumed off
Ave., 

Kings, to

ANNA 
Ave.,

BERL
Brooklyn, N.

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.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

Beverage 
Ave.,

Kings, to be consumed off

910 Myrtle
MARIA ROBLES

Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License _ 
GB 569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL COOPERBERG 
854 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Quincy _ St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control
St., Borough of

Kings, to be consumed off
the

the

255 Quincy

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store) 
St. Brooklyn, N.

hereby jriven that LicenseNOTICE is
GB 6935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Ave. Brooklyn. N. Y.

No.

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

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.

1318 Ave.

No.

Beverage Control Law at 
H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOHN MAYERLE
H Brooklyn, N. Y.

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 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABFONSO DI ROSA 
193 Adams St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
, GB 6922 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

11411 Ave. J, Borough of Brooklyn, 
N t County of Kings, to be consumed off No. I premises. 

1411 Ave.

the

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

Beverage Control
Ave., Borough of

Kings, to be consumed off

(Kubrick Stores) 
Brooklyn, N.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK
J.

the

the

Y.

No.

781 Marcy
HARRY BARR

Ave., Brooklyn, N. Y.
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.

No.

the

Y.
No.

of Brooklyn, 
the

Y.

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

Y.

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.NOTICE is hereby given that License 
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

i the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consamed off
Alcoholic 

78 Montague St., 
County of Kings, 
premises.

the

. 1“' 'JI vienuolynai giams ir t.t. Ksy kurios jri^ 
betJabai^dįdeĮįJjflyaTeg^l^.įį

W,”7 • J 1X. -r*- • • 1 ... r i 1darbą. Taip Šv. Kazimiero 
Seserys, be jau anksčiau 
skelbtos veiklos mokyklose, 
veda dvi ligonines.

Pernai šv. Kryžiaus ligoni
nėje buvo 6,307 pacientai, o 
Loretto ligoninėje — 4,237 
Iš viso — 10,544. Biednuome- 
nė jose gavo nemokamą ar 
žymiai papigintą pagalbą 1, 
956 kartus. Vięnuolija, su 
mokyklomis, turi 8 knygy
nus, kuriuose yra apie 13,000 
knygų. „Šv. Kazimiero Aka
demijos Aidų” pernai pas
kleista žmonėse apie 10,000 
egzempliorių, be to angliškai 
kalbantiems leidžiama „S. C. 
A. Flashes’*, kurių pereitais 
metais paskleista 
egzempliorių.

Neturtingiems 
viams duodamas 
353, jiems duodama ir kny
gos nemokamai, o 80-čiai ir 
drabužiai. Vienuolijos nariai 
apie 80 kartų aplankė ligo
nis ir vargšus, paruošė pir-

misijoms, 3^ to katalikų stu
dentų centrui paaukota $100. 
Iki šiol jau yra mirusios 24 
šv. Kazimiero Seserys —vie
nuolės (1942 m. mirė dvi se
selės) .

Ir Australijoj Lie-
tuviai Kaujasi

apie 5,200

mokslei- 
mokslas

Naujų karo metų pradžia 
Kinijai, tikėkime, vėl bus sė
kminga. Kiniečių armijai pa
galbon ateina amerikiečio ge
nerolo Stillwell vadovaujama 
aviacija. Kiniečiai galėjo at
stumti japonus iš derlingų 
Hupano ir Hunano ryžių lau
kų. Ši pergalė rodo, kad oro 
pagalba gali pasukti padėtį 
'į gerą pusę. „Kinija pirmą 
kartą turi oro skėtį” — sakė 
Kinijos užsienio reikalų mi- 
Įnisteris Dr. T. V. Soong. Ga
vę daugiau lėktuvų, kiniečiai 
išvarytų japonus iš bet ko
kios tvirtovės, sako vienas 
kinų laikraštis.

LEO
78 Montague St.,

SPRINGER
Brooklyn, N.

No.jm^ICE is hereby given that License
I has Jjeen^ issued to the undersigned^ 

. af reBi.r anaee Section 107 ot 
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.
hereby given that License No.NOTICE is .

GB 1491 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

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

the

Y.

No.

hereby given that License 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.

NOTICE is _____ „
GB 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law 
582 Evergreen Ave., Borough of Brookly. 
County of Kings, to be consumed off th~ 
premises.

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

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,

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., 
County of Kings, to 
premises.

DAVID L.
1823 Church Ave.

Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

N. Y.

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 
premises.

the

DOLMATCH 
Brooklyn, N.

No.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 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

the

Y. •

No.

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

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
,lkfaTniAlci?t><žiįįi Bcycrag^Į: Cr>nt-įįr^l7
864 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the I tj,e 
premises. —

NOTICE is hereby given that License 
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 the 
preraises. I

ISAA'C ELLENBOGEN
890 Liberty Av.o Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hcreton^lven

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave. 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.

>iua ueen issued iMe Jhjcieignea^ 
to sell beer, at retail .under Section 107 of

• Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

LEO DEEG
901 KniScerbocker Ave. Brooklyn, N.

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

No.

the

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, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is 
GB 541 has 
to sell beer, 
the 
20

20 Central
PHILIP STEINER

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

No.

the

No.NOTICE is _____ „ .
G B 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 — Sixth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

709 Sixth
SAMUEL FRIEDLAND

Ave., Brooklyn, N. Y.
No.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 Brooklyn, 

the

Alcoholic Beverage Control
Wilson Ave., Borough of

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF
580 Wilson Ave., Brooklyn. N.

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 
48 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
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 SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

No.

Alcoholic Beverage Control 
Ave.,

Kings, to be consumed on

Law at
Borough of Brooklyn, 

the

48 Ralph
JOHN BURKE

Ave. Brooklyn, N. Y.
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,327 Bedford N.

NOTICE is 
EB 361 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1488 Herkimer St., _ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALFONSO CIERVO 
1488 Herkimer St. Brooklyn, N.

the

Y.
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

No.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.

the
SOL FISHMAN
(Sam’s Tavern)

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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

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 the ' 
premises.

5616

No.

JOSEPH SCHWARTZ
8th Ave. Brooklyn, N. Y.

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

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

Alcoholic __
Marcy Ave.,

Kings, to be consumed off the
NATHAN 

Ave.,
JOHNSON 

Brooklyn, N.384 Marcy

NOTICE is hereby given that License __
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

No.

Law at 
Brooklyn, 

the
CARL BIEGEL

St., Brooklyn, N.394 Etna Y.NOTICE is hereby given that License 
EB 376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

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.

No.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 “ ' 
404 Henry _St., Borough 
County of 
premises.

LKFSB. korespondentas 
Australijoj praneša, kad iš 
Brisbano miesto yra pašaukti 
du lietuviai į kariuomenę, o iš 
Sidnėjaus apie dešimtį, tad 
apie 12 Australijos lietuvių 
pliekia kailį japonams. Dau
gelis Australijoje gyvenan
čių lietuvių turi neblogus dar
bus. Nors kiti atvykę tik ka
ro pradžioje, jau kai kurie 
svarsto įsigyti namuką. Dau
gelis nemoka dar anglų kal
bos, už tai mėgsta dažniau 
vieni kitus lankyti ir lietu
viškai išsišnekėti apie pra
eitį ir apie naująjį gyvenimą.

Nemažo jiems malonumo
komunijai, be to —suaugusių būna, kai tarp Amerikos ka- 
sakramentams paruošė 85. įriuomenės dalinių Australi

joje sutinka Amerikos lietu
vį. Australijoje esantis lietu
vis kunigas Tamulis gyvena 
Ausralijos arkivyskupo na
muose. Kadangi Brisbano 
diecezijoje didelis trūkumas 
kunigų, tai jam dažnai tenka 
vykti užpildyti spragas. Be
keliaudamas jis yra sutikęs 
net keletą lietuvių amerikie
čių karių, taipgi sutiko kelias 
lietuvaites slauges. Šiaip jau 
kun. Tamulis, drauge su ki
tais 6 kunigais, darbuojasi 
prie katedros, o atliekamu 
laiku universitete studijuoja 
kalbas ir žurnalistiką.

Tarp australiečių, ypač ka
talikų, jaučiama didelė sim
patija Lietuvai ir palankus 
nusistatymas Lietuvos nepri
klausomybei. Jie kritikuoja 
SSSR kėsinimąsi Baltijos vai 
stybes prijungti prie Rusijos.

Seserys vadovauja sodalie- 
tėms, darbuojasi prie Raud. 
Kryžiaus ir prie CYO vie
netų, vasaros metu veda ka- 
tekizacijos mokyklas. Iki pe
reitų metų pabaigos šv. Ka
zimiero seserų auklėtinės 
pardavė bonų ir ženklų už 
$15,810.25, surinko metalo ir 
kitų daiktų apie 3 tonus, ka
ro kapelionams talkindamos 
pasiuntė aukų, $340.00, be 
to —apie 500 brošiūrėlių i r 
žurnalų, 5 žurnalų prenume
ratas. Mokinės aukomis ir 
darbu prisidėjo prie Raud. 
Kryžiaus.

Žymus ir moksleivių labda
ros veikimas: vargšams iš
dalinta maisto siuntinių 32, 
misijoms surinkta aukų $901, 
padėvėtų drabužių išdalinta 
1,180 svarų, pirmos komu
nijos drabužėlių pasiūta ir

155 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

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.

No.

the

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

No.

the

317 Court
FRANK ROMEO

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 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

NOTICE
GB 4705

No.

the
HAROLD GOODMAN 

7th St. Brooklyn, N.

No.

the Alcoholic
120 Fulton St., _____— _____ ....
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY
120 Fulton St.

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.

EDMUND G. & JAMES LAWLER 
(Lawler Bros.)

1533 Broadway Brooklyn, N.

404 Henry

the

No.NOTICE is hereby given that License _ . 
EB 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
457 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage 
Ave., I 

Kings, to
at 

Borough of Brooklyn, 
i be consumed on the

457 Myrtle
EDWARD 
Ave.

TUHAL
Brooklyn, N.

No.

Control
St., Borough of ____

Kings, to be consumed off
Law at 

Brooklyn, 
the

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.

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.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOHN G. NISSEN 
Brooklyn, N. Y.

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. 
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.

the

Ir naminiame fronte kinie
čiai padarė pažangos, kad ir 
sunkiais keliais. Įvairios rū
šies gamyba atlikta aukštu išdalinta neturtingiems — 
!nuošimčiu. Ūkiuose, valdžios 36, paruošta ligoninėms tvar- 
I pagalba, ūkininkai sugebėjo čių 40 jardų, padarė kitokių 
[pagaminti maisto daugiau, aukų neturtingiems naujagi-

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 
2302 Cortelyou Road, ~ 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
2302 Cortelyou Road,

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

Brooklyn, N.

No.

Pranešama, kad karo fron
te Europoje dalyvauja 54 vi
sokių laikraščių reporteriai.

NOTICE is hereby given that 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 
premises.

THOMAS 
8823 Avenue L,

J. CECERE
Brooklyn, N.

the

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

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 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.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage - • • - 
581 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
581 Nostrand Ave.

__ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
HERZOG 

Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 6012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. __

HERMAN EISENMESSER
458 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.



BROLIAI PEČIUKEVIČIAI

JUBILIEJAUS PRADŽIA

I

Liepos mėn. 16 dieną šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj paminėta parapijos 50 
metų sukaktis. Tai buvo tik
roji parapijos įkūrimo diena. 
Sukaktis paminėta šv. Mišio- 
mis už parapijos steigėjus ir 
geradarius, gyvus ir miru
sius. Iškilmingas šv. Mišias 
laikė kun. kleb. Ign. Valan- 
čiūnas, o dijakonu buvo pir
mas iš parapijos kilęs kuni
gas, kleb. Stan. Norbutas, sub 
dijakonu tarnavo kun. Stan. 
Venslauskas.

Jaunimo choras giedojo mi
šias. Pamaldose dalyvavo ge
rokas būrelis parapijiečių, 
matėsi, net tų, kurie dalyva
vo pirmose šv. mišiose prieš 
50 metų. Pamaldose buvo ir 
kun. Vito jMartusevičius, šv. 
Jurgio parapijos klebonas.

Kitos iškilmės bus spalių 
mėn. 3 dieną.

Jau vieneri metai praėjo, 
kai jaunas levitas, kun. Leo
nas Pečiukevičius, dabar vi
karaująs švč. Panos Marijos 
Apreiškimo parapijoje, Frack 
ville, Pa., įšventintas kunigu. 
Jis įšventintas šv. Jurgio pa
rapijos 40 metų sukakties mi
nėjimo išvakarėse. Jis pirma
sis iš mūsų parapijos, kurį 
Dieviškoji Apvaizda malonė
jo pakviesti į kunigus.
Kun. L. Pečiukevičius mokė
si Amerikoje ir Lietuvoje. Ku 
nigu įšventintas vietinėje ka
tedroje. Jo primicijos 1942 m. 
gegužės 31 d. įvyko šv. Jurgio 
bažnyčioje, kur, po primicijų, 
jis apie mėnesį ir darbavosi. 
Jurgiečiai jį buvo labai pamė
gę ir pamylėję dėl jo puikių 
ypatybių.

Kun. Pečiukevičius, matyt, 
mokydamasis labai domėjosi 
įvairiomis studijomis, nes

NAUJAS KAPITONAS
- Lietuvis gydytojas Dr. Su
gintas kariuomenėje jau pa
keltas į kapitonus. Prieš ka
rio gyvenimą šis gydytojas 
buvo lietuvių labai mėgsta
mas.

Elena Jankauskaitė
Tai gabi studentė, šiemet 

baigė Villa Joseph Mary se
serų Kazimieriečių High 
School su pasižymėjimu. 
Nors Elena nelankė lietuviš
kos pradžios mokyklos, ta
čiau iš tėvelių pramoko lietu
vių kalbos. Ateinančiais me
tais jaunuolė pasiryžusi lan
kyti kolegiją. Jos tėveliai 
(1355 Newkirk Str.) yra pa
siryžę pagelbėti dukrelei pa
siekti aukštojo mokslo. Ele
na įstojo į Lietuvos Vyčių 
kuopą ir pasiryžusi padėti or
ganizuotis jaunimui ir veikti.

Tel. DEW. 5136
MŪSŲ KARIAI

Albertas Rinius
Tarnaująs U.S. Navy, yra 

gimęs 1925 m. rugpiūčio m. 
9 d. Tai vienas iš penkių bro
lių, tarnaujančių Dėdei Ša
mui. Albertas yra jauniau
sias. Į U. S. N. išėjo savano
riu. Jis yra baigęs šv. Kazi
miero parapijos mokyklą ir 
buvo prisidėjęs prie lietuvių 
jaunimo Vyčių organizacijos 
veikimo. Ir tarnaudamas ne
pamiršta savo parapijos ir 
jaunimo. Ir jaunimas parašo 
jam laiškų ir jis atsimena 
juos. Šiame paveiksle Alber
tas atrodo tikrai galingai ir 
narsiai. Jo tėveliai gyvena 
227 Fernon St.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prleFpanes

- 03 2nd St.
kpJfi iv”™“”

Philadelphia, Pa.

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

1010 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2087

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

Bfodernllka laidojimo ištaiga. 
delB, erafi koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Di-

Antanas Naujokas malonų
i laiškelį rašo net iš tolimo 
krašto, šis nuoširdus jaunuo
lis, šv. Kazimiero parapijos 
parapijietis, choristas, nieko 
nepamiršta. „V” laišką jis pa
rašė savo kleb. kun. I Valan- 
ičįūay-j- dęko-ctgTnag už nrisijj-g~

jų fotografijas įdėti į laikraš
tį ir tt. (Visas žinias iš karei
vių gyvenimo prašome priduo 
ti į šv. Kazimiero parapijos 
Kleboniją). Pageidaujama 
gauti gyvenimo aprašymą, ka 
da išėjo, kokioj kariuomenės 
dalyje tarnauja, nurodytąjį

Nusišypsok ir -
Pamiršk Kara!
Pas dantų gydytoją

— Kiek tamsta, daktare, 
imi už danties ištraukimą?

— Penkis dolerius.
— Vaje! Už vieną minutę 

darbo tiek pinigo!
— Jei tamstai patinka, aš 

galiu tą patį dantį ištraukti 
į pusę valandos — atsakė 
daktaras.

Apetitas
Daktaras: Tamstai buvau 

prira.šęs pieniškus valgius. 
Ar tamsta valgei su apetitu?

Žmogelis: Aš valgiau tik 
su lašiniais. Apetito nemėgs- 
su... tai miesto ponų valgis.

Paaiškėjo
Kalėjimo viršininkas jaus

mingai sako naujam kaliniui:
—v Kaip tu, tokis jaunas ir

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 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
280 ______ : . J ‘ '
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Alcoholic ________
282 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 

the

Exec.
280—282

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

Fulton St., Brooklyn, N.

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 Kings, to be consumed off 
premises.

the

5811—8th
ISADORE BRODT

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 9132 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

2812 Fulton
LUCA CUOMO
St., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law

NOTICE is 
GB 626 has 
to sell beer, _  _____
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 837 has been issued to the undersigned

Liepos - July 23 d., 1943
23 d., 1943

ONDENTŲ PRJNOTICE is hereby given that License JmoJ 
EB 1998 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
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
7023 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y,1

at 
of | 

con J

NOTICE is hereby priven that License No. 
GB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of B’klyių 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL RUDICK & 
ISIDORE RUDICK

503 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 9727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ol 
the 
220

the

220

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

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

Park West, Brooklyn, N. Y]Prospect

hereby given that License N< 
been issued to the undersigns 
at retail under Section 107 o

Beverage Control Law | 
St., Borough of Brooklyn

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

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

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

NOTICE is hereby given that License I 
GB 4725 has been issued to the undersigii 
to sell beer, at retail under Section 107 į 
the Alcoholic Beverage Control Law 1 
3327 Fulton St., Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off tIlD OO I II<13 Ut‘L'11 JbAUVU IV U1IC U11UC1 ( ’

man yra žinoma, kad Lietu- gražus vyrukas, galėjai čia taeWAi^hoiiCat B^ragendcon^CotiionLa1w at W’LLIAM HANRSENU1,

voje, tarp kitko, studijavo pakliūti? Kas tave atvedė į aiuntJ'^Kin^r” I?orough °f -Bro?-klyn’ ' °n —------------------- -- yn’

net ir tarptautinę esperanto kalėjimą? 
kalbą. — Du sargybiniai!

i premises.
ELSIE

NJ

įfarny, F,a?aus^ai 
•f ' Mialnifl Mr

Jersey

kvyskupas iš 
Lirin parapijos 
į didelį namą, 
ta namą jis pa- 
L pranciškie-

Miskus, Mr 
Radzevičius 
Stasauskas, 
Santa, Dore 
Wilczek, Mr 
Nemica Cha

Adomaitis, .' 
Albizati, Mi 
Amsės, Mr.. 
Andrews, St 

l-jrėti namą ir Belunas, Jul 
Ujįpataisy- Belunas, J. 
k’tebusįreng- Barisonek, S 
hams mokyti, Baginski, M 
hbuskoply- Churinskas, 
L seselėms vie- Churinskas, 
parapijoje bus Demitus, Mr 
l.įee'iŲ centras, 

tyla visais at-

irkivyskupas 
į kun. L. Voi-

Jo brolis Antanas, neseniai 
paskirtas laivyno karininku 
(ensign) irgi mėgsta moks
lą. Jis yra baigęs Northeast 
Catholic High School ir lasa- 
liečių kolegiją. Laivyne grei
tai išėjo į karininkus — mes 
tikimės, kad jis ir daug auk
ščiau pasikops. Dabar jis yra 
Corpus Christi, Texas.

Brolių Pečiukevičių tėvai 
yra Valerijonas Pečiukevi
čius ir a.a. Petronė (Karla- 
vičiūtė) Pečiukevičienė, mi
rusi prieš 14 metų. Be to jie 
turi brolius Joną, Praną ir 
Juozą ir Moniką, Eleną, Oną 
ir Marytę.

Senas Jurgietis

BOMBONEŠIŲ VAJUS

Gegužės 16 d. pradėtas va
jus bombonešiui nupirkti. 
Tam reikia išpirkti karo bo
nų už 400,QQQdol. Vajui pa

Kokis skirtumas?
I Ūkininkas: — Kokis skir

tumas tarp žmogaus ir kiau
lės?

II Ūkininkas: — Nugi, 
kiaulė užgema ir visada pasi
lieka kiaulė, o žmogus užge
ma žmogumi ir tik begyven
damas virsta kiaule...

Išmintinga
Margarita: Ar nori sužino

ti, kodėl mano dėdė negali a- 
teiti pas mus į svečius šian
dien po pietų?

Leokadija: Kodėl?
Margarita: Todėl, kad jis 

miręs.
Klausimas ir atsakymas
Jurgis: — Ar aš galiu at

sisėsti į šią kėdę?
Leonas: — O ką aš žinau, 

ar tamista gali. Pabandyk, 
tuomet pažiūrėsime.

Pranas Bekampis.

to be consumed off the . T • I! NOTICE is hereby given that License ] 
GB 3046 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 1073 
the Alcoholic Beverage Control Law j 

Borough of Brook! 
be consumed off j

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 Riven that License No. 
GB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of

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

the

the Alcoholic Beverage
709 Flatbush Ave.,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK LA CAVA
709 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

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 at 
548 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM SANDERS 
584 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

No.

the

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.

No.

the

Alcoholic
Woodward Ave., 

County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
715 Woodward Ave.,

PANNING
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
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 Broold 
County of Kings, to be consumed off j 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
Ave., Brooklyn, N.j1199 Liberty

hereby given that License! 
been issued' to the undcrsi. 
at retail under Section 101

: Beverage
Ave.,

NOTICE is 
GB 948 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control I<aw 
323 Graham Ave., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PASQUALE MARTONE 
323 Graham Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1274 has been issued to the undera 
to sell beer, at retail under Section 11 
the Alcoholic Beverage Control La 
283 Bedford Ave., Borough of Brew 
County of 
premises.

pliauskas da- 
bažnyčios re- 
boycia jau iš
siimti, de
ki, kuriems

kmūsų klebo- 
hekauskui pa
tarė kun. St. 

mokslininką, 
reds noveną 

s lietuviškai, o

I ij sekmadienį, 
knis komite- 
|i sukaktį, kai 
[ano Lietuvą. 
Lilėje ir darže 
.prasidės pik-

Kings, to be consumed ofl j^g

283 Bedford
BASIL FEDORYK 
Ave., Brooklyn, N -cerias. Dai-

NOTICE is 
GB 470 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control La 
1004 Flushing Ave., Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed ol 
premises.

hereby given 
been issued to the underi 
at retail under Section 1

Beverage

tą geriausią kareivio draugą 
-maldaknygę. — Ji man pa
tarnauja ir angliškai išpažin
tį atlikti, — rašo jis savo laiš
ke. Jis apgailestauja, kad ne
turi progos dalyvauti chore 
ir lietuviškų dainų bei gies
mių giedoti. Tarp kitko ten 
randame ir šiuos reikšmingus 
žodžius: „Kareivis labai ge
rai jaučiasi, kai sužino, kad 
parapija taip labai rūpinasi 
kariais. Tas palaiko naminę 
moralę ir pakelia mūsų dva
sią užjūryje”. Tas parodo, 
kaip naudinga atsiminti sa
vo kareivius.

Jau kuris laikas, kai „Ame
rikos” Philadelphijos Žinios 
deda karių gyvenimo aprašy
mus ir jų laiškus bei šiaip į- 
domesnius dalykus iš jų gy
venimo. Bet gaila, kad na
miškiai nevisi priduoda žinių. 
Todėl čia vėl prašome, kad 
visi, kurie turi karių iš savo 
šeimos, atsiųstų žinių, duotų

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

.*4. J*

dresą.
Edvardas Laukagalis daž

nai rašo laiškus savo žmonai 
Pranciškai (Miedžiūtei) ir 
dukrelei Pranciškai. Anks
čiau „A” buvo įsibrovusi klai 
da. Laukagaliai susilaukė du
krelės, ne sūnaus; Edvardas 
tarnauja laivyne, ne armijoj.

Vincas Jurgaitis jau gavo 
antras kariškio atostogas. 
Atrodo ir jaučiasi labai ge
rai. Jurgaičiai gavo žinių ir 
iš kito sūnaus, lt. Prano, ku
ris dabar tikrai narsiai gina 
Ameriką.

PAGERBS DIDVYRĘ

sis
Liepos 24 d., šį sekmadie

nį, 2 vai. popiet, bus masinis 
lietuvių susirinkimas su pra
kalbomis ir įvairiais margu
mynais Lietuvių Tautiško Pa 
šelpimo klubo salėje, 928 E. 
Moyamensing Avė. Kalbėtojų 
tarpe bus ir William Paschall 
(Poškevičius), kandidatas į 
Philadelphijos miesto majo
rus. Čia bus platinami karo 
bonai, tad atsineškite ir pini
gų ar čekių karo bonams įsi
gyti-

Šimtas tūkstančių dolerių Ap 
sigynimo ir Karo Bonais — 
tai Chesterio lietuvių karo 
laimėjimui pagalba:

Liepos 11 d. Philadelphijos 
lietuvių sumanyto bombone
šio kreditan nupirkta bonų 
už 17,825 dolerių; pažadėta 
3,700 dol; seniau nupirkta už 
29,000 dol; neorganizuotai, 
privačiai nupirkta už 50,000 
dolerių.

Reporteris.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 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 . A -.3- U ,y.

No.

NOTICE Is hereby given that Liceijse 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, 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST 
(Miller’s

2124 Dorchester Road.

Control
Borough of B’klyn, 

be consumed off

MILLER
Dairy)

Brooklyn, N.

the

Y.
No.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn,

that Licens I®®118 ^7' 
aijklabo cho- 
B. Bačenaitė 
3ė (varg. F.

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 4655 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Section j 
the Alcoholic Btterage Control Li 
7711—13th Ave.,’ Borough of Bit 
County of Kings, to be consumed q

JOSIuPU - 
7711—13th Ave., >klyn.

NOTICE is hereby giveri^that Liceit 
GB 4616 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Section J 
the Alcoholic 
51 Buffalo 
County of 
premises.

Beverage Control La
Borough of Brc 

be consumed ol
Ave., 

Kings, to

bro bonai ir 
tagramos bus

P.J.G.

Dogintas, H 
Dambrąuska 
Dambrauska 
Grigalinas, I 
Godfrey, Mrs 
Ignatavičieni 
Juselis, John 
Juselis, Mrs. 
Jurevičius, M 
Yustas, Frar 
Zebleckas, M

■ Zitlofsky, Mi
■ Krizan F.
• Kalanta, Ciza
■ Kaseta, Mr. J 
Į Klimas, P.
1 Kalanta, Frai 
Kacinauskis,I 
Lattoz, Mr. Si 
Maculaitis, A 
Mescavage, M 
Malakauskas, 
Mateski, Mrs. 
Maciesko, Gee 
tfiskeviyz, Ro 
Maculaitis, Ju 
Mickunas, C. 

Mitchell, Ona 
Marcinkus, Al 
Mockus, Stanį 
Maculaitis, He 
Markūnas, Jo: 
Milwid, Mrs. 
Paulauskas, M 
Pukstas, Mrs. 
Pečius, Verpni

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, County of Kings, 
be

51 Buffalo
ERMTNIO 
Ave.,

SCUTARI
Brooklyn, N,

534
55

consumed off the premises.
MARGOLIS BROS., INC.

Flatbush Ave. & 
Lincoln Road, Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License 
GB 1176 has been issued to the undersl 
to sell beer, at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Lav 
3428 Fulton St., Borough of BroC 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

FRANZ FRIES
3428 Fulton St., . Brooklyn, I

Molly Pitcher Tag Diena 
Philadephijoj ir apylinkėj or
ganizuojama rugpjūčio 4 ir7 
d. Katalikų bažnyčiose ta die 
na bus rugpiūčio 1 ir 8 d.d. 
Tuo bus pagerbta pirmojo re
voliucijos karo didvyrė Molly 
Pitcher, kuri pačiame mūšio 
įkarštyje nešiojo vandenį ka
riams. Ir kai jos vyras krito 
prie kanuolės, tai ji pati sto
jo jo vieton ir kovojo kol lai
mėjo.

Už didvyriškumą ji buvo 
apdovanota seržanto laipsniu 
kurį paskyrė pats Washing
ton.

Šių dienų Molly Pitchers 
padeda savo vyrams dirbda
mos fabrikuose, darbuoda- 
mos Raud. Kryžiuje, parduo
damos ir pirkdamos karo bo
nus ir ženklus.

Tomis dienomis visur ir vi
sų bus pardavinėjama karo 
bonai ir ženklai. Kat. Mote
rų Karo Bonų Komitetas dar
buojasi, kad katalikai kuo 
daugiausiai išplatintų karo 
bonų ir ženklų.

Noriu pranešti, kad „E” se
rijos bonai, kuriuos perkate 
pašte ar banke, eina lietuvių 
bombonešio pirkimo kreditan, 
Tik užregistruokite juos se
kančiose vietose:

Joseph Kavalauskas 1601 
S. 2nd. St.

Casimir Zodeiko 2619 E. 
Ontario.

Mrs. G. Roman 1113 Mt. 
Vernon.

John Grinius 
mond St.

Liberty Fed.
Liberty Fed.
Klebonijose ir
John Martin

Chester Pa.
Geo. Lucas 2621 S. 8th. St.
Mrs. Smith 5809 N. Fairhill
Mrs. Antanaitis 1427 S. 

2nd St.
John Rainys 110 W. Thom

son.
A. Dzikas 3619 E. Thomson
John Ūselis 822 E. 6 th. 

Chester.
Bonus, kuriuos perkate dar 

bo vietoj pagal 10% taupymo 
planą, negalėsim registruoti.

Joseph Kavalauskas, pirm.

KARŠTIS PAVEIKĖ

Nuo karščių keli mirė Phi- 
ladelphijoj ir apylinkėje. Ke
li buvo ištikti širdies atakos 
ir krito negyvi. Karščiai tar
pais kilo virs 90%. Žmonės 
ieško pavėsio maudyklėse ir 
soduose.

NAUJAGIMIS
3120 Rich-

Ass’n
Ass’n

S&L
S&L 
Klubose 
227 E. 4th

Jauna lietuviška šeima, 
Jonas ir Ona Vėliai, susilau
kė sveiko sūnaus (birž. 10). 
Kūdikis pakrikštytas Jono ir 
Mikolo vardais. Motina yra 
buvusi Ona Juknelytė. Jie gy
vena 211 Morris St. Pagirti
na, kad jauna šeimyna nebė
ga nuo savųjų, bet sugyvena
su tėvais ir kartu su jais 
ka džiaugtis ir vargti.

mo-

PATARIA NESKUBĖTI 
VEDYBOMIS

SU

NAUJAS VAJUS

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.

Philadelphijos ŪSO kata-

the

No.NOTICE is hereby given that License _ 
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.

of 
be consumed off

1 Lewis

ABRAHAM
& SAM 

Standard
Ave.,

Brooklyn, 
the

BACKINOFF
GERST

Beer Dist.
Brooklyn, N.

is hereby given that LicenseNOTTCE _____  ___ _______ . .
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

No.

St., Borough
Kings, to be consumed off

CARLO MIRANDA
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.

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.,

No.

from house to house, 
of the Alcoholic Bever- 

Borough of Brooklyn,

EUCHNER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4743 has been issued to the undert 
to sell beer, at retail under Section II 
the Alcoholic Beverage Control 
287—5th Ave., Borough of ]
County of Kings, to be consumed 
premises.

287—5th

i^’
Broi

I of

ptro draugi- 
p piknikas lie
pai pasisekė, 
p) asmenų.
p šv. Jono 
h bažnyčios 
Į tarpe buvo 

™ ir Bro. 
I&tho, kun. 
h kun. Jo- 
i Jersey City, 
iajonieriaus

VALENTINE FISCHER 
Ave., Brooklyn,

NOTICE 
GB 4709 
to sell beer, at retail under Section H 
the Alcoholic Beverage Control Lal 
372 Throop Ave., Borough of Brot 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undert

372 Throop
ALMA WINKLER 
Ave., Brooklyn,

hereby given that LiceiNOTICE is _____
GB 4761 has been issued to the under| 
to sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control La1 
307 Hull Street, Borough of Bro, 
County of Kings, to be consumed of: 
premises.

207 Hull
JOSEPH SCHNELLER

St., Brooklyn. į

NOTICE 
GB 9150 
to sell beer, at retail under 

! the Alcoholic Beverage Control 
918 Manhattan Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ELSIE GREENBERG 
918 Manhattan Ave., Brooklyn,

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., ” 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

Borough of Brooklyn, 
the

No.

is hereby given that 
has been issued to the

it Liceni 
he undei 
Section ,1

NOTICE is hereby given that 
GB 1218 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Control 
620 — 92nd St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

620—92 St.,

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.

the

he und< 
Section

MAX MUSHLIN
Brooklyn

hereby given that

rmena pa- 
.atenkinimo 

F-kurs jai at- 
Utsilankiiilankiu 

o,Newar| 
City.

3nio pamal- 
126 d. d. 
Šis, Salezie-

h parapijos 

ps ir šv. 
|^ia pikni- 

.fomogą.

ipagel- 
nyčioje

SIEKS MOKSLO
AkvilinaMekyte baigė ka

talikų High School ir toliau 
tęs mokslus Immaculate ko
legijoj. Jaunuolė nori išsila
vinti savo pasirinktoj moks
lo šakoje. Pasisekimo jaunuo
lei. Laukiam kad ir daugiau 
jaunuolių eis aukštesnius mo-g jaunu

£ kslus.

Naujas Bonų Vafjus prasi
dės rugsėjo 9 d. Vyriausybė 
kviečia visus ruoštis, kad tą 
mėnesį susiorganizuotų dau
giau darbininkų ir parduotų 
daugiausia karo bonų. Atitin
kami atsišaukimo 
siuntinėti visiems 
ir pirmųjų yajų
kams.

likų skyrius leidžia savo lai
kraštėlį „The Benedict Club 
Bugle”, kuriame — kapelio
no skyriuje — patariama mer 
gaitėms ir kareiviams nesku
bėti su vedybomis, kad jau
nieji geriau ir aiškiau supras
tų vedybų tikslą ir pareigas, 
o be rimto apsvarstymo nie
kas negali numatyti visų sun
kumų ir nusivylimų, pasitai
kančių šeimos gyvenime.

laiškai iš- 
veikėjams 
darbiniu-

Straipsnyje nurodoma ir 
daug kitų žinių apie moterys
tę. Tai atsimintina visoms 
mergaitėms ir kariams.

357 Pulaski
LOUIS BENINATI 
St. Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

NOTICE is . _ 
GB 8977 has been issued to the 
<o sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage 
503 Church Ave., 
County of Kings, 
premises.

JOHN F. 
503 Church Ave.,

it Licet 
he unde 
Section

Control 
Borough of 

to be consumed

STEILEN, INC.-J 
Brooklyn J

$50.00 
25.00 
20.00 
5.00 
3.00

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. Y.

No.

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 704 has been issued to the und® 
to sell beer, at retail under Sectionl 
the Alcoholic Beverage Control Li 
167 Bedford Ave., Borough of Bri 
County of Kings, to be consumed a 
premises.

ALOIS JĄCKLITSCH 
Ave., Brooklyn, 3167 Bedford

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

JACOB KAPLAN
201 Roebling St. Brooklyn. N. Y.

hereby given that Lio 
been issued to the uni

NOTICE is 
GB 734 has ___
to sell beer, at retail under SectionJ 
the Alcoholic Beverage ~ 
491 Bainbridge St., 
County of Kings, to 
premises.

MARIE 
491 Bainbridge St.,

Control j
Borough of 2 

be consumed j

BLUNCK į
Brooklyn,!

NOTICE is hereby given that Lid 
GB 4660 has been issued to the un<NOTICE is hereby given that License No. ____ __  ____ _____ __ _

D. B. 170 has been issued to the undersigned to sell beer, at retail under Sectionl 
to sell beer, at retail under Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 9 
the Alcoholic /Beverage Control Law at ‘ 380 Etna Street, Borough of Bi 
2191 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, ' County of Kings, to be consumed™ 
County of Kings, to be consumed off the premises, 
premises.

SOL HOROWITZ 
2191 Clarendon Road,

NICHOLAS ZAUNER & KAI 
, SCHOJBERT

Brooklyn, N. Y. 380 Etna Street, Brooklj

WUlUb, ^)bsei 
iRalis, Mr. Jo 
Ralis, Mrs. j 
Ralis, Mr. Fi 
Strakowsky, 
Shakalis, Mr 
Šankus, Mrs.. 
Souders, Mrs 
Senkus, Anta 
Sinkevičiūtė, 
Šankus, Adeh 
Sedor, Mr & 1

• Umaisz, Mr & 
Vanagas, S. 
Waclawicz, Wi 
Wilkalis, Mi*. 
Bochis Anthoi 
Amsheyus Am 
'Galinaytis P.

Po !
Glembocki, Mn 
Minarik

Smulkių auki

Įvairių 
aptarnavimų 
nas. Tai pad 
bei siuntinių 
miesto reikia
„Amerikos”

Maloniai 
ti savo pašto 
gaunamas lai!

Jūsų pate 
spausdintą la! 
viruko, užadn 
dar nežinote si 
ti savo laiškin

Mano tiks

Vardas .

Gatvė .

Miestas .

Vaistyk
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InF ~ ~sell beer, it

5
'AIL
JORS
icense No. 
inderaigned 
ion 107 of

Law at
Brooklyn, 

ed on the

NOTICE is herein *

the AleohoŪe

Brooklyn. County J'S i ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI MUZIKŲ DĖMESIUI Waterbury, Conn

lluemer 
lyn. N. Y.

acense No. 
mdersigned 
ion 107 of 
I Law at 

Brooklyn, 
sd off the

u, N.

.icense 
undersigned 
:iort 107 of
i Law at

Brooklyn, 
ed off the

No.

mi n. aXlSj rrison-Kearny,
s.-Ma.* 

503 CortelyouKinjTto iŠ 
premises. •

503 Cortelyou18^

NOTICE is hereb? oi 
GB 9727 ha, 
to sell brer, aUrĄį 
the Alcoholic BevemJ^ 
220 Prospect Park 
lyn. County ol Kinmi.T'’ 
the premises. "’i

NewJffl^
220 Prospect Park Wat, 7

New Jersey
'arko arkivyskupas iš 
ryžiaus airių parapijos 
perėmęs didelį namą, 
on Avė. Šį namą jis pa- 
seselėms pranciškie-

Karpauskas, Vincas 
Miskus, Mrs. H. & Frank 
Radzevičius, Jonas 
Stasauskas, Mr. & Mrs J 
Santa, Dorothy 
Wilczek, Mr. & Mrs. A. 
Nemica Charles

Vargonininkų Sąjungos 
Seimas įvyks š. m. rugpiūčio 
10 d., Hotel New Yorker, se
kančia dienotvarke:

lyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
tion 107 of 
il Law at 
f Brooklyn, 
led off

jos 8 d. arkivyskupas 
ietė kleb. kun. L. Voi- 
ską apžiūrėti namą ir 
i, kaip reikia jį pataisy
tame aukšte bus įreng

the

CB 776 has been 
to sell beer, at retail the Alcoholic Bewn^ , , r.
sis - isth sl, ;alpos vaikams mokyti,
County of Kings, total' , v, , i i
premises. " > ame aukšte bus koply- 

sgt. harry , • • , - .
Post no. 601, vetairJf tambanai seselems vie- 

0f U 4 i’ 
316 - 13th SU. ' ia. Mūsų parapijoje bus 

į. pranciškiečių centras.
lyn. N.

License 
undersigned 
tion 107 of 
>1 Law at 
f Brooklyn, 
aed off the

FRANK

ren25b^ ParaPUa kYla visais at-
the Alcoholic Bwaali iq

No.!*?27 Folton St, Boro®? ■ 
County of Kings, to ta^. 
premises.

WILUAM
3327 Fulton

______«t

Y.

.. L. Voisiekauskas da- 
_____ . ——^gžsiėmęs bažnyčios re- 
NOTICE is hereby >, • v v • . . v
gb 3046 has been ,vimu. Bažnyčia jau is- 
to sell beer, .t Jia!.?1

lyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

ction 107 of 
ol Law at 
>f Brooklyn, 
ned off the

r 
iklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

ction 107 of 
ol Law at 
if Brooklyn, 
med off the

to sell beer, st retail 
the Alcoholic Beraus L, 
715 Woodward Are., fe? 
County of Kings, to te 
premises.

™ , GE0EGE fav 
<15 Woodward An, 

NOTICE is 
GB 4904 has been išari n s 
to sell beer, at retail i 
the Alcoholic Benn® fe 
1199 Liberty An, 
County of Kings, to te

i, suolai išdailinti, de- 
nauji langai, kuriems 
) choras.

ivyskupas mūsų klebo- 
n. L. Voisiekauskui pa
nku paskyrė kun. St.

* žinomą pamokslininką. 
U99 ubXEA^CISS^ netu jis veda noveną 

v. Onos lietuviškai, o 
as — angliškai.

klyn. N. Y.

License No. 
undersigned 

ction 107 of 
■ol Law at 
of Brooklyn, 
med off the

IS
>klyn, N. Y.

License No.
> undersigned 
rction 107 of 
rol Law at 
of Brooklyn, 
med off

IN ARD

NOTICE is hereby job -• 
GB 948 has been istri u-. 
to sell beer, st retell 
the Alcoholic Beren® į 
323 Graham Are., Bshe' 
^7^ Kina te hsj )os 25d., šį sekmadienį, 

PASQUALB lip 
323 Graham Ave., 

NOTICE is hereby nsi 
GB 1274 has been issahį 
to sell beer, at retail eg • 
the Alcoholic Bėrai® (į 
283 Bedford Ave., Bn- 
County of Kings, to te b 
premises.

BASH HUE 
283 Bedford Ave., •

the

)
aklyn, N. Y.

License No. 
e undersigned 
ection 107 of 
rol Law at 
of Brooklyn, 
lined off the

[jų centralinis komite- 
? inės 21 m. sukaktį, kai 

ka pripažino Lietuvą, 
ų klubo salėje ir darže 
ny) 4 vai. prasidės pik- 

o 7:30 vai. vak. bus 
bos ir koncertas. Dai- 

notice is hemby pa i jarapijos mišrus ir vy- 
GB 470 has been iširi t į . r ... v. , , , ,
to sell beer, at retail ei >rai, pillCClU klubo ChO- 

solistės B. Bačenaitė 
“fTamkevičiūtė (varg. F.

io vadovybėje). Bus 
karo bonai ir

GB 470 has been issrit:

the Alcoholic Beras® fc 
1004 Flushing Ave., Bsto 
County of Kings, to te 
premises.

RUBIN MIE 
1004 Flushing Ave., i

NOTICE is hereby fb s ’ \ ,
GB 4655 has been hate i: l'ai. P© PFOgramOS bUS 
to sell beer, at retai afei į i 
the Alcoholic B-"1— 
7711—13th Ave.,

Po 1 dol.:
Adomaitis, P.
Albizati, Mrs. S. 
Amsės, Mr. Jos. 
Andrews, Stenley 
Belunas, Julia 
Belunas, J. 
Barisonek, S. 
Baginski, Mary Rose 
Churinskas, Mrs. Mary 
Churinskas, John Jr. 
Demitus, Mrs. Olga 
Dogintas, Helen 
Dambrauskas, Mr. Frank 
Dambrauskas, Mrs. Julia 
Grigalinas, Mary 
Godfrey, Mrs. S. 
Ignatavičienė, Mrs. Dom. 
Juselis, John 
Juselis, Mrs. M. 
Jurevičius, Mrs. J. 
Yustas, Frank 
Zebleckas, Mrs. Rose 
Zitlofsky, Mrs. Josephine 
Krizan F. 
Kalanta, Cizarifus 
Kaseta, Mr. John 
Klimas, P. 
Kalanta, Frances 
Kacinauskis, Mrs. 
Lattoz, Mr. Stanley 
Maculaitis, Anthony 
Mescavage, Mrs. Mary 
Malakauskas, A. 
Mateski, Mrs. 
Maciesko, George 
Miskeviyz, Rozalijo 
Maculaitis, Julia 
Mickunas, C. 
Mitchell, Ona 
Marcinkus, Alice 
Mockus, Stanley 
Maculaitis, Helen 
Markūnas, Joanna 
Milwid, Mrs. S. 
Paulauskas, Mrs. F. 
Pukstas, Mrs. Joseph 
Pocius, Veronica

9 vai. ryte šv. Mišios už 
mirusių narių sielas, Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje, 32 
Dominick St., 2) 10:00 vai. ry 
te Centro Valdybos Seimo 
Rengimo Komisijos ir anks
čiau atvykusių atstovų bei 
svečių priešseiminis pasita
rimas, 3) 1:00 vai. popiet 
prasidės seimo pirmoji sesi
ja, 4) 6:00 vai. vak. atsto
vams pagerbti bankietas.

Siunčiant pasiūlymus bei 
pasveikinimus prašome adre
suoti: Lithuanian R. 
ganists Convention, 
New Yorker, East 
New York City.

Visus organizacijos
ir Vargonininkų Sąjungos 
bičiulius prašome šiame sei
me bei bankiete skaitlingai 
dalyvauti.

Seimo Rengimo Komisija.

C. Or- 
Hotel 

Room,

narius

Baltimore, Md
Pereitą savaitę palaidota 

lietuviai A. Piečiukaitienė ir 
P. Piravičius; mirė sulenkė
jęs lietuvis Belbotas, seniau 
laikęs siuvėjų dirbtuvėlę, kur 
daug lietuvių pas jį dirbo; pa
laidotas iš airių šv. Katry- 
nos bažnyčios.

Susilpnėjus kun. J. Lietuv
ninkui, pradėjo daugiau para 
pijiečių atlankyti. Gydytojai 
patarė ramiai ilsėtis, nebūti 
jo kambaryje, nes visi šneki
na, o ligoniui nejauku kalbė
tis.

Maisto paroda
Lietuvių komitetas Ame

rikai ginti liepos 23 d., penk
tadienį, 48 Grand St. salėje 
rengia maisto gaminimo pa
rodą. Vadovauja Waterbury 
Nutrition Council. Prasidės 
7 vai. vak. Įžanga dykai.

Ši paroda labai svarbi šei
mininkėms. Bus parodyta, 
kaip pasiruošti žiemai.

Rengėjai.

DEŠIMTMEČIO SUKAKTIS

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

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

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand St., Brooklyn, N.

at

the

EB 464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAMMOTH LUNCHEONETTE, INC. 
462 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

EB 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2610 Cropsey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELEANOR V. MILLER
2610 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 245 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT I. PORTER
Post 986 — Veterans Foreign Wars 

5123 — 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB FELTCHER 
Flatbush Coffee Shop.

1605-07 Cortelyou Rd., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law _
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS GELFAND 
(GELFAND & HERMAN)

937 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

at

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 352 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
762 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CARDIFF
762 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ?78 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
8013—20th 
County of 
premises.

8013—20th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Gold St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MILDRED AMBROSINO
48 Gold St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERCULES FAVILLA
9032 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3621 Quentin Rd., Borough of Brooklyn,

, County of Kings, to be consumed on 
premises.

OWEN SMITH 
EMERALD BAR & GRILL

3621 Quentin Rd., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
873 Hegeman Ave., 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

PAUL
873 Hegeman Ave., 
734 Elton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

386 Grand

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law
Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

HELEN DERMODY 
Ave., Brooklyn,

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

BENJAMIN SKLAR
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 590 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE J. PETER & GEORGE CALOYER 

SHERIDAN LUNCH CO.
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Dariaus ir Girėno žygio de
šimtmečio sukakties proga p. 
Žadeikis, Lietuvos įgaliotas 
ministeris Washingtone, pri
siminė, kad jam teko būti 
liudininku to nepaprastai jau 
dinančio įvykio, kai Lituani- 
ca, vairuojama Dariaus ir Gi
rėno, 1933, liepos 15 d. sau
lei tekant pakilo iš Floyd Ben 
net lauko New Yorke, „1__
orlaivio kraulą išbandytų”, 
gi iš tikrųjų, kad nugalėtų i 378 Weirfieid°su 

Atlantą ir nutūptų Kaune. 
Ministeris pareiškė:

„Lakūnams besiruošiant 
teko ilgokai palaukti išskri
dimo progos. Kapitonas Da
rius dažnai užeidavo į Lietu
vos Generalinį Konsulatą ir 
kartais pasiskųsdavo, kad 
Brooklyn© lietuviai buvo pra
dėję abejoti, ar skridimas be- 
įvyks. Nepaisant moralinio 
slėgimo bei finansinių ir tech 
nikinių kliūčių, kapitono Da
riaus pasiryžimas pasiliko 
kietas kaip plienas. Jis, mat, 
žemaitis. Panašiai jautėsi ir 
Girėnas.

„Skridimo rytui išaušus, 
tik mažas lietuvių būrelis te
buvo išskridimo liudininkais. 
Tai buvo gražus ir neužmirš
tinas rytmetis. Lituanicos 
motorai besišildydami taip 
staugė, kad nebuvo galima su

Y.

N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. . 
EB 441 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
__  ________ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUTZEK & JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

1 t the Alcoholic Be Kaa , 378 Weirfield St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1353 has been issued to the undersigned

at I to sell beer, at retail under Section 107 of 

the

N.

Nesugautas
Ne Vagis

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS CONTOGEORGAKOS
1825 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 348 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING &BILLIARD 
ACADEMY, INC.

533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.B. 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Interior Basin, in the Mill Basin Dist., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB, INC. 
Interior Basin, 
In the Mill

NOTICE is 
C 294 
to sell 
of the 
1060-62 
County 
premises.

JACOB OLIN & BENJAMIN KWITEL 
(Ace Beer Distributor)

1060-62 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
54-56 Brighton 11th St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC. 
54-56 Brighton 11th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4672 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI

Brooklyn, N. YT

Law at
— 734 Elton St., 

County of Kings, to 
premises.
MILLER

Brooklyn, N. Y.Liepos 7 d. New Yorko 
„World-Telegram” turėjo ži
nutę iš San Francisko:

„Vakar miesto teisėjas 
Twain Michelsen išmetė kal
tinimus prieš kapitoną Ni- 
kalojų Habalovą, Sovietų val
džios supirkimo komisijos 
viršininko padėjėją. Kapito
nas Habalov buvo suimtas be
turįs sidabrinės lapės kailio 
apsiaustą. Jis pareiškė poli
cijai, kad du asmens užmetė 
jam kailinius, jam beeinant 
po to, kai policija atrado iš
daužtą arti buvusios kailių 
krautuvės langą, kur trūko 
vieno apsiausto. Teismas iš-

Beverage
Street, 

Kings, to be consumed on the

JOHN KRAUCIUNAS
St. Brooklyn, N. Y.

at

the

the
98 Wythe 
County of 
premises.

98 Wythe

NOTICE is hereby given that License 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

at

the

N.

No.

Basin Dist., Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersignedhas _

beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

the Alcoholic Beverage Control 
1605-7 Cortelyou. Road. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JACOB FLETSCHER
(Flatbush Coffee Shop)

1605-7 Cortelyou Road Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the_^-AlcohoIic Beverage Control Law at 
gllNill Street. Borough of Brooklyn,
- -.iity of Kings, to be consumed on the 

.SeS'EAST END CLUB. INC.
fl OF 22nd ASSEMBLY DIST.

Law 
B’klyn, 
on

Liūdni laikai spaudžia mū
sų širdis. Tėvynė Lietuva at
skirta nuo mūsų, ten kančio
se visi sklaidomi po svetimas 
šalis, baigdami sveikatą, ver- 
gijose miršta. Nėra galimy- 
i’iės ųė laiškeliu pasiskųsti 

ety»sn jgįL id ępjt 
po kito keliauja į amžinastį, 
o jaunuoliai energingai savo 
gyvybę stato pavojun, ginda
mi žmonijos laisvę ir savo 
šalį. Viskas tik skaudžių aša
rų tvane mirksta, nėra niekur 
palinksmininmo ir paguodos 
suraminimui.

Labai gera priemonė nusil
pusias savo širdies jėgas su
raminti, tai Šv. Rožančius, ku 
ris išskirsto liūdnumo sunke
nybes, nušviečia ramesnės 
vilties ateitį, išblaško nusi
minimo debesis. Ateis valan
da, kada švč. Panelė Marija, 
Karalienė Lietuvos, atkreips 
savo Sūnaus Gailestingąsias 
akis į mūsų tautos kančias ir 
turėsime džiaugsmo išvysti 
Lietuvą, garbingai žengiančią 
į šviesią gyvenimo laisvę.

J. K.

P. J. G
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NOTICE te hereto pe “F _________
GB 4616 hu been M’
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51 Buffalo Are., tawj 
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parapijos piknikas lie- 
! d. gražiai 
,vo per 450 
imą išpildė 
. katalikų
j. Svečių tarpe buvo 
)r. J. Starkus ir Bro. 
I iš Elizabetho, kun. 
ikštikalnis ir kun. Jo- 

notice h ernius iš Jersey City,
to sen beer, nkius^ komisijomenaus

NOTICE ii hereby 
GB 117« has been isri; 
to sell beer, at retail w 
the Alcoholic Beisi? 
8428 Fulton St, 
County of Kings, to te' 
premises.
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the undersigned 

nder Section 107 
Control Law at

i of Brooklyn, 
onsumed off

□NOFF

the

Dist.
Brooklyn,

that License No. 
the undersigned

mder Section 107 
Control Law at

i , of Brooklyn, 
consumed off the

NDA
Brooklyn, N. Y.
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NATI
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ESKI
thony Bizer

Brooklyn, N. Y-

N. Y.

pasisekė, 
asmenų.
šv. Jono
bažnyčios

1 Patgirski žmona pa- 
i didelio pasitenkinimo 

» įjos daržu, kurs jai at- 
tikru parku. Atsilankiu

287—5th An., 
County of Kings, to ’1 
premises. ___ 

valenwU 
287—5th Ate..

NOTICE te bento tjj ,v 
gb 4709 has tea vo is Elizabetho, Newar 
to sell beer, at retail 
the Alcoholic Beit®, 
372 Throop An- 
County of Kings, to ’ 
premises.

372 Throop An-__

NOTICE te hereto t*' 
GB 4761 has tea *' 
to sell beer, at rtįf 
the Alcdiolk Be®^. 
307 Hull Street, 
County of Kin?1’ * 
Premi5eK JOSEPH^ 

207 Hull St,____

NOTICE te te"*. 
GB 9150 has 
to sell beer, at re* 
the Alcoholie Bei«\,. 
918 Manhattan / 
County of 
premLseS- elsb<^ 
918 ManhattanJ”^

NOTICE te 
GB 1218 hasWTri 

520 — 92nd »- kr 
County of BnA " 
premises. p

larney, Jersey City.

Onos triduumo pamal
us birželio 23-26 d. d. 
un. J. Stašaitis, Salezie-

jpiūčio 15 d. parapijos 
i šv. Rožančiaus ir šv. 
draugijos rengia pikni- 
kortavimo pramogą.

n. y.

i that License No. 
to the undersigned 
ider Section 107 of 

Control Law at 
>ugh of Brooklyn, 

consumed on the

PLAN
Brooklyn. N. Y.

sikalbėti. Ir lakūnų ir stebė-1 aiškin0. kad turėjimas ap- 
tojų Širdyse buvo tik viena a- siaust0 dar nėra kaltgs 
be jone: ar įstengs Lituanica 
pakilti į orą su taip sunkiu ga dymas. ^avo

į Aukos Lietuvai 
įčiančiai Lietuvai pagel- 
nrželio 20 d. bažnyčioje 
i aukų $225.17.
Aukotojų sąrašas 
Į $50.00

25.00 
20.00 

5.00 
3.00

M. Kemėžis

NOTICE te
GB 8977
to sen beer, *1^ Takauskas
the Alcoholic
503 Chureh A»
County of Kmf* 
premises- -

JOHN '• 
503 Chureh A«-^/

NOTICE , te f
GB 704 has b® s._ —
to sell beer, !
k? IRIK0S” administraci-
county of em4" Jite gauti A. Vaičiulai- 
premises. ,

167 Bedford A«^z

NOTICE I' 

to sell 
the Alcohol 
49!
pSta.0 rga gausiai iliustruota, 

„.JTs-y r ’ • - - - -

Markūnas

Po 2 dot:
, AC & Mrs. S.
ski, Mrs. Magdelena

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

6 pusi, ir yra Lietuvių 
Lmice b Mni0 Instituto leidinys.

1 that License No. gb 110 egzemplioriaus kai-
»• "įV? Oc- 0 užsisakant 50 eg- 

...S“ b3,w!'SI« torių ar daugiau—30c. 
i consumed off the .’"^j^JOI-A5^^ 

WITZ _ L. p.-, stff*Brooklyn, N. Y. 380 Etna

ociUSr®aoseph
Ralis, Mr. Joseph 
Ralis, Mrs. P. 
Ralis, Mr. Frank 
Strakowsky, Mrs. 
Shakalis, Mrs. Elozabeth 
Šankus, Mrs. Anthony 
Souders, Mrs. Mary 
Senkus, Antanas 
Sinkevičiūtė, Adele 
Šankus, Adele
Sedor, Mr & Mrs. Simon 
Urnaisz, Mr & Mrs. J. 
Vanagas, S.
Waclawicz, Wm & Son 
Wilkalis, MfW. John 
Bochis Anthony 
Amsheyus Anthony 
Galinaytis P.

Po $50 
Glembocki, Mrs. S. 
Minarik

Smulkių aukų buvo $40.17

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

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
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

Bet štai kapitonas imasi už 
kontrolės įrankių, akimis ir 
galvos linktelėjimu lyg saky
damas „iki pasimatymo Kau
ne.”

Lituanica pasileido bėgti il 
gu pasibėgėjimo taku, kurio 
gale upė. Mes gi visi tai ma 
tydami, lyg užburti, stovė
jom be žado ir laukėm stebu
klo. Stebuklas įvyko: Litua
nica pakilo ir pasuko per At
lantą Lietuvos link. Tai buvo 
didelė valanda: regėjome did
vyriško žygio pradžią. Atsi
menu, mano žmona, ilgai a- 
kimis lydėdama ir skepetaite 
mosokuodama, pasakė: „Pa
vojaus baimė jiems svetima.”

„Sekančią dieną nuvykęs 
Čikagon radau ministerį Ba
lutį, konsulą Kalvaitį ir Čika- 
giečių minią belaukiančius 
naujienų. Atėjo ir naujienos: 
Darius ir Girėnas perskrido 
Atlantą, bet, nakties audros 
užklupti, žuvo drauge su lėk
tuvu Soldino miške, Prūsuo
se, netoli Lietuvos žemės. Tos 
džiaugsmingos ir skausmo 
pilnos žinios stačiai parbloš
kė čikagiečius ir sukrėtė vi
są lietuvių tautą.

„Darius ir Girėnas savo 
skridimą buvo paskyrę jau
nosios Lietuvos garbei. Tat. 
jų žygis turėjo ir turės dide
lės auklėjamosios reikšmės 
lietuviškajam jaunimui. Tas 
jų žygis vaizdžiai ir tvirtai 
sujungė Ameriką su Lietuva. 
Tautos, kurios gali išauklėti 
tokių ryžtingų sūnų, kaip Da
rius ir Girėnas, negali išnykti 
Dariaus ir Girėno kantrybė, 
sąžiningas kruopštumas be
siruošiant ir jų heroiška dva
sia bevykdant, yra puikus pa
vyzdys kiekvienam mūsų 
šiais klaikiais laikais.”

'Los Angeles buvo papildo
mai pranešęs, kad suėmimo 
metu policija buvo atkreipusi 
savo dėmesį į Habalovo ap
siausto apačią, iš kur tabalo- 
jo lapės uodega...

Daug kas atsimena, kaip el 
gėsi sovietų pareigūnai 1940- 
41 m. okupacijos metu Pabal
tijy. Ten atėjūnai nesidrovė
jo ne tik brangius drabužius, 
bet ir pinigus, radijo apara
tus, baldus, baltinius, net 
fortepijonus krautis. Deja, 
ten nebuvo budraus arneri* 
kiečio policininko....

LIETUVIAI STIPEN
DININKAI

Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke tarpinin
kaujant, Lietuvos piliečiai 
studentai Marija Tūbelytė, 
Aldona Kundrotaitė ir Jonas 
V. Navickas gavo stipendijas 
su pilnu išlaikymu vasaros 
septynių savaičių studijoms 
tarptautiniuose seminaruose 
(International Service Semi
nars), kurie vyksta specialė- 
se vasaros stovyklose Camp 
Kanesatake, Pennsylvania ir 
Guilford College, North Ca
rolina.

Marija Tūbelytė išvyko į 
Camp Kanesatake, o J. A. 
Navickas ir A. Kundrotaitė 
į Guilford College. Tuose se
minaruose dalyvauja ir kelių 
kitų tautų studentai, 
taus?

Tn bt.7
iJroofc^^^Ė^h ' Kings'lanTAx’eT

Brooldyno Lietuviai Graboriai

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

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas ..

Gatvė

Miestas

Valstybė

■k*

nr.

VIEŠOS KARTUVĖS

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad Krasnodare Rusijos 
pareigūnai pakorė 8 
kurie bendradarbiavę 
kiečiais, kai šie buvo 
Krasnodaro miestą.

rusus, 
su vo- 
užėmę

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avčhue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagĘ 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Lalsniuotas Graborius

Coney Island policija pra
dėjo reikalauti, kad pakraš
čio lankytojai pildytų parkų 
taisykles, būtent: jokių akro
batiškų žaidimų; nemėtyti 
sviedinių — didelių ir mažų; 
nesivedžioti šunų, neturėti gė 
rimų didesnėse nei kvortos 
didumo bonkose. Už nepaklau 
symą — bus baudžiami 30 
dienų kalėjimu arba $20.00, 
arba abi bausmės kartu.

Pirkdamas Karo Bonus tu
ri galimumo naudingiausiai 
sunaudoti savo pinigus.

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat AprelSklmo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikJtynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



LIETUVIŲ DIENOS GARBES RĖMĖJAI Brooklyno Lietuviai Gydytoj < •

DIDŽIULIS SMAGUS
Dr. John Waluk

APREIŠKIMO PARAPIJOS 161 No. 6th Street

MIRE KU1Metinis Piknikas
Liepos-July 25,1943

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

Karališkos šeimos rinkimai, šokiai ir kitokios įvairybes
metus A-

Apreiškimo

pik

ai neatėjo

U: ?

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

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

rra šveica- 
išatė. Tai

Tel. EVergreen 7-6®
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždarj

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

VeffYorke 
jtbėsmeti- 
$ėju ruo- 
;betjųdar- 

skelbimo, 
rūpėti tik 

:jWO.
kad 

■ į tylo- 

reikalai.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE (
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS

Tel. EVergreen 8-92
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susltar

tauti
no pat Lie- 
:irmos die
vybė buvo 
/tuvos gy-

Geriausias pasirii komitetas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ' : :■ jog 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI 5™ K Jus 

? sušelpti 
•1000 do- 

Brooklyn, kaip 
& Kunigų 
^vadovybės 
□.Tai tik

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Dr. Alf. Jagminas, 
MIC., tėvų marijonų semina
rijos rektorius, atostogas pra 
leidžia Brooklyne pas savo 
tėvelius.

• Kap. V. Brosokas šiuo 
metu yra New Yorke ir sako 
kalbas ŪSO. klubų naudai. 
Spaudos atstovams ir Rau
donojo Kryžiaus atstovams
jis garbingai pasisako esąs 
lietuvis, kurio tėvai buvo 
Pennsylvanijos angliakasiai.

• Kazys Vilniškis su žmo
na šios savaitės vidury lan
kėsi New Yorke.

• Kun. Jonas Balkūnas rug
piūčio 15 d. atliks Pitts- 
burghe seselių pranciškiečių 
vienuolynan priėmimo apei
gas.

• Aldona Kundrotaitė Guil-
Į^O^Caroliną 

demonstravo lietuvių liaudies l 
dainas ir tautinius kostiumus 
Visi buvo sužavėti. Ten vasa
ros kursus lanko ir stud. J. V. 
Navickas.

• Prof. K. Pakštas iš Car
letone College, Minnesotos, 
siunčia savo draugams ir pa
žįstamiems daug linkėjimų. 
Kolegijoje turįs labai daug 
darbo.

• Pulk. Kazio Griniaus įdo
mus straipsnis apie šio karo 
pradžią ir priežastis bus nau
jame „Studentų žodžio” nu
meryje, kurs išeis šiomis die
nomis.

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

y

s
C

a 
f?

• Kun. Dr. K. Rėklaitis, tė
vų marijonų provincijolas, 
šią savaitę atvyks poilsio pas 
kun. J. Balkūną.

• Komp. J. Žilevičius buvo 
išvykęs į Newtown, Pa., pa
ilsėti. Ten seselių Kazimierie- 
čių akademijos kapelionu yra 
kun. Pr. Vasiliauskas, p. Žile- 
vičienės ^olis.

• Kun. Mykolas Kemėžis 
lankėsi „Amerikos” įstaigo
je ir pareiškė, kad yra vilties 
jo rūpesčiu įrengtame Bayo- 
nnės parapijos darže suruoš
ti „Amerikos” bičiulių pikni
ką.

• Jurgio Tumasonio brolis
Petras, ilgametis žurnalistas, 
atrašė laišką iš savo ūkio, 
Wisconsin valst. Petras Tu- 
masonis pasitraukė iš „Drau
go” šiomis dienomis ir išėj'v 
i ūkL \

• Korp. Justas Jankus/'’*^/ 
Floridos perkeltas kur u
į Kaliforniją, kur jis yra a išėjo, liškoji Šeima”, t. y. 
dvi savaites. aalyje tauriems parapijiečiams

Apreiškimo parapijos 
nikas bus šį sekmadienį, lie
pos 25 d., Klasčiaus parke ir 
salėje, Maspethe. Dabar lieka 
nuoširdiems parapijiečiams 
ne tik patiems atsilankyti, 
bet ir savo draugus, pažįsta
mus ir kaimynus pasikviesti. 
Prašome ir kitų parapijų 
žmones atsilankyti į mūsų 
pikniką. Mes užtikrinam, kad 
atsilyginsim savo atsilanky
mu į jūsų piknikus.

Kariams į parką įėjimas 
dykai. Kariai bus parapijos 
svečiai. Tad visi parapijiečiai 
pakvieskite savo artimus ka
rius. •

Metinis piknikas visuomet 
.yesižymi gera nuotaika ir 

nu Jame yra renkama 
's metams vadinama 
liškoji Šeima

• Korp.
riuomenės vadovybės apdova
notas Gero Elgesio medaliu. 
Jis yra kur nors Alabamoje.

• Marinas Ant. Juknevičius 
Juzefos Gražienės sūnus, lie
pos 11 d. šv. Motiejaus bažny
čioje apsivedė su Elena Remp 
čioje apsivedė su Elena Rem- 
pe. Vestuvių pokylis buvo 
Glendale.

• Baltijos — Amerikos dr- 
jos susirinkimas bus liepos 
27, 8 vai. vak. American Com
mon salėje, 40 E. 40 St., New 
Yorke. Bus paminėta Pabal- 
čio respublikų pripažinimo 21 
metų sukaktis.

• Jokūbas Stukas, buvęs 
New Jersey lietuvių radijo 
programos vedėjas, dabar jau 
karys ir yra kur nors Ken
tucky valst.

VIEŠNIA IŠ KANADOS

Kanadoje gyvenanti Mari
jona Sivokienė atvyko su sa
vo sūneliu paviešėti pas savo 
vyro seserį, Anelę Civinskie- 
nę. Čia ji linksmai leidžia lai
ką ir džiaugiasi suradusi dau
giau savo giminaičių, kaip Jo
ną Butkų ir kaimynę iš Lie
tuvos — S. Dauzickienę.

Maloniai viešniai linkime 
linksmų atostogų.

Ka'ra-11 U111 > ka
raliene, karalaičiu ir karalai
te. Išrinktoji karališkoji šei
ma turi tam tikras ceremoni
jas ir gauna gražias dovanas. 
Per rinkimus būna daug var
žytynių, daug gyvumo, daug 
agitavimo ir juokų, tad bus 
progos nors valandėlei pa
miršti bėdas ir vargus. Tat 
visi važiuokime į pikniką.

Parkas bus atdaras nuo 1 
vai. po pietų.

Dabartinis „karalius”, cho
ro vedėjas muz. Jonas Jan
gus žada mums suteikti gra
žią lietuvių liaudies dainų ir 
šiaip lietuviškos muzikos 
programą, šokiams gros Juo
zo Avižonio galingas orkest
ras — bus lietuviškų ir ame
rikoniškų šokių.
Tad liepos 25 d. visi ir visos 
būkite Klasčiaus Clinton par
ke. Užtikriname, visi ir vi
sos būsite patenkinti.

Apreiškimo Parapijos Pa
rengimų Komiteto 

Sekretorius.

1942 metais New Yorke iš
duota 83,390 vedybų leidimų.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugpiūčio - August 1 d
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y

Parkas atdaras nuo 1 vai. popiet.
Programoje: karališkos šeimos rinkimas, 

kiai, žaidimai ir kitoki pasilinksminimai.
so-

Liepos - July 23 d.j AMERIKOS LIETI 
LIKŲ VISUOME 

KULTŪRINIO G 
SAVAITRA

EINA KAS PEN

Šv. Jurgio Parapija
Smagus piknikas

Parapijos piknikas bus rug 
piūčio 1 d. Klasčiaus parke. 
Tarp kitų įdomybių bus ka
rališkos šeimos rinkimas 
ir kiti prašmatnumai.

Primicijos
Rugpiūčio 15 d. čia įvyks 

jauno marijono, kun. Prano 
Bulovo, primicijos. Visi lau
kia šių iškilmių.

Maspetho Žinios

ir

Metinė šventė
Šv. Onos moterų Sodalici- 

ja šį sekmadienį, liepos 25 d., 
minės savo Patronos šventę. 
8 vai. bus mišios ir bendra 
komunija, o po to - bendri 
pusryčiai.

Draugija kviečia visas pa
rapijos moteris stoti į šv. O- 
nos Sodaliciją, kuri yra labai 
svarbi ir naudinga bažnytinė 
draugija.

Keturioliktos New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos 
proga visa eilė „Amerikos” skaitytojų stojo Lietuvių Die
nos Garbės Rėmėjais, atsiųsdami savo auką. Malonu mums 
paskelbti jų vardus, išreiškiant jiems nuoširdžiausio dėkin
gumo žodį. Savo parama stiprina „Ameriką”, kurios reika
lams paremti New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos ren
gėjai visada buvo palankūs.

„Amerikos” nuoširdi padėka skiriama šiems Lietuvių 
Dienos Garbės Rėmėjams:
Viktorija Vyšniauskienė, Maspeth, N. Y.
Kazys Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. 
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y. 
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. 
Vincas Daubaras, Brooklyn, N. Y. 
Marijona Rusienė, Port Washington, N. Y.
A. Juška, Brooklyn, N. Y.
Barbora Adomaitienė, Maspeth, N. Y.
P. Keršulis, Maspeth, N. Y.
V. Žemantauskas, Maspeth, N. Y.
J. Skarulis, Brooklyn, N. Y.
B. Pranckevičius, Brooklyn, N. Y.
A. Baciuška, Brooklyn, N. Y.
Jurgis Tumasonis, Brooklyn, N. Y.
K. Razmantas, Brooklyn, N. Y.
M. Tvaskienė, Brooklyn N. Y.
S. Pusvaškis, Brooklyn, N. Y.
W. Zaukus, Brooklyn N. Y.
A. Ciplys, Maspeth, N. Y.
K. Dumblienė, Brooklyn, N. Y.
K. Pukenis Brooklyn, N. Y.
P. Starkiūtė, Brooklyn, N. Y.
K. Damašienė, Brooklyn, N. Y.
Teresytė Barzilauskaitė, Woodhaven, N. Y.
K. Galčius, Maspeth, N. Y.
A. Ulozas, Maspeth, N. Y.
S. Stumbris, Brooklyn, N.Y.
M. Putinienė, Brooklyn, N. Y.
A. Digrienė, Brooklyn, N. Y.
M. Klimašauskienė, Waterbury, Conn.
F. Chester, Brooklyn, N. Y.
Felomena Mikalajūnas, W. Edmeston, N. J. 
Ant. Plioplys, Brooklyn, N. Y.
J. Stačiokas, Athol, Mass.
J. Raudonaitis, Ozone Park, N. Y.
Ona Jocienė, Newark, N. J.
M. Stelmokienė, Brooklyn, N. Y.
V. Vitkus, Brooklyn, N. Y.
K. Lenienė, Brooklyn, N. Y.
A. Civinskienė, Brooklyn, N. Y.
O. Keturakienė, Brooklyn, N. Y.
V. Turulis, Brooklyn, N. Y.
P. Montvila, Brooklyn, N. Y.
J. Staškus, Brooklyn, N. Y.
A. Sharry, Brooklyn, N. Y. 
Ą. Spaijjvg. BrookJyn, N. Y.
A. CiniKa^^rodkiyn^W' Y? "
M. Stanionis, Brooklyn, N. Y.
E. Volteris, Brooklyn, N. Y.
A. Vasiliauskas, Brooklyn, N. Y.
U. Mikulskienė, Brooklyn, N. Y.
M. šertvytienė, Brooklyn, N. Y.
W. Zabelskis, Maspeth, N. Y.
Elena Matulionytė, Maspeth, N. Y.
Pranas Kizis, Maspeth, N. Y.
K. Dobrovolskis, Brooklyn, N. Y. 
Pranas Dulkė, Brooklyn, N. Y.
U. Šarkus, Maspeth, N. Y.
B. Milčius, Maspeth, N. Y.
J. Terebeiza, Brooklyn, N. Y.
P. Stravinskienė, Brooklyn, N. Y.
V. Urbonas, Brooklyn, N. Y.
S. Kazlauskienė, Brooklyn, N. Y.
Edv. Pavilonis, Brooklyn, N. Y.
W. Rozenberg, Maspeth, N. Y.
M. Damarodienė, Brooklyn, N. Y.
T. Gandas, Brooklyn, N. Y.
Mrs. E. Galchus, Long Island City, N. Y.
P. Dailidėnas, Brooklyn, N. Y.
K. Budris, Maspeth, N. Y.
Dr. Petras Vileišis, Waterbury, Conn.
Elizabeth Zailskas, Brooklyn, N. Y.
Kaz. Poderys, Brooklyn, N. Y. 
St. Pocius, Brooklyn, N. Y.
K. Žudžius, Brooklyn, N. Y.
A. Andrišiūnas, Brooklyn, N. Y.
J. Žemaitaitis, Brooklyn, N. Y.
M. Karaktinas, Woodhaven, N. Y.
M. Burkauskas, Brooklyn, N. Y. 
Anne Nadzeika, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. Stephania Nagin, Brooklyn, N. Y. 
A. Simulinas, New York, N. Y.
Viktorija Križanauskienė, Dundee, Ill. 
Juozas Rickis, Rochester, N. Y.
Agnes Samulevich, Richmond Hill, N. Y.
W. Shukis, Kearny, N. J.
Elena Vaitekūnienė, Hartford, Conn.
Tillie Karpus, Brooklyn, N. Y.
U. Yanus, Brooklyn, N. Y.
A. Kaulis, New York, N. Y.
M. Skruodenis, Brooklyn, N. Y.
M. Urbonas, Maspeth, N. Y.
Juozas Garšva, Brooklyn, N. Y.
Kun. Pijus Lekešis, Maspeth, N. Y.
Kun. Jonas Kartavičius, Maspeth, N. Y.
U. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y.
M. Kvarinskienė, Brooklyn, N. Y.
P. Grigienė, Richmond Hill, N. Y.
M. Tamašauskienė, Maspeth, N. Y.
G. Strogis, Brooklyn, N. Y.
M. Rubliauskas, Brooklyn, N. Y.
J. Jonuška, Maspeth, N. Y.
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y.
M. Norkevičienė, Maspeth, N. Y.

. K. Marcinka, Jersey City, N. J.
(Bus daugiau)
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Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų parapijos metiniai 
atlaidai įvyks rugpiūčio 1 ir 
2 dienomis. Bus tai Švč. Pa
nelės Marijos, Angelų Kara
lienės šventė.

Šventė prasidės rugp. 1 d. 
nuo 12 vai. dieną ir baigsis 
rugp. 2 d. vakare. Tomis die
nomis už kiekvieną bažnyčios 
atlankymą ir sukalbėjimą 6 
poterių šv. Tėvo intencija, 
visuotini atlaidai.

Rugp. 1 d. ir 2 d. bus iškil
mingi mišparai, o rugp. 2 d. 
— iškilmingos šv. Mišios.

Maisto knygutės ? 
lyni ženkleliai N, P. 
ri bus iki rugpiūčio s torio vi- 
rugp. 1 d. bus galim 
R, S. ir T ženklelius 
7 dienos.

Raudoni ženkleliai 
nuo liepos 19 d. iki 2{

Liepos 22 d. mi: 
zas Lietuvnikas, 
šv. Alfonso lietuv: 
klebonas, kurio p 
čia išbuvo beveik 
sišventinimo.

Velionis buvo
į bet mes m sausio 25 d. V 
; M mūsų je> Lietuvoje. Į / 
įmpi’iasijvyko būdamas 19 

tQ"b- timorėje susipaži 
Petru Končium, 1 
tino jį mokytis. B 
la vidurinę mokyl 
įstojo į Orchard 
nariją, Detroite. 
Gibbons priėmė k 
tuvniką į Baltim 
vyskupiją ir nūs 
Marijos seminari 
buvo įšventintas 
gruodžio 23 d. 
velionis už penki 
būtų šventęs kui 
metų jubiliejų.

Įšventintas kur 
kas tuojau buvo p: 
tuvių šv. Alfonsi 
klebonu; bažnyči? 
Lloyd Street. 191 
nolo Gibbons ] 
kun. J. Lietuvnii 
vokiečių redemp 
Alfonso bažnyčią, 
die tebėra lietuv

-eicarams, 
□niq skai- 
•• tautoms, 
zdie iškil
ai ir vadi-

PARDAVIMI
50 Patchen Ave., 

adway, Brooklyne, J 
17 kambarių, mūrini
Vienas 5, du 6 kamt 3 gali sa- 
ti apartmentai. Kair M savo 
Mažai įmokėti, geros 
Šauk: GLenmore 2-6

Reikia tik noro i 
lios.

imiojekū-
Lietuvos varda 

čių visuomenėje g 
ba, nežiūrint dide 
mynų pretenzijų, 
d. „Chicago Tribu 
bė redakcinį strai]

ii, kad ir

Novena prie šv. Onos pa-
944 Putnam Ave., 

lyne, priešais kataliljlį^y^ 
ir_na

1-00 ^iadienio vakaro Noveną ves 
jkun. Kidykas, S. J. Novena 
baigsis šv. Onos dienoje, lie
pos 26 d., 7:30 vai. vakare.
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seimui 12 kamhkrių 
mens namas. Šilta 
patogumai. Kaina $ 
ros sąlygos. Mažai 
Šauk: GLenmore 2-

Šį sekmadienį 11 vai. mi
šios — suma bus už parapi
jos lietuvius karius, gyvus ir 
mirusius. Tėvai, broliai, sesu
tės, giminės ir pažįstami pra
šomi pasimelsti.

Amžinojo Rožančiaus drau
gija liepos 25 d., sekmadienį, 
par. salėje, rengia 
margumynų vakarą.
5 vai. vak.

Mūsų gabus varg. 
kė su savo solistėm
tais turės puikią programą

įdomų 
Pradžia

Pr Dul- 
ir solis-

5 namai, labai pigiai 
Gražiose ir patogiose vi 
ti parkų, krautuvių ir 
stočių.

Kas nori pigiai įsi 
nuosavybę, patartina n 
geros progos šiam pir

Kreipkitės:
J. VASTUN

496 Grand St., Brookl
Tel. EVergreen 7

NUOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
lankiusiems mano sirgusią 
motinėlę, Barborą Adomaitie 
nę. Ypač esu dėkinga ligoni
nėje motiną atlankiusiemsXXX UllACį W VXCVXXXXX

kun. V. Masiuliui, kun. A. Pa- 
7” žereckui, klier. V. Pažereckui,

seselei Felicijai ir kitoms se-Į 
selėms šv. Kotrynos ligoninė
je, visiems kunigams, gimi
nėms, pažįstamiems už mi
šių aukas, maldas, gėles. Te
gu Dievas visiems šimterio
pai atlygina.

Mano motinėlė iš šv. Kotry 
nos ligoninės jau išėjo, o da
bar išvažiavo į Long Island 
sustiprėti.
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Aline Veich

SĄJUNGIEČIŲ PRAMOGA 
RAUD. KRYŽIUI

Moterų S-gos New York - 
New Jersey Apskritis rengia 
įdomų kauliukų žaidimo va
karą, liepos 32 d., penktadie
nį, 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

Bus gražių dovanų ir ska
nių užkandžių. Pelnas — A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui.

Šei
mos, 

tos kons- 
*2 m. rug-

PARDUOD

Saugok Savo
Teikiamas geriausi 
patikrinimas, priži 
AKINIAI prieinami 
kainomis pagal jų

ŠI Įstaiga Įsteigta prieš

j gyvento-

paklausia, 
. arėdama 
įgali taip 

ir šimtme- 
šva, nepri
eis ga-

Roo- 
ė šalies 

savo kabi- 
sekretorių, 
tesus gin-

3 sutiktas 
i visur. Nie- 
i preziden-

vą daug rašė H 
raščiai.

Tai džiugina 1 
vos draugus. Ta 
atsakymas į Sov 
gos atstovybės X 
leidžiamo biulet 
gandą, kuri vis 
tuvą sovietine v 
sijos dalimi. Sov 
di savo leidiniui 
paveikslų tokių 
tos išdavikų, ka 
Giros, Venclovos 
jau skelbiamas 
rodomas nusiski 
barzdą).

Amerikoje da 
jos Lietuvai. Da 
pratimo Lietuve 
bet tai nereiški? 
vos draugai tur 
tis. Budėkime vi 
darbų pirmaeilii 
metu laikykime 
Amerikos Lietu' 
cijoje.

’A ir ne 
ssans vie-

OPTOMETRISTAS — OI

394-398 Broadway, BrooklJ

S

f H SS
y

3i r

:2d lietuvių 
te neturi- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Į < tors ga-

...... nesigai-
Lietuviška^ vi-

ALUDfe
KARŠTI UŽKANDI 

KASDIEN
Patogi vieta užėjiii 

su MOTERIMS
RHEINGOLD Extra Drj
— Didelis pasirinkimas | 

gėrimų !

Juozas Zeid
411 GRAND STb4,ikaras, 

BROOKLYN, N.

K

Amerikos Lie 
rencijos kvietė j i 
su rimtumu sv 
kiui. Rugsėjo 2- 
Pittsburghe įvy 
kos lietuvių 
turi praeiti da 
tvarkingumu, n 
tuziazmu, ateiči 
čiais planais.

Liko visas m 
ferencijos, tad 
kėjai turėtų pei 
čio mėnesį pad 
kiekvieno miesl 
kelios lietuvišk 

. būtų išrinkti ai 

. mirštinas ir Ar 
į vių Tarybos pi 
’ jos darbams pe 

Neužmirštini 
pasiūlymai, pa1 
nymai, kada ir 
menėmis vyk 
darbai. Pageid: 
kie sumanymą 
tų pranešti A 
jam komitetui, 
tvarkytų, sugi 
daug laiko koi 

Maryti? lyviams šutau

Šii daugu- 
ten darosi 
-'■nerią He
'S nebūtų

skandalui, 
p padary- 
Į- daug pa-

HAvemeyer 8-0

Dėdei Šamui reikia mūsų 
pinigų. Duokime jų, kol Ašis 
bus sutriuškinta.

•r _. .•___

Otavos ne 
J lietuvių 
"rime pa
žibas;

oė vieno 
siekia, 

teiklauso- 
^•lia knis- 
fežiūrė- 
sandie!

FOTOGRA
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N. Y;
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