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bgpiūčio 11 d. New Yorke 
ks Kunigų Vienybės meti- 
heimas. Jo rengėjai ruo- 
li labai kukliai, bet jų dar- 
yerti didžiausio skelbimo, 
įgams turėtų rūpėti tik 
Į bet gilią vagą varo.
Paliečiui atrodytų, kad 
ligų Vienybė dirba tylo
kai dvasiniai reikalai, 
p, tai jiems rūpi, bet mes

Uiamsburgh Bridge Plaza)
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MIRE KUN. JUOZAS LIETUVNIKAS
Liepos 22 d. mirė kun. Juo- Prie naujos bažnyčios kun. 

zas Lietuvnikas, Baltimorės Lietuvnikas įsteigė parapijos 
šv. Alfonso lietuvių parapijos mokyklą, kuri ir šiandie vei- 
klebonas, kurio pareigose jis 
čia išbuvo beveik nuo pat į- 
sišventinimo.

Velionis buvo gimęs 1865
m. sausio 25 d. Viščiakaimy-

be didžiuotis, kad mūsų|jGj Lietuvoje. Į Ameriką at-

lipnia MaiatokJ 
UCIIC3 jyjjj ženkleliaiP 

ri bus iki ruo 
rugp. litus J 
R, S.irTžeuill 
7 dienos.

Raudoni zeO] 
nuo liepos 19 įį|

metiniai 
ūčio 1 ir 
Švč. Pa
lų Kara-

igp. 1 d. 
’ baigsis 
nnis die- 
ažnyčios 
įėjimą 6 
ntencija,

ius iškli

išios.

inos pa-

Naciai Siaučia Dar

M;
Italija Prašosi Taikos

a

igai nuoširdžiai rūpinasi 
ielojasi ir grynai tauti
ni reikalais.. Nuo pat Lie- 
is okupacijos pirmos die- 
Kunigų Vienybė buvo 

joji visuose Lietuvos gy- 
D darbuose.
ik prisiminkime, kad per 
iutinius dvejis metus A- 
ikos Vyskupų Komitetas 
kiančiai Lietuvai ir jos 
nėms Europoje sušelpti 
paskyręs per 120,000 do- 
L Juk tai nenukrito, kaip 
ias karvelis, čia Kunigų 
lybės darbščių vadovybės 
ų darbo vaisius. Tai tik 
! didelio darbo, kurio vi
li paskelbti dar neatėjo

igpiūčio 1 d. yra šveica-!ncjo

PAEDArj

50 Patchen fe 
adway, Broofc 
17 kambariu, d 
Vienas 5, du6H 
ti apartments H 
Mažai įmokėtų-?! 
Šauk: GLenmoI

—tie.

944 Putnam fe 
lyne, pri&isL

vyko būdamas 19 metų. Bal- 
timorėje susipažino su kun. 
Petru Končium, kurs paaks- 
tino jį mokytis. Baigęs Loyo
la vidurinę mokyklą, velionis 
įstojo į Orchard Lake semi
nariją, Detroite. Kardinolas 
Gibbons priėmė klieriką Lie- 
tuvniką į Baltimorės arki
vyskupiją ir nusiuntė į šv. 
Marijos seminariją. Kunigu 
buvo įšventintas 1893 metų 
gruodžio 23 d. Taigi, kun. 
velionis už penkių mėnesių 
būtų šventęs kunigystės 50 
metų jubiliejų.

Įšventintas kun. Lietuvni- 
kas tuojau buvo paskirtas lie
tuvių šv. Alfonso parapijos 
klebonu; bažnyčia tada buvo 
Lloyd Street. 1917 m. kardi-

> Gibbons patariamas, 
kun. J. Lietuvnikas perėmė 
vokiečių redemptoristų šv. 
Alfonso bažnyčią, kuri ir šian 
die tebėra lietuvių rankose.

Intos laisvės šventė. Tai 
Darijos gimimo diena, ku- 
fangi ne tik šveicarams, 
zisoms savo žmonių skai- 
d nedidelėms tautoms, 
jrentė ypač šiandie iškil
iai skelbia, kad ir vadi- Reikia tik noro ir geros va- 
os mažos tautos gali sa- 
nkiškai tvarkyti savo 
įnį gyvenimą ir dalyvau-

lios.
— 4* —

Lietuvos vardas amerikie- 
los žmonijos darnioje kū- eių visuomenėje gyvai skam-

ba, nežiūrint didelių jos kai-

veną ves 
Novena 

noje, lie- 
akare.

'šeiniui, išiiun 
mens namas. I 
patogumai. M 
ros sąlygos. Jfd 
Šauk: GLennic

mu čia pažymėti, kad ir Pretenzijų. Liepos 22 
vos gvventojų laisvai d- „Chicago Tribune” paskel
tos tautos atstovybės be redakcinį straipsnį antraš

fo si-gi rugpiucio 1 d. Hearato lalk-
Kn' Steigiamasis Sei- vą„. ug as tlearsto lalK

kia; joje moko seselės kazi- 
mierietės.

Kun. Juozas Lietuvnikas 
nuoširdžiai rėmė Amerikos 
lietuvių organizuotą lietuviš
ką ir katalikišką veiklą, jis 
sielojosi Lietuva ir jos rei
kalais, daug prisidėjo darbu 
ir aukomis Prieš ketveris me
tus buvo nuvykęs savo gimto
jo krašto pamatyti, nors jo 
sveikata ir labai silpna buvo. 
Už nuopelnus Lietuvai, buvo 
apdovanotas D. L. K. Gedi
mino ordinu. Buvo labai ra
maus būdo, švelnių jausmų 
asmenybė. Rėmė katalikišką 
spaudą, buvo labai artimas 
,,Amerikos” bičiulis, jos pre
numeratorius ir rėmėjas.

Jau senokai kun. Lietuvni
kas negalavo, jo regėjimas 
buvo susilpnėjęs, bet jis vis 
stengėsi eiti savo pareigas 
bažnyčioje. Klebono pareigo
se jį uoliai ir sumaniai pava
davo kun. Dr. L. Mendelis, 
kurio pastangomis šv. Alfon
so bažnyčia šiandie yra tapu
si Baltimorės katalikų pamal 
durno centru.

Kun. Juozas Lietuvnikas 
iškilmingai palaidotas liepos 
27 d. Buvo suvažiavę daug 
lietuvių kunigų. Dalyvavo 
Baltimorės ir Washington© 
arkivyskupo pagelbininkas, 
vysk. John J. McNamara.

Kunigų laidotuvėse dalyva
vo apie 100, kurių tarpe šie 
lietuviai kunigai: prel. J. Am- 
botas, prel. J. Miliauskas, Dr. 
K. Rėklaitis- ^ucl. C., J. Va

d. paskelbė, kad visoje Lie
tuvoje įvedami baudžiamieji 
Vokietijos įstKtyiaai. Pagal 
juos gyven tojų?'laisvė dar la
biau suvaržomi netaikomos 
griežtos bausihės už netgi 
menkus nusikalsimus.

Iš Stokholmą praneša, kad 
vokiečiai Lydote sušaudė 36 
politinius kalinį ft

v'Kalbėjo Roosevelt
Liepos 28 d. 9:30 vai. vak. 

per radiją visai ’šaliai kalbė
jo prezidentas Roosevelt. Jo 
kalba lietė karo padėties ap
žvalgą ir visų amerikiečių pa
reigas karo pergąlei priartin
ti.

Oriolo Fronte
Dideli Mūšiai

------- r
Londonas. — čia gauta 

Maskvos žinių, kad rusų ka
riuomenės daliniai smarkiai 
puolė „didelės taktinės svar
bos” aukštumas Oriolo fron
te ir atstūmė vokiečių kon
tratakas. Liepoš 28 d. Orio
las buvęs apsuptas iš trijų 
pusių. Naujuose puolimuose 
rusai paėmė apie 50 apgyven
tų vietų.

Pranešta, kad Oriolo fron
te rusų daliniams vadovauja 
pats Stalinas. ---- T

ITALIJA NUSIKRATĖ MUSSOLINIO
Liepos 25 d. Romoje pa

skelbta, kad diktatorius Be
nito Mussolini atsistatydino, 
o jo ,,atsistatydinimą” kara
lius Viktoras Emanuelis III 
priėmė. Karalius išleido mani 
festą, kuriame pasisako per
imąs visų ginkluotųjų jėgų 
vadovybę į savo rankas, o 
nauju ministeriu pirmininku 
skiriąs maršalą Pietro Bado
glio.

Apie šiuos pasikeitimus 
Romos ir Italijos gyvento
jams pranešta per Romos ra
dijo stotį liepos 25 d. 11 vai. 
vak. (Romos laiku). Po ka
raliaus manifesto radijo pra
nešėjas dar taip sušuko: 
„Mussoliniui ir jo gaujai kri
tus, Italija padarė pirmą 
žingsnį taikai. Pasibaigė fa
šizmo gėda! Tegyvuoja tai
ka! Tegyvuoja karalius!”.

Už 20 minučių buvo pers
kaitytas maršalo Badoglio 
paskelbimas, kuriuo jis kvie
tė visus italus eiti savo parei
gas ir pranešė, kad karas bus

Kokia Mussolinio padėtis, 
nežinoma. Švedijoje buvo pa
skelbta, kad buvęs diktato
rius mėginęs pabėgti į Vokie
tiją drauge su keliais buvu
siais savo vyriausybės na
riais ir partijos sekretorium 
Scorza, bet buvo italų kari
ninkų suimtas. Bet oficiali- 
nių žinių, rašant šiuos žo
džius, dar nebuvo gauta. Vė
liau skelbta, kad jis esąs Švei 
carijoje.

Vokiečių radijas ilgai nes
kelbė apie Italijos įvykius, 
kas rodytų, kad vokiečiai įvy 
kių buvo užklupti netikėtai. 
Spėjama, kad Mussolini turė
jo pasitraukti po to, kai Hit
leris atsisakė atsiųsti Itali
jon daugiau paramos kariuo
mene ir ginklais. Taip pat 
pranešama, kad Hitleris siū
lęs Italijos gynimą vykdyti 
tik šiaurėje, pačioje Italijos 
viršūnėje, o didesnę dalį už
leisti Sąjungininkams be ko
vos. Šiai minčiai pritaręs ir 
Mussolini, bet Italijos kabi-

vai. mi- 
: parapi- 
gyvus ir 
iai, sesu- 
ami pra-

PABDB

lūs drau- 
madienį, 

įdomų
Pradžia

Pr Dul- 
ir solis- 
rogramą

5 namai, labai $ 
Gražiose ir patose: 
ti parku, krautai 
stočių.
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496 Grand St, m
Tel EVerd

aisvos, nepriklausomos, 
Kratinės Lietuvos kons- 
iją priėmė 1922 m. rūg
ti 1 d.
i šveicaro
: Šveicarija,
ii gyventojų,
iai tvarkytis
išsilaikyti laisva, nepri- 
šoma valstybe, tai jis ga- 
sakyti ir atsako:

Mes neskaičiuojame, 
svertame savo gyvento-

paklausia, 
turėdama 
gali taip 
ir šimtme-

Neseniai prezidentas Roo- 
ilt viešai sudraudė šalies 
(prezidentą ir savo kabi-

raščiai.
Tai džiugina visus Lietu

vos draugus. Tai geriausias 
atsakymas į Sovietų Sąjun
gos atstovybės Washingtone 
leidžiamo biuletenio propa
gandą, kuri vis skelbia Lie
tuvą sovietine valstybe, Ru
sijos dalimi. Sovietai nesigė
di savo leidiniuose net dėti 
paveikslų tokių lietuvių tau
tos išdavikų, kaip Paleckio, 
Giros, Venclovos (Beje,Gira 
jau skelbiamas kapitonu ir 
rodomas nusiskutęs dvišaką 
barzdą).

Amerikoje daug simpati
jos Lietuvai. Daug tikro su

yoūarkus, K. Paulonfj.^ Va- 
lančiūnas, J. Čepukaitib, Dr. 
V. Martusevičius, Pr. Gar
mus, Em. Paukštis, P. Moc
kus, S. Raila, Nanorta, Ežers- 
kis, J. Giedra, Jasaitis, Dr. L. 
Mendelis, J. Mendelis ir A. 
Dubinskas.

Karsto garbės nešėjų tarpe j 
buvo Lietuvos ministeris P. 
žadeikis, atstovybės patarė
jas J. Rajeckas, teisėjas 
Laukaitis, Dr. J. Bučnis 
kiti.

Pamokslus pasakė J. 
vysk. McNamara ir prel. 
V. Milauskas

Unijos

ir

ĖKA

i visiems 
sirgusią 
domaitie 
a ligoni- 
kiusiems 
n. A. Pa- 
sereckui, 
toms se- 
igoninė- 
s, gimi- 
už mi

eles. Te- 
imterio-

ir ska-
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1 Kry-

mūsų 
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L

prekybos sekretorių, pratimo Lietuvos ^atžvilgiu, 
sudraudė už viešus gin- bet tai nereiškia, kad Lietu

vos draugai turi tik džiaug
tis. Budėkime visada. O savo 

Ridento žygis sutiktas darbl! Pį™aeiliu žygiu šiuo

O 1 ouurauue uzi vicbitb
SailSOh kurie tik kenkia karo

* įrangoms.
Teikiamas
patikrinimas, ?
AKINIAI pi^

iku pritarimu visur. Nie- 
nešaukė, kad preziden- 

kainomis p^t1 ^au^° žodžio laisvę. Mat, 
Jfeename karo metu, ir ne 
įkas valdžios žmonėms vie- 
li ginčus vesti.
įLabai gaila, kad lietuvių 
Įsajam gyvenime neturi- 
1 tokio autoriteto, kurs ga
lų sudrausti smarkiuosius 
lublicistus”, kurie nesigai- 
|ir juodžiausių epitetų vi
lkienės priešakin išėju- 
fems ar jos pasirinktiems as 
lenims. Kai skaitai daugu- 
h laikraščių, baugu darosi 
Įvargu rasi bent vieną lie- 
pvį veikėją, kurs nebūtų 
Bip nors apdrabstytas.
ĮŠiam dideliam skandalui, 
lai gėdai turi būti padary- 
ls galas. Čia gali daug pa
žibėti Amerikos Lietuvių 
Konferencija. Kol eina karas, 
tol eina kova dėl Lietuvos ne 
Hklausomybės ir lietuvių 
lutos gyvybės, turime pa- 
Iryti visiškas paliaubas: 
į Nevalia terlioti nė vieno 
|tuvio, kurs nori, siekia, 
rokšta laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos! Nevalia knis
is į žmogaus praeiti! žiūrė- 

k°ks yra šiandie!
Ar sunku taip padaryti?

metu laikykime dalyvavimą 
Amerikos Lietuvių Konferen 
Gijoje.

Si Įstaiga 1^
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Amerikos Lietuvių Konfe
rencijos kvietėjai ruošiasi vi
su rimtumu svarbiam įvy
kiui. Rugsėjo 2-3 dietnomis 
Pittsburghe įvyksiąs Ameri
kos lietuvių suvažiavimas 
turi praeiti dar nematytu 
tvarkingumu, nuoširdžiu en
tuziazmu, ateičiai pramatan
čiais planais.

Liko visas mėnuo iki kon
ferencijos, tad draugijų vei
kėjai turėtų per visą rugpiū- 
čio mėnesį padirbėti, kad iš 
kiekvieno miesto, kur veikia 
kelios lietuviškos draugijos, 
būtų išrinkti atstovai. Neuž
mirštinas ir Amerikos Lietu
vių Tarybos prašymas aukų 
jos darbams paremti.

Neužmirštini ypač įvairūs 
pasiūlymai, patarimai, suma
nymai, kada ir kokiomis prie
monėmis vykdytini būtini 
darbai. Pageidautina, kad to
kie sumanymai iš anksto bū
tų pranešti ALT. vykdoma
jam komitetui, kurs juos su
tvarkytų, sugrupuotų ir tuo 
daug laiko konferencijos da
lyviams sutaupytų.

Iš Šveicarijos ir kitų neu
tralių šaltinių liepos 28 d. bu
vo žinių, kad Italijos naujoji 

, vyriausybė su maršalu Ba
doglio priešakyje pradėjo tar 
tis su Sąjungininkų atstovais 
dėl taikos sąlygų. Prirengia
mieji pasitarimai vesti Vati
kane, kur yra ir Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių atsakingi diplomatai. 
Naujasis Italijos užsienių rei 
kalų ministeris Guariglia tu
rėjo Turkijoje pasikalbėjimą 
su Turkijos užsienių reikalų 
ministeriu; manoma, italų 
ministeris norėjęs sužinoti, 
ar Turkijos vyriausybė su
tiktų būti tarpininke tarp I- 
talijos ir Sąjungininkų.

Italijos vyriausybei pasi
tarimams Vatikano valsty
bės ribose atstovavusi gru
pė civilių asmenų su vienu 
generolu. Manoma, kad mar
šalui Badoglio labai sunku 
prašyti taikos, kol Italijoje 
yra daug vokiečių kariuome
nės dalinių. Taip pat italams 
rūpi atitraukti ko daugiausia 
savo kariuomenės iš Albani
jos, Jugoslavijos, Graikijos ir 
Prancūzijos. Jau esąs duotgsat 
įsakynnas visai eilei diviz^k1^*; 
grįžti į Italiją. Į

Sąjungininkų sąlygos?. N- Y- R 
kai ir paliauboms labfLicense No. 
, . , ... į undei'siprnedkios — besąlyginis pgcetion 107 of

V < V, . ,.bol Law at mas. Maršalas Bado&h of Brooklyn, 
pranešama, siekiąs fnsumed on the 

pasidavimo. ItalaiŠd^3 
taip ISSitraukti is : that License No. 
Italiją nebūtų 
jas labai atsargiai mini nau
juosius įvykius Italijoje, nu
rodydami, kad visa tai esą I- 
talijos vidaus reikalas. Apie 
Mussolinį visai nieko nera
šoma.

tęsiamas. Ragino visus bur-lne^as’ v*si buvę Mussolinio 
tis aplink karalių. Savo atsi
šaukimą Badoglio baigė šū
kiu: „Tegyvuoja Italija! Te
gyvuoja karalius!”

Maršalas Badoglio, 71 m. 
amžiaus, yra senas karys, iš
tikimas karaliaus rėmėjas.

“ymėjo keliuose ka
mavo

viet.,, , httsbur-Washington. -Qos^ittsbur- 
gho federalinio tg įrio prisie
kę teisėjai priė^-^Kaltinimo 
aktą prieš 30 an^a ^asių uni 
jos vadų. Jie k,g Įnami pa
gal neseniai pradėjusį veikti 
įstatymą, kurs draudžia kel
ti streikus valdžios adminis
truojamose darkį vietose.

Apkaltinti unijų vadai už 
tai, kad skelbę streikus, 
siuntę piketus, neleidęę dar
bininkams dirbti ir tt.

ITALAI SVEIKINA AMERIKIEČIUS
Sicilijos salos sostinė, gra

žusis Palermo miestas, pate
ko amerikiečiams liepos 23 
d. Jin įžygiavę Amerikos ka
riai buvo sutikti gyventojų 
didžiausiu džiaugsmu. 400,- 
000 Palermo gyventojų pasi
tiko Amerikos karius gėlė
mis, vaisiais ir vynu. Gatvė
se reikšta šilto entuziazmo. 
Miestan buvo atvykęs ir Ame 
rikos Septintos Armijos va
das generolas George S. Pat
ton.

Miestą turėjo ginti dvi ita
lų divizijos, bet jos negynė. 
Jos pasidavė žaibo greitumu 
žygiuojantiems Amerikos ka
riuomenės daliniams, kurie 
pasiekė Palermą dar neregė
tu šiame kare staigumu.

Gatvėmis žygiuojančius a- 
merikiečius karius sveikino

net italai kariai, numetę gin
klus ; italai kariai taip džiau
gėsi išėję iš karo, kad net 
bėgo amerikiečiams kariams 
rankų bučiuoti.

T’15!?"-! ---
buvo pašauktas vyriaušitrka- 
riuomenės vadu ir jo vadovy
bėje italai laimėjo karą prieš 
etiopus. Jis niekada nebuvo 
fašistų partijos nariu, ir Mu
ssolini niekada jo nemėgęs.

Visoje šalyje, kaip prane
šama iš Šveicarijos, kilusios 
džiaugsmo demonstracijos, 
kuriose reikalaujama taikos. 
Fašistų partijos ženklai dra
skomi, fašistų partijos sky
rių namai užpuolami. Fašisti
nė milicija jau inkorporuota 
kariuomenėn, o civilinės tvar 
kos palaikymas pavestas ka
raliaus patikimai policijai. 
Mussolinio laikraštis Milane 
uždarytas. Italų propagandos 
viršininkas Virginio Gayda 
atleistas.

Badoglio paskelbė visoje 
šalyje karo stovį ir tuojau 
sudarė naują vyriausybę, ku
rios nariai užsieniui beveik 

I visai nežinomi.

paklusnūs bendradarbiai, di
dele balsų dauguma pasisakę 
prieš tokį planą.

Sąjungininkų politika dėl-. 
Mussolinio pasitraukimo ne
pasikeitė. Jos uždavinys pa
lieka labai aiškus — besąly
ginis Ašies pasidavimas. To- 
dęj ir Rooseyelt ir Churchill 
pąĮT’iškė. kad kai^^d^Žitlta- )

'Iiepofi2T^'kal- 
bėjo Anglijos tautos atstovų 
rūmuose ir pareiškė, kad Ita
lija turi pasiduoti arba para
gauti visiško pralaimėjimo, 
kurs jai jau yra paruoštas.

N. Y. B

ITALIJOJ DIDELĖS RIAUŠĖS

SICILIJOJE KAUTYNES STIPRĖJA
Sicilijos saloje kautynės 

eina visu tempu, nepaisant į- 
vykių Italijoje. Amerikiečiai 
ir kanadiečiai drauge atrėmė 
vokiečių kontratakas centra- 
liniame šiaurės fronte.

Priešas griebiasi despera
tiškų žygių savo daliniams 
sustiprinti. Šios savaitės pra
džioje nušautas 21 vokiečių 
transportinis lėktuvas, ku
riais gabenti kariai ir amuni
cija. Laukiama didelių, nau
jų kautynių šiaurės rytinia-

me fronte, kur stipriai gina
si vokiečiai.

Katanijos fronte vokiečiai 
kai kur neteko pusės savo da
linių, bet jų gynimasis vis 
smarkėja.

Sąjungininkų žygiavimas 
dabar vyksta lėtesniu žings
niu, bet vis dėlto einama į 
priekį.

Mussoliniui kritus, Italijo- uždraudė bet kokius susirin- 
je prasidėjo jo buvusių politi- kimus bei demonstracijas, bet 
nių priešų veikla. Milane pa
sirodė atsišaukimai, kuriuos 
pasirašo „atgimusios” parti
jos: Akcijos, Krikščionių De
mokratų, Komunistų, Libera
lų ir Socialistų partijos. Šių 
partijų pareigūnai užėmė fa
šistų partijos centrą Milane 
ir iš jo veikia. Prie kalėjimų 
įvyko riaušių, per kurias rei
kalauta paleisti politinius ka
linius.

Atsiradusios penkios parti 
jos pareiškė visišką pasitikė
jimą kariuomenei ir kviečia 
sudaryti koaliciją, kuri už
tikrintų taikos atsteigimą.

Kai kuriose vietose įvyko 
ir kruvinų riaušių. Taip Tu
rino mieste fašistų grupė, 
gindamasi nuo įpykusios mi
nios, buvo užsibarikadavusi 
savo rūmuose. Čia buvo stip
rių susišaudymų, kuriuose 
žuvo ar sunkiai sužeista ke- 
llios dešimtys žmonių.
1 Nors Badoglio vyriausybė

to visiškai nepaisoma. Visa
me krašte vyksta masiniai su 
sirinkimai, kuriuose reika
laujama taikos ir žygių prieš 
vokiečius. Milane kariuomenė 
turėjo iškelti už miesto ribų 
vokiečių priešlėktuvinės ap
saugos dalinius, kuriuos gy
ventojai buvo užpuolę.

Romos radijas skelbia, 
kad fašizmas Italijoj jau yra 
miręs. Yra žinių, kad Badog
lio jau uždarė fašistų partiją 
ir visus jos skyrius.

Paskutines žinios skelbė, 
kad Milane riaušės išsivystė 
į sukilimo pobūdį. Darbinin
kai metę darbus. Gatvėse 
šaukiama už laisvę ir taiką, 
reikalaujama išvyti vokie
čius.

VATIKANAS NEREIŠKĖ PROTESTO

Stalinas Dėkojo
Narsiem Vadam

d.Maskva. — Liepos 24 
Stalinas, kaip vyriausias ru
sų kariuomenės vadas, išlei
do kariuomenei įsakymą, ku
riame visai eilei generolų ir 
jų vadovaujantiems dali
niams išreiškė padėką už at- 
laikymą vokiečių puolimo 
Oriolo - Kursko - Belgorodo

frontuose. Savo įsakyme mar 
šąląs Stalinas pažymi, kad 
nuo liepos 5 iki liepos 23 d. 
priešas neteko 70,000 užmuš
tų karių, 2,900 tankų, 844 
kanuolių, 1,392 lėktuvų, 5,000 
sunkvežimių.

Savo įsakymą Stalinas bai
gė šiais žodžiais:

„Tebūnie amžina garbė did
vyriams, kritusiems
lauke, kovojant dėl 
laisvės ir garbės”.

mūšių 
tėvynės

Po to, kai Amerikos lėktu
vai liepos 19 d. bombardavo 
svarbias karines vietas Ro
moje, Berlyno ir Romos ra
dijo pranešėjai buvo paskel
bę, kad popiežius pareiškęs 
protestą prezidentui Roose- 
veltui. šį pranešimą griežtai 
paneigė Vatikano radijo sto
tis, kurios autorizuotas pra
nešėjas paskelbė, kad popie
žius nėra pareiškęs jokio pro
testo, o tik parašęs Romos 
vyskupijos generaliniam vi-

karui laišką, kuriame jis ap
gailestavo, kad Roma neiš
vengė bombardavimo.

Savo laiške popiežius Pijus 
XII aiškiai pasisako apie sa
vo pastangas, kad Roma bū
tų paskelbta atviru miestu, 
nes kitaip visam kri
kščionių pasauliui brangūs 
pastatai negali išvengti suga 
dinimo ar išnaikinimo. To
liau Vatikano radijas pažy
mėjo, kad popiežius yra ap
gailestavęs kiekvieno miesto

bombardavimą ir nurodė, ką 
popiežius buvo pareiškęs, 
kai buvo bombarduojamas 
Londonas.

Vatikano radijo pranešė
jas dar kartą pažymėjo, kad 
kare popiežius laikosi visiško 
nešališkumo, neutralumo. 
Taip pat paminėjo, kad šv. 
Lauryno bazilika tik iš dalies 
sunaikinta, o ne visiškai, kaip 
Berlynas ir Roma skelbė

Lietuvis jėzuitas E. Mont
vilas, kurį laiką profesoria
vęs Detroito universitete, o 
dabar dirbąs West Baden ko
legijoje (West Baden Springs 
Indiana), renka medžiagą Lie 
tuvos santykiams su šv. Sos
tu nušviesti. Jis ta tema pla
nuoja rašyti disertaciją moks 
lo laipsniui gauti.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

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

TAIP PRAEINA PASAULIO GARBE

Liepos 25 dienos vakare Mussolinio draugai ir priešai 
galėjo ramiai ir tikru įsitikinimu pasakyti dažnai kartojamą 
posakį: taip praeina pasaulio garbė. Garbės jis troško, gar 
bei jis viską aukojo, net tūkstančių žmonių gyvybes. Gar
bės ir tuščios didybės troškimas jį ir palaidojo.

Nemažo skaičiaus asmenų Mussolini buvo laikomas 
fašizmo įkūrėju. Kurį laiką fašizmas laikytas moderniu 
valstybiniu mokslu. Apie šią sistemą parašyta net visa eilė 
veikalų. Mussolini, pats fašizmo kūrėjas, konkrečiai, nieko 
nėra parašęs apie savo „išrastą” naują valdymo sistemą. 
Kartą paklaustas, kas yra, jo supratimu, fašizmas ir ko
kia jo programa, Mussolini atsakęs keturiais žodžiais: 
Mes norime valdyti Italiją.

Tas atsakymas tikriausiai ir apibudino visą Mussoli
nio „mokslą”. Kas tik pagelbėjo jo troškimui valdyti Ita
liją, tai jis ir naudojo, ir inkorporavo fašizmo sistemon, ir 
gyvenime vykdė. Jis sakėsi sukūręs fašizmą kovai prieš ko
munizmą, bet labai daug pasisavino iš komunizmo. Matyt, 
jam buvo žinomas Lenino patarimas: savo politinius prie
šus naikink, o jų programą vykdyk. Šį patarimą jis puikiai 
vykdė, jam nepritariusius, jam kelią tvenkusius asmenis 
Mussolini žiauriai naikino, o jų dalį programos, kuri ga
lėjo pagelbėti jam laimėti masių pasitikėjimą, vykdė.

Niekas neužginčys, kad Mussolini italų tautai yra pa
daręs daug gera, ypač bendros tvarkos ir švaros įvedime, 
viešų- kelių statyme, darbininkų darbais aprūpinime. Bet 

‘ekados neužmirština, kad žmogaus gyvenimą, pagaliau, 
nąinikuoja jo užbaiga. O paskutiniai Mussolinio darbai yra 
kėsinai nenaudingi, tamsūs, žulikiški, išdavikiški. Jis, ma-

• Raikės! savo šūkio: „Geriau gyventi vieną dieną liūtu, 
piūčiontą metų avimi”. Taip, jis matė garbės dienas, ypač 
burghe ai iš Venecijos palociaus didžiu balsu šaukdavo mi- 
vienuolyiaip liūtas, o paklusnūs, pakalikiški, sufašistinti 
gas. sakydavo, kaip avys, vienu šauksmu: tegyvuoja

• Aldon
koįe^rao programa, kaip ją skelba.Mussolini, pradžioje

galėjb sakyti, katfrašistų progre
mes norime valdyti visą pasaulį... Bet šis punktas ir par
bloškė Mussolinį. Jis nebegalėjo suvaldyti nei savo patai
kūnų, kurie iki šiol jo šešėliu dangstėsi, labai jaukias gūž
tas buvo susisukę, saugias vieteles užsitikrinę. Bet taip 
jau praeina pasaulio garbė...

Fašizmas ir jo kūrėjas skelbė, kad teisės pagrindas 
yra tik jėga ir net smurtas. Žmogaus asmuo turėjo tarnauti 
ir vergauti tik valstybei ir valstybės vadui, kurs, aišku, 
buvo sudievinamas. Individas nieko nereiškė prieš kolek
tyvą, kurio interesams visa turėjo nusilenkti. Taip buvo 
teorijoje, o praktikoje — visuomenės, to kolektyvo, gerovę 
ir visus interesus buvo monopolizavusi fašistų partija ir 
jos vadas. Fašizmas visiškai nesiskaitė su žmogaus įgim
tu laisvės ir laimės troškimu. Norėta asmenį paskandinti 
masės jūroje, kad jis būtų lyg negyvas daiktas. Siekta, kad 
asmens visai negalvotų ,kad už juos mąstytų ir didžiąsias 
gėrybes kurtų neklaidingas tautos vadas.

Fašistinių idėjų pasekėjai todėl drąsiai ir mažesnėse 
valstybėse skelbė: tauta, būk rami — tautos vadas žino, 
kur jis tave veda. Sekime tautos vadą, o būsime laimingi. 
Laikas dirba mūsų naudai, o tautos vadas už mus visus 
budi... Vadizmo šlovintojų tebėra ir didžiose valstybėse, 
.kur gyvena neklaidingos saulės, šviesiausi darbininkų va
dai, teisingiausi ir išmintingiausi žmonių draugai, prana
šiški fiureriai...

Mussolnio puolimas yra didelis žmonijos laimėjimas. 
Dabartinio karo užbaigos dar nematyti, bet vieno šio karo 
kaltininkų kritimas jau yra puikus kelrodis, kur einame. O 
einame į šviesesnį gyvenimo rytojų, kur bus pagerbtas 
žmogaus asmuo, kur bus skaitomasi su žmogaus įgimtais 
troškimais siekti laisvės ir laimės teisingu būdu. Einame 
į tikrosios demokratijos aušros kelius, kurie turės būti tie
sūs. Bet jie tik tada bus tiesūs, kai žmogus supras ir įver
tins savo tikrą paskirtį, kai jis neleis jokiam apgaulingam 
vadui pasisavinti dieviškų teisių, kurios priklauso tik Die
vui, kai jis neleis jokiam izmui išplėšti jam įgimtų teisių 
ir laisvių.

NAUJOJI KARO PASKOLA

Trečioji Karo\Bonų Paskola.
Federacija jdžiaugiasi, kad 

lietuvių visuomenė taip šau
niai pasirodė, gausiai pirk
dama pirmosios ir antrosios 
U. S. paskuos bonus. Rugsė
jo pradžioje prasidės trečio
sios paskolos bonų kampani- 

I ja, kurioj raginame taip pat 
uoliai darbuotis ir už stam- 

I besnes pinidų sumas pirkti 
bonus, nes tai yra viena iš 
pačių stipriųjų priemonių 
Amerikos pergalei pagreitin
ti ir pavefgtųjų tautų išlais
vinimą užtHTrinti. Dirbkime 
ir bonus pirkįime per lietuvių 
komitetus iri lietuvių įstai
gas. I

Sveikiname Kunigų Vienybės 
Seimą.

Atsižvelgiant į tai, kad šie
met, vyriausios valdybos nu
tarimu, Federacijos kongre
sas neįvyks, yra šaukiamas di 
dėsnis A. L. R. K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas 1943 
m. rugs. 1 d., William Penu 
viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

Mūsų Tarybą sudaro: Fede 
racijos Centro valdyba, lie
tuvių katalikų centralinių or
ganizacijų pirmininkai ir se
kretoriai (L. R. K. S. A., A. L. 
R. K. Moterų Sąjunga, Liet. 
Darb. Sąjunga, Liet. Vyčiai, 
Vargonininkų Sąjunga, L. R. 
K. Studentų-Profesionalų Są
junga) ; liet, katalikų laik- i 
raščių redaktoriai ir Federa- . v 
cijos apskričių pirmininkai Kunigų “̂snybes seimas į 
ir sekretoriai.

Visi mes esame vienu ar 
kitu būdu įsikinkę į didžią-

I vyksta ru^tafrčio 11 d., Hotel 
New Yorken^New York City. 
Federacija nuoširdžiausiai 
sveikina savo globėjos ir rė- ganizacijų

nė ir moralinė. Dešimtys 
tūkstančių dolerių pašalpai, 
tūkstančiai Lietuvos Pasiun
tinybei prie Vatikano išlai
kyti. Gražiai pasidarbuota 
Lietuvai užtarti Vašingtone 
ir jos vardui išgarsinti. Ku
nigų Vienybės darbais džiau
giamės ir didžiuojamės!
Federacijai aukos ir mokes

čiai.
Nuo 1943 m. balandžio 1 d. 

į Federacijos iždą įplaukė: 
Pittsburgh, Pa., Federacijos 
52 skyriaus draugijų mokes
čiai — $10.00. Haverhill, 
Mass., — $24,29. Providence, 
R. I., — $40.00. Waterbury, 
Conn., — $16.00. Nashua, 
N. H., — $45.00 Worcester, 
Mass., Aušros Vartų parap. 
skyrius — $13.00. Lowell, 
Mass., — $10.00. Philadel
phia, Pa., Šv. Kazimiero par. 
dr-jos, — $2.00. Chicago, Ill. 
Šv. Barboros dr-ja — $1.00.

Šia proga primintina, kad 
jau laikas visų katalikų or

centrams, kuo-

ŠVEICARŲ LAISVES šUME^OlilliO Kl

Geru ketvirtadaliu mažės- gimimą. Demokratinių , į įnonijos is- 
įi bus pamirš-ne už Lietuvą, Šveicarija turi vių šalis — Šveicarija yr 

kiek daugiau gyventojų: 4 talikiškas kraštas, daug ^įlijos di 
mil. 260 tūkst. Prisimename gyventojų yra katalikai. ? ikūrėias
šį nuostabų Alpių kalnų kraš
tą, nes rugpiūčio 1 d. Šveica
rija turi savo šventę, prime
nančią 1291 metų pirmą rug
piūčio, kada buvo įkurta Švei 
carijos konfederacija. Tai vie 
na iš pačių seniausių pasaulio 
demokratijų, kurioje darniai 
jau sptintas šimtas metų toj 
pačioj valstybėj sugyvena 
vokiečiai, prancūzai ir italai, 
kurie dabar liko viena švei- 
cariečių tauta. Viso pasaulio 
turistus taikos metu traukia 
gražiosios 70 Alpių viršūnių 
kurios padengtos sniegu, miš
kais, tarp kurių šniokšdamos 
rangosi kalnų upės, žaliuo
ja derlingi slėniai, kur girdi
si besiganančių karvių skam
balėliai.

Šveicarija garsi ne tik sa
vo gražiais ežerais, ne tik ska

įkūrėjas,

. A *1 1 4- ♦ uciiiiia □avv njvyjvro ii jlv>- . . . v • °------------- ------------------ 1------- ----------------------
sms Amerikos karo pastan- m--s reikšihiiigąji Seimą ir Poms ir draugijoms uzsimo- nįu Vynu ir puikiais sūriais, croa rTnrlol vinnrtarni fa nsnp- J ° , • i , i u - • • __gas. Todėl, žinodami tą padė
tį, nujaučiam, kad ne visi Ta
rybos nariai galės suvažiavi
me dalyvauti. Dėl šių ir kitų 
rimtų priežasčių negalintieji 
atvykti, prašomi įgalioti sa
vo vieton kitus savo, organi
zacijos valdybos narius arba 
šiaip veiklesnius narius 
(Pittsburghe ar arčiau Pitts
burgh© gyvenančius).

Laikai dabar yra nepap
rastai svarbūs. Reikalų ir 
darbų daug. Nuo lietuvių ka
talikų stipresnio susiorgani- 
zavimo ir susiklausymo daug 
pareina visų lietuvių vienin
gumas, kurs šiandien yra bū
tinas. Tad, ir aiškinti nerei
kia, kaip svarbus bus šis Fe
deracijos Tarybos suvažiavi- 

;mas.
Suvažiavimo dienotvarkę 

paskelbs Federacijos ir Fede
racijos Tarybos pirmininkas 
Juozas Laučka.
* _ f kUi_. i■ i——'V — •

i jo garbingus atstovus.
i Per paskutiniuosius kele
rius metus Kunigų Vienybė 
didelius darbus nudirbo. Jos 
gražiomis pastangomis karo 
parblokšta Lietuva daug pa
galbos susilaukė. Toji pagal
ba buvo keleriopa: medžiagi-

keti Federacijai mokesčius bet įr aukštu kultūriniu gy- 
už 1943 metus. Federacijos ^venimu. jOs universitetai-vie- 
centras prašo tai atlikti be nį garsiausių Europoje, gau- 
paraginimų laiškais.

riausybė būtų j 
tams, arba bus 
ga. Spalių 28 d 
dėjo žygį į Ror 
bė nutarė pask; 
vį, bet karalių; 
manuelis atsisi 
nutarimą. Viet< 
pakvietė Muss 
naują šalies vy

Pradėjo
Pradžioje Mi 

koalicinę vyria 
dalyvavo kata! 
konservatorių j 
Greit Mussolin 
į savo ir į išti 
rankas. Krašū 
litinė priespau 
tinęs partijos 
tos. Partijų vi 
ba ištremti. B 
teroro, nuo ku 
linio politinia:

Karalius
Karalių Mi 

bet karalius 
buvo tik figūi 
to Mussolini į 
džiąją tarybą, 
vesta net sos 
rinkimo klau1 
šistų tarybos 
cijų rūmai, k 
vo tik fašist 
kirti nariai 
Pirmieji faši 
ssolinio priv 
nę, kuri buv 
tikima sarg 
organizacijos 
tos. žmogau 
visiškai nep 
ta, kad asm 
valstybei. G 
pateko į kon 
ju Sostu, ka 
ir visą jaun 
mą į fašizm 
turėjo nusil 
tais buvo si

Šveicarija yra sujung į, Ne svarbu 
Lietuvos atgimimu, čia į kaip ir kokiu 
susibūrę lietuvių pati j' neteko val- 
jaunosios jėgos ir čia pe 
dįjį karą ir jo pabaigoj 
vo lietuvių informacijų, F 
lies, i 
tras. Šveicarija 
vusi ne vieną nuoširdų ' 
lių, kaip prof. Eretą, 
Senną, kurie visokiais b 
paremia Lietuvos reil ,<jaunuolis 
Šveicarija yra vienas i - • - 
daugelio Europos krašt' 
dar šiaip taip gali lai 
Lietuvos atstovybė. 
Šveicarijai, apsuptai na'1 
fašistų, sunkios dienos.
Hitleris vieną po kitos ( į 
te Europos valstybes, k - '_
paklausė vieno vokiečių DeDU0^a 
rolo, kodėl jie neužima ;in’ 
carijos; nazis gi atsakė aP°

„Kam mes turime ats 
keturis milijonus kalini 

(rie ne tik dėl mūsų dirt 
ir patys maistu pasirū gausius dar-

Tas atsakymas ne t -įrininku, neši- 
pavaizduoja, kiek nac bet niekur no
rus, siekimus, šveican į Vakarais lankė 
laisvi, o nazių galyb klausėsi pas- 
braška ir mes Šveicari ^ose. 
matysime išsilaisvinu;
ašies replių, vėl virs jlijon apsigyveno 
tarptautiniu cerjr^ ir į e,kur jis tapo vei- 
čią, kaip gražiai gali g i®1 Dalyvavo 
ir mažosios valstybės.

į kaip ir kokiu

jis kietai laikė 
įo 1922 metų 
'^s, Smulkme-

ir politinio veikime '• paaiškės. Šiuo 
Šveicarija mums yi įmintiMusso-

; laikinąją garbę

jsolini gimė Ita- 
- liepos 29 d. ne-

(smarkus so- 
jrtonus; motina 
įįyklos mokyto

irt negalėjo nu
dėtoje. Keliavo 
^Prancūziją, Vo- 
0ijl Trankyda-

šiai lankomi užsienio studen- 
Leonardas Šimutis, tų. Daugelis lietuvių dvasi

ninkų, rašytojų, diplomatų 
yra lankę Šveicarijos moky
klas. Su Šveicarija yra suriš
tas atsiradimas ir garsiųjų 
lietuviškų bendruomenių: ma 
rijonų ir seserų kazimieriečių 
-jų steigėjai kurį laiką gyve
no Šveicarijoje ir ten planavo 
naujųjų lietuviškų įstaigų už-

A. L. R. K. F. Sekretorius,
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

KVIEČIAME RINKTI ATSTOVUS
Rugsėjo — September 2 ir brangiau) ; kambarys 4 — 5 
d. d. Pittsburghe, William žmonėms nakvoti tik po $2.00 

Penn. viešbučio salėje, įvyks asmeniui. Rengimo Komite- 
Amerikos Lietuvių Konferen- tas kambarius delegatams pa 
ei ja. Lieka vienas mėnuo de
legatams išširinkti. Todėl ra
giname visus veiklius žmones 
lietuvių kolonijose sukrusti!

Konferencija turi būti di
delė ir įspūdinga, kad ji duo
tų gerų vaisių. Amerikos Lie
tuvių Taryba ir jos įgaliotas 
Rengimo Komitetas, iš savo 
nusės, aC -opsas pastangas,

3

ims, bet reikia nesivelinti jam 
parašyti.

Delegatams patartina bent 
už kelių dienų prieš išvažiuo
jant iš namų (juo anksčiau, 
juo geriau) apsirūpinti gele
žinkelio bilietais, ypač kurie 
nori gauti vietą Pullmane.

Nereikia paisyti, jeigu ruo
šiantis keli^Q^2rha keliau-

SIBIRE MIRE KUN. PETRAS PRUNf

jūrininku, neši-

tavo suimtas, ka
rėta, Gyveno 
savo tėvu, kurs 
hrciamą. Čia jis 
•niaukė dukters

Bolševikai į Sibirą yra iš- m. birželio mėn. bolšev Psav° 
gabenę keliolika Lietuvos ka- brolio šeimą areštavo 
talikų kunigų. Vienam iš jų, Sibirą, 70 metų žilagalĮ 
kun. Petrui Prunskiui, perei- jėgis 
tų metų gruodžio mėnesyje 
jo giminaitis buvo pasiuntęs 
kiek pinigų. Liepos 13 d. kom 
panija, per kurią buvo siųsti 
pinigai-

Lotta di Classe” 
jn|, kuriame la- 
ji puolė katalikus, 
iii kilo turkų ka- 

gailių bažnyčią, bet b ai ėjo prieš Itali- 
kai ir iš čia jį paėmė i

išdavikas

senelis kun.
Prunskis buvo nuvykęs

beno j Sibirą

iZtti.aro laiko nepatog’cr ,Xics kun. Petras Pfu^lokis yra 
maiS. Atsiminkime, kokį var- miręs.
gą ir pavojų kenčia mūsų jau 
nimas karo frontuose — ir 
kokioje baisioje padėtyje yra 
mūsų tėvai, giminės ir drau
gai po okupantų letena arba 
ištrėmime!

--------- i ’ f '
siuntęs tokio turinroįf"

ritgra'\a.KciO’ A
donis .
\2rjs lietuvių organi- 

zacij-'Jįau’snijų komitetų ir 
laikra jgfcįętstovai susirinks 
Pittshy^.g pareikšti mūsų 
vieniu®. ^^iryžimą remti ka 
rą iki Jungtinių Tau
tų pergt fc.;.— ir aptarti bū-

ba mato reikalą paraginti ' 
Amerikos lietuvių katalikų A1 
visuomenę kreipti 
čiausio dėmesio į 
Lietuvių Tarybos 
Amerikos lietuvių 
konferenciją, kuri 
m. rugsėjo 2 ir 3 
Pittsburgh, Pa. — William 
Penn Hotel. Į šią konferenci
ją centralinės organizacijos 
renka po tris atstovus, o lo
kalinės draugijos ir centra
linių organizacijų kuopos po 
vieną. Draugija, turinti virš 
100 narių, gali siųsti nuo kiek 
vienų 50 narių po vieną atsto
vą ekstra.

Ši konferencija šaukiama 
labai svarbiais tikslais: Su
jungti visas gyvąsias Ameri
kos lietuvių moralines ir me
džiagines jėgas Amerikos 
pergalei ir Lietuvos išlaisvi
nimui. Neabejojama, kad lie
tuvių katalikų organizacijos 
ir draugijos konferencijoj 
šauniai pasirodys, išrinkda- 
mos ir pasiųsdamos jon savo 
atstovus. Broliai ir sesės, su
stiprinkime savo vieningas 
pastangas Amerikos pergalei 
pagreitinti ir nacių paverg
tai Lietuvai išlaisvinti.

Tuo tarpai organizuota j ai 
Amerikos Lietuvių katalikų 
visuomenei Amerikos Lietu
vių Taryboje atstovauja — 
Kun. Jonas švagždys, L. R. 
K. S. A. Vyriausias Dvasios 
Vadas, A. L. R. K. F. Dvasios 
Vadas ir L.‘ D. S. pirm.; Juo
zas Laučka, Federacijos Cen
tro pirmininkas ir „Ameri
kos” redaktorius; Vincas T. 
Kvetkas, L. R. K. S. A. sekre
torius; L. Šimutis, „Draugo” 
redaktorius, LRK. Susivieny- 
mo pirm, ir Federacijos se
kretorius.

kuo rim- 
Amerikos 
šaukiamą 
visuotinę 
bus 1943 
dienomis,

dus padėti Lietuvai atgauti' Mes trokštame, kad po tų 
nepriklausomybę.

Galima^ jdaiktas, kad iki 
karo pab , $os mes daugiau 
nebegalėsime suvažiuoti ir 
bendrai apsvarstyti brangius 
kiekvienam mūsų reikalus, i

vargų ir kančių ateitų švie
sesnė gadynė visai žmonijai 
ir mūsų gimtajam kraštui.

Tad visa demokratiniai nu
siteikusi lietuvių visuomenė, 
kuri brangina šios šalies lais-

nes, karui progresuojant, di- vę ir,geldžia laisvSa Lietuvai

vadas. Pra-
„Likimo dėka tavo liovėjo už Italijos Užpuoli 

į o už kelių mene- ę^sienio pc 
j smarkią agitaci- sįekė gry 

įįįgĮų j 
ijos didybė b 
Jis norėjo gi 
Romos imperi 
čiam tapti m 
Nors Italija ] 
Sąjungai, bei 
kojo progų ' 
autoritetui p: 
jis mėgino a 
1933 m. jis 
Prancūzijos, 
talijos sutar 

' buvo pažade 
‘ čiai metų, o

d. jis puolė I 
m. gegužės 
)uvo nugalė 
linio galybė 
siekusi auk 
To karo me 
buvo paske 
nomines sai 
gelbėjo Mu 
savo tautos 
tada šaukė 
ka kovoti p

Siekdami 
vėliau atsis

Amžino atminimo velionis 
buvo žymus Vilniaus lietuvių 
veikėjas. Gimęs neturtingų 
bežemių šeimoje Zarasų aps
krityje, per vargą išėjo ke
lias klases Mintaujos gimna
zijoj ir nuvyko į Vilniaus ku
nigų seminariją. Kunigu į- 
šventintas darbavosi Vil
niaus diecezijoje. Kurį laiką 
buvo Inturkėje, o paskutinius 
20 su viršum metų buvo Pa
lūšės klebonu. Į šią smėliuotą 
menką parapiją norėjo pats 
persikelti, nes buvo silpnos 
sveikatos, o Palūšėje-sausa, 
pušynų apsupta vieta, ši pa-

aš) dabar randamėsl 
Aš, mano marti ir sej 
gyvenam Barnaul mil 
vo) tėvas nesavaime a 
rė ir mes nežinome,! 
yra. Mes sveiki. | 
mums”. Laiško data-J 
liepos 9 d. tuo metu d 
lietuvių tremtinių būvi 
vendinti Barnaulo bari 
o kun. Petras — moli 
ar bent kur netoli josj 
jisai buvo perkeltas į 1 
tansko rajono Čekanicl 
mą, Altajaus krašte-pi 
dūrio Sibire. Keletą ka

karau; už tai jį 1 
ptavę draugai so- 
paskelbė jį parti- 

p 1915 m. sausio 
belini įstegė „re- 
I akcijos fašistų” 
į'Tio tikslas buvo 
r. į karą. Kai Ita
lė karą Austrijai, 
įlojo kariuomenėn 
I lis buvęs geras 
Jis ėjęs į pirmą- 
Jietas, daug kar- 
’ ristas. Iš kariuo-

įio seržanto laip-

yra kviečiama į talką — kad 
Amerikos Lietuvių Konferen
cija Pittsburghe būtų visu 
šimtu nuošimčiu sėkminga.
Amerikos Lietuvių tarybos 

Vykdomasis Komitetas: 
Leonardas Šimutis, pirm. 
Dr. P. Grigaitis, sekret. 
M. Vaidyla, Iždininkas.

deja transporto sunkumai ir 
kitokios neišvengiamos kliū
tys. Taigi šitą progą privalo
me išnaudoti ko pilniausiai.

Delegatų rinkime taisyklės 
jau buvo plačiai paskelbtos 
ir čia jų nebekartosime. Bet 
prašome draugijų valdybas: 
kai tik delegatai bus išrinkti, 
tuojau parašyti jiems man
datus ir vieną mandato kopi
ją neatidėliojant nusiųsti 
ALT centro sekretoriui (1739 
So. Halsted St., Chicago, Ill.)

Prašome taip pat neužmirš 
ti ir finansinės paramos Ame 
rikos Lietuvių Tarybos dar
bui dėl Lietuvos išvadavimo.

Pirmą Konferencijos dieną 
— rugsėjo 2 vakare, bus Ban 
kietas delegatams ir sve
čiams. Bilietai kainuos po 
$3.50 asmeniui. Jie turi būti 
užsisakyti iš anksto per Ren
gimo Komitetą Pittsburghe 
(119 South 22 nd Street).

Būtinai reikės taip pat iš 
anksto rezervuoti sau kam
barius viešbutyje, kad būtų 
užtikrinta nakvynė. Kainos 
William Penn viešbutyje to
kios : pavienis kambarys 
$3.50 (ir brangiau) ; kamba
rys su dviem lovom $5.50 (ir

MUZIKŲ DĖMESIUI

rapija buvo patekusi lenkų ile?r^momis P^nese,
sai dar gyvas, kad ga’ 
siųstus pinigus.

Jo troškimas 
„paguldyti savo 
voje Lietuvoje, 
Daugailių kapinėse”. Bd 
rūs raudonieji nė tam ž| 
viui seneliui kunigui na 
do ramiai savo tėvynė] 
mirti, jo kitados karštą 
kusią lietuvišką širdį pi 
gė stepių velėna ir amt 
nuo mūsų paslėps nepe 
giamos Sibiro pusnys... !

valdžion.
Kun. Petras Prunskis va

žinėdavo po kaimus su lietu
viškomis paskaitomis, kūrė 
šv. Kazimiero jaunimo drau
gijos skyrius. Lenkai jam da
rė įvairių kliūčių, dėl skundų 
teko ir prieš vyskupą aiškin
tis, bet lietuvis patriotas ne
bojo priespaudos, jis nuo se
niau buvo visa širdimi atsi
davęs lietuvių reikalams ir 
kaip žinomas lietuvių veikė
jas buvo kviestas dalyviu į 
Vilniaus konferenciją (1917).

Ir lenkų okupuotoje para
pijoje jisai įsteigė lietuvišką 
mokyklą, palaikė lietuviškas 
pamaldas, kiek jėgos leido rū
pinosi netoliese esančia Šven
čionių lietuvių gimnazija ir 
nevienam studentui bei klie
rikui padėjo išeiti mokslus.

1935 m., pasireiškus sun
kesnei širdies ligai, buvo nu
gabentas į Vilniaus ligoninę. 
Atsigavo, bet, nebeturėdamas 
sveikatos, pareigų eiti nebe
galėjo. Labai atjautė atsky
rimą nuo savųjų. Nekartą at- 

. sisėdęs prie lango, iš kurio 
i už ežero, už poros kilometrų 
matėsi nepriklausoma Lietu-

seniaii 
kaului 
šalia

politika 
iHussolini slaptai 
hakeionieriais, o 

iiibimnkų ir ū- 
iis. 1919 m. ko- 
«e jis įsteigė 
k kurios progra- 
lidalizmo ir kon- 
l'iinys. Pradžio- 
Pjo labai pama- 
l’Adidėjo, kai Mu- 
fcrė vyriausybės 
I poetą d’Annun- 
Ia savo pasekė- darė naujf 
įsiėmęs Fiumes lija. 1936 
Uo vėliava ta- j 
S tūkstančius pa-' 
r4u Italijoje au 

Jiiichistiniai sin-
Juge su maža 
pti}. Tuo pasi- 
klini, kuris sa- 
[ paleido darban 
Rančius darbi- 
h jis skelbėsi iš- 

nuo raudono-ir
hjos. i Romo s-B

Irios vėli:
r i Romą. iKai voki 
|W1 mėnesį fa- Austriją, 
l^jo milijoną na- kio pasų 
Wpusė milijo- čiau Au:

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

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!va, žiūrėdavo ir verkdavo, 
dalyvauti.

Seimo Rengimo Komisija.

Kunigai Renk;
Svarias Žiniai įsivėlė į t 

nybes, kai 
tinis suki 
lai ir voki 
ir ginklų 
liniukams

Kunigų Vienybės vadi 
bė parapijų klebonams ii 
tinėjo anketas, kuriomis 
rimą surinkti, kiek vyli 
moterų iš lietuviškų para 
yra išėjusių į kariuom 
kiek tų parapijų ribose g 
ną lietuviai yra išpirkę t 
ir ženklelių, kiek davė kr; 
Raud. Kryžiui, kiek paaul 
pinigais, kiek numezgė, p 
vo daiktų, kiek padarė 1 
dažų, nupirko ambulansij

Reikia tikėtis, kad visoj Molių, Spalių Įmybė lai 
rapijos tą medžiagą patį) 
Tai bus svarbi medžiaga 
tik istorijai, bet ir pas’ 
goms Lietuvos neprikiš 
mybei atgauti.

Rugsėjo 9 d. prasidės Trečios Karo Paskolos vajus. Jo 
tikslas — pasiskolinti 15 bilijonų dolerių. Skolinsis — vals
tybės iždas. Skolins — valstybės gyventojai.

Prezidentas Roosevelt jau išleido atsišaukimą į gyven
tojus, kviesdamas kiekvieną prisidėti šiame svarbiame,va
juje, kiek tik galimumai leidžia. Jis su pasitenkinimu pažy
mi, kad pirmoji ir antroji karo paskola praėjo didžiausiu 
pasisekimu — jos pravestos net su kaupu. Pinigų valstybės 
iždui reikia ypač dabar, kai karo padėtis pasiekė aukšto 
laipsnio.

Mes kviečiame visus „Amerikos” skaitytojus, visus A- 
merikos lietuvius remti visomis jėgomis Trečiąją Karo 
Paskolą. Tūkstančiai mūsų jaunų vyrų šiandie kovoja pa
saulio likimą lemiančiuose frontuose. Stambus jų skaičius 
savo gyvybes paaukojo, kad pasaulis laisvas būtų. Šimtai 
jų sužeistų. Prieš jų auką ką gi reiškia pinigas ?

Pagaliau, mūsų vyriausybė nei prašo, nei reikalauja 
atsižadėti savo taupmenų. Ji prašo tik paskolinti. Rizikos

Ta
Po Eti 

lini visai
C. Or- 
Hotel 

Room,

narius
čia jokios nėra, tad ir paklausykime jos kvietimo balso.

Būtų labai naudinga, daugeliu atžvilgiu, kad amerikie
čiai lietuviai naujame Karo Paskolos vajuje dalyvautų or
ganizuotai. Amerikos Lietuvių Konferencija yra tinkamiau
sia proga lietuvių pasiryžimui patvirtinti ir paskelbti. Kon
ferencijoje reiktų paskelbti ne tik tai, kiek 
karo bonų išplatinime, bet ir kokiu dydžiu 
Trečioje Karo Paskoloje.

jau prisidėta 
dalyvausime nu-Kelias j pergalę yra 

tiestas Karo Bonais,

Bolševikams užimant ryti
nę Lenkijos dalį, 1939 m. ru
denį, persikėlė gyventi pas 
savo brolį Žvilbučių vienk., 
Utenos apsk.. Kai iš čia 1941

je buvo fašis- mo laid 
Mnė konferen- mėnesį 
■^bės priešakyje leris ir

ir nerangūs j ssoliniu 
ncijoje Mu- šistinės 
vo, kad vy-Įveiks d



ŠVEICA1UIU
Geru ketvirtadaliu~ma^l 

a nė už Lietuvą, Šveicarija^ 
= kiek daugiau gyventojų;-! 

mil. 260 tūkst. Prisimenami 
. šį nuostabų Alpių kalnųjį 

tą, nes rugpiūčio 1 d. Šveica. i 
rija turi savo šventę, prime.41 
nančią 1291 metų pirmą rug. J 

piūčio, kada buvo įkurta Švej 
carijos konfederacija. Tai yje I 
na iš pačių seniausių pasaulį H 
demokratijų, kurioje darniajai 
jau sptintas šimtas metų toj ^i 
pačioj valstybėj sugyvenai 
vokiečiai, prancūzai ir italai, M 
kurie dabar liko viena švei-M 
cariečių tauta. Viso pasaulio;'! 
turistus taikos metu traukia'5*'’ j 
gražiosios 70 Alpių viršūnių^! 
kurios padengtos sniegu, miš-ę Į 
<ais, tarp kurių šniokšdamos - | 

■angosi kalnų upės, žaliuo-O 
a derlingi slėniai, kur girdi-Bj 
i besiganančių karvių skarn-. 
aleliai.
Šveicarija garsi ne tik sa-.^ 

o gražiais ežerais, netikska ^'i 
iu vynu ir puikiais sūriaisfl 
?t ir aukštu kultūriniu gy’i H 
mimu. Jos universitetai-vie-W 
garsiausių Europoje, gau-«J 

ai lankomi užsienio studeu-k 
. Daugelis lietuvių dvasi- fof 
akų, rašytojų, diplomatų pa J 
a lankę Šveicarijos moky-k J 
is. Su Šveicarija yra suriš- J

rs
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issolinio Kilimas Ir Jo Kritimas
*•

p d. žmonijos is- 
greit bus pamirš- 
įą krito Italijos dik 
rasizmo įkūrėjas, 
Bsolini. Ne svarbu 
anėti, kaip ir kokiu 
solini neteko val
ią jis kietai laikė 
>se nuo 1922 metų 
dienos. Smulkme- 
kiai paaiškės. Šiuo 
1 prisiminti Musso- 
3 į laikinąją garbę 
nšką susmukimą...

riausybė būtų pavesta fašis
tams, arba bus pavartota jė
ga. Spalių 28 d. fašistai pra
dėjo žygį į Romą. Vyriausy
bė nutarė paskelbti karo sto
vį, bet karalius Viktoras E- 
manuelis atsisakė pasirašyti 
nutarimą. Vietoj to, karalius 
pakvietė Mussolinį sudaryti 
naują šalies vyriausybę.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą! WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS

Linus jaunuolis
Mussolini gimė Ita- 
B m. liepos 29 d. ne- 
tėvų šeimoje. Jo tė- 
kalvis, smarkus so- 
agitatorius; motina 
j mokyklos mokyto

ji mažens dienų Beni- 
įdidelis nenuorama, 
rtus buvo prašalin- 
Lokyklų. Galop tapo 
i, bet negalėjo mi
noje vietoje. Keliavo 
triją, Prancūziją, Vo- 
A.ustriją. Trankyda- 

|rbo įvairiausius dar- 
Uvo mūrininku, neši- 
ininku, bet niekur ne- 

, . . ,— gilgai. Vakarais lankė
kursus, klausėsi pas- 
Įversi etuose.

Pradėjo koaliciją
Pradžioje Mussolini sudarė 

koalicinę vyriausybę, kurioje 
dalyvavo katalikų, liberalų ir 
konservatorių partijų žmonės 
Greit Mussolini viską perėmė 
į savo ir į ištikimųjų fašistų 
rankas. Krašte prasidėjo po
litinė priespauda. Visos poli
tinės partijos buvo uždary
tos. Partijų vadai suimti ar
ba ištremti. Buvo ir žiauraus 
teroro, nuo kurio žuvo Musso- 
linio politiniai priešai.

mviškų bendruomenių: maW 
>nų ir seserų kazimieriečių ase" 
steigėjai kurį laiką gyve-te 
Šveicarijoje ir ten planavo;q,3 
jųjų lietuviškų įstaigų už-firį

31ševikai į Sibirą yra iš- m. d 
mę keliolika Lietuvos ka- brod 
ų kunigų. Vienam iš jų, Sfe] 
Petrui Prunskiui, perei- jėgis J 

ietų gruodžio mėnesyjeiPnėl 
minaitis buvo pasiuntęs gailią J 
pinigų. Liepos 13 d. kom kai iri! 
a, per kurią buvo siųsti hoijj

_x__- '‘įiLJi1 poe° W?

Petras Pru^tKis yra

Is Italijon apsigyveno 
tieste, kur jis tapo vei- 
ritatorium. Dalyvavo 
tose, buvo suimtas, ka
ti įmestas. Gyveno 
I su savo tėvu, kurs 
Like karčiamą. čia jis 
nė ir susilaukė dukters 
į Čia jis įsteigė savo 
Ktį „Lotta di Classe” 
ų Kova), kuriame la- 
tarkiai puolė katalikus, 
Is. Kai kilo turkų ka- 
[ussolini ėjo prieš Itali- 
lyvavimą kare.

ocialistu išdavikas

Karalius — figūra
Karalių Mussolini paliko, 

bet karalius nieko nereiškė, 
buvo tik figūra. Vietoj sena
to Mussolini įvedė fašistų di
džiąją tarybą, kuriai buvo pa
vesta net sosto įpėdinio pa
rinkimo klausimas, šalia fa
šistų tarybos įvesti korpora
cijų rūmai, kurių nariai bu
vo tik fašistų partijos pas
kirti nariai ar patikėtiniai. 
Pirmieji fašistai sudarė Mu- 
ssolinio privatinę kariuome
nę, kuri buvo Mussolinio iš
tikima sargybinė. Visokios 
organizacijos buvo panaikin
tos. Žmogaus asmens vertė 
visiškai nepripažinta. Paskel 
ta, kad asmuo turi tarnauti 
valstybei. Greitai Mussolini 
pateko į konfliktą su Šventuo 
ju Sostu, kai panorėjo paimti 
ir visą jaunuomenės auklėji
mą į fašizmo rankas. Čia jis 
turėjo nusileisti ir 1929 me
tais buvo sudarytas konkor- 

įkanu. Pagal šią

Karpė Čekoslovakiją
1938 m. rudenį Mussolini 

neva stengėsi išgelbėti taiką 
Europoje ir todėl ragino an
glus ir prancūzus apkarpyti 
Čekoslovakiją, atiduodant Su 
dėtus Vokietijai. 1939 m. ba
landžio 7 d. Mussolini užpuo
lė Albaniją ir netrukus ją 
užėmė. Kaip jis rėmė taiką 
Europoje ir pasaulyje!

Smūgis nugaron
Kai Vokietija puolė Lenkiją

1939 m. rugsėjo 1 d., Mussoli
ni tylėjo, bet netrukus dėl to 
kaltino anglus, prancūzus. 
Iki 1940 m. birželio 10 d. jis 
išsilaikė neutralume, bet jo 
„kantrybė” išseka, kai jam 
pasirodė, kad Hitleris jau lai
mėjo karą, tad panoro pasi
naudoti grobiu. Jis smogė ta
da durklą kaimynės Prancū
zijos nugaron, kai ši buvo vos 
besilaikanti prieš vokiečius.
1940 m. birželio 10 d. Musso
lini paskelbė karą Anglijai ir 
Prancūzijai. Nuo tos dienos 
ir prasidėjo Mussolinio žvai
gždės kritimas. Italai praki
šo savo kolonijas Afrikoje, 
prakišo Etijopiją, baigia ne
tekti ir Sicilijos.

Aklas pastumdėlis
1941 m. gruodžio 11 d. Mu

ssolini paskelbė karą ir Ame
rikai. Tuo jis parodė, kad jis 
buvo visiškai aklas Hitlerio 
tarnas. Paskelbimas Ameri
kai karo buvo Mussolinio di
džiausia klaida. Mussolini sva 
jojo būti visos Afrikos viešpa 
čiu, gal galvojo ir Amerikai 
taiką diktuoti...

Garsusis ultimatumas
Šių metų liepos 16 d. pre

zidentas Roosevelt ir minis- 
teris pirmininkas Churchill 
išleido garsųjį ultimatumą i- 
talų tautai, kviesdami italus

mirti už Hitlerį ir Mussolinį 
ar-gyventi civilizacijai ir Ita
lijai. Tas ultimatumas turėjo 
savo reikšmės. Daug prisidė
jo ir Romos boinbardavimas. 
Sicilijos saloje menkas italų 
kariuomenės gynimasis irgi 
aiškiai rodo, kad italai visiš
kai nenori mirti už Hitlerį, 
už nacių interesus, už savo 
tautą pavergusio ir išdavu- 
sio diktatoriaus Mussolinio 
garbę.

Sąjungininkų laimėjimai 
Afrikoje ir Viduržemio jūro
je gal atidarė visai italų tau
tai akis, koks likimas jos lau 
kia. Mussolini per kelias pas
kutines savaites buvo visiš
kai tylus, nė žodžio neprabi
lo tautai. Jo vietoje kalbėjo 
naujas fašistų ^partijos sekre
torius ScorzakJ kviesdamas 
tautą likti poTašizmo vėlia
va ir iki paskutinių jėgų ko
voti už Italiją... Bet Mussoli
nio pakaliko šauksmas nuėjo 
niekais.

TĖVUI LAIŠKAS
Cambridge Mass 

Liepos 4, 1943.
Brangus Tėveli:
Pranešu tau kad visos kiau
lės, kurias man davėte perei
tą naktį išsprogo. Tik pasili
ko vienas paršas jūsų sūnus 
Mečislovas.

Pilnai įsitikino
Vytas: — Jonai, kaip tu pa 

tekai per 4-tą Liepos į kalė
jimą?

Juozas: — Dėl savo įsitiki
nimo.

Vytas: Nemaniau, kad tu 
esi toks idealistas. O koks gi 
buvo įsitikinimas?

Juozas: — Buvau įsitiki
nęs, kad nėra arti jokio poli
cininko.

-jau buvo

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BRONISLAW ROGOWSKI 
179 Meserole Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
195 
County of 
premises.

195 Hoyt

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOROTHY GREENBERG ■ 
407 DeKalb Avė., Brooklyn, N.

at

the

No.

at

the

Y.

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

Beverage

Alcoholic Beverage 
— Hoyt Street, 

Kings, to

SOPHIE 
St.,

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

MULLER 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic „ ___
338 — Lewis Avenue, JBorough of Brooklyn, 
County of 
premises. 

338 Lewis

at

the

Y.

No.

Beverage Control Law at

) atminimo velionis 
ius Vilniaus lietuvių 
Gimęs neturtingų 

šeimoje Zarasų aps- 
oer vargą išėjo ke
is Mintaujos gimna- 
įvyko į Vilniaus ku
linariją. Kunigu į- 
s darbavosi Vii- 
tcezijoje. Kurį laiką 
irkėje, o paskutinius 
šum mėtoj buvo Par 
jonu. Į šią smėliuotą 
arapiją norėjo pats
i, nes buvo silpnos
j, o Palūšėje-sausa, 
ipsupta vieta. Ši pa
buvo patekusi lenkų

on. oa

6 sparno vadas. Pra- 
jis stovėjo už Italijos 

,lumą, o už kelių mėne-aš) date 1'
Aš, mm radėjo smarkią agitaci- 
gyvenamb 
vo) tėvas: 
rė iriasi 
yra. fe 
mums", k 
liepos H 
lietuvių E 
vendiati fe 
o kun. K 
ar beri k’

stojimą karau; už tai jį 
rkė jo buvę draugai so- 
;ai ir paskelbė jį parti- 
daviku. 1915 m. sausio 

į Mussolini įstegė „rė
mės akcijos fašistų” 
;etą, kurio tikslas buvo 
Italiją į karą. Kai Ita- 

askelbė karą Austrijai, 
)lini stojo kariuomenėn 

į te oriu- Jis _buvęs ^eras 
• tTinarln mnn i m vyvi o _

3etras Prunskis va- 
po kaimus su lietu- 
paskaitomis, kūrė) 

niero jaunimo drau- 
rrius. Lenkai jam da- 
4 kliūčių, dėl skundų 
ries vyskupą aiškin- 
ietuvis patriotas ne- 
ispaudos, jis" nuo se
ro visa širdimi atsi- 
etuvių reikalams ir 
omas lietuvių veikė- 
> kviestas dalyviu į 
konferenciją (1917). 

kų okupuotoje para
šai įsteigė lietuvišką 
, palaikė lietuviškas 
s, kiek jėgos leido rū- 
jtoliese esančia Šven- 
ietuvių gimnazija ir 
n studentui bei klie
dėjo išeiti mokslus, 
m., pasireiškus sun- 
irdies ligai, buvo nu- 
s į Vilniaus ligoninę, 
o, bet, nebeturėdamas 
s, pareigų eiti nėbe- 
Labai atjautė atsky- 
d savųjų. Nekartą at- 
prie lango, iš kurio 
i, už poros kilometrų 
lepriklausoma Lietu- 
edavo ir verkdavo, 
rikams užimant ryti- 
i jos dalį, 1939 m. ru- 
jrsikėlė gyventi pas 
olį Žvilbučių vienk., 
apsk.. Kai iš čia 1941

tanskofi; 
mą, W 
dūrio Sb 
legramo":| 
sai darn 
siųstus ;

JoM 
„pagulu 
voje Fl 
Daugam 
rūsmfc 
viui sffi- 
do rate

kilsią fed 
gė step' 
nuo ite 
giamosM

Fašizmo galas
Mussolinio sukurtas fašiz

mas buvo radęs sau sekėjų 
ir už Italijos ribų. Hitlerio na 
cizmas turi daug ką pasisko
linęs iš Mussolinio fašizmo. 
Nors Mussolini visada pasi
sakė prieš mažas tautas, bet 
ir mažose tautose buvo susi
radę Mussolinio garbintojų. 
Fašizmas savo brutalumu, sa 
vo žmogaus asmens niekini
mu, valstybės dievinimu, vie
no vado išaukštinimu pasėjo 
daug blogų sėklų, kurios, ti- 
kėkir/e, po šio karo bus išnai 
kintos. čia taip pat pažymė
tina, kad fašizmas kilo kaip 
reakcija prieš komunizmą, iš 
kurio fašizmas buvo daug ką 
pasiskolinęs, žmonija bus 
daug laim3Ja ra-ė, kai visi 

__________7 _________  __ pragaištinkuri i bus išva- 
apsispręsti, ką pasirinkti: lyti iš žef ’ i^dzi^taus.

didumo __

Naudinga klaida
Senas jūrininkas pasakoja 

savo nuotykius vienam ele
gantiškam ponui:

—Niekas nėra tiek daug
pergyvenęs ir matęs, kaip aš. Į 
Nuo persidirbimo kartą trū
ko kažkas viduriuose. Po ope-; 
racijos, kai pasveikau ir nu- 
ėjau pas gydytoją, jis ėmei 
mane nuoširdžiai atsiprašinė | 
ti, nes palikęs užsiūtą kempi
nę viduriuose. Sakau jam, 
kad nėra kuo rūpintis, tegul 
ta kempinė pasilieka tenai. 
—Ir tamsta toje vietoje 
nejauti skausmo nei nepato
gumo?

—O ne. Tik kažkodėl nuo 
tuo laiko baisiai noriu alaus 
gerti.

, visada ėjęs į pirmą- 
nūšių vietas, daug kar- 
vo sužeistas. Iš kariuo- 
s jis grįžo seržanto laip-

bėpate 
tinėjoH 
rima 
moterų-1 
yra $1 
kiek tupi 
ną lietau

įviveidiška politika
Įkaro Mussolini slaptai 
l su reakcionieriais, o 
Į rėmė darbininkų ir ū- 
kų reikalus. 1919 m. ko- 
ęnesį Milane jis įsteigė 
toj grupę, kurios progra- 
buvo socializmo ir kon- 
tizmo mišinys. Pradžio- 
Sistai augo labai pama- 
} eilės padidėjo, kai Mu
ki nepritarė vyriausybės 
i prieš poetą d’Annun- 
iai šis su savo pasekė- 
Įbuvo užėmęs Fiumes 
ją. Fašizmo vėliava ta- 
Įtraukė tūkstančius pa- 
b. Tuo metu Italijoje au 
peikė anarchistiniai sin- 
Istai drauge su maža 
I komunistų. Tuo paši
no Mussolini, kuris sa- 
Įšistus paleido darban 
I streikuojančius darbi
es. Tada jis skelbėsi iš- 
jęs Italiją nuo raudono- 
levoliucijos.

be?

Užpuolė etiopus
Užsienio politikoje Musso

lini siekė grynai imperialis
tinių tikslų. Jam rūpėjo Ita
lijos didybė bet kokia kaina. 
Jis norėjo grąžinti senosios 
Romos imperijos garbę, o pa
čiam tapti moderniu cezariu. 
Nors Italija priklausė Tautų 
Sąjungai, bet Mussolini ieš
kojo progų Tautų Sąjungos 
autoritetui pakenkti. 1923 m. 
jis mėgino apiplėšti graikus. 
1933 m. jis pritarė Anglijos 
Prancūzijos, Vokietijos ir I- 
talijos sutarčiai, pagal kurią 
buvo pažadėta taika dešim
čiai metų, o 1935 m. spalių 2 
d. jis puolė Etiopiją. Kai 1936 
m. gegužės mėnesį Etiopija 
buvo nugalėta, atrodė, Musso 
linio galybė Italijoje buvo pa
siekusi aukščiausio laipsnio. 
To karo metu Tautų Sąjunga 
buvo paskelbusi Italijai eko
nomines sankcijas, kurios pa
gelbėjo Mussoliniui laimėti 
savo tautos pritarimą — jis 
tada šaukė, kad italams ten
ka kovoti prieš visą pasaulį.

Siekdama taikos, Anglija 
vėliau atsisakė sankcijų ir su 
darė naujas sutartis su Ita
lija. 1936 m. Mussolini vėl 
įsivėlė į tarptautines sunke
nybes, kai kilo Ispanijos pilie 
tinis sukilimas, kuriame ita
lai ir vokiečiai siuntė žmonių 
ir ginklų generolo Franco ša
lininkams.

Pirkime laivą
Dar šį mėnesį kiekvienas 

mūsų — suaugęs vyras, mo
teris, berniukas ar mergaitė 
— gali pagelbėti naujam lai
vui pastatyti, naujam lėktu
vus išvežiojančiam laivui, 
kurs nuvežtų mūsų „pasiunti
nius” į Tokio ir sugrįžtų.
Kiekvienas doleris, kurį šį 
mėnesį išleisi karo bonams 
pirkti, bus skiriamas paslap
tingam laivui — Shangri-La 
pastatyti. Shangri-La laivas 
pagelbės atkeršyti japonams 
už generolo Doolittle lakūnų 
nužudymą.

Jei 130 milijonų amerikie
čių galės investuoti šį mėnesį 
vieną ekstra dolerį į karo bo
nus ir ženklelius, tai Shangri 
La bus apmokėta. Karo bo
nus ir ženklelius galima pirk
ti

i turi užimti jų vietas sausu
moje, pakraščiuose”.

Visos moters ir merginos, 
kurių darbai nėra būtini ka
ro pergalei, yra kviečiamos 
stoti į WAVES, kurios yra 
Laivyno dalimi. Jos gauna to 
kią pat algą, dėvi tokią pat 
uniformą, kaip ir vyrai jūri
ninkai. Į WAVES priimamos 
visos moters nuo 20 iki 36 me 
tų amžiaus, kurios neturi už
laikomų asmenų, kurios yra 
baigusios bent d ve j is High 
School metus.

įvairiausiose vietose.
Būkime atsargiais

Raud.P 
pinigte 
vo 
dažipfl

rapijo5 M 
Tai te j

mybei

Abiejij klaida
Martynas: „Kas ta ant sie

nos baisi išvaizdos pajuoka?”
Jonas: ,,Tai mano žmonos

ąveiksįas^. _ SVeH\
ai tynas 11

šau. Mano klaida”.
Jonas: (Liūdnai). „Visai 

ne — tai mano klaida”.

Kings, to be consumed off the

ABRAHAM LEVINE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3524 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LESONSKY
3524 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3142 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 

, premises.

, 3442 Fulton

NOTICE is 
GB 744 has 
to sell beer,

i the Alcoholic Beverage Control Law at 
i 120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2684 — Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

' 2684 Fulton
'notice is _____ „
GB 6867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK ZINO
963-965 Fulton St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1891 .
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SELIG PUGATCH
1891 — 50th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
169 — Norman Ave., 
County of Kings, to 

! premises.
GEORGE

169 — Norman Ave.,

Permaina reikalinga
Parduotuvėje vienas vyriš

kis prašo apikaklių. Pardavė
jas klausia:
— Ar tamsta nori tokių pat 
apikaklių, kokias nešioji?
— Ne... Aš noriu švaresnių ir 
ne tokių susisukusių.

at

the

FRANK KRESSE 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

NOTICE is 
GB 670 has 
to sell beer, _  ____  _
tie Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prem ises.

SOLOMON WEINFLASH 
613 Wilson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64-09 — Eighth St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

64-09 —

NOTICE _____  „___  ___
C 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN 
391 Meeker

NOTICE is
C 692 has ____ _____
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washinjdon Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

i FANNY & SAUL SETDEN
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned

BERLIN BROS., INC.
Eighth St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

BEVERAGE SERVICE, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Y.

_____ _ No. , 
been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No.
at retail under Section 107 of 

Beverage Control

ANNA BRESSLER 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

Y.

No.

at

the

Y.
No.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 50th Street, Borough of Brooklyn, 

the

Y.

No.

at

the

į Žygis į Romą.
2 m. spalių mėnesį 
jau turėjo milijoną 
Urių tarpe pusė milijo- 
ringų jaunuolių. Spalių 
iNeapolyje buvo fašis- 
rtijos metinė konferen- 
vyriausybės priešakyje 
pieveiklūs ir nerangūs 
įs. Konferencijoje Mu
ll pareikalavo, kad vy-

fa- 
na-

Taip gimė ašis
Po Etiopijos karo Musso

lini visai suartėjo su Hitle
riu ir taip gimė „garsioji” 
Romos-Berlyno ašis, prie ku
rios vėliau prisidėjo Tokio. 
Kai vokiečiai užėmė 1938 m. 
Austriją, Italija neparodė jo
kio pasipriešinimo, kai anks
čiau Austrijos nepriklauso
mybė laikyta Italijos saugu
mo laidu. 1938 m. gegužės 
mėnesį Romoje lankėsi Hit
leris ir viešai drauge su Mu- 
ssoliniu pareiškė, kad abi fa
šistinės vastybės Europoje 
veiks drauge.

Šeimininkėms svarbu
Jau dabar laikas ruoštis 

sekančiai žiemai. Svarbu pa
sirūpinti maistu, nes maistas 
yra taip pat ginklas. Svarbu 
žinoti, kaip paruošti vaisius 

j ir daržoves, kad būtų galima 
’pasinaudoti žiemos metu. Ga
lima gauti iš vyriausybės in
formacijų knygutę visai dy
kai, tik reikia parašyti tokiu

Iki šiol FBI., armijos iri adresu: 
laivyno žvalgybos ir įstaty
mų vykdytojai apsaugojo mū 
sų šalį nuo sabotažo. Bet da
bar, kai priešas baigia savo 
atsargas, jis gali mėginti pa
dvigubinti savo pastangas 
prieš mūsų karo gamybą na
mų fronte.

Dabar yra laikas būti at
sargiais. Jei dirbi laivų dirb
tuvėje, lėktuvų gamykloje ar 
bet kurioje karinėje dirbtu
vėje, laikykis šių taisyklių:

1. Pildyk savo dirbtuvės 
nuostatus saugumo ir atsar
gumo reikalu. 2. Jei kas at
rodo ar matoma įtartina, tuo
jau praneški FBI. įstaigai. 
Neskleisk jokio įtarimo tarp 
savo bendradarbių darbinin- 
kij ar savo šeimoje.

Waves laukia savanorių
Iki ateinančių metų sausio 

1 d. WAVES, laivyno pagel- 
binė kariuomenė, turi gauti 
20,000 savanorių moterų-ište- 
kėjusių ar merginų. Admiro
las Jacobs yra pasakęs: „Lai
vynas nori savo vyrus turė
ti jūrose, kovose, tad moters

Canning, Depart- 
Agriculture, Wa- 

D. C.

Home 
ment of 
shington,

Rašydamos laišką, prašy
kite knygutės „Wartime can
ning of fruits and vegetables”

Odos reikalingumas
Kiekvienas Dėdės Sarno 

karys per pirmuosius metus 
sunešioja 10 porų batų, o vė
liau apsieina su šešiomis po
romis. Kai buvo civilis, jam 
užtekdavo metams dviejų po
rų. Tai aiškiai pasako, kodėl 
reikalinga batų racionavimo 
tvarka, kodėl tik su raciona
vimo knygutės ženkleliais ga
lima gauti batų.

Oda reikalinga armijai ne 
tik batams, bet visai eilei 
daiktų — diržams, šalmams, 
švarkams, --pirštinėms, bal
nams, įrankiams ir t.t. Ne
žiūrint, kad kariuomenei rei
kia taip daug odos, amerikie
čiai ir toliau turės geriausius

Žingeidumas
Pavakary du įkaušę 

bininkai grįžo namo. Vienas 
kitam sako.
—Baltrau, žiūrėk, kas čia pa
rašyta.

Prieina arčiau.
—Baltrau, pakelk mane... ne
matau.

Juozas kerėblinasi ant stul
po. Nusmunka žemyn ir vėl 
lipa.
—Ne, Baltrau, nesuskaitau. 
Lipk tu.

Po ilgų vargų, Baltrus už
sikoręs ant stulpo skaito:

„ATSARGIAI. NAUJAI
DAŽYTA” (WARNING
FRESH PAINT).

Pranas Bekampis

dar-

kio. Pirmiau daug odos atei
davo iš Pietų Amerikos, o 
dabar, dėl laivų trūkumo, tai 
sumažėjo. Amerikos gyvulių 
oda yra geriausia pasaulyje, 
antra vieta tenka Indijai, o 
trečia — Argentinai, šiemet, 
tikima, kailiadirbiams ir ba
tų gamintojams bus pristaty
ta 22 milijonai kailių. Mūsų 
kariai ir aprūpinimas kitų 
tautų pareikalaus 7 milijonų 
kailių, o civiliams liks 15 mi
lijonų kailių, iš kurių bus ga
lima pagaminti apie 315 mil. 
porų batų. Daugiausia mūsų 
krašte batų buvo pagaminta 
1941 metais — 498,384,000 
porų.

Stengiamasi taupyti odą, 
kiek tik įmanoma. Stengia
masi vartoti kitokią medžia-

Kiek buna kailių, priklauso'gą, kur tik galima, 
nuo skerdžiamų gyvulių kie-i OWI

DB 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County oi Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINRIB
2009 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage; - • • - 
2212 Voorhies Avenue, 
County of Kings, to 
premises,

RUDOLF
2212 Voorhies Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CAESAR DELI CATES. & RESTAUR., INC. 
445 Kings Iliphway, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Z—I— —
2766 Pitkin Avenue, Borough of Brookljm, 
County of 
premises.

2766 Pitkin

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2529 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
2529 Cropsey“A7e*

NOTICE is he 
EB 2007 has

the Alcoholic --■_
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

573 Van

NOTICE
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law _
511 Ralph A\tcnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK 
511 Ralph Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ltiw at 
457 Howard Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

178 Gold

NOTICE . _ ____  .
GB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tlie* Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
524 
County of 
premises.

524 — 4th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1077 has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LOUIS
Brooklyn, N. Y. T

Beverage Control Law at

Kings, to be consumed on the

IDA RUBENSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y. R

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

SONDEJ
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ----
GB 1025 has been-jssue<) to the undersigned 
to sell beer, at retalT^*11^0^ Section 107 of 

Į-ttĮL ĄĮgpMic Beverag^o , I at
tnl^TCiwrty'Xvenue? BoroWgtr'ot yrooklyn ,* 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

910 Liberty

NOTICE is 
GB 4651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE BORK 
3602 Clarendon Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2608 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Road. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4821 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HITTMEYER 
734 Franklin Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS PIZZO 
198 Schenectady Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3324 Tilden Avenue, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

3324 Tilden

NOTICE is 
GB 1049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at,„„ „„„
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, to sell beer, at retail under Section 107 of 
County of Kings, to be consumed off the — *'—u_is_ r>---------- r-—.—i t—
premises.

FRED HOYER
317 Wilson Ave., Brodklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

297 Wilson

NOTICE is
GB 9140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN 
442 Lorimer St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB & HAROLD WEINER 
638 Wythe Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
547 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises,

MICHAEL 
(Penny Profit 

-- - ‘ st..

EMANUEL FELL 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

No.

the

No.

at

the

No.

at

the

Y.

No.

at

the

Y.

No.

at

the

Y.

No.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

DAVID ZINDMAN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

FRED BOSCHEN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

Control
Borough 

be consumed off

MILLER
Food Center)

Brooklyn,

Y.

No.

at

the

Y.

No.

at

the

No.

at

the

No.

at

the

Y.

No.

WILHELM L. NEUHAUS 
Brooklyn, N. Y. R 

--------- r‘ tiven tha.'^jiccnse No.

■■Mi »J7—m

MORRIS SHER
Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y, 

is hereby given that License No.

at

the

Y.

No.

UGO ANELLO
St., Brooklyn, N. Y. T

is hereby given that License No.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ANTHONY STILE 
Ave., Brooklyn, N. Y. T

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& MARY CHENESKI 
Brooklyn, N. Y. T

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

547 Grand

NOTICE is
C 405 has _
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed «ff the 
premises.

IMPERIAL BEVERAGE DISTRIBUTORS, 
INCORPORATED

169 Central Ave., Brooklyn, N. Y. R

N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

the Alcoholic Beverage 
424 Van Brunt St., 
County of Kings, to 
premises. 
JOHN G. CHENESKI
424 Van 

NOTICE 
GB 588 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
6809 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
6809 — 3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undej Section 107 of 
the Alcoholic
425 Hicks 
County of 
premises. 

425 Hicks

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 491 has been issued to the undersigneed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - • - - 
2.35 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

235 Central

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ____

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BASLER
438 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

Brunt St.,

Alcoholic Beverage 
— 3rd Avenue,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHWARTZ
Brooklyn, N. Y. T

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HENRY BEHRENS
St., Brooklyn, N. Y.

EDWARD 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KAPPLER
Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned

Beverage
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INSTITUTO VEIKLA

MŪSŲ KARIAI BOMBONEŠIO VAJUS MOTERYS DIRBA

profesorius ra-

DOMISI ŽOSISTAIS jįė dar penki1 UIIMVJL mCLUUU j(| ya | -
•age Control 1 iJlieCiai, IVg 
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SODALIEČIŲ VEIKLA

Beverage Control L JrauriiOmS 
lvenue, Borough of Bt 
rs, to be consumed i jj jtūeŠtaS į

Tel. DEW. 5136

RYOF M
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pirmininku ko- 
planuoja poka-

dmingos gedu- 
go antradienį, 
$ silpnos svei- 
Corley negalėjo

spaust 
virukc 
dar ne 
ti sav

aptari 
nas. 1 
bei si 
miešti

„Ame
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tVaičiulai-

;uusivedęs su 
gis parapijie- 
jti| penkių pa
rtinės išleis-

N 
ti sav 
gauna

SAUGO NUO NUSIKALTI
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I 
ite, skaitli- 
senu knygų, 

'tik lietuviai 
0 visur

Praneškite a.pie savo ka
rius ir dėkite jų paveikslus į 
„Amerikos” Philadelphijos 
Žinias.

Novena prie šv. Onos pasi
baigė pamaldomis liepos 
d. Daug Onų dalyvavo.

NOTICE is hereby given that Licei 
GB 1421 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
115 Hudson Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed j 
premises.

ANGELO CASTAGNA 
145 Hudson Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Licai 
GB 892 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section! 
the Alcoholic Beverage Control I 
385 Sumpter Street, Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed | 
premises.

MICHAEL CHASANOFF 4 
385 Sumpter St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Licei 
EB 250 has been issued to the und< 
to sell beer, at retail under Section' 
the Alcoholic Beverage Control I 
21 Bridge Street, Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed I 
premises.

ANTHONY LATVAITIS 
21 Bridge St., Brooklyn,;

NOTICE is hei’eby given that Licei 
GB 4877 has been issued to the undi 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
3422 Church Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed^ 
premises.

MORRIS SHERMAN 
3422 Church Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licei 
EB 1626 has been issued to the undi 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic. Beveri _ 
2916 Avenue I, Borough __ _
County of Kings, to be consumed ■' 
premises.

FRED CORDES 
2916 Avenue I, Brooklyn,!

į Sekmadienį 
[arapijiečiai ė- 

tūt Licei aplankyti savo

Hebonija buvo 
įlo šydais. Kle 

Brooklyn, j 50 pSSarVOtaS 
that Liceni įtilk kaTSt<Į D6" 

■gėlių, bet gau-

lai mielai duoda.

Control
Borough of B
be consumed

CAPASSO
Brooklyn,

Bevernge
Avenue.

Kings, to

MORRIS
Ave..

Street,
Kings, to

VICTOR
St.,

ControlBeverage

Control Law at
Borough of Brooklyn,
be consumed off the

BAUMAN
Brooklyn, N. Y.

Jiems

čiams.

Control Law at

I.ANGER
Brooklyn, N. Y. R

to sell beer, at retail under Section
Controlthe Alcoholic Beverage

premises.
KARL HABERZETTL

83 Wyckoff Ave., Brooklyn

to sell beer, at retail under Section
the Alcoholic

Blake Avenue, Borough of B974

premises.
JOSEPH HAMERMAN

974 Blake Ave., Brooklyn,

Controlthe Alcoholic
35(1

premises.
JOHN J. MORRIS

Brooklyn,:350 Ave. S,

01
County of Kings, to be consumed
premises.

MORRIS LINDENBAUM
(Lindenbaum Distributors)

101 Cook St., Brooklyn,

to sell beer, at retail under Section
ControlAlcoholicthe

premises.
SAMUEL ZITOFSKY

346 Franklin Ave., Brooklyn, 4

the Alcoholic
244
County of Kings, to be consumed 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PA
244 Hoyt St., Brooklyn,

WHOLESALE & RETAIL

Alcoholicthe
535 Marcy

premises.

535 Marcy

Controlthe Alcoho ic Beverage Law at

DIEDRICH DRBWES
Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic
3916

premises.

(Parkview Kosher Del. & Rest.
Brooklyn,:18th Ave.,3916

Controlthe Alcoholic
Sir>

NORW. AM. SEAMEN’S & GJO

802 6 1th

NOTICE is
EB 702 has
to sell beer,
the Alcoholic

premises.
R. & A. DELICATESSEN. IN

1052 Flatbush Ave., Brooklyn

to sell beer, at retail under Section
Alcoholicthe Beverage

premises.
MICHAEL

921 Atlantic Ave.,

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

ANGELO EMANUELESenas Pisorius 923 Roder Avė., Brooklyn, N. Y. R

HOLDING CORP.
Brooklyn, ;St..

hereby given that Lice

at retail under Section
ControlBeverage

Komite-

Va.W.

A coho icthe
Grand155

County of
premises.

155 Grand

NOTICE is hereby given that License No.

301,1943

AMERIKA Liepos - July 30 d., 1 JNDENTŲ PRA]

r r

Philadelphijos Žinios
Karys Edvardas Kundro

tas, 1707 S. 2 nd St. mirė nuo 
sužeidimo liepos mėn. 20 die
ną. Iškilmingai palaidotas lie 
pos 26 d. šv. Kryžiaus kapinė 
se. Daugiau kitą kartą. Ilsė
kis ramybėje, mielas jaunuo
li.

Juozas Ambrazas, 318 
Wharton St., išėjo į Navy lie
pos 23 d. Ji spaliko namie sa
vo tėvelius ir žmoną Agnes 
Ambrazienę (Agurkytę).

Juozas Miklasevičius, 315 
Wharton St„ prisijungė prie 
karių sąrašo liepos mėn. 23 
dieną. Jis įstojo į lakūnus. 
Jau prieš tai buvo išmokęs 
skraidyti, o dabar gal bus nu 
siųstas kadetų mokyklon.

Antanas Ramoška, 310 
Morris St„ po ilgo laiko par
vyko atostogų. Jis tarnauja 
U. S. Navy. Jaunuolis labai 
gerai atrodo ir gerai jaučiasi, 
nors ilgus metus tarnauja Dė 
dei Šamui.

Philadelphijos lietuvių 
bombonešio pirkimo vajus 
smarkiai varomas. Tuo rei
kalu įvyks masiniai susirin
kimai:

Šeštadienį, liepos 31 d., 
7 vai. vak. Liet. Respubliko
nų pašalpinio klubo salėje, 
3371 Edgemont St.

Sekmadienį, rugpiūčio 1 d., 
3 vai. popiet, pašalpinio klubo 
salėje, 2854 Winton St.

Bus prakalbos, judami pa
veikslai ir kiti margumynai. 
Kalbės William Paschall (Poš 
kevičius), kandidatas į mies
to mayorus.

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

Raginame dar kartą nesu
stoti darbe, nepailsti — pirk
ti bonus, kad greičiau būtų 
sukelta 400,000 dol. suma.

J. Kavaliauskas
Komiteto pirm.

Šv. Kazimiero parapijos 
Moterų Komitetas Karo Bo
nams pardavinėti lig šiol jau 
pardavė karo bonų už 53,000, 
o ženklų už 2,400. Suregistra
vo pirktų bonų už $70,000. 
Atrodo, viena šv. Kazimiero 
parapija yra išpirkusi karo 
bonų už 150,000 dol.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

601 - 0X81 nd St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trcfitadlenl 7:00 pan. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS 

8019 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

TeL FOPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa. 
Modernllka laidojimo {įtaiga, 
flelū, graži koplyčia, erdvi eal8.
kelelvlngienu anteUdama nakvynė.

Vilka* nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Di- 
Pa-

Vienoj Philadelphijos mies 
to dalyje susiorganizavo ŪSO 
pavyzdžiu Canteen jaunimui 
apsaugoti, čia susideda baž
nyčios, mokyklos, tėvų drau
gystės ir palaiko tokias įstai
gas, į kurias jaunimas renka
si ir smagiai ir padoriai pra
leidžia laiką.

Įvairūs orkestrai ir kitos 
grupės linksmina jaunuolius. 
Sako, Canteęn vis daugiau ir 
daugiau lankytoj

Liepos 14 dieną Philadel- 
phijoj lankėsi kun. Murphy, 
S. J„ Jersey City kolegijos 
profesorius ir jaunimo veik
los direktorius. Jis yra baigęs 'goję, 
mokslus Sorbonos universite
te ir gerai išstudijavęs pran
cūzų jaunimo veikimą, ypač 
žesistų, žosistų ir žąsistų, t.y. 
jaunų studentų, jaunų darbi- 
ninkų ir jaumi ūkininkaičių 
katalikišką veiklą.

Jis trumpai nušvietė dabar 
tinę padėtį ir pabrėžė didelį 
reikalą rūpintis jaunimo or
ganizavimu. Be kitko plačiai 
nušvietė žosistinės veiklos 
milžiniškas pasekmes ir pa
brėžė, kad ir šio krašto jauni
mas galėtų veikti pagal jų 
metodus.

Su juo buvęs studentas iš 
praktikos pasakojo, kaip su
žavi tas naujas veiklos meto
das. Toks veikimas Amerikoj 
vis labiau ir labiau prigyja.

Birželio mėn. Int. Institu
to Philadelphijos skyrius ga
vo naują savo veiklos direkto 
rių, lenkų kilmės, Juozą Wnu 
kowski. Jis yra studijavęs Ka 
talikų Universitete Washing
tone, labai susidomėjęs visų 
tautybių ir visų religijų gra
žiu sugyvenimu. Ta krypti
mi jis kaip tikziF veikia.

Liepos 20 dieną buvo susi
pažinimo diena. Paskaitą 
skaitė Jerre Mangione, auto
rius knygos „Mount Allegro.” 
Jis kalbėjo tema: „Second Ge 
neration Youth”. Jis įdomiai 
nušvietė tą dvylypumą, kurį 
jaučia ir pergyvena čia gi-

Jau išėjo ketvirtas nume
ris Liet. Tarybos leidžiamo 
„Lithuanian Bulletin”, šia
me numeryje, be žinių iš Lie
tuvos ir kitų Baltijos valsty
bių, duodamas išsamus strai
psnis apie nepasisekusį na
cių, bandymą pravesti mobi
lizaciją Lietuvoje.

Jau gauta iš visos eilės gar
sių amerikiečių labai palan
kių asiliepimų. Taip vienas 
universiteto 
šo:

„Būdamas 
miteto, kurs
rinę santvarką, aš randu, kad 
„Lithuanian Bulletin’ yra la
bai įdomus ir instruktuojan
tis. Ypač geras dalvkas yra 
pastangos patiekti žinias iš 
abiejų pusių nušviečiančias 
dalyką”.

vienas aukas jam surinkti, 
suredaguoti ir išsiuntinėti. 
Jei lėšų būtų, tai vis dėlto 
galima būtų biuletenį leisti ir 
palengva jį gerinti, įvairin
ti. Gal ateity kita kuri orga
nizacija pajėgs tą darbą tęs
ti, Lietuvos vardą garsinti.

Dr. K. Pakštas, 
buvęs „Lithuanian Bulletin” 
redaktorius.

GIMIMAI

S^lAI
ilaukia.

Karys A. Stankus ilgą lai
ką negalėjo parvykti namo ir 
pasimatyti su savais. Bet šio
mis dienomis po pusantrų 
metų — buvo parvykęs pas 
savus ir juos aplankė, 
nuolis gerai jaučiasi, 
svarbioj tarnyboj.

Jau- 
taip

VEDYBOS
Agnietė Žalneraitytė 

kėjo už Roberto Chesnut, bir
želio 22 dieną. Eleonora Ma
tukai tė ištekėjo už Roberto 
Hyland, liepos 18 dieną. Ju
lija Stanlionytė už Eugeni
jaus Love, liepos mėn. 22 die
ną. Pažymėtina, kad visos lie
tuvaitės ištekėjo už nelietu
vių, viena už ne kataliko.

Kaip atrodo, labai didelis 
nuošimtis lietuvių'sudaro mo 
terystes su nelietuviais. Ko
kios tas turi reikšmės, tegul 
sprendžia kiekvienas skaity
tojas.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ište-

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plautių spalvos mūstj specialybė

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!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Jonas ir Marijona Sepera- 
vičiai susilaukė sūnaus, kurį 
pakril^y^ s 18 d. Jono

turi jau ir taip gausią šeimy
nėlę, dabar dar padaugėjo vie 
nu nariu. Dvi jų dukterys jau 
suaugusios ir priklauso prie 
vyčių organizacijos. Garbė 
šeimai.

Kazimieras ir Julijona Bu- 
tikiai susilaukė dukrelės, ku
ri gimė balandžio mėn. 11 d., 
bus pakrikštyta rugp. 1 d. 
Mary ir Nancy vardais. Jau
na porelė labai džiaugiasi sa
vo dukrele.

Gegužės 9 dieną Albertas 
ir Sofija Harvey susilaukė sū 
naus, kuris pakrikštytas Ka- 
roliaus vardu. Visi naujagi
miai labai gražiai auga.

DAR REIKIA 200,000.

Sicilijoj Įvestas 
Karinis Valdymas

męs jaunimas* iš atkeliavu-1 Vienas anglų laikraščio rė
šiu šeimų. Plačiau tuo klau- daktorius Liet. Taut. Tary- 
simu yra pasisakęs savo kny- bai rašo x „Mes labai įverti

name tą, kad mums siunčiate 
___ savo puikų biuletenį. Mes ga

lėsime laikrašty panaudoti Jū 
įsų patiekiamas informaci- 

Philadelphijos ir apylinkės - 
sodalietės pradėjo rengtis an
trai konferencijai, kuri įvyks 
spalių 17 d. Šv. Jurgio para
pijoje, Richmonde.

Sekmadienį liepos 25 d., į- 
vyko delegačių susirinkimas 
šv. Kazimiero parapijoj. Da
lyvavo delegatės iš Šv. Jurgio 
par., šv. Andriejaus par., Au
šros Vartų par., Chester Pa., 
Vilos Juozapo Marijos, ir šv. 
Kazimiero par. Pirmasis su
sirinkimas buvo birželio mėn. 
šv. Jurgio par.

Konferencijos Direktorius 
kun. S. Mažeika perskaitė ir 
paaiškino pereito susirinki
mo nutarimus. Pirm. M. Ku
činskaitė iš Chester, Pa., su
maniai vedė ^•^■’"Jnkimą.

Buvo dau ia|,a įr?a ir svars 
tyta, kaip, V)mįt^nferenci- 
ją pad^^y- „r'įsaįgesne už 

-kalbų 
pašvęsti kielT 14. ko beildram’ 
Sodaliečių pasitarimui, iš
reikšti naujų minčių, kad per 
tokį bendrą veikimą pagerin
tume Sodalicijų padėtį Phi
ladelphijos ir apylinkės para
pijose.

Susirinkime dalyvavo ir da 
ve gražių patarimų kun. V. 
Martusevičius ir kun. V. Ve- 
žis.

Vėliau bus plačiau paskel
bta konferencijos programa.

Delegatės iš Chesterio pa
kvietė visus susirinkime daly 
vius atsilankyti į Aušros var
tų par. Chester Pa„ kur įvyks 
trečiasis delegatų susirinki
mas rugpiūčio 22 d. 3 vai. po 
pietų.

Philadelphijos lietuviai per 
20 dienų turi išpirkti karo bo- 
nų už 200,000 dot, kad galėtų 
turėti bombonešį savo vardu. 
Šiam vajui labai smarkiai dir 
ba komisijos pirmininkas Juo 
zas Kavalauskas. Jis pats be 
vajų pardavė bonų už 30,000 
dol. Jei ir kiti Komiteto na
riai panašiai pasidarbuotų, 
tai tkrai vajus užsibaigtų su 
bombonešiu.

Paskutinėmis dienomis va
jai yra varomi daugelyje vie
tų, ir manoma reikiamą sumą 
parduoti. Vajus baigiasi rug- 
piūčio 16 dieną. Jau mažai 
laiko beliko. Liepos 25 d. įvy
kusiame susirinkime parduo
ta bonų už 11.000 dol. Tuoj 
bus vajai ir kitose vietose. 
Per radiją duodamas kalbos 
gerai padeda bonų vajui.

SESERYS VIENUOLĖS

Panašių atsiliepimų iš į- 
vairių kvalifikuotų žmonių 
gauta daug. Lietuviškoji vi
suomenė biuletenio pasirody
mą sutiko šiltai. Keletas dva
sininkų jau pasiskubino pa
siųsti ne tik linkėjimus, bet 
ir čekius, tačiau biuletenio 
leidimo lėšos yra didelės ir 
pageidaujama, kad visuome
nė savo aukomis tą darbą pa
remtų.

L. K. Instituto direktorius 
ligšiol redagavo „Lithuanian 
Bulletin”. Išėjo keturi nume
riai, išeis dar ir penktas jo 
suredaguotas. Kaip toliau 
bus galima jį leisti — sunku 
dabar pasakyti. Jis redakto
rių galėtų lengvai gauti iš ki
tų LTT narių New Yorke, 
bet kaip gi lėšų parūpinti? 
Ligšiolinis redaktorius biule-

Užimtai Sicilijos salos da
liai valdyti sudaryta Sąjun
gininkų administracija. Salos 
gubernatorium generolas Ei
senhower paskyrė generolą 
Alexander, vieną įžymiausių 
Anglijos generolų. Visuose įs
taigų rūmuose plevėsuos Jun 
gtinių Amerikos Valstybių ir 
Anglijos vėliavos .

Gubernatorius gen. Alex
ander jau pradėjo eiti savo 
pareigas. Jo štabe yra daug 
amerikiečių, kurių tarpe

■ apie 10 vai 
klebonas kun. 
pulkas. Per 
svaitės sirgo 
atsiskyrė nuo 
; klebonas, iš- 
jgo parapijoj 
besius. Kun. 
įii norėjo su- 
rsimo kunigys- 
. kairį jis būtų 
setų gruodžio 
Dievas jį pa
šančios Baž- 
jaujančią dan-
■ paminės savo

NOTICE is hereby given that Licei 
EB 603 lias been issued to the undi 
to sell beer, at retail under Section' 
the Alcoholic Beverage Control L 
651 Manhattan Aven., Borough of Bt 
County of Kings, to be consumed | 
premises.

TILLIE SHAPIRO 
651 Manhattan Ave., 1

NOTICE is hereby given I 
j EB 1829 has been issued to the unde

Charles Poletti, buvęs New jXST'&Wli į„
1151 Prospect Ave., Borough of Bt IlUSllį Hl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given 
EB 696 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Section_ 
the Alcoholic T 
628 — Wythe Av 
County of Kings, 
premises. «

JOSEPHINE PONCE 1 
(MacArthur Coffee Shop) j 

628 Wythe Ave., Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that Licen 
EB 537 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control L .
237 Sumner Ave. & 732 Greene Aw jjiUVeS, bet 18111 
rough of Brooklyn, County of Kings,
consumed on the premises. jlUDlS D&E61D1-

NAT FETNER r r °
237 Sumner Ave. &
732 Greene Ave. , Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that Licet, 
EB 478 has been issued to the unde) 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
736 Wythe Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HERMAN J. STELLJES & 
FRED C. VOLKMER 

736 Wythe Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 498 has been issued to the up 
tTifc-n. V —__ -n-r.

Yorko gubernatorius, dabar 
kariuomenėje turįs pulkinin
ko leitenanto laipsnį.

Alexander jau išleido pir
mą įsakymą, kaip salos guber 
natorius. Jis uždarė visus fa
šistų partijos dalinius, sus
pendavo italų karaliaus ga
lios teises okupacijos laiko
tarpiui, panaikino daugybę 
fašistinių įstatymų, kurie gy
ventojus skirstė į nelygias 
klases. Civiliams gyvento
jams užtikrintas saugumas ir 
ramybė, jei tik jie laikysis 
paskelbtų nuostatų.

Musų Kariams 
Mulai Padėjo

’n ija pilna gilaus 
■"Jįsčio, Amžiną 

iiiii klebęnui, 
ie! Tegul ilsisi

jie buvo m 
palankiai. T: 
Kap. Labam 
kasė besira 
me Huntingi 
rino, Calif.

Filminink 
kėši gerai pi 
nu ir juos f: 
gailestį ir ]

Kalbėjo t 
Maciejauskj 
maha, Nebr 
ir vienas ki1 
kėjų.

Ona Pucį 
skaitė svei 
Kap. Labar 
mas visiems

Studentas 
kus buvo iš 
pasakyti k; 
nuoliškai, d 
kė, kad n 
viams yra i 
apie save p 
parašyti. C 
tai ir sma 
mes esame 
sur ir vist 
kalbėti, dai

Jaunuolii 
tas lietuvis 
visiems pa 
Marianapo 
vam Mar 
gražiai liet 
bar yra Ks 
siteto stud

Vakaras 
ir Lietuvos 
liaudies da

Susirinl 
nelengvą 
mokslus ei 
nausko, įt 
dovaną. Ji 
visiems d'

Publikos 
ko.

Vakarą 
šiene. Šein 
kienė, Kei 
kienė. Vis

■ ■ i —c—m———I 111C AlcOliČ I — —i ■.. ■■■ rT|žr*'

ihlPhs Sicilijos prafie-- »!'ison * * Atį surinko f dimes- i po
niam leidimui jis nepajėgė į ša, kad svarbiam Agrigento 
atsargų sudaryti. Tad jei ne-į miestui užimti amerikiečiams 
siras naujo leidėjo, tai biule- ] 
tenis turės sustoti.

Biuletenis jau spėjo išsi 
dirbti gerą vardą žymių ame 
rikiečių tarpe, nors ir buvo 
mažas ir kuklus. Arti trysde- 
šimt profesorių ir politikos

pagelbėjo keli šimtai mulų. 
Kovoti Sicilijoje tenka kal
nuose, didelėse aukštumose. 
Ten atgabenti maistą ir gin
klus sunkvežimiais neįmano
ma, tad panaudoti mulai, ku

biuleteniui
riuos Sicilijos ūkininkai ita

Delegatė.

NELIETUVIŲ SPAUDOJE

Ukrainiečių laikr. „Ameri
ka” liepos 17 d. ir lenkų 
„Gwiazda Polorna” (Stevens 
Point, Wis.) liepos 24 d. rašė 
apie lietuvių leidžiamą Nore- 
mo parašytą knygą „Time
less Lithuania”.

Liepos 24 d. ukrainiečių 
„Amerika” turėjo Dariaus ir 
Girėno paveikslus ir trumpus 
pranešimus apie šių didvyrių 
žygio ir jų tragiškos mirties 
10

Neseniai šv. Kazimiero pa
rapijoj lankėsi seselė Claudia 
kazimierietė. Jų 5 seserys yra 
vienuolės, o tėveliai. Baltra
miejus ir Elena Žekai, minėjo 
savo vedvbinio gyvenimo auk 
sinį jubiliejų. Jie gyvena Lu- 
zernoj.

Tai tikrai graži šeima pa
šaukimais į dvasinį luomą. 
Dabar taip reikia daugiau pa
šaukimų dvasiniam luomui.

metų sukaktį.
Spaudos Peržvelgėjas

LANKĖSI GARNYS

žmonių atsiuntė 
savo pagyrimus už jo objek
tyvumą, aktualumą. Biulete
nis pasiekdavo beveik du tū
kstančius žymių amerikiečių.

Patys pirmieji biuletenį au 
komis parėmė neturtingi vie
nuoliai ir vienuolės: pranciš
konas kun. J. Vaškys $25.00, [Nemažai amerikiečių karių 
seserys kazimierietės $10.00, susirado Sicilijoje savo gimi- 
dominikonas brolis A. Gaile- naičių. 
vičius $5.00, kareivis P. Bal
tinis $2.00. Jų aukas čia mi
niu su ypatinga garbe ir dė
kingumu.

Lietuvai Gelbėti 
tas iš Hartfordo per p. Leo- 
naitį atsiuntė $10.00, kun. V. 
Slavynas iš War, 
$10.00, kun. J. Karalius $5.00, 

 

Ir keletas kitų gerų žmonių 
šį svarbų reikalą suprato ir 
keliais doleriais parėmė. Ta
čiau keli šimtai turtingesnių 
lietuvių, gavę aukas prime
nančius laiškelius, teikėsi to
bulai patylėti.

Ligšiolinis redaktorius ne
besitikėjo sugebėsiąs pats

Sicilijos ūkininkai pasitiki
Sąjungininkų kariais ir no
riai pagelbsti jiems. Daug
amerikiečių karių yra italų
kilmės, moką itališkai, tad jie
yra labai geri santykiams su
vietos gyventojais palaikyti.

Ūkininkai nonai parduo
da kariams daržoves, pami-
dorus, vyną.

Tremtiniai išvyko į Persiją

SEVERINO BASILICO .
131 Harrison Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 472 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
4319 — 18th Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SAUL SILVERMAN 
4319 — 18th Ave., Brooklyn,’

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 548 has been issued to the unde
to sell beer, at retail under Section

Beverage Control
18th Avenue. Borough of B

County of Kings, to be consumed

SAMUEL BLUMBERG

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 1627 has been issued to the und
to sell beer, at retail under Section

Beverage
64 th Street, Borough of B

County of Kings, to be consumed
premises.

been issued to the und

1052 Flatbush Avenue, Borough of B

Mvyrios.
i Kultūros ir 

surengė va- 
ingųjų didvy-

sičiai paminė'

County of Kings, to be consumed d

NOTICE is hereby given that Lice
EB 325 has been issued to the und

Kartu su lenkais, kaip pra ( 
neša iš Londono, iš Sibiro į i
Persiją ir Afriką yra atvy

921 Atlantic Avenue,
County of Kings, to

m P. Laba- 
i paskaitą te- 
j prisidėjimas 
progreso 300 
iteityje”. Pir- 

įo apie žuvu- 
as susi

ni jau praėjo 
laiko, kai kiek 
nežiūrint kur 
širdis plakė 

žm gaudant 
pranešimą, 
laikraščio 

Lietuva tuo 
i vakarus, ar 

eių sa- 
nugalėjusių 
įvyliugingą

Liepos 
gražiuose i 
me prelato 
metų amži 
ge ir 52 
Kadangi ir 
pie tai gan: 
nei nekarti 
bų, prelate 
liktų.

Gražaus 
programa 
dainų ir m

Po sud; 
birthday” 
sveikinimo 
buvo pakvi 
Labanausk 
linkėjimų ] 
ir toliau šii 
visko krai 
džiu prelat: 
Ii padaryti,

kusių ir lietuvių, ypač iš Vii- notice

niaus krašto kilusių.
EB 1699 has been issued to the und

buvo pritaikytos lengvatos,
numatytos Lenkijos pilie

BEER, WINES & LIQUORS

83 Wyckoff Avenue, Borough of Br
County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that Licen
EB 261 has been issued to the und

County of Kings, to be consumed

Neseniai gerai žinomo vien 
genčio William Paschall (Poš 
kos) šeimoje lankėsi garnys 
ilgakojis ir lauktuvių atnešė 
gražų sūnelį. Congratula
tions!...

W. Paschall turi ambiciją 
patapti ir mūsų miesto mayo- 
ru.

ČIKAGIETĖS LAIŠKAS

Šiomis dienomis vienas vie 
tinis veikėjas gavo Chicago- 
je gyvenančio Luizos Norvai
šaitės gražų atvirlaiškį tokio 
turinio:

„Mielas Taiitieti! Atosto- 
namuolse, Chicago je.

NOTICE is hereby given that License No.Karšta kaip Afrikoje. Prakai
tuojame daugiau negu per 
rugiapiūtę. Kaip gyvuojate, 
kaip sveikata, kur manote a- 
tostogauti? Gal Chicagoje? 
Būtų malonu dar kartą susi
tikti, pasikalbėti, pasidalin
ti gyvenimo įvykiais, kurie 
dažnai ir širdį skaudina, ne- | premises, 

malonūs sutikti. Ypatingai 1221 churchA^r 

mūs tėvynės Lietuvos vargai” NOTICE is hereby Riven that License No.
,GB 1309 has been issued to the undersigned

GB 4716 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 of

County of

NOTICE is hereby given that License No.
GB 1460 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 of

1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that Licenj
EB 450 has been issued to the und
to sell beer, at retail under Section

Bevernge
Avenue S. Borough of B

County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that Lice
C 340 has been issued to the und
to sell beer, at wholesale, under Sect!'
of the Alcoholic Beverage Control

Cook Street, Borough of B

NOTICE is hereby given that Lie

Luizą Norvaišaitę šiuos 
žodžius rašančiam teko ma
tyti, su ja pasikalbėti. Ji gy
vena 3437 So. Emerald Ave., 
Chicago. Tai graži, giliai pro
taujanti lietuvaitė, išlavinta.

to sell beer, at retail under Section 107 of GB 9930 has been issued to the und
Beverage

Borough of Brooklyn,
be consumed off the

GB 708 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 of

Tlnno-plia vinno-onniil norSfii the Alcoholic Beverage Control Law at UdUgCllS Viengenčių nOieLU 923 Roder Avenue, Borough of Brooklyn,
turėti ją savo marčia...

Beverage
346 Franklin Avenue, Borough of B
County of Kings, to be consumed o

NOTICE is hereby given that Licen

ieji atsisto- 
•Jis žuvusius, 

prelegentas, 
pavyzdžiu 

kad dirbtu- 
e nuo 
į liki- 

e, kad 
pasišventi- 

visi kar
tume jai pri 
tieis tas lai- 
-3 mums dė-

GB 1042 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Section J

Beverage Control
Hoyt Street, Borough of B

kai- 
t50 eg-
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TIN AMAS BefcJ
jam surinkti, SX.01
r išsiuntinėti. 385 sum^d 

tai vis dėlto
iuletenį leisti ir 
gerinti, įvairiu* 
kita kuri orga
ns tą darbą tęs- 
rardą garsinti.
K. Pakštas, 
anian Bulletin”

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Jtimore, Md

»j Įvestas 
Valdymas

NOTICE u V.
GB <877 ha,“?* b 

*U bee ? S
Aleohoiie“^-

C«®ty vT’fc.į
rreaisei I

3422

NOTICE ii į..
OB 1421 bu TJ M

*U bee ,t '

County of 
premisej. ą M 

145 f?

NOTICE Is Ui.
EB 2M k..

b kun. Lietuvnikas

is 22 d. apie 10 vai 
s rė mūsų klebonas kun. 

. is Lietuvnikas. Per 
nes dvi savaites sirgo 
inkiai. Atsiskyrė nuo 
gametis klebonas, iš- 
v. Alfonso parapijoj 
.s ir 6 mėnesius. Kun. 
kas labai norėjo su- 

__  _ vo auksinio kunigys- 
to sen “j®4jiejaus, kuri lis butų 
the Alenkniū v- ____ _________________-iv.

icilijos salos da-1 
sudaryta Sąjun- 
inistracija. Salos 
im generolas Ei- 
askyrė generolą 
vieną įžymiausių 
įerolų. Visuose įs- 
>se plevėsuos Jun 
ūkos Valstybių ir 
liavos .

B^sJįšių metų gruodžio 
ę«®ty 0( S? : 
premises. 4 
21 BridseiJ8®.

NOTICE ii Lu, 
EB 1626 huL*! 
tok >«t. h? 
the Alcohofe ?• 
2916
Cotmty oi Eita 
premises. a

2916

NOTICE Ii W 
F.H cm i_ s
to *11 beer,

23 d. Dievas jį pa
kariaujančios Baž- 
karaliaujaučią dan- 
jis ir paminės savo

EB 603 his bta 
to sell bea,

I the Alcohol £, 

onus gen. Alex- <Wy_oi 

pradėjo eiti savo 
o štabe yra daug 
1, kurių tarpe 
įletti, buvęs New 
įernatorius, dabar 
ėję turįs pulkinin- 
įto laipsnį, 
er jau išleido pir-i 
ą, kaip salos guber 
'is uždarė visus fa- 
ijos dalinius, sus
tain karaliaus ga- 
i okupacijos laiko- 
anaikino daugybę 
įstatymų, kurie gy- 
skirstė į nelygias 

Civiliams gyvento- 
mntas saugumas ir 
jei tik jie laikysis 
į nuostatų.

aitę mirė dar penki 
parapijiečiai, lyg 
būtų nusivedęs su 

irmuosius parapijie- 
ono ir tų penkių pa- 
paskutinės išleis

>ų Kariams 
lai Padėjo

labai graudžios, 
premises.
651 Manhattui^

| NOTICE u
EB 1829 bu kg ų 
to sell beer, a » 
the Alcohol* ų

, 1151 Prospect
County of Kj^. 
premises.

nun:
1151 Prosper, At, ■

NOTICE is terfel 
EB 696 has kg ' 
to sell beer, a 
the Alcoholic 
6’-8 - Wythe lift 
County of Etg, 
premises.

JOSE

628 Wythe la,

NOTICE ii tetih: 
EB 531 has ks s 
to sell brer, a tsa, 
f “ LL _ 
231 Sumna la (' 

consumed on tkg' 
M

237 Sumna Au. I 
732 Greene Art,

NOTICE Is beriti 
EB 478 has tea 
to sell beer, a si 
the Alcoholic te 
736 Wythe Ars 
County of Kingai 
premises.

mint: 
FREI

736 Wythe An, 
NOTICE is tai 

EB 498 has heet

ir klebonija buvo 
s gedulo šydais. Kle 
as buvo pašarvotas 
je. Aplink karstą ne- 
inčių gėlių, bet gau- 
inių gėlių-mišių in- 
ortelių. Sekmadienį 
išių parapijiečiai ė- 
niją aplankyti savo 

pirmadienio vaka- 
iškoms draugijoms 
arstas atneštas į 
Iškilmingos ■—u-Iškilmingos

os buvo antradienį, 
d. Dėl silpnos svei- 

the"AiSA'kiv. Curley negalėjo 

 

237 Sumner An. In .

rough s llaidotuves, bet jam 
vyskupas pagelbi-

rapija pilna gilaus 
gailesčio. Amžiną 

amečiui 1
patie! Tegul ilsisi

sveikatos. Kad taip visi dirb
tų, kuriem aplinkybės yra 
daug palankesnės — nieko 
mums nebūtų negalima ir ne
reikėtų dejuoti, kad tirpsta- 
me, kad nykstame, kad už
mirštame savo tėvų žemę, 
Lietuvą.

Sveikino taipgi prelatą sve
čias kun. J. Jusevičius, atvy
kęs iš Omaha, Nebraska, lin
kėdamas kantrybės, sveika
tos ir ištvermės savo užsi
motuose darbuose. Prelatas 
susijaudinęs dėkojo susirin
kusiems už tokį gražų jam 
suruoštą siurpryzą. Ilgesnėje 
savo kalboje perbėgo trum
pą parapijos įsikūrimo isto
riją, suminėdamas vardus 
žmonių, kurie jam padėjo, ne
apleido sunkiose dienose.

Kalbėjo ir sveikino prelatą 
pats šeimininkas p. Maiso- 
nas; J. K. Milius, mūsų kolo
nijos korespondentas, parapi
jos rėmėjas ir filmuotojas, 
šia proga irgi daug filmavo.

M M M „J Dabar tik lauksime, kada ga-
parašyti. O jei kas negirdi,1 
tai ir smarkiai surikti, kas 
mes esame ir ko norime. Vi
sur ir visuomet lietuviškai 
kalbėti, dainuoti, giedoti ir tt.

Jaunuolio Starkaus papras 
tas lietuviškas išsireiškimas 
visiems patiko. Pasidėkojant 
Marianapolio Kolegijai, Tė
vam Marijonam, Miltonas 
gražiai lietuviškai kalba. Da
bar yra Kalifornijos Univer
siteto studentas.

Vakaras baigtas Ameikos 
ir Lietuvos Himnais, o vėliau 
liaudies dainelėm.

Susirinkusieji, žinodami 
I nelengvą buitį aukštuosius 
mokslus einančio Kap. Laba
nausko, įteikė jam 100 dol. 
dovaųą. Jis širdingai už tai 
visiems dėkojo.

Publikos buvo visokio plau-

jie buvo minimi teigiamai, 
palankiai. Tas žinias, užrašus 
Kap. Labanauskas surado, iš
kasė besirausdamas garsia
me Huntington knygyne, Ma
rino, Calif.

Filmininkas K. Lukšys sa
kėsi gerai pažinojęs abu lakū
nu ir juos filmavęs. Pareiškė 
gailestį ir pagarbą jiems.

Kalbėjo taipgi prelatas J. 
Maciejauskas, svečias iš O- 
maha, Nebr., kun. Jusevičius 
ir vienas kitas iš vietinių vei
kėjų.

Ona Pucetaitė — Gilienė 
skaitė sveikinimą eilėraščiu 
Kap. Labanauskui. Sveikini
mas visiems patiko.

Studentas Miltonas Star
kus buvo iškviestas žodį kitą 
pasakyti kaipo svečias. Jau
nuoliškai, drąsiai jis išsireiš
kė, kad mum kaipo lietu
viams yra reikalinga daugiau 
apie save pasauliui pasakyti, 
parašyti. O jei kas negirdi,1 lėsim matyti.

Užbaigiant p-lė Gordone, 
artistė ir mūsų solistė, sudai
navo pora dainų angliškai. 
Taipgi skambino ir pianu. 
Prelatui įteikta naudinga do
vanėlė.

Paskutinį žodį tarė p. B. 
Starkienė, to popiečio tvar
kos vedėja. Palinkėjusi svei
katos ir ilgiausių metų jubi
liatui, kvietė visus susirinku
sius kartu sudainuoti keletą 
liaudies dainelių.

Sekė užkandžiai, kuriuos 
taip rūpestingai ir gražiai pa 
ruošė p. Maisonienė.

Svečių dalyvavo apie 40. 
Tai didelis būrys sukviestas 
buvo, tik privatiškuose na
muose. Lauksime daugiau to
kių pramogų.

klebęnui, iko;T . rz
Vakarą vede p. M. Keme- 

šienė. Šeimininkavo Janušaus 
kienė, Kemėšienė ir B. Star- 
kienė. Viskas puikiausiai pa-J. K.

B. S. S.

Rochester, N. Y

0^ 
ie Ale

’ Sicilijos praifg^pr^m
, . . . , SEVEJ l

rbiam Agrigento įlJl Hirrista An. I 

iti amerikiečiams notice •« S7I 
eli šimtai mulą, to sdi t«r, t sJ 

rijoje ten^a kai-& “a® Į 

.ėse aukštumose.tt.01
iti maistą ir gm- 4319 _ miTI 
^žirniais neįmano- N0TICE b įĮri 
įaudoti mulai, ku-g’^’^,^ 
jos ūkininkai ita-
luoda. J
ūkininkai pasitiki 
kų kariais ir no- 391s -istitij 
bsti jiems. Daug NommL
4 karių yra italų primindamas susi-
ką itališkai, tad jieK-“g lems- kad lau PraeJ° 
ęeri santykiams suLrX* J 
entojais palaikyti. 
amerikiečių karių 802 <|
iicilijoie savo ginu-U102 J toseUl».*d 

th'
kai noriai parduo-fe^TUl 
as daržoves, panų-Įpremt1 

1052 FI*1W M 
LlcĮ.

NOTICE »jfj 
-------------------------- ------- EB S25 d* 

1*. —11 Utf t ”1
me O—-Ui py- 

I921

premisa 

921 AtafcįN

SEISE Įinėjo didvyrius.
Iš 17 d. Kultūros ir 
os Klubas surengė va- 
usų garbingųjų didvy- 
riaus ir Girėno tragiš- 
imo sukakčiai paminė-

[ Kapitonas P. Laba- 
s skaitė paskaitą te- 
įLietuvių prisidėjimas 
merikos progreso 300 
egyje ir ateityje”. Pir- 
I kalbėjo apie žuvu-

iai išvyko į Persiją M** 
921

su lenkais, kaip Prafe*L ,| 
Londono, iš Sibiro įi 
ir Afriką yra atvy- 
Lietuvių, ypač iš 
ašto kilusių. Jiems 
taikytos lengvatos, v Į 
os Lenkijos pilie-prani!e

ų nuo to laiko, kai kiek 
lietuvio, nežiūrint kur 
jnančio, širdis plakė 
11, godžiai gaudant 
na radio praę^šimą, 
į kiekvieną laikraščio 
H. Visa Lietuva tuo 
žiūrėjo į vakarus, ar 
ątys atskrendančių ša
lsiu sūnų, nugalėjusių 
Į ir didžiulį vyliugingą

jsusirinkusieji atsisto- 
ftyla pagerbė žuvusius.

iš Vii- H t* |U tęs? prelegentas,
to sell te*. 
the
83 WgWf

iCENSES
LESALE & RETAIL 
WINES & LIQUORS 

hereby given that License, No- 
s been issued to the undersign 
, at retail under Section 191 01 
lie Beverage Control La”. 3

Avenue, Borough of Brook'JJ- 
Kings, to be consumed off toe

MORRIS BAUMAN v 
Ave., Brooklyn, N. »•

i hereby given that License N®- • 
as been issued to the undersign 
r, at retail under Section 101 
olic Beverage Control I-®’..
:h Avenue, Borough of Brookljn, 

Kings, to be consumed oft 

DIEDRICH DREWES
:h Ave., Brooklyn, N. »•
is hereby given that License N®; 
įas been issued to the un"erBj?'nf 
er, at retail under Section 10< 
lolic Beverage Control 
d Street, Borough of
’ Kings, to be consumed off

VICTOR LANGER „ v R 
d St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that
įas been issued to the ’P1“ersl?'„t 
įer, at retail under Section io* 
iholic Beverage Control L»w.
»r Avenue, Borough of Broo - 
>f Kings, to be consumed off

ANGELO EMANUELE _ n 
•-e.. Brooklyn, N. »• "

83 Wytblf >1 
NOTICE^ I 

EB W

the I 9,4 BU^I 
Como' of I 
premia
914 Bbfe J>| 

Nouarfl

I to sell te*' ; I 
f Se 

3501'?^ 

Count! » 
premiss jfj

soi-iM

C
t0 
of 
mi - “p?

i pr®ig!’

imas juos pavyzdžiu 
visiems, kad dirbtu- 
kad nenutoltume nuo 
>s ir jos skaudų liki- 
bar atjaustume, kad 
jaža dalelę pasišventi- 
s aukotume, visi kar
ingai padėtume jai pri 
Įkuomet ateis tas lai- 
Lietuva bus mums dė-

ti sekė datos, skaitli- 
raukos iš senu knvgu, 
Intų, kur tik lietuviai 
P yra minimi. O visur

rIKOS” administraci
ne gauti A. Vaičiulai

INE HISTORY OF
JTHUANIAN
TTERATURE
L gausiai iliustruota,* _

S* Ausi. ir yra Lietuvių 
F0 Instituto leidinys, 

egzemplioriaus kai- 
o užsisakant 50 eg- 

.ų ar daugiau—30c.
GB

thefed

ac u, nei gru^

Liepos 18 d. p. Maisonų 
gražiuose namuose celebravo- 
me prelato J. Maciejausko 75 
metų amžiaus sukaktį, drau
ge ir 52 metų kunigavimo. 
Kadangi mūsų spauda jau a- 
pie tai gana daug rašė, tai čia 
nei nekartosiu visų gerų dar
bų, prelato Maciejausko at
liktų.

Gražaus popiečio subuvime 
programa susidėjo iš kalbų, 
dainų ir muzikos.

Po sudainavimo ,,happy 
birthday” ir ilgiausių metų, 
sveikinimo kalbą pasakyti 
buvo pakviestas kapitonas P. 
Labanauskas. Be nuoširdžių 
linkėjimų prelatui darbuotis 
ir toliau šiame tolimame nuo 
visko krašte, statė pavyz
džiu prelatą, kiek žmogus ga
li padaryti, jeigu noro yra ir

Aukos plaukia
Rochesterio lietuviai visu

vo draugiją į saulės spindu
liais apšviestą šv. Jurgio sa
lę visam laikui!

Mūsų biznieriai, norėdami 
matyti laisvą Lietuvą, prisi
deda savo aukomis. Po 10 dol. 
aukojo George Savage, Juo
zas Dirsa, Robertas Šerelis 
ir Juozas šilinis. 1 dol. auko
jo Martinas Budris.

Lietuvių Dienos iškilmėse 
gal turėsime Lietuvių Tauti
nės Tarybos pirm. pulk. K. 
Grinių. Apie tai vėliau bus 
pranešta.

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 at 
891 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. nuinjc, is nereoy given mm incense iso, 
EB 564 has been issued to the undersigned IEB 881 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)

Flatbush Ave. Brooklyn, N.

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

EB 464 has been issued to the undersigned 
to Bell 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. 
“ _ į
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 sell 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 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, 
(bounty of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE J. PETER & GEORGE CALOYER 

SHERIDAN LUNCH CO.
347 Atlantic Ave., 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1353 has been issued to the undersigned

I to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed <jn the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 343 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 has 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1060-62 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
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. -------
-1 ~ "*—®;

Brooklyn, N. Y. '29 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

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 
prem ises.

ROBERT I. PORTER
Post 986 — Veterans Foreign Wars 

5123 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
EB 494 has been issued to the undersigned 48 Gold St.

937

at

the

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

BENJAMIN SKLAR
Ave., Brooklyn, N. Y.

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
v. , t-, i . . _v. n,r> 4-J4 nas oeen issuea to tne unaersignea -io Gold Si. Brooklyn, N. Y.cio, kun. Prunskio, rugpiucio to sell beer, at retail under Section 107 of --------------------------

, . • Ty- j t • 4- • thG Alcoholic Beverage Control Law at NOTICE is hereby given that License No.pEtOHlgOje. JtS.an3.QOS L-lietuvių 1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, EB 661 has been issued to the undersigned

Montreal, Canada
Čia laukiama brangaus sve

Taryba ta proga ruošia pra
kalbas.

the

County of Kings, to be consumed on the to sell beer, at retail under Section 107 of
i the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

Y. premises.

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

I oto c. _ Borough of Brooklyn.
. ___„ . to be consumed on the
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn, N. Y.

premises.
JACOB FELTCHER 

Flatbush Coffee Shop.
1605-07 Cortelyou Rd., Brooklyn,

Per 40 vai. pamaldas lan
kėsi kunigai 'amerikiečiai: 
Bružas, Valantiejus ir Baka- ■ countYe offielKings,’ 
nas, palikę daug gerų įspū
džių, taip tikybiniu, taip tau
tiniu atžvilgiu.

Imigracijos padėčiai su
tvarkyti, kelias dienas Mon- 
trealą lankė pulkininkas Al. 
Valušis su žmona.

Savaitę Amerikoje viešėjo 
vargonininkas K. žižiūnas, 
aplankydamas New Yorką ir 
Bostoną.

Iš Cambridge, Mass., savai
tę pas motiną (Bandžiuvienę) 
praleisti buvo atvykusi Ona 
Burokienė, buvusi čia moky
toja ir veikli parapijos choro 
narė.

N.
I 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 _
County of Kings, to be consumed on 
premises.

i OWEN SMITH
EMERALD BAR & GRILL

13621 Quentin Rd., Brooklyn, N.
kas, Kupriai, Gudas, Kilimo- . ?—-—;---- — T. „y. ’ ’ NOTICE is hereby given that License No.
UIS ir kiti. 2080 h”3 1)0611 >ssue<l to the undersignedI to sell beer, at retail under Section 107 of 

 'the Alcoholic Beverage Control— Law at 
873 Hegemnn 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 
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 
Ave., Borough of 
Kings, to be consumed off 

HELEN DERMODY 
Ave., Brooklyn,

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Conn. — Šv.
Šv. Pranciš

Šv. Pranciš-
ir Tretininkų

Beverage Control Law at 
Rd., Borough of Brooklyn, 

the

Control Law nt
734 Elton St., 

County of Kings, to 
premises.
MILLER

Brooklyn, N. Y.

Beverage Control 
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

JOHN KRAUCIUNAS
St. Brooklyn, N. Y.

Kanados Lietuvių Tarybos 
leidžiama mėnesinė „Nepri
klausoma Lietuva” įgyja dau 
giau skaitytojų ir bendradar
bių. Redaguoja rašytoja Ma
rija Aukštaitė, kuri daug dar 
bo įdeda ir išleidžia net iki
60 puslapio didumo laidas. Į

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

Waterbury, 
Juozapo par. 
kaus novena, 
kaus Mylėtojų
konferencija, rugsėjo 8-19 
—tėvas Justinas Vaškys.

Lawrence, Mass. — Šv 
Pranciškaus par., šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25 — 
spalių 4 d. — tėvas Just. Vaš
kys.

New Haven Conn. — Šv. 
Kazimiero par., 40 vai. atlai
dai, spalių 3-5 d. tėvas Juve
nalis Liauba.
^Chicago, Ill

Law at 
Brooklyn, 

the

*dol„ kuriuos jie skiria Lietu- Igam spaustuvininkui Gudui, 
vių Tautinei Tarybai. Aukoto 
jai duoda ne tik dešimtines, 
bet yra ir stambesnių. Štai 
Feliksas Šlapelis, duodamas 
25 dol. čekį, pareiškė, kad tai 
tik rankpinigiai, o likusius 
sumokėsiąs Lietuvių Dienoje, 
rugpiūčio 8 d.

Dalyvaus Konferencijoje
Rochesterio draugijos, be 

abejonės, siųs savo atstovus 
į Amerikos Lietuvių Konfe
renciją ir suteiks savo tinka
mas aukas. Kalbant apie drau 
gijas, turiu prisiminti apie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugiją, kurios narių dau
guma yra aiškūs katalikai, 
bet pati draugija prispausta 
po komunistišku batu. Na
riai, išsitraukite iš pūvančios 
priespaudos ir atveskite sa-

Ville Le Salle miesto dalyje 
susispietęs, tur būt, pats ener 
gingiausias Montrealo lietu
vių elementas. Ten nuolatos 
piknikai, parengimai, posė
džiai, pasitarimai. Veiklos a- 
šis: Leknickų šeima, Dunči-

Švenč P.
Mari’jos“N e^aUto^Pr aside j įmo Us hui sl, 
par., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau
ba.

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 
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 Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EAST END CLUB, INC.

N.
No.

at 

the

Law 
B’klyn, 
on

N.

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

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

Gatve

Miestas

Valstybe

nr.

Basin Dist., Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10)

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

Pa.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI AUKOS

Nuo balandžio 15 d. į Amerikos Lietuvių Tarybos iž
dą įplaukė šios sumos:

SLA 260 kuopa, Chicagoje, aukojo $5.00
Julė Andriulienė, Chicagoje, aukojo 1.00
J. M. Šaltenis, Chicagoje, aukojo 5.00
Antanas Žiemys, Rochester, N. Y., atsiuntė aukų 6.00 
Justin Mickevicz, Brockton, Mass, atsiuntė 370.15 
SLA centras, New York, iš Tautiškų Centų fondo 100.00 
Atlikusių nuo draugiško parengimo Chicagoje 16.00 
ALT skyriaus susirinkime, Binghamton, N. Y. aukojo:

A. Lepa $2.00; P. B. Balčikonis $1.00; V. Rakauskas 
$1.00; M. Urbas $1.00; J. Neverauskas $1.00; E. Pa- 
škauskienė $1.00; O. Krivickienė 50c. Kartu 10.50

Viso $513.65
$1,594.07
$2,107.72

Pirmiau buvo paskelbta
Iki 1943 m. birželio 14 d. viso įplaukė
Visiems aukotojams, organizacijoms ir asmenims, rei

škiame nuoširdžią padėką.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Kolumbijos šventė
Liepos 20 d. buvo Kolum

bijos šventė. Kolumbija gy
ventojų turi arti 10 milijonų. 
Yra ir šiek tiek lietuvių. Mos- 
quera miesto saleziečių mo
kykloje dirba lietuvis dija- 
konas N. Saldukas.

Kolumbijos lietuviai giliai 
atjaučia Lietuvos vargus ir 
artimiausiu laiku rengiasi da 
ryti žygių pas įtakingus as
menis, prašydami, kad užtar
tų Lietuvos reikalus. Mos- 
queros apylinkėse yra apie 
20 lietuvių ar iš Lietuvos ki
lusių (yra keletas žydų). Ir 
Kolumbijos lietuviai per Rau
donąjį Kryžių gauna iš Lie
tuvos žinelių, kur sielojama- 
si dėl Sibiran ištremtųjų.

me, nes jie yra pavyzdys, kaip 
kontinente, kur viešpatauja 
kultūrinė tvarka, gali gražiai 
gyvuoti ir nedidelės valsty
bės: Peru turi 7 mil. gyven
tojų, o Uragvajus tik truputį 
daugiau kaip 2 mil.. Uragva- 
juje yra nemažai ir lietuvių. 
Uragvajaus vicekonsulas 
Chicagoje yra lietuvis, p.Stun 
gevičius.

Šv. Jono universitetas 
Brooklyne šiuo metu turi 3, 
430 studentų Dėdės Šamo ka
rių eilėse.

Airijoje šiomis dienomis 
mirė kun. J. Flinn, didžiulės 
Airių blaivininkų dr-jos va
das.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlefi pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Liepos 3įkiecbuvo Uragva“ 
jaus, o li_ejat — Peru 
valstybinėbtj^ag įggf

Tuos kra; prisimena-

Šv. Patriko katedroje, New 
Yorke, liepos 9 d. konsekruo
tas pirmasis Islandijos vys
kupas J. Gunnarson.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



EIN.

bų

ako 21 temdinti pa

MAISTO KALENDORIUS

OPTOMETRISTAS — 01

394-398 Broadway, Brool

Maspetho Žinios

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

S3

I

HAvemeyer 8-025S

akis labai s 
uždavinys.

Entered a 
Office at

Mirė Kazys Vagonis. Pa
laidotas ne katalikų kapinėse.

Bias Sovie 
išlaisvinti

N. Y. LIETUVIŲ TARYBOS 
SVARBUS POSĖDIS

-New York 
įsiūčio 2'd. 
pUvos drau 

j bolševikai 
L Tarybos

dienraš- 
ll’ingus go
ta Toks jau 
h-visur ir 
k kurie no 
į-klausomos 
L paiso!

SAJUNGIEČIŲ PRAMOGA 
RAUD. KRYŽIUI

banga Lietu- 
g Vatikano pra
kriti suėmė J. 
Juozapą Skvi 

Atsisakė parem 
rimus pritarti 
flomobilizavi- 

^ovyklas, į kari-

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AV1|

Maspeth, N. Y. j

Teikiamas geriausi: 
patikrinimas, prižii 
AKINIAI prieinam: 
kainomis pagal jų

Si {staiga įsteigta prieš 1

f iškelia- 
iMčio žmo- 

pmas prieš

ujamas tų 
bi totalita- 

bo savo įta
pę savo iš- 

Saugok Savo fe S-

DIDŽIULIS SMAGUS

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Metinis Piknikas
Rugp.-Aug. 1 d., 1943

KLASČIAUS PARKE

Liepos - July 30 d.,’ AMEF
LIK
KU1

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

Karališkos šeimos rinkimai, šokiai ir kitokios įvairybes

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Angelų Karalienės 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

Brooklyn© Lietuviai Gydytoja

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-922 
VALANDOS:

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

šventadieniais susi

’•"1
Si

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

Tel. EVergreen 7-68
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,

• Antanas Vaičiulaitis ka
riuomenėje sunkiai susirgo. 
Paguldytas karo ligoninėje, 
Miami Beach, Floridoje. Ra
šytojas jau buvo baigęs kari
nį apmokymą.

• Leopoldas Grigonis ka
riuomenėje jau aviacijos ser
žantas. Jis dabar išsiųstas į 
Syracuse, N. Y., universitetą.

• Kun. Dr. Starkus yra iš
vykęs į Chicagą. Dalyvavo a. 
a. kun. J. Lietuvniko laidotu
vėse. Elizabethan grįš rug
piūčio antroje savaitėje.

• Kunigų Vienybes seimas 
New Yorke rugpiūčio 11 d. 
būsiąs gausus. Chicagos pro
vincijai jame atstovaus prel. 
M. Krušas ir kun. Ig. Alba- 
vičius.

Kap. Dr. Julius Jurgėla 
kunw Sicilijoje. Liętu-

viai dalyvauja visuose karo 
frontuose!

• Savo vardines Apreiški
mo par. piknike liepos 25 d. 
minėjo Jokūbas šertvietis, 
Ona Mičiulienė ir kiti.

• St. Serž. Jurgis Tumaso- 
nis perkeltas kur nors į Ala- 
bamą.

• Parapijų piknikai Klas- 
čiaus parke bus dar šie: rug
piūčio 1 d. — šv. Jurgio, rug
piūčio 15 d. — Angelų Kara
lienės, rugpiūčio 22 — Mas
petho par.

• Parciunkulo atlaidai rug
piūčio 1 — 2 d. d. bus galima 
įsigyti dviejose lietuvių baž
nyčiose — Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo.

• Paskutinis sezono pikni
kas bus rugsėjo 12 d., Klas-

_ čiaus parke. Jį ruošia Federa
cijos apskritis.

• „Studentų žodžio” penk
tas numeris jau išėjo. Turiny
je įdomūs ir svarbūs pulk. 
Griniaus ir prof. Pakšto strai 
psniai, Ant. Vaičiulaičio ei
lėraščiai ir kt. Galima įsigyti 
„Amerikos” įstaigoje.

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

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. MAČIULIS

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station)
Tel. Virginia 7-1896

Ateinantį sekmadienį ir pir 
madienį, rugpiūčio 1 ir 2 d. d., 
mūsų parapijoje bus metinė 
šventė — Porciunkulo atlai
dai. Atlaidai prasidės sekma
dienį nuo 12 vai. dieną ir tę
sis iki pirmadienio vakaro. 
Tą dieną kiekvienas katalikas 
esąs Dievo malonės stovy, 
gali gauti visuotinius atlai
dus už kiekvieną mūsų baž
nyčioje atsilankymą ir sukal
bėjimą 6 poterių šv. Tėvo in
tencija.

Parapijiečiai ir visi kiti lie
tuviai kviečiami naudotis šia 
proga, nes tokios Dievo ma
lonės duodamos tik kartą me
tuose.

Metinių atlaidų proga, pir
madienį 9 vai. ryte bus iškil
mingos mišios ir pamokslas. 
Iškilmingi mišparai bus sek- 
madienm^Įi^nirmadienio vg^
karais — 7:30 vai. Po miš
parų bus palaimininmas. Sek
madienį vakare bus svečių 
kunigų, bus klausoma ir iš
pažinčių.

Šį sekmadienį, rugp. 1 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
bendra Šv. Komunija bus 9 
vai. mišių metu. Susirinkimo 
nebus.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, tuoj po sumos, para 
pijos salėje. Nariai prašomi 
atsivesti po vieną naują kan
didatą ir prirašyti prie Susi
vienijimo.

Tuojau po parapijos meti
nių atlaidų — šventės, rug
piūčio 15 dieną, švč. Panelės 
Marijos į Dangų Ėmimo šven
tėje, bus mūsų parapijos me
tinis piknikas. Į šį parengi
mą rengiasi visi parapijiečiai, 
nes jame bus daug įdomybių: 
dainos, šokiai ir karališkos 
šeimos rinkimai. Visi domisi 
šiuo pikniku ir žada patys da
lyvauti, bet ir savo draugus 
ir gimines pakviesti. Lauksi
me.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos pramoga liepos 25 dieną 
tikrai patenkino publiką. 
Varg. Pranas Dulkė suruošė 
gražią programą ir ją šau
niai išpildė. Programos daly
viai buvo: A. Kizienė, Ieva 
Lašaitė, S. Lengirdaitė, J. 
Stančaitytė, Urbonaitė ir 
Dulkė su šeima. Marcelė Viz- 
barienė pasakė ilgą, gražų 
monologą.

Pirm. O. Sijevičienė su na
rėmis suruošė gerus užkan
džius, kuriais visi buvo pavai 
šinti.

Draugijos valdyba labai 
dėkinga kun. A. Masaičiui ir 
kun. Kidykui. už atsi
lankymą, varg.- Dulkei ir jo 
šeimai, visiems choristams 
ir M. Vizbarienei už progra
mos išpildymą, šv. Vardo dr- 
jos veikėjai S. Pusvaškiui ir 
dr-jos nariams už pasidarba- 
bavimą bei talką.

Didžiulis piknikas
Liepos 25 d. Klasčiaus par

ke įvykęs metinis parapijos 
piknikas buvo sėkmingas vi
sais atžvilgiais. Dalyvavo a- 
pie 2,500 asmenų. Tai ar tik 
ne didžiausias piknikas, koks 
tik yra buvęs šiame parke 
per daugelį metų. Nuotaika 
buvo labai gyva. Parke be
veik visi stalai buvo užimti. 
Skambėjo lietuviškos dainos. 
Buvo atsilankiusių labai daug 
lietuvių karių.

Daug gyvumo sudarė „ka
rališkos šeimos” rinkimai, 
kuriuose dalyvavo visa eilė 
kandidatų. Rinkimus laimė
jo: karalium-muz. Jonas Jan
kus, karaliene-Ona Karušai- 
tienė, karalaite-Dorothy Kli- 
maite, karalaičiu-Jerome Kaz 

kun. N. Pakalnis įteikė vertin 
gas dovanas. Rinkimuose y- 
pač smarkiai dirbo jaunimas, 
kurio kandidatai surinko dau 
giausia balsų. Po „karališ
kos šeimos” rinkimo paskel
bimų, parapijos choras, muz. 
J. Jankaus vadovybėje, su
dainavo keletą dainų. Kun. N. 
Pakalnis pareiškė padėką 
gausiai atsilankiusiems į pik
niką ir gyvai dalyvavusiems 
rinkimuose.

Piknike nebuvo jokių nes
klandumų (tik baro lankyto
jai nusiskundė, kad parko sa
vininkas per brangiai ima už 
stiklą alaus).

Rinkimų davinių smulkme
nos buvo tokios: karaliaus 
vietai muz. J. Jankus gavo 
6,821 balsą; jo artimesni kon
kurentai: Antanas Baciuška 
3,779; Kazys Dobrovolskis - 
1,383; kiti mažiau. Karalienės 
vietai: Ona Karušaitienė -4, 
325; Ant. Andriušiūnienė -2, 
275; M. Krašauskienė -2,252; 
kitos keturios-mažiau. Kara
laičio vietai: Jerome Kazlaus 
kas -10,918; kiti-mažiau. Ka
ralaitės vietai: Dorothy Kli- 
maitė -8,542; kitos-mažiau. 
Rinkimai buvo labai tvarkin
gi; tuo nuoširdžiai rūpinosi 
ir daug dirbo kun. B. Kruzas, 
M. Mikolaitis. Bertha Rimi- 
dytė ir P. Draugelienė.

Ateinantį pirmadienį, rug
piūčio 2 d., 7:30 vai. vak., 
Apreiškimo par. mokyklos 
muzikos kambaryje, įvyks 
svarbus New Yorko Lietuvių 
Tarybos posėdis. Svarbiau
sias darbotvarkėje punktas 
—dalyvavimas Amerikos Lie 
tuvių Konferencijoje. Jei Ta
ryba pasisakys už dalyvavi
mą konferencijoje, tai bus iš
rinkti j on atstovai.

Be to, yra ir kitų reikalų, 
todėl tikimasi, kad visi Ta
rybos nariai į šį posėdį atsi
lankys.

UŽUOJAUTA
Dėl A. A.

ST. PALTANAVIČIAUS 
mirties, jo žmonai Marijonai 
ir sūnums Stasiui ir Albinui, 
reiškiu gilios užuojautos.

Eleonora Bartkevičiūte.

160 METŲ SUKA

pt suėmė visą 
^enų, kurių tar 

Vytautą Jur- 
Lietuvos užsie- 
-jnisterį ir ilga- 
Bankovaldyto- 
skaičiuj yra ir 

įįil Tarybos” na
ščius, Dr. Pr. 
- Germantas, 

jodžius, genero- 
ildti.

luokyklos užda- 
ės švieti- 

] grynai naciš
ko, nacių siau 

je pasiekė auk- 
io. Kai griebia 
iškų priemonių, 

jti apie artimą

Liepos 24 d. suk 
metų, kai gimė Simo 
livar, didysis Pietų 
išlaisvintojas.
Central parke jo stat 

vo papuošta 21 Pietų 
kos respublikų vėli
Dalyvavo daug dipl 
visuomenininkų.Brooklyn© Angelų Karalienės par. bažnyčios Dievo Moti

nos Stebuklingo Medaliko koplytėlė, kurią meniškai įruošė 
dailininkas Jonas Subačius. Prie šios koplytėlės yra įreng
tas parapijos karių garbės sąrašas. Rugpiūčio 1-2 d. d. šioje 
bažnyčioje bus Parciunkulo atlaidai. Parapijos klebonu yra 
kun. Juozas Aleksiūnas.

LIETUVIŲ! DIENOS GARBĖS RĖMĖJAI

Keturioliktc^jSlew Yorko Apylinkes' z&ęptųyių Dienos 
j»LSin

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:
T. Jakupčionienė, Brooklyn, N. Y.
J. Gaigalienė, Richmond Hill, N. Y.
U. Sašienė, Brooklyn, N. Y.
V. Apanavičius, Rochester, N. Y.
Ona Jocienė, Newark, N. J.
Juozas P. Mačiulis, Woodhaven, N. Y.
O. Kadašienė, Brooklyn, N. Y.
Ig. Bujokas, Brooklyn, N. Y.
J. Krasnis, Bellmore, N. Y.
O. Karpavičienė, Brooklyn, N. Y.
O. Zajankauskaitė, Brooklyn, N. Y.
J. Vastūnas, Bhooklyn, N. Y.
O. Ulevičienė, Brooklyn, N. Y.
V. Paulauskas, Brooklyn, N. Y.
J. Skarulienė, Brooklyn, N. Y.
J. Braškis, New York, N. Y.
Jonas Baltus, Brooklyn, N. Y.
P. Kubilius, Maspeth, N. Y.
A. Laukaitis, Maspeth, N. Y.
R. Pankevičienė, Brooklyn, N. Y.
K. Dumblis, Brooklyn, N. Y.
K. Balčiūnas, Blissville, N. Y.
J. židanavičius, Brooklyn, N. Y.
M. Daknienę, Port Washington, N. Y.
M. Bukantienė, Great Neck, N. Y.
M. Simonaitienė, Brooklyn, N. Y.

Kun. J. Balkūno rūpesčiu, 
Šv. Onos moFerų sodalicija a- 
f iii juotą su Šv. Onos de 
Beaupre arkibrolija Kanado
je, todėl jos narėms tenka 
daug dvasinių malonių. Tiki
masi, kad ši aplinkybė turės 
didelės įtakos didesniam na
rių skaičiui laimėti.

Metinė draugijos šventė pa 
minėta liepos 25 d. Prieš 8 
vai. mišias draugijon priim
tos naujos narės. Per mišias 
buvo bendra komunija, o po 
pamaldų bendri pusryčiai. 
Viešnia kalbėtoja buvo Mrs. 
Lovely, katalikių moterų s- 
gos Queens a iriai; ties pirmi
ninkė. Kaily sakė kun. J. 
Balkūnas įlutietiticijos pirm- 
Mrs

įdomų kauliukų žaidimo va
karą, liepos 30 d., penktadie
nį, 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

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

MIRE ST. PALTANAVIČIUS
Lipnno

DAUG PARAM

Russian War Relie 
vybė pranešė, kad šie 
pirmą pusmetį Rusijai 
tusi įvairių daiktų u 
541 dol. Per tą laiką 
zacija pinigais aukų 
3,509,139 dol. o dai 
2,119,857 dol.

tuvių 1 
kvietim 
nė” išh 
rencijo; 
bent 5C 
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lietuvą.
mesti, kad Vy- 
jetuvos Taryba 
santykius su lie
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Stasys Paltanavičius, 50 me
tų amžiaus, gyv. 41 So. 10 St., 
Brooklyne.

Dideliame nuliūdime liko 
velionies našlė Marijona ir 
sūnūs Stanley ir Albinas.

Velionis buvo labai drau
giškas, linksmo būdo žmogus. 
Buvo „Amerikos” skaityto
jas ir artimas rėmėjas. Jo šei 
mai reiškiame gilios užuojau
tos.

Žodi 
bet pinigais dr^ 
me. Pirkime Kaw,’

IMU

PARDU

Pusryčius ruošė ponios 
Brady, Visminienė, Seilienė, 
Paulik, Senyszyn, O’Donnell, 
Jesinskienė, Karrol. Alto
riaus dr-jos pirm. Šimkienė 
gražiai papuošė altorius, gė
dies dovanojo Sodalicija. Drau 
gija dėkinga ir poniai Bitter 
(Žemaitytei) už giedojimą 
per mišias ir varg. Visminui.

Mirė parapijos kolektorius 
Duffy. Buvo šv. Vardo dr-jos 
narys, geras parapijos rėmė
jas. Laidotuvės bus liepos 31 
dieną.

Cukrui pirkti nr. 13 yra ge 
ras iki rugpiūčio 15 d. Su žen 
kleliais nr. 15 ir nr. 16 gali
ma gauti po penkis svarus iki 
spalių 31 d. namų virimo rei
kalams; jei tuo tkslu cukraus 
neužtektų, racionavimo tary
ba gali duoti leidimą dar 15 
svarų nusipirkti.

Kavai ženklelis nr. 22 yra 
geras iki rugpiūčio 11 d.

Mėsai ir riebalams (svies
tui, sūriui, kenuotai mėsai ir 
Ižuviai, kondensuotam pienui) 
raudoni ženkleliai P, Q, R ir 
S geri iki liepos 31 d., tad 
dar sunaudoti juos. T žen
klelis jau dabar vartojamas. 
U ženklelis bus geras nuo rug 
piūčio 1 d., V nuo rugp. 8 ir 
W nuo rugp. 15 d.; visi jie iš
sibaigs rugpiūčio 31 d.

Mėlyni ženkleliai (kenuo- 
toms daržovėms, vaisiams, 
sriuboms, sultims) tinka šie: 
N, P ir Q geri iki rugpiūčio 
7 d.; R, S ir T ženkleliai bus 
geri nuo rugpiūčio 1 d. iki 
rugsėjo 7 d.

Moterų S-gos New York - 
New Jersey Apskritis rengia

Ameri- 
žino Lie- 
iją nepri- 

ffvbėmis. Ta 
o Lietuvių

Geri, pigūsjM 
mai. Gerose ' 11 
navimas teisia

A j ,v vadovybė nusiuntėApdraudz k dienraš.
rinuTTžm^™1 P^iškimą,

Krexpkites: pa.

Joseph Vfiąnepriklauso-
1 ’'ptaikų gy- 

Real Estate Irisin kaimynais.
496 Grand St., Brool

Tel. EVergreen

Tad jau dal 
ti, kad Ko 
varžybų n< 
menkos pc 
blaškytiem 
nėms ir Li< 
mybės atst 
lias, kuriu 
teks vietos

iI 
i
M * I $ HI I

Moterų S-gos New York— 
New Jersey apskrities svar
bus suvažiavimas šaukiamas 
rugpiūčio (August) 29 d., 2 
vai. popiet, šv. Jurgio par. 
salėje, 207 York St., Brookly- 
ne.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo delegatus. Svarbu 
kad kiekviena kuopa būtų at
stovaujama.

S. Subatiene, 
Apskr. pirmininkė.

Lietuviškai
alude!

KARŠTI UŽKANDI
* K A S D I E N|

Patogi vieta užėjini 
su moterims!

RHEINGOLD Extra Dry ]
— Didelis pasirinkimas vi 

gėrimų

Juozas Zeid^
411 GRAND STREl

BROOKLYN, N. Y. i
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