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nėjo sukaktį

k a Konferenciją
j' įgas uždavinys

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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A. Petriką
NTŲ GYDYTOJAS)

L So. 4th Street

14ų areštų banga Lietu- 
Jėja. Iš Vatikano pra- 

.. k ,, kad naciai suėmė J. 
iryskupą Juozapą Skvi 
įkupas atsisakė parem 
reikalavimus pritarti 

)s jaunimo mobilizavi- 
arbo stovyklas, į kari- 
jijonus.
ii taip pat suėmė visą 
mių asmenų, kurių tar 

‘esorių Vytautą Jur- 
ziTr-n. l m., i ivusį Lietuvos užsie- (Williamsbmgh BnįĄ [aIų ministerį ir ilga. 

fetuvos Banko valdyto- 
ntųjų skaičiuj yra ir 
Patarėjų Tarybos” na- 
Mackevičius, Dr. Pr.

pkas — Germantas, 
s Puodžius, genero-

'agg 2 - 7177

Alfred J. Venį
(Vendus)

ADVOKATAS

. 4th Street,

f er green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOJ1
GERIAUSIOS RŪŠIS &

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbatą E; ■ “ " “^7? 
MAI—PIETOS—VAKARIENE fe aKas ir Kltl"

K A C* bcvbIa IX J _  *       1 1!MAS gamintas namie iš geriausia 
oravorų. Parengimams priimami

Juozas Cinkui
and Street,

tuvių Tarybos pranešimus, 
kvietimus, raginimus. „Tėvy
nė” iškėlė šūkį, kad Konfe
rencijoje turėtų susirinkti 
bent 500 atstovų. Abiejų Su
sivienijimų vadovybės ragi
na kuopas domėtis Konferen
cija ir siųsti jon atstovus. 
Federacija, Sandara ir Socia
listų Sąjunga taip pat darbuo 
jasi. Talkon mielai stoja ir su 
ideologinėmis grupėmis arti
mai nesusijungusios draugi
jos.

Jau neliko nė mėnesio iki 
Konferencijos, tad visi priva
lome padirbėti, tvirtai pasi
judinti. Nuo visų rūpesčio 
priklausys, kad Konferencija 
tikrai būtų istorinės vertės 
įvykis.

U O JAUTA 

Dėl A. A. 

lLTANAVIČIAUS 
jo žmonai Marijonai 
s Stasiui ir Albinui, 
ilios užuojautos, 
mora Bartkevičiūtė.

itosios mokyklos užda- 
jaurluomenės švieti- 

dmtas į grynai naciš- 
les. Atrodo, nacių siau 
sietuvoje pasiekė auk- 

" b laipsnio. Kai griebia 
I®HE isperatiškų priemonių, 

ma spėti apie artimą 
falą.

tuliukų žaidimo va
los 30 d., penktadie- 
. vak., Apreiškimo 
je.
■ažių dovanų ir ska
ndžių. Pelnas — A- 
Raudonajam Kry-

Liepos, 
metų, bj: 
livar,tt$ mdono gauta papildo- 
išlaisvii!!- ų, kad Lietuvoje stip- 

Centrah. kia Vyriausioji Lietu- 
vopapotį ryba. Ji žinoma visa
tos rtę šte. Krivūlės keliu, jos 
Dalyvavo mai labai greitai pa- 
visuomei visą Lietuvą.

Dili
nu pranešti, kad Vy- 
i Lietuvos Taryba 
aiko santykius su be
is sluoksniais Švedijo-

. PALTANAVIČIUS

tusi R 
541 doth 
zacijap; 
3,509,135: 
2,W

tūs judėjimas labai 
išsivystęs. Tad visai 
ama, kodėl naciai pra- 
eštuoti net tokius as- 
kuriuos taip neseniai

mirė 
Paltanavičius, 50 me
lus, gyv. 41 So. lOSt, 
ne.
įame nuliūdime liko 
s našlė Marijona ir 
tanley ir Albinas.
lis buvo labai drau- 
Linksmo būdo žmogus. 
Amerikos” skaityto- 
•timas rėmėjas. Jo šei 
kiame gilios užuojau-

bet pnęs 
me. Pirbj

Geri, įę 
mat Gersi 
navuia

ko prak. ii 
rinu) irs

O KALENDORIUS

ii pirkti nr. 13 yra ge 
"ugpiūčio 15 d. Su žen 
nr. 15 ir nr. 16 gali- 
i po penkis svarus iki 
1 d. namų virimo rei- 
jei tuo tkslu cukraus 

tų, racionavimo tary- 
duoti. leidimą dar 15 
lusipirkti.

ženklelis nr. 22 yra 
i rugpiūčio 11 d.
ir riebalams (svies- 

ui, kenuotai mėsai ir 
kondensuotam pienui) 
ženkleliai P, Q, R ir 

iki liepos 31 d., tad) 
įaudoti juos. T žen- 
.u dabar vartojamas, 
dis bus geras nuo rug 
d., V nuo rugp. 8 ir 

ugp. 15 d.; visi jie iš- 
rugpiūčio 31 d.
i ženkleliai (kenuo- 
iržovėms, vaisiams, 
s, sultims) tinka šie: 
Q geri iki rugpiūčio 
S ir T ženkleliai bus 
) rugpiūčio 1 d. iki 
7 d.

!Ų SUVAŽIAVIMAS

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 at 

L107 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
?unty of Kings, to be consumed off the 
imises.

DOROTHY GREENBERG
PeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

[a hereby given that License No". *7been issued to the undersigned 
''**Weer, at retail under Sec^v^rMįĮi'iijilį|

r la-—

i

t PENKTADIENIS, RUGPIŪČIO-AUGUST 6,^1943 v 
ii # U. ' ' ' " ..........

PAVERGTOJE LIETUVOJE
_____  ivc'„

Kaune gy zentojai
Prieš šį kar A Kaunė buvo 

netoli 150,000 gllIyventojų. Gfr 
gūžės mėnesio f3 pabaigoje, šie
met, Kaune buvrco išduota 109, 
970 maisto kort ęįHu, taigi iki 
tiek yra sumažacčj§s vietinių 
gyventojų ska. a ,3‘

Pranešama, iTlrad garsiau- 
sis Kauno vieštf utis Metropo
lis su restoram 1 pavestas iš
imtinai vokiečib i! naudojimui
si. Vilniuje net a tidąryta nau
jų krautuvių, k\ų|£ jos maistu 
specialiai aprūpi irila vokiečius.
Sovietų belaisdaių stovykla 

Lietuvį ° je
Šiauliuose įre091&toje sovie

tų belaisvių st ovykloje esą 
trys lietuviai: .^Stasys^Yf- 
tinkus, kurio tėvai gyvena 
Mažeikių apskrityje, Petras 
Nariūnas, kilęs iš Maištų val
sčiaus ir Jonas Budrys, kilęs 
iš Padubisio valsčiaus,

Savitarpinė pagalba, kiek 
tai įmanoma, lietuvių kilmės 
belaisvius stengiasi ■ aprūpin
ti. * *’
54 valandų darbo savaite )

Reichskomisaro įsakymu, 
„Ostlande” tarnautojams ir 
darbininkams padidintos dar 
bo valandos iki 54 valandų 
per savaitę. Be to tėvai ir mo
kytojai yra įpareigoti darbo 
įstaigoms pranešti, kai tik 
kuris nors vaikas baigs mo
kyklą. Norima tuojau įtrauk
ti į nacių organizuojamus 
darbus.

METAI X.
»• & į,

------- ----------------------------------------- -v-"" ' --------- -U“ -

Nauji Puolimai Prieš Itallj
------- ■-----—--------- —----- --- ----------- ;___________________ ■ ' ... & .- •> ■ -4.V '■ r

Ats. majoras Jonas Pyra
gius paskirtas generalinio ta
rėjo vidaus reikalams pava
duotoju. Anksčiau tas parei
gas ėjęs ats. pulk. Narakas 
esąs suimtas.

Vieton anksčiau buvusio 
Šiaulių apsk. viršininko J. 
Noreikos, kurs esąs suimtas, 
paskirtas pulk šešplaukis.

Šiaulių apygardos teismo 
tardytojas L. Vrubliauskas 
atleistas iš pareigų ir paskir
tas advokatu su buveine Pa- 
kruojuje. To pat teismo tardy 
toj as L. Miniotas paskirtas 
advokatu Radviliškyje.

Tardytoja Griškevičiūtė - 
Veliškienė paskirta advokate 
Tauragėje.

Žuvo visa eilė policininkij
Pranešama, kad Lietuvoje 

yra žuvę šie lietuviai polici
ninkai: Juozas Venskutonis, 
Simas Davydavičius, Juozas 
Legetavičius, Ignas Strikaus- 
kas, Juozas Reinys, Barko- 
nis, Vytautas Kučys, Anta
nas čepukaitis, Antanas Liau 
gaudas, Bronius Valiulis ir 
Petras Krapikas.

Mirė Povilas Dagys
Gauta žinių, kad Kaune mi

rė žinomas kooperatininkas 
Povilas Dagys, ilgą laiką bu
vęs „Lietūkio” direktorius.

Kauno radijas
LKFSR. Londono kores

pondentas seka ir Kauno ra
dijo pranešimus, tačiau vieti
nių žinių iš ten beveik negir
dėti. Naciai tik stengiasi va
ryti savo propogandą — sa
vaip nušviesdami kominter- 
no

i darni dėl oro puolimų, nuo ku 
rių esą nukenčia net vaikai 
ir panašiai.

Šiaulių miesto teatras su 
gastrolėmis aplankė Pakruo- 
jų, Pasvalį, Biržus ir Linku
vą.

Plungėje steigiamas liau
dies meno ir etnologijos mu
ziejus

„alų minister___________
čių valdžia su. —
tomis sąlygomiskonis sne-

> ■ ;! r . : ...±.

Nesulaukus Italijos pasidk 
yimo,^kb iš jbs buvo reika
laujamą, Sąjungininkai šios 
savaitės pradžioje pradėjo su' 
stiprintus žygius'ir Sieilijoie’ 
ir Viduržemio jūroje, jr Ita
lijos padangės^. ^Anglai, ka- 
nadiečiąųjr amerikiečiai Si
cilijoje atųalijino ptiolifrią. ir 
Stumia likusių^į-vokiečių ir 
italų kąrinomentų^ dalinius į

taikos. iiaSalaST Badogįj^ 
pradeda nustoti populiaru- ** 
mo, kur^is.naudoj^ praeik 
tęs* savaites s. prad^Rė^ kati 
pradėjd eitilaamsterio^i^crū-^ 
niiiko
nujoj ir. *
katančiai Jarbiftijikų reikalap
ja taikbs'-, ^Tsirėmimubse s®, 
policija hfina ***

^.šVeicarijpjęjr genama
' ū ^Mil>tio de-* |||
^onstraČifoąg italai reikalą- 
vę karaliaus Emanuelio ii* 
rnSršata Badoglior pasitrauki-_
IŠ24 Washington Ave., V.Č1 "labai SU-

ilk (jnuvesiaiV
Stockholmas. — čia gau

tos žinios skelbia, kąd didysis 
vokiečių Hamburgo uostas*ir 
miestas beveik visiškai sunai
kintas 
na griuvėsių. Sąjungininkų 
lėktuvai paskutiniu laiku čia 
išmetė labai daug bombų.

Pranešama, kad per Boih- 
bardavimus 8,347 asmens 
mušti.1

įdurio Rytuose Įvairiais notice is hereby given that License No. 
—i rl ci i q T9 o c o 1 T9 Q 191197/9 h o i Ir t q GB <44 has been issued to the undersigned ^ouaais pašaipa ouvo teiKia-)to Eell at retail under section 107 of 

„ana lenkų ir graikų moterims ' A“n,icAv êera Boro^trof B^kiyST 
Ju/ir vaikams. Tūkstančiai vis K'1"58’ be conBumed off thei D* LililoU0•

- - — - - - 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 at 
2684 — Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ZENO
963-965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1891 — 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragje - ■ - - 
169 — Norman Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
169 — Norman Ave., 

NOTICE is hereby given that License! 
GB 1025 has been issued to the under?

I to sell beer, at retail under Section I 
—>e Alcoholic Beverage Control La’ 

10 Liberty A 'Lenue, Borough_ of Bro_
of 

| premises.

910 Liberty 

NOTICE is 
GB 4654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KAPLAN 
2608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumedxn.'! HU 
pitmises. mTTMjuomis I ten atlieka naikinimo darbus.
734 Franklin Ave.,

NOTICE is herpv

• s Vi* DAI UŽ LAISVI PABALTI
_____ <-

Švedijoje paskelbtas gar
siųjų to krašto vyrų atsišau
kimas, kuriame reikalaujama 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
laisvės. Po tuo atsišaukimu 
pasirašė 3 švedų vyskupai, 
20 profesorių, 2 docentai, 10 
Riksdago narių, 5 vyriausie
ji redaktoriai, 3 generaliniai 
direktoriai, 2 pulkininkai.

visame mieste pil-

Messinos sąsmžukps pakraš- niųf,kąd Turint) 
čius: Vokiečiai pne^CatanJ^ ..
labai įžūliai ginasi, bet^ga&

>S vėl veik- *1918 m. visuotiniame Ame
rikos lietuvių seime buvo 1, 
101 atstovas. Daugiausia jų 
buvo iš Pennsylvanijos-258 
atstovai. Antra vieta teko 
Connecticut valstybei—184, 
o trečioji—New Yorko vals
tybei, kurios lietuviai atsiun
tė 175 atstovus. Įdomu, ko
kiai valstybei atiteks pirmoji 
vieta Pittsburghe rugsėjo 2 
ir 3 d. d.

Galima spėti, kad Pennsyl
vania bus stipriausiai atsto
vaujama. Aplink Pittsburghą 
yra daug lietuvių draugijų. 
Iš kitų Pennsylvanijos vietų 
atvažiuoti į Pittsburghą irgi 
patogiau, arčiau, nei iš kitur. 
Atrodo, Illinois valsty
bė ar tik neturės antrą vietą, 
nes Chicagos veikėjai smar
kiai dirba Konferencijos pa
sisekimui užtikrinti.

Iš anksto esame linkę ti- 
kėtf K*d Konferencijoje ne- 

bų, priVv.. ę| ęĮ-j pįrrneny.
sl^S5T!^nei grupių, 
fd^atzVu^iu5; Prieš 

akis labai svarbus ir didingas 
uždavinys, kurs neturėtų už- 
temdinti pagrindinio siekinio. 
Tad jau dabar svarbu supras
ti, kad Konferencijoje jokių 
varžybų neprivalės būti. A- 
merikos pergalė, pagalba iš
blaškytiems Lietuvos žmo
nėms ir Lietuvos nepriklauso 
mybės atstatymas — štai ke
lias, kuriuo eiti visiems už
teks vietos.

į. SusiU^adętis, pa- 23 ’ susitari?,, 
į aną

savo žlugL..ą.

tą savaitę sukako 21 
kai Jungtinė -^ Ameri- 
Btybės prip/ižino Lie- 
įtviją ir Esftiją nepri- 
Įomis valstybėmis. Ta 
New JLe-d'rko Lietuvių 
I [vadovybė nusiuntė 
įOirk Times” dienraš- 
unoriui pareiškimą, 
B primenama apie tri- 
ilčio ^respublikų pa-

I nepriklauso-
apie taikų gy- 

į su savo kaimynais, 
apgailestaujamas tų 
likimas, kai totalita- 

li pasidalino savo įta
kas ir sulaužė savo iš- 
>us pasižadėjimus. Pa
le nurodoma, kad da- 
tų tinkamiausias Sovie 
ingai laikas išlaisvinti 
iii.

RalM
4%GraĖŠ

Id f j

Teikia
pateikime taip pat iškelia- 
AKINIA1 tjtsparus Pabalčio žmo- 
kainoE Ižeminis veikimas prieš 
siisuin

gareiškimą „New York 
W ■ idėj° rugpiūčio 2 d. 
° c ? Juo visi Lietuvos drau
opioKt iaugiasi, o bolševikai

SM-BS ola N. Y. L. Tarybos 
inką^ kun. N. Pakalnį,

pa-
Mire Kinijos

• - - J .SU
A i. I ■ - -.L kap.

NOTICE is hereby given Oi 
DB 144 has been issued _ 
to sell beer, at retail uni* 
the Alcoholic Beverage ....
2009 Eastern Parkway, BoWX laUttl 
County of Kings, to be cfUlrii lionū* premises. d-llKU 11HU- v
2009 Eastern^^y^ftVčmUS .

NOTICE is hereby given that 1,' /Į. 
EB 1700 has been issued to the IdŽlOS 
to sell beer, at retail under SectįjSTĮjĮ?.:^.. 
the Alcoholic Beverage Control fcjbja 
2212 Voorhies Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consurne&MJffi® ' 
premises. ■ .

RUDOLF LOUIS tUyU/A 
2212 Voorhies Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Llcenttjj 
EB 616 has been issued to the undeMgSd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
CAESAR DEDICATES. & RESTAUR., INC. 
445 Kings Highway, 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 Beverage Control Law. 
2766 Pitkin Avenue, Borough of Bro ' , 
County of Kings, to be consumed on. I 
premises. 

IDA RUBENSTEIN
2766 Pitkin Ave., o,,Brooklyn, N. Y. R 

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.

ma WILHELM L. NEUHAUS
. ^>29 Cropsey Ave.. Brooklyn, N. Y. R

_ is hereby given that License No.Brookl\7 has b^en ism —’.... .AUu
^er' - - • • ~ Sil. '

the Alcon one Average1 ControTT Law 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ______ ______

573 Van

NOTICE _____  __________ ________
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, ____

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 243 has been issued to^Jha,undersigned 
to sell beer, at 107 of
the Alcoholic^nų laivelių, ku-w at 
457 How'-*'. , vi—
county jnti karo reikmenys 
premiser

457 Hfkos ir Australijos 
gb™ nuolat lanko japo- 
bazes daugelyje salų ir

JLr[ir vaixams. TUKstanciai vis 
I tebėra pabėgėlių stovyklose.

* sKiti tūkstančiai perkelti į Pie 
, S ų ir Rytų Afriką, kur jie ran- 

a naujas vietas; fenais jie 
“^ilo žemę, įsteigia mokyklas, 
v. . hžnyčias ir bendrai pradeda 
slJĮ?!niują gyvenimą. Apart mais- 

medikališkų ir mokyklos 
len0:ikmenų, Raudonasis Kry- 
^♦^us neseniai išsiuntė 500,000 
r ’ rabužių į Egiptą šiems pa

bėgėliams. Juos pagamino 
-laudonojo Kryžiaus savano- 

' iai darbininkai Amerikoje.
Praeitą žiemą ir pavasarį 

pienas, alijantų valdžių parū- 
k pintas, buvo išdalintas vai

kams vietinių ir Europos gy
ventojų, kurie gyveno Pran
cūzijos ir Italijos vietose šiau 
rėš Afrikoj, šis svarbus vei
kimas buvo pratęstas, ligi bu
vo galima normaliai tiems vai 
kams pieno pristatyti. Ame-'-." įtvuu MUS . I 1 1
rikos Raucnoilasfe^iųpyziūsic^ 
taipgi parūpino tūkstančius 
antklodžių, drabužių ir kū
dikiams reikmenų.

Medikališki reikmenys per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
buvo išdalinti Tarp. Raudo
nojo Kryžiaus priežiūroje 

> Belgijoj, Jugoslavijoj ir Grai 
kijoj, panašūs patvarkymai 
buvo paruošti Lenkijai, Nor
vegijai ir Olandijai.

A. R. K

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SONDEJ
Brooklyn, N

pašal- 
' . tautomsChungking. — Rugpn . 

d. čia mirė Lin Sen, 79 Qs 
Kinuos prezidentas Kg|iau Ig. 
prezidentu velio ny An nja 
paskutinj desimtu _ Jte. 
rai pažinojo Amei. J 
vo joje gyvenęs, Lašal buv0 
Savo testamente £ Saiun£rai Sen ragina visus kg 
vyriausią karmom dauglau’ne. 
Ciangkaiseką. 0OQ rJkmenų, 

Lin Sen visoje R___________
vo labai plačiai gf 
mylimas. Jis MOS LIETUVIU MOKYKLOS 
mokslininkas, fib 
'valdytojas. Bet ji* ------ ~
'nūs jungianti asme&943 metais 
link kurią būrėsi Kini skaičius 
tinio atgimimo judėjifPa^s> kaip 
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EMANUEL FELL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
MORRIS SHER

Sicklen Ave., Brooklyn, Nl» Y. 

is hereby given that License No.
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k- ruošti tekstm sietuvos Is- 
t01syti. Tai at*5 istoriko Kal- 
P°ki.žsienio M. Klausutis 
įsision pu? ten rašyti apie de- 
mokjūčijos ir jos vadų Lietu
voj netobulybes, bet savo 
straipsnių tiradoje parodo 
tiek autoritetingo „žinoji
mo”, kad net skelbia A. Sme
toną buvus Steigiamojo Sei
mo išrinktu Lietuvos prezi
dentu...

Kai „publicistai” savo ar
gumentuose vartoja tokius 
„istorinius faktus”, gaila ir 
popieriaus ir rašalo, kurie su
vartoti laikraščiui atspaus
dinti.

„The American Historical 
Review” žurnalo naujausia
me leidinyje (Nr. 6) plačiai 
paminima Aniceto Simučio 
knyga „The Economic Re
construction of Lithuania”. 
Beveik pilname puslapyje re
cenzuojama ši knyga ir nu
rodoma, kad ji išleista labai 
laiku, kai labai svarbu įrody
ti mažųjų tautų ekonominius 
pajėgumus.

Kalbant apie reikalą išleis
ti daugiau knygų apie Lietu
vą, svarbu atsiminti, kad pla
tesnės reikšmės knygos būtų 
leidžiamos stambių leidyklų 
parama ir vardu. Tik tokiu at 
sitikimu galima pasiekti pla
čius Amerikos įtakingos vi
suomenės sluoksnius. Jau 
taip Amerikoje susitvarkyta, 
kad laikraščiuose ir žurna
luose susilaukia recenzijų tik 
tos knygos, kurios išėjo iš 
žinomų leidyklų.

A. Simutis labai vykusiai 
pasielgė, kad jo knygą apie 
Lietuvą išleido Columbia 
University Press. Tiesa, tai 
daugiau kaštavo, bet užtad 
ir nauda nepaprastai didesnė.

ri dėl stokos mokinių buvo 
uždaryta 1939 metais, yra per 
leista kunigui S. Grigaliūnu1 1 
kuris vietos.1 katrai minė- 
nautįj’Prūsų lietuvių po- 
Sk. Duonelaičio kūrinio

kol dar yra laiko. Visoje sos
tinėje labai įtempta padėtis.

Atsišaukimo lapeliuose nu
rodoma, kad reikią pasekti 
Italijos pavyzdžiu.

Daugiau Mokesčiųkad San Marino i' scsdtariuo- timan pavojun Brianską, 80 
vo valstybinę ta^ft£Que <^mas mylių į vakarus. Vien tik rug- 
vc• "fašistinių palin10 užmri- piūčio 3 d. vokiečiai paauko- 
vietoje šucUryta 1 mokykla, jo 2,000 kanų, 13 tankų ir 
ryba M __ -5 kanuolių rusų kanuome-

' San Marino vali I> 4I ZII if verži.m.uisi Į Ori°U sulai- 
125 mvlios i AdALCIUI — is siaurės vakarų pu- mos.Z pVti.1 __________P~. f P«vaka-

•pkieciai tą dieną ne- 
karių. Sunkiai vo- 

®allotm^kasi ir Doneco 
Svarbia^ 

miteto uždą 
Baltijos tauK 
estams ir latviUai Pami- 
savo nepriklausofJū 70 m. 
joms moralę, kultui 
džiaginę paramą.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė, kad 
sekantiems valstybės iždo 
metams būtinai reikės naujų, 
didesnių mokesčių ir dides
nio gyventojų taupumo.

Nurodė, kad š. m. sausio 
mėnesį pranašautos valsty
bės išlaidos tikrai sieks „fan
tastinės” 100 bilijonų dole
rių sumos.

1944 metų birželio 30 d. 
valstybės skola sieks apie 8 
bil. dolerių.

Neseniai „Dirva” turėjo, 
be jokių pastabų, D. Klingos 
straipsnį, kuriame įrodinėta, 
kad krikščionys demokratai, 
liaudininkai ir socialdemokra 
tai Lietuvoj bei jų pritarėjai 
Amerikoje esą Lietuvos prie
šai, „internacionalistų gaiva
lai, svetimų papirkti karie- 
ristai” ir t. t. žodžiu, parašy
ta taip, kaip ir tinka tokiam 
„filosofui”.

„Sandara” visai teisingai 
klausia p. Klingos: „Jei trys 
didžiausios grupės Lietuvo
je... yra Lietuvos priešai, tai., 
kiek gi ten pasilieka tikrų 
klinginių patriotų? Tur būt, 
keletas tuzinų, nes Lietuvo
je daugiau jų nėra. Savos val
stybės priešų esama bent 95 
nuoš., tikrųjų gynėjų, žino
ma, Klingos tipo, tik 5 nuoš.”

Savo pastabas „Sandara” 
baigia tokiu pareiškimu:

„Taip galvoti ir rašyti ga
li tik sutvėrimas, ant kurio 
pečių uždėta vištos galva”.

-5 kanuolių rusų kariuome-
_s veržimuisi į Oriolą sulai-

Bulgarai Nori 
Išsitrauktidratines myli|e plečiasi bendra- sės p*L, 

ji turi apie l.^as tarp ten gyve- 
........ =<altijos vastybių žmo

TV A 21 d- Londone į- 
1A Al J(ndono Lietuvių Fede-

Tarybos posėdis, ku- 
dalyvavo beveik visų

Maskva.^ organizacijų valdy- 
menes dal^pręgį-a pritarti suma- 
Oriolo froi,j-eigti Komitetą Pa
vertė nacių Gelbėti,
dovybę skubiai ., , T j
Oriolo apie 250.000’1M. Lond°- 

_ . .v, oracija pann-nems grėsė visiška „ . .
• -t • Petrą Bulai- mas ir išnaikinimai .

išbėgimo koridoriusra. 1rpZ10^0S 
tiesiog laukiniškai )V1^ .?.s
ginamas. Oriolo kri"azi T . a aiJ’ 
piucio 4 d. buvo L , . ?f , , , rybos pirmi-bet kurio momentu.!J ,indrą Rudze-

Oriole vokiečiaLi'išalpos drau- 
kėsi nuo
riolo netekimas jrat iš savo pu-

askelbė teisingus žo- 
|j; įpie Lietuvą. Toks jau 

ikų darbas — visur ir 
niekinti tuos, kurie no 

bvos, nepriklausomos 
bs. Bet kas jų paiso!

— 4- —
Tikos Lietuvių Konfe- 
)s šaukimas susilaukia 
i dėmesio. Didesnių ir 
lių ų draugijos ir 
tėjai bruzda, atstovai 
ni. Iki šiol stipriausiai 
j požymių rodo Chica- 
Itimore, Pittsburgh, 

ork, Boston, Waterbu- 
iti miestai.
spauda, išskyrus bol- 
Suėmimo priežastis— 
ikąją ir „Dirvą”, nuo- 
,i remia Amerikos Lie- 
į Konferenciją, skelbia 
iančios Amerikos Lie

kap£

ų S-gos New York— 
’sey apskrities svar- 
ižiavimas šaukiamas 
o (August) 29 d., 2 
iet, šv. Jurgio par. 
)7 York St., Brookly-

kuopos prašomos 
yo delegatus. Svarbu 
viena kuopa 
ma.

S. Subatienė, 
skr. pirmininkė.

Ankara. — Turkijoje gau
ta žinių, kad Bulgarijoje, y- 
pač Sofijos mieste, pilna atsi
šaukimo lapelių, kuriais Bul
garija raginama išstoti ir nu
traukti santykius su Ašimi,

„Amerikos Lietuvis” lei
džia savo skiltyse įvairiems 
bendradarbiams pasisakyti, 
vieni kitus „išbarti”. Laikraš 
čio vadovybė, matyt, savo 
nuomonės visiškai neturi, nes 
jos niekada nepareiškia.

Tokiam laikraštyje randa 
vietos visa eilė „kolumnistų”, 
kurie, prieš rašydami savo iš
minties perlus, nepasistengia 
sužinoti net paprasčiausių, 
visiems žinomų faktų. Pavyz-

Fordhamo universiteto 
mografas liepos 24 d. paro< 
kad kažkur už 97 mylių nuo 
New Yorko buvo žemės dre
bėjimas.

is” sekretorių.

Tarptautinių Mokyklų Ko
mitetas pareiškė noro, kad 
Europos mokyklose pirma 
svetima kalba būtų mokoma 
anglų ar prancūzų kalbos. 
Daugiau balsų pasisakyta už 
anglų kalbą.

--«.u ur Brooklyn, 
be consumed off the

ĮrOLD WEINER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 be consumed off 
prem ises.

MICHAEL MILLER
(Penny Profit Food Center) 

Grand St., Brooklyn,

at

the

517

NOTICE is hereby given that License No. 
C 405 has been issued to the undersigned 
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 off the 
premises.

IMPERIAL BEVERAGE DISTRIBUTORS. 
INCORPORATED

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

N.

_ ______ given that License No. 
-o 491 has been issued to the undersigneed 
to sell beer,» at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
23B Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
285 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

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.
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14. Lietuvos Atstovybės prie Vatikano ir karo nuken- būdavo talkininkai — „moky- neyrik]ausomybę. 
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darbą per mokyklas. Ir Ku-{— rugsėjo 2 vakare, bus Ban 
piškyje pastatė mūrinius ru- kietas delegatams ir sve-

ti leidimą, kuriame turėjo bu gyvai, pasirūosęs šaky- jnui, nutarė įtraukti ir dvasiš-
padaryti naujos mo- (119 South 22 nd Street).

1943 m. rugp. 11 d. Hotel New Yorker, Nev York, N. Y.
Seimas prasidės šv. Mišiomis 9 v. ryt^ Aušros Vartų vLenan! žydeliui skudurų pir- 

bažnyčioje (32 Dominic St., New York Cit;) už Amerikos kejui_įtaisęs arklį. Už tat

tėjusių lietuvių šelpimas.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama palto ženklu.

Krock straipsnyj 
Came”).

Berlyno sferos 
vietų-vokiečių d< 
anuo laiku man ] 
pasakojo vienas 1 
stybės kariškis, 1 
dėl suprantamų 
šiandie nebūtų at 
ti.

Retrospektyvia 
sistematiški Sta] 
mai tartis su Hi 
dėjo 1938 metų g 
nesyje, t. y. po t 
cheno kapituliac 
visišką demokrat 
Kaip ir visuomet 
vėjais, buvo prac 
kalto siūlymo e 
deryboms užmegs 
pusėje kalbas ir 
są laiką vedė sen 
diplomatas, vol 
vas Maskvoje, gr 
von der Schulen 
pirmo bandymo 
jo. Maskvon bev 
kiečių ekonomin 
1939 m. sausio m 
giai iš kelionės 1 
ta.

Kalbos buvo 
balandžio mėnesj 
po to, kai Hith 
kad „geruoju” su 
giai ar pavyks s 
dėlės įtakos į H: 
abejonės, turėj 
lenkų su anglais 
tos derybos dėl s: 
ramos pakto, ši 
vieną dieną bala 
vokiečių užsienic 
nisteriją buvo st; 
tas tuometinis S 
vas Berlyne Me 
armijos štabą — 
ro atstovas pik. 
Po vizito abu ne 
išvyko į Maskv 
kad čia ir bus a 
politinių kalbų 
bų, privedusių p 
23 susitarimo ii

^nuine-
Rugsėjo — September 2 ir; žmonėms nakvoti tilj

3 d. d. Pittsburghe, William asmeniui. Rengimę^^jS,-"ta 
Penn. viešbučio salėje, įvyks .tas kambarius dele 
Amerikos Lietuvių Konferen- ims, bet reikia nesiv 
cija. Lieka vienas mėnuo de- parašyti.
legatams išsirinkti. 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 
pusės, deda visas pastangas, 
kad būtų paruošta graži ir 
konstruktyvaus darbo pro
grama.

Amerikos lietuvių organi
zacijų, kolonijų komitetų ir 
laikraščių atstovai susirinks 
Pittsburghe pareikšti mūsų 
vieningą pasiryžimą remti ka 
rą iki visiškos Jungtinių Tau 
tų pergalės — ir aptarti bū
dus padėti Lietuvai atgauti

, sužadino 
/josupras- 
gro aišku. 
'^13 buvo 

'fįine tarp- 
įdope in-

žmonės mylėjo jį kaip tėvą. 
Kurie jį pažino, po mirties 
priminus jiems kan. Kozmia
ną, nubraukdavo tuoj ašarė
lę.

Lietuvių liaudies švėtėjas
Didžiausias tačiau jo dar

bas buvo tas, kad jisai dau
gumą savo parapijiečių išmo
kė skaityti ir rašyti. Lietu
viškų mokyklų tada nebuvo, 
už lietuvišką knygą rusai į 

ų pranešimai: Sibirą gabeno. Rašomosios 
a. Federacijos; b. LRKSA*; c. Moterų^ungos; d. Dar- medžiagos tegalėjo gauti ku- 

bininkų; e. Vyčių; f. Vargonininkų Sąjui^os; g. Studentų piškėnai tik valsčiuj ir pas 
... — i., o-.--------- kanauninką. Nuvažiuos kur į

kaimą kan. Kozmianas, pada
lina popierį, plunksnas, raša
lą, parašo pradžią, o toliau 
jaunimas pats turėdavo rašy
ti. Pramokusieji kanSuninkui

pergalę ir Lietuvos nepriklausomybę.
1. Seimo atidarymas malda 10:30 A. M
2. Pirmininko žodis.
3. Prezidijumo ir komisijų rinkimai.
4. 1942 metų seimo protokolo priėmim s.
5. Centro Valdybos raportai:
a) Pirmininko, b) Raštininko, c) Iždinnko, d. Vicepir

mininkų ir provincijų pirmininkų.
6. K. V. Biuletenio redaktoriaus rapotas.
7. Pašalpos komisijos raportas.
8. „Amerikos Lietuvių Katalikų Daivai” knygos ko

misijos raportas.
9. Centralinių Organizacijų Dvasios L

Tąutininkiškoj spaudoj buvo kiek plačiau iškeltas klau
simas apie lietuvių su lenkais bendradarbiavimo reikalą ir 
Galimumus. Klausimas, kiek jis adv. K. Jurgėlos iškeltas, 
paliestas atsargiai, duodant medžiagos jį visapusiškai pa
nagrinėti. Niekam nepaslaptis, kad lenkų tautos sąskaita 
Lietuvai yra stambi, bet taip pat žinoma istorinė tiesa, kad 
daug kartų buvusios viena kitai didžiausiais priešais tautos 
suranda kelius tapti glaudžiausiais bendradarbiais, net są
jungininkais.

TurintAnylinkeie 
kaimynai, 1 J
tuvos pinkas iNauįa 
tuviai, pri J
varką, kr Į7TZ. .... . 
bend?M^ias Yaiclulaitls da
nais .3n®Je sunkiai susirgo. 
tvkir^ytas karo ^goninėje, 
nad?^ Beaeh, Floridoje. Ra- 
ir n'as Jau kuv0 baigęs kari- 

pmokymą.
Leopoldas Grigonis ka

lnėnėje jau aviacijos ser
žantas. Jis dabar išsiųstas į 
Syracuse, N. Y., universitetą. 
,pxipaZ;»j^aT tOh^tarĮ<us yra 
ir tvirtina, kad x^aiyvav0 a. 
ir bendradarbiauti-0 laidotu- 
nedaleisime — Lielgrįg rUg_ 
koti geresnių patritgje 
sargyboje, kurie taip ----

ir Profesijonalų Sąjungos.
10. Paskaita „Mūsų Atsakomybė”, kuĮ. Dr. Kazys Ur

bonavičius. i
11. Kunigų Vienybės Biuletenis. i
12. Katalikų Spaudos Reikalai.
13. Centralinės organizacijos ir jausmas.

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį ir pir 
madienį, rugpjūčio 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

------------- Ja” knygos klausimas.
Didžiulis piknikas ,į pokarinėje Lietuvoje.

Liepos 25 d. KlasčiaufUgijų organizavimas (šv. Vincento 
ke įvykęs metinis pard 
piknikas buvo sekmingt?r.^an^zav\mas: 
sais atžvilgiais. Dalyvėj1! organizavimas.
pie 2,500 asmenų. Tai Į J- honų pirkimas, 
ne didžiausias piknikas^®9 pataisos.
tik yra buvęs šiame jmimas.
per daugelį metų. Nuautas.
buvo labai gyva. Parkai-
veik visi stalai buvo usnči^ Lietuvą ir mirusius K. V. na- 
Skambėjo lietuviškos de
Buvo atsilankiusių labai \alda..
lv s’i. karių. Kun. J. A. Karalius,

Pirmininkas
-—- nuo „pardavikų”, kaip tie, kur?£°Sa’ nes tokios Dievo ma- '• rill Mid n 1 y *-»įaįs? “ " duodamos tik kartą me-

Šia proga norėtųsi priminti „Dirvai nrn„n n- 
dradarbių grupei, kad jie, kaip anksčiau minėti P..* ° 
suras įrodymų, jog Grinius ar Pakštas būtų pasisakę 
besąlyginį bendradarbiavimą su lenkais, tuo labiau^ kad jie 
būtų ieškoję unijų su lenkais. Bet 1941 m. rugpiūčio 22 ir 
29 d. .d Argentinoje einąs lenkų laikraštis „Codzienny Nie- 
zalezny Kurjer Polski” buvo paskelbęs vieno Ipohorskio- 
Lenkiewicz straipsnį, kuriame jis rašė kelbėjęsis tais me
tais su p. A. Smetona. Į klausimą, ar p. S. teigiamai verti
nąs Lietuvos ir Lenkijos unijos idėją, kad „ateityje abi 
tautos sukurtų bendrą valstybę”, p. S. atsakęs „Tak”. Apie 
tai buvo rašyta „Amerikoje” 1941 m. spalių 10 d. Niekur 
neteko girdėti, kad p. S. būtų tokį pasikalbėjimą užginčijęs.

Nežiūrint ir šio lenkų laikraščio parašymo, niekas ne
padarė priekaišto p .S., kad jis stovi už uniją. Lenkų laik
raštis galėjo pasikalbėjimą su p. S. iškreipti, galėjo savo 
troškimus įrašyti, bet kur ir kas skaitė kokius nors lenkų 
pasikalbėjimus su Grinium ar Pakštu, kuriuose jie būtų 
pasisakę už unijas?

Ne, šmeižimas, asmens žeminimas, nebūtų darbų prime
timas netarnauja lietuvių tautos vieningumui. Lietuvos 
žmonės kenčia, didžiausia viltimi žiūri į Amerikos lietuvius, 
o čia leidžiapaas sau komfortas drabstyti melais, sufabri
kuotais kaltinimais į tuos žmones, kurie turi ir jėgų, ir 
energijos dirbti Lietuvos išlaisvinimui. Netikime, kad 
šmeižtai priliptų. Ar ne laikas nors „duration” metu nuo 
jų atsisakyti?

Daug gyvumo sudarė , 
rališkos šeimos” rinkirr 
kuriuose dalyvavo visa SI TKAKTISkandidatų. Rinkimus lam1EjllLJV OLUVllVlliS 
jo: karalium-muz. Jonas Jan-i--------
,kus. karaliene-Ona Kamšai- Į Kitą kart taip nepada- 
da buvo uzujfg-Dorothy fYk- žmonės išvargs, reikia 
net į atlaidus vaz.y^.ome az juos greičiau^atleisti! 
timon parapijon reikeje^

az

w 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.

'tojai”. Kartkartėmis patsai 
kananuninkas patikrindavo 
rašomuosius darbus. Nepa
miršdavo pagirti.

Išmokęs daugelį rašyti ir 
skaityti, kan. Kozmianas pa
rūpindavo jiems slapta lei
džiamų lietuviškų knygų, bet, 
dėl persekiojimo, jas teįduo- 
davo tik labai patikimiems 
žmonėms, o ir padavęs rū
pindavosi, kad neįkliūtų. Jis 
mokėjo prieiti prie rusų val
dininkų, iš jų sužinodavo iš 
anksto — kada jie darys kra
tą, o tada po pamaldų praei
davo pro bažnyčios suolus 
ir reikalingiems pranešdavo:
— Šiandien bus krata, slėp

kite!
Kai rusai šventino Kupiškio 

mokyklą
Rusai, norėdami lietuvių 

dvasią greičiau užgniaužti, 
pradėjo smarkesnį rusinimo

Galimas daiktas, 
karo pabaigos mes 
nebegalėsime suvažiuoti ir 
bendrai apsvarstyti brangius 
kiekvienam mūsų reikalus, 
nes, karui progresuojant, di
dėja 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

Delegatams patai 
už kelių dienų prieš 
j ant iš namų (juo 
juo geriau) apsirū 
žinkelio bilietais, 
nori gauti vietą P

Nereikia paisyti, ; 
šiantis kelionei ar 
j ant teks susidurti 
riais karo laiko : 
mais. Atsiminkime 
gą ir pavojų kenčia! 
nimas karo frontu 
kokioje baisioje pat 
mūsų tėvai, giminė 
gai po okupantų le 
ištrėmime!

Mes trokštame, 
vargų ir kančių at 
sesnė gadynė visa 
ir mūsų gimtajam

Tad visa demokr 
siteikusi lietuvių 
kuri brangina šios 
vę ir geidžia laisvė 
yra kviečiama į ta 
Amerikos Lietuvių^ 
cija Pittsburghe 
šimtu nuošimčiu s
Amerikos Lietuvi*

Vykdomasis Ko 
Leonardas Šimu 
Dr. P. Grigaitis; 
M. Vaidyla, Iždi

Malonus Redaktori
Jūsų laikraštvj 

nia „Nesugautas | 
gis” apie Sovietijo 
ką Habalovą San 
teisme labai prime 
ro Dekanozovo ei 
voje.

Tjii
2X19

j šiaudelio

•> palaidotą 
j Tuo būdu 
Rankamai 
Šilerio im

monsti

yt.

ti pažymėta ar leidžiama jam 
laikyti^ giedotas Mišias... O 
bažnyčioje žandarai sekdavo, 
ar pamokslai taip sakomi, 
kaip yra rusų patvirtintame 
vadovėlyje.

Kupiškėnų auklėtojas.
O bažnyčioje tais sunki?-’. 

Lietuvos laikais žmonės d^ką 
paguodos rasdavo. Kitą pik
tą jau nuo trečios visiems 
nakties susėdę ant b 
laiptų laukdavo, kjokių neg_ 
rys duris, kad ar0 lankyto_ 
pultų prie klai’ka(j parko sa_ 
Kozmianas brangiai ima už 
ketvirtą 
tarnaitė 
to ligų211! davinių smulkme- 
perspėv0 tokios: karaliaus 

•ui muz. J. Jankus gavo 
21 balsą; jo artimesni kon- 

urentai: 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.

ja, brįį|meukš, „99.89 
95.51 r imeiuošimag 
Lietuve-------įą piliečių
MaskvaiĮDĮA ant kakl „

Ar M a. Iskvadčltt
Ar vagis igūs.čigon?\k 
j e rastą 
jis kaltai ka^W^t 
le buvo geras ark P 
tas? Maskva į 
savo nekaltumą s1 
mes pasiliksime/su 
dimais.

Būtinai reikės taip pat iš 
Kozmianas tą pramatė. Pa- anksto rezervuoti sau kam- 
leido gandus, kad žmonės į barius viešbutyje, kad būtų 
šventinimo iškilmes neitų ir ------“ T;r"4----
paprašė, kad jį ir kitus kuni
gus išvežtų pas ligonis... Su
sirinko rusų valdininkai, sau
jelė žiūrovų, o kunigų nėra... 
Šie atsirado 
kai visi jai 
Už tai t. 
dos, bet liet, 
dys buvo brai 
gus. Kanauninh. 
kalbėjo:

— Vyrai, mokėsite 
baudas, mokėsiu aš, 
leisime vaikų rusinti

Kanauninkas rūpinosi ir 
lietuvių kalbos grynumu. Iš
girs ką vartojant rusicizmą, 
tuoj ir perspėja:

— Ach, mano vaikas (tok
sai jo buvo priežodis), nesa-

y aTj.mus pasirašydavo 
Prie šoni“ 

. .s aiškindavo žmo- Va7„AmerL , v , ’ « azmą, bazn. apei-dienos Ga • . ■ ■ o. istoriją. Suorga-
T. Jakupdkų chorą. Tada tas 
J. Gaigalinybė, tai Kupiškio
U. Sašienpo kitas bažnyčias
V. Apanaus pagiedodavo. 
Ona J°ci^am darbe jis daug

^rodydavo. Taip kar- 
O. Kadasi£aikutis įšpažinties, 
Ig BuJ°k?lis per mažas _ ne. 
J. Krasm^įj iangelio Kanau- 
O. Karpj^Įįdarg dureieS) įsi_ 
O. Zaja-ie savęs vaikutį į klau 
J. VasĮr gįa išklausė.
O. Ule
V Pa^nos ^ur pasilinksmini- 
J.'skaraiiet Randa &ražiai 
J. Braškia, pančius, pagiria, 
Jonas Baltut0’ dainų’ bet jei 
P Kubilius dykaujančius, ne 
A. Laukaiti. uPdydav0 kalbėti

užtikrinta nakvynė. Kainos 
William Penn viešbutyje to
kios : pavienis kambarys 
$3.50 (ir brangiau); kamba
rys su dviem lovom $5.50 (ir 
brangiau) ; kambarys 4 — 5

Rusų t 
se su dei 
rė įžūles 
mai grie 
tai jau r 
ti karint 
muniją. 
Sovietų 
kai nes 
vis dauj 
rėdami 
varanki 
darni p 
bas, es 
7 pasir

1939 metų
je. Greitai 

i apie sovietų 
įtvijai su Estija 

aggress- 
į Pagal šią sąvo- 

vo beapelia- 
sakavimo teisės 
latvius. Lietuvos 
taaet dar nebuvo 
ąprietietavos 

kaip pneiti— r 
gvaldytas Vii , 
' «koridorius. kotarP 

auisterio pirmi- h?-----
Chamberlaino Pc 

^reikalų ministe- PavY2C 
lk bo vir 

i kad su tokia įer ^0. 

tacepcija anglų 
sfikti nenorėjo, ir 
dietiniai-mo- 
imą. Vėlesni į- 

tkad Maskva, iš 
jo nusistatymo

rūšių gėlių ir jas paskleisda- 
vo po kaimus. Išrašydavo 
gausiai vaisinių medžių ir 
skiepų ir juos dalindavo žmo
nėms. Ir dabar dar senesni 
kupiškėnai parodo „Kanau
ninko obelaitę” — medį išau
gintą iš kanauninko gauto 
skiepo.

Ne vienam jisai yra padė
jęs ir aukštuosius mokslus 
pasiekti. Taip, dėka jo globos, 
Lietuvai išaugo žinomasis 
Povilas Matulionis. Pas kan. 
Kozmianą atvykdavo ir vysk. 
Baranauskas. Išvažiuodavo 
jiedu į lietuviškus kaimus, 
skaitydavo žmonėms „Any
kščių šilelį”.
Jį pridengė svetimos žemės 

velėna
Savo žmonėms kan. Koz

mianas buvo visa širdimi at
sidavęs. Jis kalbėdavo:

— Parapijiečiai, keliais aš 
pas jus eičiau, kad tik jūs pa
sitaisytumėte.

Įtemptas darbas sunkioje 
caro žandarų priespaudoje pa 
kirto jo sveikatą. Buvo išva
žiavęs gydytis į užsienį. Ba
varijos mieste, Vorishofene, 
beidamas gatve gavo širdies 
ataką ir čia pat susmuko ant 
žemės. Tai įvyko 1893 metų 
rugpiūčio 3 d., taigi, šiemet 
turime 50 metų sukaktį nuo 
to didelio lietuvio mirties. 
Aną gi juodąją dieną ilgai 
gaudė Kupiškio bažnyčios 
varpai, ir sutartinėm raudo
jo žmonės. Vidury bažnyčios 
juodas katafalius iškilo, juo
dai langus uždangstė ir prie 
mirgančių žvakių meldėsi už 
savo geradėją.

K. J. Prunskis

Marianapolio 
Turėjo 1,093 S

Reikšmingame le 
„Amerikos Lietuvių 
kų Darbai” paskelbta 
čius moksleivių, kuri 
naudojo Marianapolio 
ja. Iš viso iki 1942 mo 
tų pabaigos per mokyk}, 
rėjo, įsiregistravusių 
tų buvo 1,093. Senior 
baigė 34, junior Colle 
gė 131, High School baį

Jau daugiau kaip 4 
rianapolio auklėtinių yi 
nigais, o netoli 40 dar te 
teologijos mokslus be 
darni kunigystei.

Marijos į 
tėję, bus mū, 
tinis piknikas. T 
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.

i

tys dalinti varg-

M. BukaiŲ
M. Šimoni

N. Y. LIETUVIŲ TARYBOS 
SVARBUS POSĖDIS

s

R Pankevič YPa^ kietai im-'kyk „kriepkas”. Tu pats ne- 
K Dumblis klius ir kortauto-'supranti, ką tas reiškia. Sa- 
K.' Balčiūnai kada girtutėlį
J. Židana,**’“V - . ... -

ho garbei rei-

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

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

J. P. MACHULIS

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

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Ateinantį pirmadienį, rug
pjūčio 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 jon atstovai.

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

jį židaną~nusSabenda™ j 
M. Daknįuodavo Pavalgyti ir 

hvo per naktj, o is ry 
Įiriojusį įgrasindavo 
Nebegerti ir paleis- 

s tokios pamo- 
nepamiršda- 

iHdSpeil^^giems ne- 
----- vo kepurę ir 

Kun. J. Balktjos pasiimti, 
Šv. Onos moTerų Jau tada ge- 
filijuota su Šv°’
Beaupre arkibrolių tėvas 
je, todėl jos naivo ligonis, 
daug dvasinių m?11®110’ užsuk 
masi, kad ši aplU^ius aP^aŲ- 
didelės jtakosy*2^110^9 apie 
rių skaičiui * varS^> prikro- 

Metinė1^ grudų ir nusiuntė 
minėta ln°jes, kad viena mo- 
vai. mišplnt verkia savo mi- 
tos nauj/ro’ surinko būrelį 
buvo bei kurios ją guostų, 
pamaldų kartą, kad nesą ma- 
Viešnia fčio lavonėlį į kapi- 
Lovely, įn°jes> kad dėl netur- 
gos QueeVė 3° i bažnyčią, su
niukę. KaY^Pamaldas atlaikęs 
Balkūnas irfi- Penktadieniais 
Mrs. OlgP^tys dalinti varg-

kyk „stiprus”.
Apie nuometuotas moteris.
Kan. Kozmianas stengėsi 

palaikyti gražius senovės pa
pročius. Nekartą patardavo 
nuometus nešioti. Moters nė 
į bažnyčią kitaip neįvesdavo, 
kaip tik nuometuotą. Tur būt, 
dėl to Kupiškis ir yra viena 
iš nedaugelio vietų, kur dar 
moterys turi nuometų ir mo
ka juos surišti. Gal dėl to ku
piškėnai ligi šių dienų moka 
griežti senobine vamzdelių 
muzika.

Ypač kanauninkas brangi
no lietuviškas dainas, ragin
davo grįžtant iš laukų dainuo 
ti ar giedoti. Nuvažiavęs į 
kaimą susikviesdavo jauni
mą ir -dainuokite. Išgirs ko
kią naują dainelę — surašo 
ją, išmoksta būdavo jos gai
dą ir nuvažiavęs į kitą kaimą 
patsai mokydavo, dainuoda
vo. Mėgiamiausios jo dainos 
būdavo: „Oi su malda dūšiai 
saldu”, Oi gi gražus, gražus 
rūtelių darželis...” Tuos dar
želius jis mėgdavo, apžiūrė
davo, padėdavo gauti naujų

Šv. Tėvo Atsto 
Lietuviška Kny

Kun. Dr. J. Končius, 
lankydamas pas Šv. Tėi 
stovą Vašingtone, arki 
cognani, įteikė Jo Eks 
ei j ai išleistąją knygą 
rikos Lietuvių Kataliku 
bai”. Šis 336 puslapių 
las yra kelių dešimtmečį 
tuvių katalikų kultūrini* 
bo apžvalga, turi daug i 
macinės medžiagos ir 
pasiliks svarbiu leidinį 
tuvių tautos istorijos s

Šią knygą galima į 
„Amerikos” spaustu 
(Kaštuoja 2 dol.).

Suomi 
rūšies 
kiečių 
kirch, 
vų ek 
liau s 

Mrs kombinaci- l^omb 

tijomis. Jos 
ūsu kitokį. Bu-|l Tai1 

„akių moni- 
ai kombinuota nams 

ledija tenka va 
os atsikalbėji-1° JiĮ 

laikysenos Miun aiški 
’ ijos metu. sus 

^yseną 1938-39 suka 

diktavo dvi B-1 
! Mras likti „ter- taža 

ir baimė, kad su a 
prieš juos, (vien 

’gujamai ži-jkiek 
to pačiu metu So- į mat 
tobasirsuvokie- per 

šiandien. Ir Į side 
vasaros me- kiu 

^hs iš atšakių- šioj 
^ojo, kas darosi | I 

je. (Įdomias siu 
^les galima su ryl 

5 New Yorkka' 

numery-”16 (1. numery- tei 
gyriuje, Arthur ka
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žmonėms nakvoti tį 
asmeniui. Rengiu 
tas kambarius delr „Studentų žodžio” 5 nume-

i-
!S

i- 
>-

s
o

r
>-

Lets paskelbtas pulkinin-
ims, bet reikia ne^ Griniaus straipsnis

Į939 metų nuotrupos”; ja- 
e buvęs Lietuvos karo ats- 

už kelių dienų prįį JvasBerlyne įdomiai atiden- 
jant iš namų (juoį iažinias, kaip prasidėjo da- 
juo geriau) apsim rtinis karas. Manome, kad 
žinkelio bilietais, „Amerikos” skaitytojams 
nori gauti vietą pį is įdomu su tuo susipažinti, 

__ ... . dėl visą pik. Griniaus straip
Nereikia paisyti, j( 4^ įg „studentų žo- 

mnnlin IrAiinnAi jo” ir persispaudiname.
Red.

parašyti.

Delegatams pat^

i- 
r 
s 
ų 
a 
u 
i- 
ti

šiantis kelionei arba 
j ant teks susidurti su 
riais karo laiko ue 
mais. Atsiminkime, fe 
gą ir pavojų kenčia n 1939 metų įvykiai vystėsi 
nimas karo frontuos tempu, čekų Prahos už- 
kokioje baisioje pade 
mūsų tėvai, giminės
^trėmime^^ iegančius. Pagaliau supras-

1. Sprendžiamieji metai

nimas kovo mėnesyje pra
tino akluosius ir sužadino

d 
u 
r 
s

r
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s
s
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s
e
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1

j

kas ir be to buvo aišku, 
aipėdos užgrobimas buvo 
nedidelis bendrame tarp- 

utmiame kaleidoskope in- 
dentas.
Tarptautinėje chronikoje

Mes trokštame, fe 
vargų ir kančių atį 
sesnė gadynė visai i 
ir mūsų gimtajam b

Tad visa demokratį 
siteikusi lietuvių vis avasario mėnesius domina- 
kuri brangina šios šį U “ 
vę ir geidžia laisvės! 1 
yra kviečiama į talk L 
Amerikos Lietuvio į 
ei ja Pittsburghe bį 
šimtu nuošimčiu sėk 1
Amerikos Lietuvio

Vykdomasis Komi ^gą koaliciją Hitlerio im- 
Leonardas Šimotis >rialistiniams apetitams su- 
Dr. P. Grigaitis, s

gegužės mėnesyje prasidė- 
anglų-prancūzų pašnekė

ti su Sovietais. Londonas 
Paryžiumi vis dar tikėjosi 
ėsią atgaivinti per pirmą- 
pasaulinį karą palaidotą 

ntantę su rusais. Tuo būdu 
irėta sudaryti pakankamai

_ ,, Jabdyti.
M. Vaidyla, Iždini/ Skęstantis ir už šiaudelio 

iebiasi — sako patarlė, 
lip ir čia — kurį laiką rim- 
i buvo manyta, kad su ru- 
lis bus galima susikalbėti, 
uo skaudesnis buvo rugpiū- 
io 23 (Sovietų sutartis su 
okiečiais) netikėtumas, juo 
emalonesnis atsipeikėjimas. 
Daug kas pamiršo naujos

Malonus Redaktoriau
Jūsų laikraštyje ji

nia „Nesugautas- 
gis” apie Sovietuos
ką Habalovą San Fi p ; _ ___ ________ '__
teisme labai primenal ^jynės aplinkybes. Įbaugin- 
ro Dekanozovo elgeą 
voje. .
2 119 857 komunistinį imperia-

Susidarė padėtis, pa
ganą pasaką ąnię °~ulbę-_

(vokiškojo imperializmo, Va 
Ikarų politikai visiškai iš akių

iš 
ri
tu 
3S 
to
ys 
a- 
ir 
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--------- -F 
Krock straipsnyje „How War 
Came”).

Berlyno sferose apie So- 
vietų-vokiečių derybų faktą 
anuo laiku man pakartotinai 
pasakojo vienas Pabalčio val
stybės kariškis, kurio vardą, 
dėl suprantamų priežasčių, 
šiandie nebūtų atsargu skelb
ti.

Retrospektyviai žiūrint, 
sistematiški Stalino bandy
mai tartis su Hitleriu prasi
dėjo 1938 metų gruodžio mė
nesyje, t. y. po to, kai Miun
cheno kapituliacija parodė 
visišką demokratijų silpnybę. 
Kaip ir visuomet, tokiais at
vejais, buvo pradėta nuo ne
kalto siūlymo ekonominėms 
deryboms užmegsti. Vokiečių 
pusėje kalbas ir derybas vi
są laiką vedė senos mokyklos 
diplomatas, vokiečių atsto
vas Maskvoje, grafas Werner 
von der Schulenburg. Iš šio 
pirmo bandymo nieko neišė
jo. Maskvon bevykstanti vo
kiečių ekonominė delegacija 
1939 m. sausio mėnesyje stai
giai iš kelionės buvo grąžin
ta.

Kalbos buvo atnaujintos 
balandžio mėnesyje, vadinasi, 
po to, kai Hitleris pamatė, 
kad „geruoju” su lenkais var
giai ar pavyks susitarti. Di
delės įtakos į Hitlerį čia, be 
abejonės, turėjo tuo laiku 
lenkų su anglais jau pradė
tos derybos dėl savitarpio pa
ramos pakto. Šiaip ar taip, 
vieną dieną balandžio gale į 
vokiečių užsienio reikalų mi
nisteriją buvo staigiai iškvies 
tas tuometinis Sovietų atsto
vas Berlyne Merekalov, o į 
armijos štabą — Sovietų ka
ro atstovas pik. Gerasimov. 
Po vizito abu neatidėliodami 
išvyko į Maskvą. Spėjama, 
kad čia ir bus vokiečių-rusų 
politinių kalbų pradžia, kai 
bų, privedusių prie rugpiūčio 
23 susitarimo ir, ipso facto, 

r.i o. Vn ra-

Estijos, Latvijos, rytinės Len 
kijos ir Besarabijos. Lietuvos 
teritorijos klausimas tuom 
tarpu nebuvo keliamas. Vo
kiečiai iš savo pusės vertė ru
sus sutikti būti bendrinin
kais, t. y. sutartinai pulti ir 
pasidalinti Lenkiją.

Rusų politikai ir čia suge
bėjo apeiti vokiečius: pusę 
Lenkijos sau pasiėmė, bet 
agresoriaus garbę ir kraujo 
auką paliko vieniems vokie
čiams. Vėlesni faktai neabe
jotinai parodė, kad rugsėjo 
17 rusų pasirodymas Lenki
joje vokiečiams buvo nelauk
tas ir visais atvejais pavėluo
tas.

Šiaip ar taip, birželio vidu
ryje į Maskvą, be to, išvyko 
žinomas Dr. H. Wohltat eko
nominėms deryboms vesti. 
Buvo tai savo rūšies skrais
tė, kurios priedangoje ėjo ir 
politinių ekspertų pasitari
mai. Ekonominė sutartis bu
vo pasirašyta rugpiūčio 19.

Birželio viduryje į Maskvą 
buvo atskridęs ir anglų užsie
nio reikalų ministerijos žino
mas pareigūnas William 
Strang.

žodžiu, viskas ėjo, lyg Sta
linas būtų virtęs turtinga pa
nele, o anglai, prancūzai ir 
vokiečiai besiperšančiais jau
nikiais... Tik tas skirtumas 
buvo, kad vokiečiai buvo kiek 
geresnėje padėtyje, nes žino
jo apie anglų ir prancūzų kon 
šachtus.

Kaip buvo anksčiau minė- 
Lietuvos vardas vokiečių 
rusų pašnekesiuose 1939 
vasarą nefigūravo. Vienok 
Lietuvos minėjimo diplo

atsiimti Besarabiją. Yra pa
grindo manyti, kad šiuo susi
tarimu rusams buvo sutikta 
užleisti lenkų plotai iki Na- 
revo-Bugo, Vislos ir San upių 
ribos. Toliau mes matysime, 
kad įvykių metu į šį dviejų 
džentelmenų susitarimą bu
vo įnešta kai kurių pakeiti
mų, tame skaičiuje ir Lietu
vos paragrafas, kuri iš vokie
čių sferos buvo perkelta So
vietų sferon.

Tuo pačiu susitarimu So
vietai „iškilmingai” pasižadė
jo vokiečiams susilaikyti sa
vo įtakos sferoje nuo bet ko
kių aneksijų, okupacijų ar 
šiaip sovietizacijų (išskyrus

Lenkiją, kuri buvo atiduota 
visiškon Sovietų nuosavy
bėn).

Rugpiūčio 23 susitarimas 
lyg ir simbolizuoja grįžimą 
prie tradicinės rusiškai-prū- 
siškai imperialistinės kolabo- 
racijos. čia savaime prašosi 
1721 metų palyginimas, kai 
Petras I, susitaręs su vaka
rykščiu Brandenburgo elek- 
toriumi ir nauju prūsų kara
liumi, galutinai likvidavo šve
dus ir pasisavino vadinamą 
Livoniją (šiandieninė Estija 
ir Latvijos plotai dešiniaja
me Dauguvos krašte). Buvo 
tai sėkminga pradžia tolimes- 

(užbaiga 5 pslp.)

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA

ta,

mu 
be 
matija irgi neapsiėjo. Lietu
va liko įtraukta į lenkų-anglų 
Mutual Assistance Pact. Len
kams reikalaujant, anglai su
tiko skaityti už casus foede
ris ir tą atvejų, jei vokiečiai 
paliestų Lietuvos teritoriją

Maistas ir Mityba
Tinkamas maistingumas 

yra būtina dalis gyvybei. Mū
sų industrijų milžiniška pro
dukcija reikalauja pilniausių 
žmonių pajėgų. Pilniausios 
žmonių pajėgos reikalauja ge 
ros sveikatos, ir tinkamas 
maistas yra būtinai reikalin
gas sveikatai.

Žmogus, dirbdamas sun
kiose aplinkybėse, reikalauja 
maisto, kuris teikia ko dau
giausia energijos, reikalingų 
mineralų ir vitaminų, kurie 
pagerina darbo pajėgas.

Raudonasis Kryžius įstei
gė savo mitybos skyrių prieš 
20 metų. Praeitais metais šis 
patarnavimas žymiai išsivys
tė, kada daugiau negu 300, 
000 šeimininkių lankė Raudo
nojo Kryžiaus mitybos kla
ses. Jų tarpe ' buvo didelis 
skaičius moterų įvairios tau
tinės kilmės. Klases gali lan
kyti kas tik nori, ir galima 
gauti pilnų informacijų apie 
tai iš vietinio Raudonojo Kry 
žiaus skyriaus.

Raud. Kryžius rado, kad 
maistas yra svarbi dalis pa
šalpos darbo karo pabėgė
liams užsienyje. Ryšium su

maisto, drabužių, muilo ir ki
tų reikmenų daiktų buvo siųs 
ta į Alliance of Red Cross ir 
Red Crescent Societies. Kai 
transportacija pagerės, tiki
ma, pašalpa Rusijos žmo
nėms pasidaugins.

Vidurio Rytuose įvairiais 
būdais pašalpa buvo teikia
ma lenkų ir graikų moterims 
ir vaikams. Tūkstančiai vis 
tebėra pabėgėlių stovyklose. 
Kiti tūkstančiai perkelti į Pie 
tų ir Rytų Afriką, kur jie ran
da naujas vietas; tenais jie 
valo žemę, įsteigia mokyklas, 
bažnyčias ir bendrai pradeda 
naują gyvenimą. Apart mais
to, medikališkų ir mokyklos 
reikmenų, Raudonasis Kry
žius neseniai išsiuntė 500,000 
drabužių į Egiptą šiems pa
bėgėliams. Juos pagamino 
Raudonojo Kryžiaus savano
riai darbininkai Amerikoje.

Praeitą žiemą ir pavasarį 
pienas, alijantų valdžių parū
pintas, buvo išdalintas vai
kams vietinių ir Europos gy
ventojų, kurie gyveno Pran
cūzijos ir Italijos vietose šiau 
rėš Afrikoj. Šis svarbus vei
kimas buvo pratęstas, ligi bu
vo galima normaliai tiems vai

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS
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 at 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

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

DOROTHY GREENBERG 
407 DeKalb

at

the

Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control

No.NOTICE is 
GB 670 has 
to sell beer, __
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINFLASH 
513 Wilson

Hoyt Street, 
Kings, to

SOPHIE 
St.,

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

MULLER
Brooklyn, N.

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned
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195 Hoyt

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 Beverage Control Law at 
338 — Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
338 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4924 haa 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 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

3442 Fulton

the

No.

NOTICE is
C 482 has ___________ _ _
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 —
BERLIN BROS., INO.

Eighth St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE _ _______ „___ _____ ,™5SB
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 been issued to the undersigned 
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 Bell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Į FANNY & SAUL SEIDEN
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 of 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 Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y. T

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 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
CAESAR DELI CATES. & RESTAUR., INC. 
445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No.. 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at _retall under Section 107 of 
the Alcoholic ______ _ ~
2766 Pitkin _Avenue, Borough of Brooklyn, 
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.

WILHELM L. NEUHAUS
529 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. R

nistl iB herel>y Kjven that License No.
")7 has b^en issi 

beer, at raty ~ -- .

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

hereby given that License No.

at 

the

FRANK KRESSE 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

Y.

No.NOTICE is 
GB 744 has ___________ _ __ _______ ___
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
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 
2684 — Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA BRESSLER 
2684 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE i&g_.-'eby given that License
GB 6867 issued to the undersigned
to sell bert,' retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed . off the 
premises.

FRANK ZENO
963-965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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.

NOTICF<'is hereby given that License 
GB 87t 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.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1025 has been issued to the undere

Beverage

at 

the

Y.

No.

____ ________ at
50th Street, Borough of Brooklyn, 

the

Y.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SONDEJ :
Brooklyn, N I— Į ma

Beverage Control _Law _ at 

Kings, to be consumed on the 

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

iriia hams užsienyje. Ryšium SU ° . . , , ,. . _ to sell beer, at retail under Section 1 ryii
, r _ • - , ■ *_____ kams pieno pristatyti- Ame- ?X>e Alcoholic Beverage Control La' I BrOOklJ'

10 Liberty Aygjuie, Borough of Bro
i svar Raudonojo Kryžiaus pašai- f^os. Raūcroriašfe : iū?y^sT^^^^^Ki^š/^Te'consumed off the 

nos darbai kitnms tantnms taiPgl parūpino tukstanciUS p_ J/ emanuel fell . .. _ Count,
‘ Kiekvienas1’^ v- o ,, i Gegužes 2 is užsienio reikalų

komisaro vietos pašalinamas 
Litvinovas, o jo vieton sodi
namas Molotovas.

Rusų tonas pasikalbęjimuo 
se su demokratijomis pasida
rė įžūlesnis, rusų reikalavi
mai griežtesni. Dabar Sovie
tai jau reikalauja teisės įves
ti kariuomenę į Lenkiją ir Ru 
muniją. Lenkai su rumunais 
Sovietų projektą laiko visiš
kai nesvarstytinu. Pabaltis 
vis daugiau aliarmuojasi. No 
rėdami užakcentuoti savo sa
varankiškumą ir protestuo
dami prieš užkulisines dery
bas, estai ir latviai birželio 
7 pasirašo su vokiečiais ne
puolimo paktą.

Iš viso vokiečiai šiame lai
kotarpyje sukombinavo ir de
monstratyviai pravedė visą 
eilę politinių manevrų, kaip, 
pavyzdžiui, Generalinio Šta
bo viršininko generolo Hal- 
der’io triukšmingą kelionę į 
Suomiją ir Estiją, tokios pat 
rūšies kelionę į Lietuvą vo
kiečių generolo von Tipels- 
kirch, kelių povandeninių lai
vų ekskursiją į Taliną, paga
liau sistematiškas vokiečių 
bombonešių keliones nuo 
Brusterort’o (Rytprūsiuose) 
į Taliną, Helsinkius ir atgal, 
dalyvaujant pakaitomis lakū
nams suomiams ir estams. 
Vis tai faktai, kurie negalė
jo likti rusams nežinomi. Čia 
aiškiai vokiečiai norėjo ru
sus įbauginti, padaryti juos 
sukalbamesniais.

Rusai gi, iš savo pusės, šan 
tažavo vokiečius derybomis 
su anglais ir prancūzais. Kiek 
viena pusė manevravo kitai, 
kiek tik įmanydama. Kaip 
matome, mažutis Pabaltis 
per šią 1939 metų vasarą pa
sidarė" pasyviu šantažo įran
kiu, panašiai, kaip ir didžio
sios vakarų demokratijos.

Per birželio ir liepos mėne
sius Maskvoje ėjo suktos de
rybos. Atrodo, rusai nuo pat 
kalbų pradžios pareikalavo 
teritorinių kompensacijų va
karuose, t. y. — Suomijos,

kas sau: Hitleris sku- 
Stalinas 

nuošaliai, 
plutokratai-kapitalistai 

.erotų, o kariškai silpnu- 
C1?°F a tairų demokratijos vis 

_ ^jojo galėsiančios agre 
r*®tabdyti.

Ms^c^£irsti kardu, 
? PJ^Wravo likti 
ant

95.51 ?
Lietuv
Maskvai

Ar Ma 
Ar vagis | 
je rastą v _ 
jis kaltas; kacf^tabdyti. 
le buvo geras arkjs buvo 1939 metų 
tas? Maskva į Europoje. Greitai 
savo nekaltumą s^andai apie sovietų 
mes pasiliksimeuą ir Latvijai su Estija 
dimais. .Komą „indirect aggress- 

sąvoką. Pagal šią sąvo- 
, rusai reikalavo beapelia- 
ės šeimininkavimo teisės 

as estus ir latvius. Lietuvos 
ausimas tuomet dar nebuvo 
eliamas: mat, prie Lietuvos 

rusams nebuvo kaip prieiti— 
juos skyrė lenkų valdytas Vii 
niaus-Švenčionių koridorius.

Anglijos ministerio pirmi
ninko Neville Chamberlaino 
ir jo užsienių reikalų ministe
rio lordo Halifaxo garbei rei
kia pasakyti, kad su tokia 
Maskvos koncepcija anglų 
delegatai sutikti nenorėjo, ir 
tai labiausiai dėl etiniai - mo
ralinių sumetimų. Vėlesni į- 
vykiai parodė, kad Maskva, iš 
viso, neturėjo nusistatymo 
eiti į kokias nors kombinaci
jas su demokratijomis. Jos 
tikslai buvo visai kitokį. Bu
vo tai paprastas „akių moni- 
jimas”, gudriai kombinuota 
komedija. Komedija tenka va 
dinti ir Maskvos atsikalbėji- 
mus dėl rusų laikysenos Miun 
cheno kapituliacijos metu.

Sovietų laikyseną 1938-39 
metais faktinai diktavo dvi 
aplinkybės: noras likti „ter- 
tius gaudens” ir baimė, kad 
vokiečiai pasuks prieš juos. 
Šiandie mes neginčijamai ži
nome, kad tuo pačiu metu So
vietai vedė kalbas ir su vokie
čiais. Ir ne tik šiandien. Ir 
anos lemiančios vasaros me
tu žinota. Kai kas iš atsakin
gų politikų žinojo, kas darosi 
Sovietų užkulisyje. (Įdomias 
tuo reikalu detales galima su 
airasti „The New York 
Times” liepos 18 d. numery
je, magazino skyriuje, Arthur

AIconSTTB Beverage Con Frol Law aF 
578 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. _____ _____

578 Van

NOTICE _____  ____ ______
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ____

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9078 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough, of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
8515 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 Law at 
524 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY STILE
524 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 'is hereby given that License No. 
GB 1077 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the Alcoholic Beverage - - - - 
424 Van Brunt St., 
County of Kings, to 
premises.
JOHN G. CHENESKI
424 Van Brunt St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - ■ - - 
6809 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
6809 — 3rd Ave.,

NOTICE is hereby given 1
GB 6868 has been issued to — ______ ,____
to sell beer, at retail under 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 undersigneedl 
to sell beer,» at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - - - - 
235 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD 
235 Central

Liėtūva"yra strateginiai svar 
bi Lenkijai.

Rugpiūčio 5-toji turi būti 
laikoma ypatinga diena—jo
je vokiečių Fuereris nutarė 
eiti „banco” ir formaliai pa
sirašyti sutartį su Maskva. 
Von der Schulenbergui buvo 
pavesta notifikuoti Narkom- 
indielą (Sovietų užsienio rei
kalų ministeriją), kad vokie
čių valdžia sutinka su aptar
tomis sąlygomis. Beliko pa
ruošti tekstus ir juos pasira
šyti. Tai atliko pats vokiečių 
užsienio reikalų ministeris 
von Ribbentrop Maskvoje rug 
piūčio 23.

Ant kiek slaptai ir suktai 
visas reikalas buvo vedamas, 
parodo nors ir ta aplinkybė, 
kad kaip tik rugpiūčio 5 Mas
kvon buvo atsiųsta jungtinė 
anglų ir prancūzų karo mi
sija. Mat, Stalinas pareikala
vo karo ekspertų atsiuntimo. 
Vos atlikusi pora bendrų po
sėdžių, misija buvo užklupta 
naujų įvykių ir rugpiūčio 24 
paliko Maskvą.

Visas reikalas tikrai buvo 
pravestas „rafinuotai” suk
tai. Neskaitant keliomis die
nomis prieš tai sudarytos e- 
konominės sutarties, rugpiū
čio 23 buvo pasirašyta vadi
namoji „nepuolimo” sutartis 
su nepalyginamai svarbesniu 
slaptu prie jos priedu. Kiek 
informacijų visuma ir vėly
vesnį įvykiai leidžia šiandien 
spręsti, atrodo, kad slaptame 
priede buvo aptartos ne tik
tai Lenkijos padalinimo smul 
kmenos, bet ir, apskritai, sfe
rų padalinimas rytų Europo
je. Rytinė Lenkija, atrodo, 
buvo atiduota Sovietams kaip 
ir nuosavybėn. Suomija, Es
tija ir Latvija buvo pripa
žintos esančios Sovietų įta
kos sferoje, Vilnius su apy
linke turėjo būti grąžintas 
Lietuvai, kuri liko vokiečių 
sferoje.

Pasiremdami savaip su
prastos „sferos” teise, už ke- 

|lių mėnesių Sovietai puolė 
(Suomiją. Ta pačia sutartimi gijos „Vienybės” sekretorių. 
[Sovietams buvo duota teisė Estai ir latviai iš savo pū

pos darbai kitoms tautoms 
vis keičiasi, bet maistas yra 
labai svarbi pašalpos dalis. 
Pirmiau Lenkija, vėliau Is
panija, Prancūzija, Anglija 
ir galutinai Kinija — vis te
ko aprūpinti.

Pernai daug pašalpos buvo 
teikiama Sovietų Sąjungai. 
Nepaisant visokių transpor- 
tacijos keblumų, daugiau ne
gu už $10,000,000 reikmenų,

antklodžių, drabužių ir kū
dikiams reikmenų.

Medikališki reikmenys per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
buvo išdalinti Tarp. Raudo
nojo Kryžiaus priežiūroje 
Belgijoj, Jugoslavijoj ir Grai 
kijoj, panašūs patvarkymai 
buvo paruošti Lenkijai, Nor
vegijai ir Olandijai.

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

910 Liberty

NOTICE is . _
GB 4654 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 at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ______ ___

WILLIAM HITTMEYER
734 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

3324 Tilden

NOTICE is . _
GB 1049 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HOYER
317 Wilson Ave., Brooklyn, 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 ___
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 of 
the Alcoholic Beverage Control Law _
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
412 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 
547 Grand Street, 
County of Kings, to 
premises.

MI CHAEL 
(Penny Profit 

~ - st.,

at
the

Y.

No.

at

the

No.

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

is hereby given that License No.

BRAZILIJOS LIETUVIU MOKYKLOS

Lietuviška

Marianawli

Reikšmingame 
„Amerikos Lietui 
kų Darbai” past 
čius moksleivių, 
naudojo Marian 
ja. Iš viso iki 1912 
tų pabaigos per® 
rėjo, įsiregistravai 
tų buvo 1,093.Saį 
baigė 34, junior 
gė 131, High School

Jau daugiau $ 
rianapolio auklė® 
nigais, o netoli (0 
teologijos moks!® 
darni kunigystei

Kun. Dr. J. K. 
lankydamas pas * 
stovą Vašingtone- 
cognani, įteikė 
ci jai išleistąją 
rikos Lietuvių 
bai”. Šis 336 
las yra kelių d 
tuvių katalikų f 
bo apžvalga, ton 
macinės medžiagą, 
pasiliks svarbiu* 
tuvių tautos

Šią knygą 
„Amerikos" 
(Kaštuoja 2 d®-'1

Sao Paulo. - 1943 metais 
lietuvių mokyklų skaičius 
Brazilijoj liko tas pats, kaip 
ir pernai, tik su tuo skirtu
mu, kad Seselės Pranciškie- 
tės laiko tris mokyklas, o Lie
tuvių Sąjunga tik dvi. Sąjun
ga šiais metais Vytauto Di
džiojo vardo mokyklą Vila 
Beloje, Sao Paulo priemiesty, 
kartu su pastatu ir invento
rium, perleido seselėms Pran- tuvių vaikai.jomis naudojasi, 
ciškietėms. Parque das Na- Tų mokyklų išlaikymas yra 
Coes (Sao Paulo užmiesty) garbingas uždavinys Brazi- 
Maironio vardo mokykla, ku- Ii jos lietuviams.

ri dėl stokos mokinių buvo 
uždaryta 1939 metais, yra per 
leista kunigui S. Grigaliūnui, 
kuris vietos lietuviams aptar
nauti atidarė joje bažnytėlę. 
Sausio 6 d. J. E. Sao Paulo 
Arkivyskupas įsteigė ten pa
rapiją ir kun. S. Grigaliūną 
paskyrė jos klebonu.

Visos mokyklos tvirtai lai
komos lietuvių rankose ir lie-

at

the

No.

at

the

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

is hereby given that License No.

NAUJA PABALČIUI GINTI DRAUGIJA
Anglijoje plečiasi bendra-įsės parenka savo draugijų į 

darbiavimas tarp ten gyve-įgaliotinius.
nančių Baltijos vastybių žmo Svarbiausis busimojo ko- 
nių. Birželio 21 d. Londone į- miteto uždavinys bus padėti 
vyko Londono Lietuvių Fede- Baltijos tautoms-lietuviams, 
racijos Tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo beveik visų 
lietuvių organizacijų valdy
bos. Nuspręsta pritarti suma
nymui steigti Komitetą Pa
balčio Tautoms Gelbėti.

Į būsimą komitetą Londo
no Lietuvių Federacija parin
ko tris atstovus: Petrą Bulai
tį, kuris be to yra Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, Kazį Valaitį, 
kuris yra Londono Lietuvių 
Federacijos Tarybos pirmi
ninkas ir Aleksandrą Rudze
vičių, vyrų savišalpos drau-

Svarbiausis busimojo ko-

estams ir latviams-atkovoti 
savo nepriklausomybę, teikti 
joms moralę, kultūrinę ir me
džiaginę paramą.

Fordhamo universiteto seis 
mografas liepos 24 d. parodė, 
kad kažkur už 97 mylių 
New Yorko buvo žemės 
bėjimas.

nuo 
dre-

Tarptautinių Mokyklų 
mitetas pareiškė noro, 
Europos mokyklose pirma 
svetima kalba būtų mokoma 
anglų ar prancūzų kalbos. 
Daugiau balsų pasisakyta už 
anglų kalbą.

Ko- 
kad

DAVID ZINDMAN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

FRED BOSCHEN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.

No.

at 

the

No.

at

the

No.

at

the

No.

Control
Borough of Brooklyn, 

bo consumed off

MILLER
Food Center)

Brooklyn,

at

the

547 Grand

NOTICE is hereby given that License ___
C 405 has been issued to the undersigned 
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 off the 
premises.

IMPERIAL BEVERAGE DISTRIBUTORS, 
INCORPORATED

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

N.

No.

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

& MARY CHENESKI 
Brooklyn, N. Y. T

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHWARTZ 
B—" N. Y. T

t)ri' License No. 
o the undersigned 

~ _2___ .1
Beverage Control Law at 

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

HENRY BEHRENS
St., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KAPPLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
~ __ 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.

GB 685 has

Avė.,
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Philadelphijos Žinios
PASIBAIGĖ VASAROS 

MOKYKLA
nijos, kiti išmoko religijos 
tiesų, kurių neturėjo-progos 
kitur sužinoti.

Liepos mėn. 30 dieną bai
gėsi visų katalikų parapijų 
vedamų vasarinių mokyklų 
pamokos viešųjų mokyklų 
mokiniams, šiais metais Šv. 
Kazimiero parapijoj ši mo
kykla ypač sėkmingai veikė, 
nes buvo pakviestos net 4 se
serys mokytojos ir mokslas 
tęsėsi dviejose vietose, kad 
ir toliau gyveną vaikučiai ga
lėtų dalyvauti pamokose. Ir 
lankė ir džiaugėsi vaikučiai, 
nes išmoko religijos ir galė
jo naudingai praleisti vasarą. 
Be religijos mokykloj buvo 
dėstoma karpyba, lipdyba, iš- 
drožinėjimas. Tarpais vai
kučiai rasdavo gražios pro
gos žaisti bei sportuoti. Kun. 
Klebonas Valančiūnas, Krik
ščioniškojo mokslo Direkto
rius karštai rūpinosi moki
niais, dažnai juos vaišino vi
sokiais gardumynais. Baigė 
su didesniu pasilinksminimu 
- baliuku, galima pasakyk 
nes visi gardžiai pavaišinti. 
Mokiniai l.ah?/^patenkinti to- 

T^^mokslu. Vienas mokinys 
prisiruošė prie pirmos Komu-

NUPIRKS BOMBERĮ

Philadelphijos lietuviai vis 
dar darbuojasi, kad sukeltų 
$400.000 karo bonų dideliam 
bomberiui. Liepos mėn. 31 
dieną bonų vajus buvo Ed- 
gmonto lietuvių Klube. Ten 
parduota už $17.250 karo bo
nų. Komiteto pirmininkas 
Juozas Kavalauskas taip uo
liai darbuojasi, kad per 15 
dienų vienas pats pardavė 
$15.000 karo bonų. Rugpiūčio 
mėn. 1 dieną bonų pardavi
nėjimo vajus buvo Pt. Breeze 
Sekcijoje, ir čia parduota už 
kelius tūkstančius. Rugpiūčio 
mėn. 8 dieną Karo bonai bus 
pardavinėjami šv. Andrie
jaus parapijoj. Bonus galės 
nusipirkti po kiekvienų mi
šių. O po pietų bus prakal
bos ir bonų pardavinėjimas 
naujos bažnyčios salėj 19 & 
Wa llace St. Lietuviai rengia
si, kad kuo daugiausia išpla
tintų karo bonų. Tikrai lie
tuviai dirba, šiame pasku
tiniame bonų platinimo va
juje tarp kalbėtojų bus ir 
Amerikos” redaktorius.

viškai, nors nebaigęs lietu
viškos mokyklos. Jo tėveliai 
Bostone yra biznieriai, laiko 
dvi dideles Foto Studijas. 
Kol jis čia pasiliks, tai vis 
draugaus su lietuviais vy
čiais. Sveikiname vytį karei
vį Kazį Stuką ir linkime ir 
toliau pasilikti ištikimu lie
tuviškumui. Tai tikrai pla
čių pažiūrų jaunuolis.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

NOTICE is hereby given that Licens® 
GB 892 has been issued to the under® 
to sell beer, at retail under Section IM 
the Alcoholic Beverage Control Law! 
385 Sumpter Street, Borough of Broos 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL CHASANOFF 
385 Sumpter St., Brooklyn, N. ’

fONDENTŲ PHD

UŽMUŠO LIETUVĮ

ne-

•EW. 5136 RENGIASI BAZARUI

avalau ska s

■zaleziiy

BANKAS

EMILIJOS GROŽIO

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

LIETb^ GRABORIUS
Lalsniuotas Penn* Ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
laukti? prie manes

01 - 2nd St. 
PhUadelpJt^P&T'

miy<s 
skl "" b91

len* 
buvo 

/ kuriam'

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Plankus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Tel. REgent 8434.

; RICHMOND rOCERy Cq
WHOLESx GR0CERS

Savi^a* Steponavičiai 
PERKAME ČIA TyjĮAjytg SAVUS!

| 3301 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREE PHILADELPHIA, PA.

Telef^s; poplar 3307

t*------

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

>819 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

ir
‘ įlydai

Teko sužinoti, kad kazi- 
• kiečiai labai uoliai rengia- 
Jsavo bazarui, kurs šiemet 

Jus prie mokyklos. Šiemetinis 
P taras bus skirtingas ir vi- 

' .lės gražiai laiką praleis- 
laimėti

A. a. Edvardas Kundrotas
Gimęs 1921 m. rugsėjo mėn 

20 dieną, krikštytas spalių 
mėn. 8 dien. Pradžios moks
lus ėjo šv. Kazimiero parapi
nėj mokykloj, kurią baigė su 
pagyrimu. Aukštesnę mokyk
lą baigė jaunas ir su atsižy- 
mėjimu. Tarp kitko jis labai 
gabus buvo mašinraštyje. Jis 
baibė katal. high school su 
aukščiausiu atsižymėjimu ir 
jo vardas dar šiandien tebėra 
iškabintas garbingoj vietoj, 
nes lig šiol niekas dar nesu
gebėjo greičiau rašyti maši
nėle, kaip a. a. Edvardas. Už 
savo mokslą jaunuolis buvo 
gavęs 3 aukso medalius. Jau
nuolis buvo labai švelnaus ir 
malonaus būdo. Jis turėjo 
daug draugų ir pažįstamų. 
Kaip geras sportininkas bu
vo suorganizavęs būrelį drau
gų bendrai sportuoti ir džiau
gtis gražiai ir padoriai. Jis 
buvo ir geras darbininkas. 
Fabriko savininkai buvo pa-

Liepos mėn. 30 įvyko 
laimė ir lietuvis Pranciškus 
Vaivada, 1305 E. Moyamen- ' 
sing Av. buvo traukinio mir
tinai suvažinėtas. Jis buvo 
nesveikas ir gyveno pas se
serį, kurios vyras neseniai bu 
vo palaidotas. Taip ponia 
Lembutienė pergyvena dvi di 
deles nelaimes trumpu laiku. 
A. a. dažnai eidavo bažny
čion, ir karštai melsdavosi, 
kaip jis suprasdavo. Jau ne- 
bematysim simpatiško sene- 

vanotas lakūno sparnais ir lio skubiai bėgiojant po baž- 
pakeltas leitenantu, šiuo lai- nyčią ir dažnai bučiuojant Iš- 
ku jaunuolis gavo vėl naują ganytojo kryžių, kai velionis! 
paskyrimą. Jis dabar dar to- darydavo. Jis palaidotas t 

rugp. mėn. 4 d.

Lt. Albertas šalnoris
Jaunuolis labai mylėjo orą 

ir lėktuvus bei skraidymą, 
todėl jis įstojo kariuomenės 
aviacijon ir ten mokėsi kade
tų mokykloje, kad pataptų 
lakūnu. Tas gabiam lietuviui 
pasisekė. Prieš kelis mėne
sius jis baigė mokyklą, apdo-

paskyrimą. Jis dabar dar to
liau mokosi vairuoti dides
nius lėktuvus.
Leitenantas Albertas sieloj a 

si savo tarnyba ir visais dar
bais. Vėliausiame jo laiške 
rašo mamai, prašydamas 
melstis, kad jam pasisektų 
baigti naują mokslo kursą. 
Tas parodo, kad jaunuolis, tu 
rėjęs gyvą tikėjimą namuose, 
palaiko tą tikėjimą ir pasiti
kėjimą ir kariuomenėj būda
mas. Jis nieko daugiau savo 
mamytės neprašo, kaip mal
dos ir Dangaus palaimos, nes 
žino, kad tik Aukščiausiam 
laiminant viskas gerai seka
si.

Prieš išeidamas kariuome
nėn, mėgo sportą. Visad tu
rėjo palinkimą ką nors dau
giau išmokti ir taip pasiekti 
daugiau laimėjimo sau ir sa
vo mamytei. Ir tas jam pa
sisekė. šiandien jis jau kari-Įjįs įurį ambicijos būti Phila-

SUŽEISTAS KARYS

Mrs. Verpečinskienė gavo 
pranešimą, kad jos sūnus Pe
tras Verpecinskas, 1321 
Leithgow St. dingęs, bet pas
kutinė žinia, kad jis yra su
žeistas. Mamytė meldžiasi už 
savo sūnaus sveikatą, kad jis 
pagytų ir apsilankytų 
guosti savo mamos.

KRIKŠTYNOS

pa-

Liepos 25 d. šv. Jurgio par. 
bažnyčioje kun. Stasys Luk
šys apkrikštyjo Ričardą Poš- 
ką-Paschall. Jaunojo tėvai 
yra Marijona (Gaidamavičiū
tė) ir William Paschall. Wm. 
Paschall yra ne tik įžymus 
biznierius ir visuomenininkas 
bet ir politikas-šiais metais

Būk dėkingas
Elenutė: Koks niekšas Pau 

liukas. Jis skleidžia apie ma
ne melagingas žinias...

Rožė: Tai būk jam dėkin
ga, kad jis neskleidžia teisin
gų žinių.

Keista
Antanas: Per visą savo gy

venimą valgiau jautieną ir 
dabar esu tvirtas, kaip jau
tis.

Jonas: Keista. Aš nema
ža suvalgiau žuvies, bet ne
moku nei truputėlio vande
nyje paplaukti.

Skanu
Moteris: Kaip patiko bul

vių saladas?
Vyras: Be galo skanus. Ar 

pati krautuvėje nusipirkai?
Melas

Magdė: Kokia tu nelaimin
ga ištekėjusi! žmonės sako
si girdį, kaip per visą savai
tę be pertraukos su vyru ba- 
riesi ir rėkauji.

Agnieška: Meluoja... Jau 
visą savaitę su vyru nė žode
lio nesikalbėjome.

Kreditas
Pranas: (Marytei) Ar pri

minei savo tėveliui, kad no
riu su tavim vestis?

Marytė: Taip.
Pranas: Ir kaip jis atsilie

pė į visą dalyką?
Marytė: Jis nusišypsojo ir 

garsiai tarė: Narsus jauni- 
nikaitis...

Susimaišė
Petras: Ko taip nusiminęs, 

Jonai?
Jonas: Turiu didelę nelai

mę, sumaišiau valandas su 
konjaku.

Petras: Kaip tai galėjo at
sitikti?

Jonas: Nagi taip. Išeida-

NOTICE is hereby given that License' 
GB 4877 has been issued to the underai 
to sell beer, at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3422 Church Avenue, Borough of Broq 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ■

MORRIS SHERMAN
3422 Church Ave., Brooklyn, h

, Dienos nesu- 
.jjotas Lietu* 
-įjybai 500 do- 
‘ujusjauįpu-

Motinai Bor 
Mary’s Villa,

Lietuvių D 
nuotaika ger; 
remia. Kadanj 
madienį, šv lt 
bus. Visi žm< 
išklausyti šv.

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modernllka laidojimo Jrtalra. Di- 
de!5, grrafl koplyOa, erdvi «a!S. pa_ 
kelelvingjlenui suteikiama nakvyne. 

Viską* nemokamai. Kreipkite 
dieną ar naktį.

Kaip pusmetinė Liberty Fe 
deral Savings and Loan 
Association apyskaita paro
do, dabar ta lietuvių įstaiga 
turi kapitalo $882,339.93. Šis 
bankas yra apdraustas US 
valdžios lig $5000.00. Jis mo
ka 3% palūkanų. Banko pir
mininkas yra A. Marcinkevi
čius, o jo vedėjas ir sekreto
rius yra advokatas Cheleden, 
kasininkas yra R. Uzamec- 
kis. Bankas kas mėnesį ski
ria $25.00 War Bond tiems, 
kurie per mėnesį pirko karo 
bonų jų banke. Liepos 31 $25. 
00 laimėjo B. Lembutienė. 
Šis bankas padeda lietuviams 
sukelti $400.000 dėl bombe- 
rio.

F ____JOgTĮSi, ca.1

pirmą dieną vėl galėsi gauti 
tą patį darbą. Bet jis buvo 
ir ištikimas savo krašto my
lėtojas. Kai jam atėjo laikas 
eiti kariuomenėn, tai kompa
nija norėjo paliuosuoti ir ati
dėti, bet jis pasakė, kad jei 
jau atėjo laikas, tai ir eisiu. 
Kariuomenėn išėjo 1942 m. 
rugsėjo mėn. 21 dieną, kai 
tik suėjo 21 metai. Per savo 
neilgą tarnybą jau buvo la
bai daug užsitarnavęs, nes 
buvo pakeltas seržantu ir vi
sų mylimas, štai kaip didžiai 
vertina jį jo dalies kapitonas, 
paduodu jo žodžius: „Jūsų 
sūnus kaip mūsų dalies ka
rys parodė aukščiausį pasi
šventimą savo pareigoms ir 
nusipelnė didžiausią pagarbą. 
Jis buvo karys ir non com
missioned officer tikra pras
me...” A. a. Edvardas buvo 
sužeistas liepos 19 dieną, ei
damas savo pareigas. Tuoj 
buvo pranešta namiškiams 
jo sunki padėtis. Nuvykę ma
ma ir broliukas jau nebegalė
jo susikalbėti, bet jaunuolis 
pažino savus ir apsiverkė. 
Aprūpintas sakramentais, 
nukeliavo amžinan gyveni- 
man liepos mėn. 20 dieną, tą 
pačią dieną, kaip ir gimė.

Buvo parvežtas namo ir 
pašarvotas. Čia aplankė dau
gybė draugų, pažįstamų. Su 
didžiom iškilmėm buvo palai
dotas liepos mėn. 26 dieną, 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Ka
riai paskutiniais šūviais ir 
savo tradicine atsisveikini
mo malda atsiskyrė su savo 
draugu. Pamaldose dalyvavo 
tiek daug žmonių, kad retai 
kada tiek gali susirinkti. A.a. 
mamytė p. A. Kundrotienė 
ir tėvas pergyveno nelaimę 
skaudžiai, bet su gyvu tikėji
mu ir atsidavimu Dievo va
liai. Už jaunuolio vėlę užpra
šyta daug šv. mišių. A. a. Ed
vardas labai karštai mylėjo 
savo mamytę. „Tai mano my
limasis sūnus , kad tik jo gy
vybės užtektų” — baigė mo
tina.

savo 
par- 
dalį, 
karo

lietuviai kopia aukščiau ka
riškame moksle ir pasižymė
jimuose. Jis labai myli 
mamytę, kuriai dažnai 
siunčia savo santaupų 
kuriuos mama paverčia
bonais. Jis buvo ir geras šv. 
Kazimiero parapijos parapi
jietis. Visi jaunuoliai ir pa
žįstamieji sveikina jaunąjį 
leitenantą ir linki jam pasise
kimo ir didžių laimėjimų 
ir visam kraštui.

tėvais buvo vi- 
gerai žinomi vien- 
biznieriai-veikė j ai 
ir Emilė (Katiliu-

sau

MŪSŲ KARIAI

Stanislovas Areskevičius 
išėjo tarnauti Dėdei Šamui 
rugpiūčio 2 d. Jis yra vedęs 
prieš trejis metus Elzbietą 
Agurkytę, žinomą parapijie
tę ir veikėją. Naujasis karys 
yra sumanus ir gabus, todėl 
manoma, kad jam ir krašto 
tarnyboj tikrai seksis. Tarp 
kitko jis yra mokęsis mecha
niko ir mašinisto mokslo. Lai 
mės, naujas kary!

Antanas Jotautas išėjo ka
riuomenėn, palikdamas savo 
šeimynėlę — dukrelę Eleną ir 
žmoną Adelę (Mažeikaitę).

Jurgis Vaitkus taipgi nau
jas karys. Jis paliko savo 
žmoną, kuri pasiryžusi pagel
bėti savo vyrui greičiau karą 
laimėti ir sugrįžti. Ji parda
vinės karo bonus ir ženklus 
prie šv. Kazimiero parapijos.

Jonas Šimaitis jau prane
šė iš mūšio lauko, kad jam 
pasisekė daug laimėti ir tiki
si neužilgo pasimatyti su sa
vais. Mamytė užprašė šv Mi
šių, kad jam viskas pavyktų, 
kaip reikia ir gali būti ge
riausia.

Kazys Stukas — karys iš 
Bostono, dabar studijuoja 
Villanova College. Jis yra 
vytis ir čia susirado vyčių 
3-os kuopos narius ir užmez
gė su jais draugystę. Tai pa
vyzdys, kaip lietuviai jaunuo
liai, priklausydami prie lie
tuviškų organizacijų išmoks
ta branginti lietuviškumą. 
Jaunuolis mokosi karininku. 
Jis taisyklingai šneka lietu-

siekimu mes privalome 
džiaugtis ir linkėti jam ge
riausio pasisekimo. Good 
luck, Willie. i

Krikšto 
siems čia 
genčiai 
Kristupas
te) žemaičiai.

Krikštynų puotoje, tarp ki
tų svečių, buvo Antanas Ka- 
niušis su žmona Julijona; a- 
bu yra vietos veikėjai, biznie
riai. Jų sūnus Edmundas jau
nuolis su akademiniu išsila
vinimu neseniai įstojo į nar
siąją Dėdės Šamo kariuome
nę.

ŽILEVIČIENĖS LAIŠ
KAS

į ^es^ona' rapijų bažny< 
■ olikusią su- J
^visa visuo- val. bus įdo 

Kalbės prez. 
Pennsylvanijo

i iu 11UU.WB fkveiiue, Duivugn ui oruq® . vy « , _ u

County of Kings, to be consumed of dimS Si S6K HUS Harold 
premises. ” j n i . __

NOTICE is hereby given that License 
GB 1121 has been issued to the unden 
to sell beer, at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Lav 
115 Hudson Avenue, Borough of Bro<

ANGELO CASTAGNA
145 Hudson Ave., Brooklyn, N. xiodd., 2 vai. 

'u darže. Visi
dainų. Vakare

Visi lietuvi:
NOTICE is hereby given that Licens if paTCHl mi vvkti i T ,1'pf 
EB 250 has l>een issued to the unden f . ml VyKLl / .LileI
to sell beer, 
the Alcoholic
21 Bridge 
c__ :::
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, 1

r.kurs veda įat retail under Section 1
Beverage Control La ' , nJ“’ 

Street, Borough of BroJ/įimą, raae- 
County of Kings, to be consumed oi , . ,■ žemei, kun

NOTICE is hereby given that Licenj 
EB 1626 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Section Į 
the Alcoholic Beverage Control La 
2916 Avenue I, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRED CORDES 
2916 Avenue I, Brooklyn,

•jjško smako 
^Lietuva ne- 
iraugų, kaip 
ąi Ji laukia 
sgalbos, tad

I; ranką, kad

jaunėje Vil- 
įje.ir visuo-

NOTICE is hereby given that Licen 
EB 603 has been issued to the unde: 
to sell beer, at retail under Section j 
the Alcoholic Beverage Control 
651 Manhattan Aven., Borough of Bn yK®61 
County of Kings, to be consumed j 
premises. 

TILLIE SHAPIRO 
651 Manhattan Ave., į Brooklyn,: 

NOTICE is hereby given that Liceri 
EB 1829 has been issued to the unde • , ,
to sell beer, at retail under Section1 j S. Jonaitis, 
the Alcoholic Beverage Control L _ - . . 
1151 Prospect Ave., Borough of Br -r. SUKISJ 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

FRANK ROBINSON 
1151 Prospect Ave., Brooklyn,)
NOTICE is hereby given that Lice! 
EB 696 has been issued to the und( 
to sell beer, at retail under Section: 
the Alcoholic Beverage Control L 
628 — Wythe Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

JOSEPHINE PONCE 
(MacArthur Coffee Shop) į 

628 Wythe Ave., Brooklyn,)
NOTICE is hereby given that Lice :SVffltČS — 
EB 537 has been issued to the und • u.j • v 
to sell beer, at retail under Section 11 SV. 
the Alcoholic Beverage Control 
237 Sumner Ave. & 732 Greene A 
rough of Brooklyn, County of King 
consumed on the premises.

NAT FETNER į 
237 Sumner Ave. & I
732 Greene Ave. , Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lio 
EB 478 has been issued 9o the un< 
to sell beer, at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control : 
736 Wythe Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumi 
premises.

HERMAN J. STELL J ES & 
FRED C. VOLKMER 

1736 Wythe Ave., Brooklyn

NOTICE is 1 . _
EB 498 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sectid 
the Alcoholic Beverage Control 1 

I 131 Harrison Avenue. Borough of 1 
* County of Kings, to be consume? 
H’ ~' --------

Bet dabar pamiršau, ar aš 
sakiau, kad išgėręs keturis 1
konjakus pareisiu dešimtą 
valandą, ar išgėręs dešimtį
konjakų pareisiu ketvirtą va
landą.

Pranas Bekampis.

Liepos 30 d. viena lietuvių 
šeima gavo p. Viktorijos ži- 
levičienės, kompozitoriaus 
žmonos, laišką, kuriame ji dė 
koja už pareikštą užuojautą 
dėl jos vyro nelaimės. Laiš
kas buvo tokio turinio:

„Didžiai Gerbiamieji: — 
Šiuo noriu pareikšti Tams
toms mano širdingiausią pa
dėką už Tamstų gražią užuo
jautą atsitikus nelaimei ma
no vyrui.

Tamstų nuoširdūs žodžiai 
davė man daug stiprumo ir 
suraminimo.

Norėjau Tamstoms greitai 
pranešti apie mano vyro svei
katos stovį, bet nuolatinis ne- 
atsitraukimas nuo jo nedavė 
man galimybės to padaryti.

Dabar, ačiū Dievui, jau ei
na sveikyn ir gal jau greitu 
laiku pradės su viena lazda 
vaikščioti. Šią savaitę, sulig 
daktaro įsakymu, esame pa
jūryje, kad jis galėtų nors 
šiek tiek atgauti savo jėgas. 
Oras čia yra gražus, tyrus ir 
norėtumėm, jeigu tas būtų ga 
Įima, prisikvėpuoti jo visai 
žiemai.

„Dar kartą dėkodama Tam 
stoms už Tamstų gerą širdį, 
lieku...”

Šančiokas

pjas įteikė:
-Platt, John

lis ir Mrs

V. A.

i bažnyčioje

irapijos pa- 
įrmūsų Pa-

I Lietuvni- 
aai praėjo. 

,ed i palydovų.
'jjo dėl šili-

hereby given that Lie fodl 117 
been issued to the un ,, t

» pagar- 
lionui.

Naujos Knygos
Jau surinktos raidės p. No- 

remo knygos „Timeless Li
thuania” ir manoma, kad už 
kokio mėnesio knyga galės 
pasirodyti.

Jau baigiama rinkti kun. 
Juro leidžiama nauja malda
knygė „Ramybės šaltinis”. 
Jos bus iš karto leidžiamos 
dvi laidos-didesnioji, pilnes
nė, ir, antra, sumažinta, ši 
maldaknygė turės keletą nau
jenybių: duodama lietuviško 
stiliaus iliustracijų, įdėta lie
tuviškai išverstos Mišių mal
dos, kurias kunigas kalba iš 
mišiolo, atlaidų maldos, pa
tikrintos pagal naują popie
žiaus leidinį.

Netrukus pasirodys vysk. 
Bučio knyga apie nuostabiuo
sius Liurdo įvykius.

SEVERINO.” BAŠllltb 
131 Harrison Ave., t Brooklyn; 
NOTICE is hereby priv&n that License 
EB 472 has been issuedi to the undersii 
to sell beer, at retail unutv- Section 10' 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4319 — 18th Avenue, Borough of Brood 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAUL SILVERMAN į 
4319 — 18th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 548 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law i 
3916 — 18th Avenue, Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Del. & Rest.) 

18th Ave., Brooklyn, N.J

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
535 Marcy 
County of 
premises.

535 Marcy

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
1221 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

155 Grand
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
923 Roder Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO EMANUELE
1923 Roder Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS BAUMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

VICTOR LANGER
St., Brooklyn, N. Y. R

R

remti gražų ir 
slą — lietuvi 
Mes lietuviai t 
laikyti; mūsų 
juos remti. At 
tuvių Dieną, r 
savas lietuvis] 
Lakewood gal 
autobusais ir ti 
gyvas, vykime 
ną rugpjūčio 1 
naudingą dart 
Lietuves Sesut 
sišventusiai d: 
Lietuvybę An

Kun.
Koi

ĮVAIRIOS

Minersville, ] 
užmuštas Pran 
čius, kilęs iš Tr 
Buvo apie 50 r 

Kenosha, Wi; 
užmušta Alici 
našlė, 51 metų, 
ju prisipažino 
banas, 25 metų

Plymouthe, F 
nna upėje nuske 
sūnus Juozas, 1

Kingstone, P 
tanas Muckus, I 
veikėjas.

Duryea, Pa., 
palaidotas jūrir 
A. Rutkauskas,

J as ir'gerbiamas, 
dengėsi palaikyti 
tokias bažnytines 
sos būdavo Lie- 
i esame giliai nu- 
įsirties.

J. K.

od Park, Pa.

a Pennsylvani-3916

NOTICE is hereby given that License ntvMn onvIinlrSa 
EB 1627 has been issued to the undersig ““jR apyiHlK.es 
to sell beer, at retail under Section 107' ™ čiomaf- hue ir. 
the Alcoholic Beverage Control Law oltUlCl UllO 11
802 — 64th Street, Borough of Brdok 
County of Kings, to be consumed on | 
premises.

NORW. AM. SEAMEN'S & GJOA. 1 
HOLDING CORP.

802 — 64th St., Brooklyn, N.ij

NOTICE is hereby given that License 1 
EB 702 has been issued to the undersin 
to sell beer, at retail under Section 107 Į 
the Alcoholic Beverage Control Law I 
1052 Flatbush Avenue, Borough of Brookl] 
County of Kings, to be consumed on 1 
premises.

R. & A. DELICATESSEN, INC. ’ 
1052 Flatbush Ave., Brooklyn, N.J

NOTICE is hereby given that License 1 
EB 325 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage 
921 Atlantic Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
921 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License Nj 
EB 1699 has been issued to the undersign! 
to sell beer, at retail under Section 107 I 
the Alcoholic Beverage Control Law į 
83 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklq 
County of Kings, to be consumed on tn 
premises. ___

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Į
NOTICE is hereby given that License. Nt 
EB 261 has been issued to the undersign? 
to sell beer, at retail under Section 107 | 
the Alcoholic Beverage Control Law J 
974 Blake Avenue, Borough of Brookljfl 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave., Brooklyn, N. 1
NOTICE is hereby given that License N< 
EB 450 has been issued to the undersign? 
to sell beer, at retail under Section 107 S 
the Alcoholic Beverage Control Law I 
3501 — Avenue S, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on w 
premises.

JOHN J. MORRIS
3501 — Ave. S, Brooklyn, N. >
NOTICE is hereby given that License N 
C 340 has been issued to the undersignj 
to sell beer, at wholesale, under Section If 
of the Alcoholic Beverage Control Law < 
101 — Cook Street, Borough of Brooklyl 
County of Kings, to be consumed off ti 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
(Lindenbaum Distributors)

101 Cook St., Brooklyn, N. 1
NOTICE is hereby given that License N< 
GB 9930 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, at retail under Section 107 | 
the Alcoholic Beverage Control Law J 
346 Franklin Avenue, Borough of Brookly11 
County of Kings, to be consumed off tn 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. *
NOTICE is hereby given that License N< 
GB 1042 has been issued to the undersign? 
to sell beer, at retail under Section 107 S 
the Alcoholic Beverage Control Law J 
244 — Hoyt Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOM# 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. *

Control Law I 
Borough of BrooklJ 
be consumed on t

CAPASSO ,
Brooklyn, N. |

sl5 d. Jos rengi
me dirba komite- 
Mkim. P. Čės- 

p. J. šukevičius, 
ha. A. Degutis, 
Į? Laumakis, ižd. 
thuskas. Kitose 
h minėtų asme- 
p S. Norbutas,

kos sus 
ligoninė

Chica 
pareišk 
gams 
viduriu 
kyklą I 
kunigai 
svarsto

Eliza 
Jono F 
Afrikoj 
gabus 
lankėsi

Varg 
Seimas 
10 d., ] 
kančia

9 va

pu. L. Pečiuke- 
R Dienos pel
yti seserims ka

kryžiuotojo. 
sJ^kupas Hafey 
^kuriuo prašo 
^jų klebonų ir 
-paraginti žmo- 
•koti Jėzaus Nu 
™ vienuoly- 
p statybai. Sesu- 
P yra per 70, o 
Rbininkų — per 
kaniui sudegus 
pliant grindų. 
Nėjo ir patys 
piečius prašy- 
Rlynui. Iš viso 
p 600 dol. Vi- 
p siųsti Gerb.

administraci-
U Vaičiulai-

JfiTORY 0F
JIN1AN

iliustruota,
Į®yra Lietuvių

Wioriaus kai-
50 eg- 

Hngiau-30c.

apyiHlK.es


Tel. STagg 2 - 5043

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

Notary Public

ema- 
t ne- 
mde-

s. Ar 
tai?

Jau 
žode-

i Pau 
i ma-

Bropklyno ir Queens aps
kričių šeimininkės, kurios tu
ri Victory daržus, pradėjo dė
ti į stiklines vaisius ir daržo
ves žiemos metui.

imin- 
sako- 
avai- 
u ba-

lą ir 
j aū

ėkin- 
dsin-

? pri-
1 no-

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

gos

NOTICE is hereb, gira 4. 
EB 250 has been Jį?, 
to sell beer, at retail JL: 
the Alcoholic Berens* 
21 Bridge Street, X 

County of Kings, to l 
premises.

ANTHONT Uk . 
21 Bridge St,

NOTICE la hereby tha < 
EB 1626 has been taį?? 
to sell beer, at retail a*4 
the Alcoholic Berens 
2916 Avenue I, BcwJ’ 
County of Kings, to be 1 
premises.

FRED COE® 
2916 Avenue L 1

Rugpjūčio.

DABARTINIO KARO INICIATORIAI

narius

bul-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pa.

Atsakymas iš Lietuvos per

Tel. EVergreen 7 - 4335kampis.
J. K.

m.

MUZIKŲ DĖMESIUI

EVergreen 8 - 9770

Chicago, III. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo par., šilu-

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10)

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

C. Or- 
Hotel 

Room,

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

9 vai. ryte šv. Mišios už

NOTICE is herebv
GB 4877 has
J® “’l,h**1;
the Alcoholic BerenJ 
3422 Church Avį^t 

County of Kings, to k 
premises.
3422 ChurchMA^

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

EB 603 has been issued t ■'1 

the Alcoholic Beven® 
651 Manhattan Aven, BeJ 
County of Engs, to be 
premises.

HLUE gm, 
651 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby gfra t 
EB 1829 has been isssd ® 
to sell beer, at retail cį " 
the Alcoholic Beverage 
1151 Prospect Ave., feį 
County of Kings, to be 
premises.

FRANK B0BD83 
1151 Prospect Ave,,

NOTICE is hereby gnu į |®‘ 
EB 696 has been issaed s į, 
to sell beer, at retail ssfe; 
the Alcoholic Beverage fel' 
628 — Wythe Aven®, 

premises. Enw,’k altimore, Md 
JOSEPHINE KP 

(MacArthur
628 Wythe Ave.,

NOTICE is hereby gnu to: 
EB 537 has been isadtrh 
to sell beer, at retail ah 
the Alcoholic Beverage (® 
237 Sumner Ave. A Jg 
rough of Brooklyn, 
consumed on the pnaasa 

NATIENB
237 Sumner Ave. A 
732 Greene Ave. ,

NOTICE is hereby gira to 
EB 478 has been MhA 
to sell beer, at retail sir 
the Alcoholic Beverage (a 
736 Wythe Aven®, Btnto! 
County of Kings, to be 
premises.

HERMAN J. SELI 
FRED C. VQEH

736 Wythe Ave.,

NOTICE is hereby gira ta 
EB 498 has been Ūtr 
to sell beer, at retail uh 
the Alcoholic Berengė 
131 Harrison Avena,! 
County of King?

wood Park, Pa

ūčio-4ugust 6, 1943
NOTICE is hereby 
GB 892 has beento®? 
to sell beer, atJJn-’- 
the Alcoholic BeverJ^ 
385 Sumpter Street°** * 
County of Kings, į, 
premises.

„„ «. Michael 385 Sumpter St.,

NOTICE Is hereby gm.. 
GB 1421 has been S.1* 
to sell beer, at retable 

the Alcoholic Beren»*~ 
145 Hudson Avena, 
County of Kings, tob 
premises.

. ANGELO 
145 Hudson Ave.,

5

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
hest^r, N

Lietuvių Dienos nesu- 
, o užsimotas Lietu- 
tinei Tarybai 500 de
ramos vajus jau įpu- 

Garbė priklauso mūsų 
iams ir profesiona- 

aukas, o likusią su
line, sudės visa visuo-

vių diena įvyks šį sek 
į, rugpiūčio 8 d., 2 vai. 
parapijos darže. Visi 

i dalyvauti ir parem 
inį darbą, kurs veda į 
os išlaisvinimą. Padė- 
ūsų tėvų žemei, kuri 

e kenčia naciško smako 
se. šiandie Lietuva ne- 
resnių draugų, kaip 
os lietuviai. Ji laukia 
i mūsų pagalbos, tad 

ne paramos ranką, kad 
trispalvė laisvai 

^“ai^^L*#0^ ir sostinėje Vil- 
ir Klaipėdoje, ir visuo- 
tuvos kampuose.
ildomai aukas įteikė: 
dol. — Dr. Platt, John 

ir Kanapickas; po 5 
J. Kairis, S. Jonaitis, 

r; 4 dol. — P. šūkis; 
— P. Gudelis ir Mrs

kti kun. 
t malda- 
ialtinis”. 
džiamos 

, pilnes- 
sinta. ši 
lėtą nau- 
etuviško 
įdėta lie- 
išių mal- 
kalba iš 
dos, pa
lą popie-

;silie-

linęs,

jo at-

)jo ir 
auni-

is p. No- 
less Li- 
, kad už 
;a galės

aelai- 
s su

ieida- 
id iš-

, ar aš
keturis 

dešimtą 
dešimtį 
nrtą va-

ys vysk, 
jstabiuo-
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>e undersigned 
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ooklyn, N. Y.
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le undersigned 
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trol Law at 
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umed off the
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ie undersigned 
Section 107 of 
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he undersigned 
Section 107 of 
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sumed off the
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dyn.

Motinai Bonaventūrai, St. 
Mary’s Villa, Elmhurst, Pa.

Lietuvių Dienos komiteto 
nuotaika gera. Visi kunigai 
remia. Kadangi L. D. bus sek
madienį, šv Mišių parke ne
bus. Visi žmonės raginami 
išklausyti šv. Mišias savo pa 
rapijų bažnyčiose. Parke 3 
vai. bus įdomi programa. 
Kalbės prez. A. Smetona ir 
Pennsylvanijos valst. senato
rius Harold Watkins. Bus 
dainų. Vakare bus šokiai.

Visi lietuviai yra ragina
mi vykti į Lietuvių Dieną, pa
remti gražų ir reikalingą tik
slą — lietuvių vienuolynus. 
Mes lietuviai turime juos pa
laikyti; mūsų priedermė yra 
juos remti. Atvykdami į Lie
tuvių Dieną, mes paremsime 
savas lietuviškas įstaigas. Į 
Lakewood galima bus vykti 
autobusais ir traukiniais. Kas 
gyvas, vykime į Lietuvių Die
ną rugpjūčio 15 d. Atliksime 
naudingą darbą. Paremsime 
Lietuves Sesutes, kurios pa
sišventusiai dirba palaikyti 
Lietuvybę Amerikoje—auk
lėja mūsų jaunimą.

Kun. M. Daumantas 
Komisijos narrys

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

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

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

Seimo Rengimo Komisija.

Minersville, Pa., kasyklose 
užmuštas Pranas Levansavi- 
čius, kilęs iš Trakų apskrities 
Buvo apie 50 metų amžiaus.

Kenosha, Wis., liepos 21 d. 
užmušta Alice Kurzilienė,

inčio 2 d. bažnyčioje 
dvi didelės šventės — 

kulo atlaidai ir šv.
o, mūsų parapijos pa-i našlė, 51 metų. Jos užmušė- 

i šventė. Bet mūsų Pa- 
šventės minėjimas bus 
dienį, rugpiūčio 8 d.

bono kun. J. Lietuvni-
idotuvės gražiai praėjo.
didelė minia palydovų.
erokai kentėjo dėl šili-

Ęun. L. Mendelis pareiš- 
dems padėkos žodį už 
imą paskutinės pagar- 
amečiam klebonui.

ju prisipažino Steponas Ur- 
banas, 25 metų

Plymouthe, Pa., Susqueha
nna upėje nuskendo Ribinskų 
sūnus Juozas, 11 metų.

Kingstone, Pa., mirė An
tanas Muckus, L. R. K. Susiv. 
veikėjas.

Duryea, Pa., iškilmingai 
palaidotas jūrininkas Vincas 
A. Rutkauskas, 20 metų. Ve-

(Pradžia 2 pslp.) 
nėms aneksijoms, pirmiausia, 
Lietuvos-Lenkijos padalini
mams. Geopolitiniai fakto
riai, matomai, nėra linkę taip 
greitai keistis. Rugpiūčio 23 
susitarimas davė impulso 
naujam pasauliniam karui, o 
rytinio Baltijos pakraščio gy
ventojams baisiosios tragedi
jos pradžią. To susitarimo 
pasekmės dar ir šiandie nesi
duoda permatomos.

2. Nelauktas posūkis 
Tuometinė Lietuvos koali

cinė valdžia nusistatė laiky
tis griežto neutraliteto, šios 
linijos Lietuva nesvyruoda
ma ir laikėsi, nepaisant, kad 
vieno-kito asmens ir buvo 
mėginta paveikti valdžią ki
taip. Visiems užsienyje bu
vusiems pareigūnams ta pras 
me buvo duotos aiškios ins
trukcijos. Panašią liniją už-

jį iš pasalų pastūmėjusį kid- 
naperį, visą pyktį nukreiptų 
į skaudžiai jį užgavusį stalo 
kampą, šiame atveju j e — 
žiauriąją mešką.

Pik. K. Grinius

vos oktava, rugsėjo 7-15 d. ėmė ir kiti Pabalčio kraštai. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. 
Juozapo par. šv. Pranciš 
kaus novena, Šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretininkų 
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.
Kazii^^ro par., 40 vai. atlai
dai, spalių 3-5 d. tėvas Juve
nalis Liauba.

Chicago, Ill. — Švenč P.
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau
ba.

■Jftin." kiebf oiiVO kos ūgiuose.'''Grįžęs iš Afri- 
rlimas ir gerbiamas, 
įda stengėsi palaikyti 
|>je tokias bažnytines 
, kokios būdavo Lie- 
|Visi esame giliai nu- 
ėl jo mirties.

rsėjusi Pennsylvani- 
lies kasyklų apylinkės 
ių Diena šiemet bus ir- 
piūčio 15 d. Jos rengi- 
iešakyje dirba komite- 
rbės pirm. kun. P. Čės- 

. kun. J. šukevičius, 

. kun. A. Degutis, 
kun. P. Laumakis, ižd. 
K. Rakauskas. Kitose 
ijose, be minėtų asme- 

r' & a. DEUU5-|įrba kun. S. Norbutas, 
. Daumantas, kun. J. 

pnas, kun. L. Pečiuke- 
. Lietuvių Dienos pel- 
tarta skirti seserims ka 
ietėms, pranciškietėms 

saus Nukryžiuotojo.
antono vyskupas Hafey 
tė laišką, kuriuo prašo 
ių parapijų klebonų ir 

Bistentų paraginti žmo- 
ausiai aukoti Jėzaus Nu 
uotojo seselių vienuoly- 
Imhurste statybai. Sesu- 
Imhurste yra per 70, o 

ličių ir darbininkų — per 
Našlaitnamiui sudegus 

ges turi gulėti ant grindų, 
įmigai pažadėjo ir patys 
bti ir parapijiečius prašy- 
kų vienuolynui. Iš viso 

igai suaukojo 600 dol. Vi- 
aukas galima siųsti Gerb.

kos susirgo ir mirė laivyno 
ligoninėje, Brooklyne.

Chicagoje arkiv. Stritch 
pareiškė lietuviams kuni
gams pageidavimą įsteigti 
vidurinę (High School) mo
kyklą berniukams. Lietuviai 
kunigai šį siūlymą rimtai 
svarsto.

Elizabethe lietuviai neteko 
Jono Pečiukaičio. Jis žuvo 
Afrikoje, kautynėse. Buvo 
gabus sportininkas. 1938 
lankėsi Lietuvoje.

■“**jp rili} ‘Riet--------------

Per Raudonąjį Kryžių ga
lima siųsti trumpos, 25 žo
džių, žinelės į Lietuvą, tačiau 
ima daug laiko, kol tie laiš
kai suvaikšto.

Chicagoje gyvenanti lietu
vaitė Monika Nebijonaitienė 
per Raud. Kryžių į Lietuvą 
nusiuntė laišką 1941 m. gruo
džio 10 d., atsakymą gavo šių 
metų birž. 4 d., taip, kad pra
ėjo apie pusantrų metų, kol 
susižinojo su savaisiais Lie
tuvoje.

SEV 
131 Harrison Ave..

NOTICE is hereby gi 
EB 472 has been i 
to sell beer, at retail 
the Alcoholic Beveragt i 
4319 — 18th Avenue, 
County of Kings, to te 
premises.

SAUL SU 
4319 — 18th Ave.,

NOTICE is hereby gira 
EB 548 has been issued 8 
to sell beer, at retail ei 
the Alcoholic Bevenge ( 
3916 — 18th Avenue, 
County of Kings, to to 
premises.

SAMUEL
(Parkview Kotos I* 

3916 — 18th Ave.,

NOTICE is hereby gira I 
EB 1627 has been issued si 
to sell beer, at retail ek 
the Alcoholic Berengs 
802 — 64th Street, fc® 
County of Kings, to h 
premises. ..

NORW. AM. SEAJ©] 
HOLDB'C 

802 — 64th SU

NOTICE is hereby P® ’ 
EB 702 has been tori ® 
to sell beer, at retail ri 
the Alcoholic BeW 
1052 Flatbush Arento w® 
County of Kings, to “ 
premises. 

r _ 
1052 Flatbush Ave., 

NOTICE is hereby Ff ’ 
EB 325 has been tori į 
to sell beer, at retail 
the Alcoholic BerenP 
921 Atlantic Arento 
County of Kings, to * 
Premi^ MICHAEL^ 

921 Atlantic Are..

NOTICE is hereby 
EB 1699 has been i*; 
to sell beer, at retail c- 
the Alcoholic BereoF 
83 Wyckoff Arento 
County of Kings, to ’ 
premises.

KARL 
83 Wyckoff Are., 

NOTICE is hereb!^. 
EB 261 hss been S*. 
to sell beer, at 
the Alcoholic 8®®?^ 
974 Blake Areu* 
County of Kings, w 
pr£n,i5eS- JOSEPH 

974 Blake Are., 

NOTICE is heretiy.^ 

EB 450 has 
to sell beer, at . 
the Alcoholic 
3501 - Aren® k “J 
County of • 
premiseS- JOHN/^ 

3501 - Are. S

NOTICE is 
C 340 has bees J*, 
to sell beer, a •’’L 
of the Alcohote% 

101 - Cook 
County of Hugs, 
premises.

(Undent ‘ 

101 Cook St.____

NOTICE is 
GB 9930 has e? 
to sell the Alcdrito /įįV® 

346 Frankhn 
County of 8™* 
premises, t1' ,■ J

846 Frankn»_^>' 

NOTim2 Fien° egzemplioriaus kai- 

 

toB«ii ^:?^W“-50c., o užsisakant 50 eg- 
the 
244 - 
County of

RIKOS” administraci- 
alite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

yga gausiai iliustruota, 
f 56 pusi, ir yra Lietuvių 
tūrinio Instituto leidinys.

Liepos 26 d. New Yorko 
valstybė šventė 150 metų vals 
tybinio susiorganizavimo su
kaktį. Ta proga buvo sureng
ta vakarienė, kurioje dalyva
vo aukštieji valstybės parei
gūnai.

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

Į rugsėjo vidurį lenkų ka
riuomenės monolitinis valdy
mas, atrodė, pakriko, mobili
zacija nepataisomai suardy
ta. Vokiečiai nesulaikomai 
veržėsi Lenkijos gilumon. Su 
kiekviena diena katastrofa 
ryškėjo vis daugiau. Pietuose 
vokiečiai jau siekė Vislos, o 
šiaurėje, iš Rytų Prūsų pu
sės, begaliniai svarbi Narevo 
-Bugo riba atrodė lenkams 
galutinai prarasta. Keliai į 
lenkų užnugarį vokiečiams bu 
vo atdari. Von Kuechlerio 
grupė nesulaikomai veržėsi 
Lietuvių Brastos linkui.

Šių aplinkybių akivaizdoje 
Stalinas nutarė eiti atsiimti 
savo grobio. Rugsėjo 17 švin
tant, visa rytų siena, pradė
jo veržtis rusų avangardai. 
Silpnutė generolo Anderio 
(dabartinio lenkų Artimųjų 
Rytų kariuomenės vado) prie 
danga ilgai laikytis negalėjo. 
Šis rusų žygis buvo staigme
na ne tiktai lenkams. Juo bu
vo nustebinti ir yokiečiaL. |x 

iviaTT rus aiT^ūImaŪSilK1,"^ ūvo 
žadėję pulti lenkus sutartai 
su vokiečiais rugsėjo 1. Rug
sėjo 17 vokiečiai rusus paju
dant tikrai nesitikėjo... Iš čia 
ir vokiečių beatodairinis žy
gis net į Lietuvių Brastą, ku
ri pagal rugpiūčio 23 susita
rimą turėjo priklausyti ru
sams.

Susidarė visiškai nauja ir 
nelaukta padėtis. Reikėjo 
griebtis skubių priemonių 
naujai skiriamajai linijai 
nustatyti.

Tuo metu vokiečių avan
gardai buvo nužygiavę ne tik 
už Vislos, bet vietomis ir į 
rytus nuo Bugo ribos. Mas
kvoje užsimezgė naujos kal
bos. Vokiečiai rusams pasiū
lė skiriamąja upe Būgą, ta
riant, pareikalavo sau palik
ti didžiulius etnografinės Len 
kijos plotus su maždaug pen
kiais milijonais gyventojų. 
Rusai gi mainais pareikalavo 
Lietuvos. Reikalą teko spręs
ti greitai, nes abi kariuome
nės žygiavo vis į priekį ir jei 
ne šiandie, tai rytoj turėjo su 
sitikti. Dėl neaiškios padėties 
galėjo kilti incidentų.

Šiame laikotarpyje busi
mieji istorikai, greičiausiai, 
kiek ilgiau sustos ties vadi
namuoju Dancigo epizodu. 
Mat, apie rugsėjo 20 į Danci
gą atvyko Hitleris su svar
besniais patarėjais. Ten tai 
ir susitelkė vadinamojo antro 
jo vokiečių-rusų susitarimo 
metmenys. Kai kurių anuome 
tinių reiškinių šviesoje, gali
ma nesvyruojant tvirtinti, 
kad vokiečiai nenorėjo iš sa
vo nagi} išleisti Lietuvos. Ta 
prasme, reikia manyti, jie da 
re, ką galėjo. Apie tą laiką 
net buvo pasiruošę išsišaukti 
tuometinį Lietuvos užsienio 
reikalų minister} Juozą Urb
šį. Spėjamai, Lietuvos-Vokie- 
tijos „saitams” eventualiai 
sukonsoliduoti. Sakau „spė
jamai”, nes tikrovėje šio vizi
to tikslas taip ir liko neišaiš
kintas. Į ministerio Urbšio 
natūralų prašymą prelimina
riai suprecizuoti vizito tiks

lūs, p. von Ribbentrop taip ir 
nesiteikė atsakyti. I I

Ta proga reikia pasakyti, 
kad kai kurie objektyvume 
mažiau užinteresuoti asmens 
dar ir šiandie bando ministe- 
riui Urbšiui kaltės šešėlį 
mesti. Girdi, dėl jo rezervuo
tumo ir nenoro skubėti Lie
tuva liko rusams priskirta. 
Yra tai tuščias, nieku nepa
grįstas kaltinimas. Tiesa, šios 
naujos krizės metu vieną gra 
žią dieną į Dancigą liko sku
biai iškviestas tuometinis Lie 
tuvos Pasiuntinys Berlyne 
pik. K. Škirpa. Bet tik tam, 
kad už 24 valandų ir vėl grįž
tų atgal Berlynan. Mat, į pro
tarpį krizė išsisprendė žino
ma prasme, be to,kad Lietu
vos pareigūnai savo reliaty
viu svoriu ką nors čia būtų pa 
veikę. Matomai, vokiečiams 
kitos išeities nebuvo, nes kas 
gi matė vokietį geruoju nuo 
ko nors atsisakant.

Iš vokiškos sferos įtakos i 
Lietuva liko galutinai perkel
ta į rusiškąją sferą. Tikrąją 
šio perijodo užkulisę sužino
sime gal kiek vėliau, kai pa
tys dalyviai pradės rašyti sa
vo atsiminimus. Reikia ma
nyti, kad ilgai laukti nerei
kės.

Mano nuomone, galutinį 
sprendimą čia iš dalies pavei
kė gal geopolitiniai, sakyčiau, 
strateginiai faktoriai. Naujų 
planų perspektyvoje (mat, 
vokiečiai ruošėsi „all out” 
veiksmams vakaruose) vokie 
čiams buvo saugiau rusus tu
rėti Bugo nei Vislos riboje. 
Kitaip kalbant, vokiečių stra
tegai laikė rusus sau mažiau 
pavojingais Lietuvoje, nei 
Lenkijos širdyje. Viskas, ži
noma, lėmė išeinant iš pačios 
Vokietijos saugumo.

Ministerio Urbšio kriti
kams vertėtų atsiminti, kad 
vokiečiai tokias problemas, 
paprastai, sprędavo patys, | ar šaulių grupės, viso per 16,- 

ausdami. <000 žmonių ir jie ginkluoti

Škotijos Lietuvių 
Jaunimo Taryba

Seniai lietuvių jaunimas 
Škotijoje sudarė savo centra- 
linį Komitetą ir padavė Tarp
tautinei Jaunimo Tarybai Bri 
tanijoje pareiškimą, kad lie
tuvių jaunimo atstovais buvo 
pasiūlyta: M. Bajorynas, S. 
Prapuolenytė, J. Liūdžius, K. 
Valaitis ir M. Kalinauskaitė. 
Iki gegužės mėn._ pabaigos 
dar nebuvo gautas atsaky
mas. Turima pagrindo many
ti, jog čia turi įtakos politi
nės kliūtys...

kariauja su visais, kas tik 
juos skriaudžia: su naciais ir 
su partizanais, o abeji — de
gina ūkininkų sodybas ir 
šaudo. Bolševikų partizanai, 
turėdami sunkumų su mais
tu, plėšia tuos pačius ūkinin
kus, kurių „vaduoti” jie at
vykę. Gyventojams susidaro 
nepakenčiamai sunki padė
tis: jie turi apdirbti savo 
ūkius ir dar su ginklu ranko
se juos apginti.

Lietuvis karininkas USA 
aukštojoje mokykloje.

Partizanai ir agitatoriai 
Baltgudjoj, Ryt. Lenkijoj

Lenkų oficiozas Londone 
birž. 1 d. rašė, kad Baltgudi- 
joje, Rytinėje Lenkijoje (o 
tuo posakiu jie apima ir Vil
niaus kraštą) sovietai yra 
nuleidę daug parašiutininkų, 
kurie naikina vokiečių kari
nius įsistiprinimus. Negalė
dami sugauti rusų partizanų, 
naciai skriaudžia, baudžia ir 
šaudo tų apylinkių ūkinin
kus. Bet tie bolševikų parti
zanai ne vien kovoja su vo
kiečiais: jiems pavesta pa
rengti kraštą naujai komuni
stų tvarkai. Kadangi tų kra
štų ūkininkai nieko nenori 
žinoti apie bolševikų tvarką, 
tai atvykėliai ir juos skriau
džia, taip, kad gyventojai 
kenčia ir nuo nacių ir nuo 
naujų atėjūnų. Kad apsaugo
tų savo turtą ir ūkius, gyven
tojai sudarę apsaugos dali
nius.

Lenkai tvirtina, jog Voly- 
nijoje veikiančios Savisaugos

Lietuvos laivyno kapitonas 
P. Labanauskas dabar gyve
na Pasadena, Calif., Sunkiu 
darbu užsidirbdamasdėšų, tę
sia mokslą technologijos in
stitute. Jau baigė penkių me
tų kursą, o nuo liepos 1 d. pra
dėjo naują kursą toje moky
kloje, kur drauge mokysis su 
1,000 laivyno ir 600 aviacijos 
karininkų.

Nežiūrint sunkaus darbo to 
je mokslinėje įstaigoje ir ne
žiūrint įtemptų darbo lėšoms 
įsigyti, kap. P. Labanauskas 
dar randa energijos laikyti 
paskaitas apie Lietuvą.

Prof. B. L. Wright globo
jamame seminare, jis skaitė 
paskaitą apie imigraciją iš 
Baltijos valstybių, gaudamas 
aukščiausį pažymį ir pagy
rimą. Be paskaitų kolegoms, 
jisai laikė paskaitą ir vienai 
politinių studijų draugijai 
apie Lietuvos kovas dėl lais
vės.

Pilietybes Pamokos
--------- .kkelbė,

Gražiai išleista k trauk- 
„Pilietybės Pamoko^0 svar; 
ma gauti „Amerikoj? ru®ai 
mstracijoje 222 
Brooklyn, N. Y-,2~ .

Tam įrodymu gali i nors 
ir Klaipėdos finalas.

Apskritai, anų dienų įvy
kius sveika analizuoti išei
nant iš bendros padėties. Ben
drame įvykių fone Lietuva 
buvo tik nedidelis žirnelis, 
juoba, kad vokiečiai jau papil 
domai save kreditavo didžiu
liais plotais su 5,000,000 gy
ventojų.

Tolesni įvykiai visiems ge
rai žinomi: rugsėjo 27 Ri
bbentrop antrą kartą nuskri
do Maskvon. Ten galutinai bu 
vo susitarta visa eile svar
bių klausimų. Tame skaičiu
je ir Sovietų įgulų klausimu 
Pabaltijy. Ten buvo duotas 
impulsas ir rusų ginkluo
tiems mėginimams Suomijo
je.

Trumpai kalbant, antras 
vokiečių-Sovietų susitarimas 
Lietuvos likimą lėmė iki pat 
1941 metų birželio 22, tame 
skaičiuje ir sovietų okupaci
ją. Mat, vokiečiams rūpėjo 
galimai greičiau išspręsti va
karų kompleksus, pirmon ei
lėn - Anglija. Su rusais jie ti
kėjosi atsiskaityti vėliau, 
greičiausiai 1940 metais, kai 
Anglija turėjo būti paklup- 
dyta. Likimo buvo lemta ki
taip — Anglijos nepaklupdę, 
už 20 mėnesių vokiečiai buvo 
priversti pradėti rytų kam
paniją. Ši kampanija tebesi
tęsia ir šiandie.

Šiaip ar taip besvarstant, 
mums, Pabalčio gyventojams 
ar iš jų kilusių ainiams, pra
vartu atsiminti, kad šio karo 
tiesioginiu iniciatoriumi yra 
vokiečiai ir tik vokiečiai. Tie
sa, Lietuva begaliniai nuken
tėjo nuo sovietų. Kiek ilges
nė Sovietų okupacija, tikriau
siai, būtų reiškusi galutinį 
tautos išnaikinimą. To nepai
sant, mūsų tragedijoje yra 
du veikiamieji ir neišskiria
mi kaltininkai: vokiškieji na
ciai ir rusiškieji komunistai. 
Linksniuoti antruosius, pa
mirštant pirmuosius, būtų is
toriniai neobjektyvu. Toks 
protavimas prilygtų mažam 
vaikui, kuris, užuot kaltinęs

Brooldyno Lietuviai Crabof&ė

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(PrieS pat ApreUUdmo bat.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikitynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Gatvė

Miestas nr.

pliorių ar daugiau—30c. Valstybė

Joseph Le Varuįp
Lalsnluotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y. r
_________________ /O

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejuuhur w.
VERONICA R. VALANTIEJUS • . ...įninkąs rinki

LAISNIUOTAS GRABORIUSsusirinkime pa
GENERAL INSURANCE AGIs uždarytų Aus-

54.41 _ 72nd Street, .hunistų partiją,
^grąžintas į vyriau-
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DIDŽIULIS SMAGUS

ANGELU KARALIENES PARAPIJOS

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

GRĮŽO ARKIVYSKUPAS

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Metinis Piknikas
Sekmadienį,

Rugp. -Aug. 15,1943

Karališkos šeimos rinkimai, šokiai ir kitokios įvairybes

Šv. Jurgio Parapija

Kun. Prano Bulovo primicijos
Rugpiūčio 15 d., per žoli

nę, naujai įšventintas kun. 
Pranas Bulovas, Marijonas, 
laikys pirmąsias šv. Mišias 
šv. Jurgio par. bažnyčioj, 11 

ryte, per sumą.
baliukvasarog šventadienių pa

nes visi!jog pakeistos> suma bū- 
. . v?al. ir po tam atkalba- 

. . 0 ._u. Sena ir suteikiamas pa
peruose prie ]mag 0 n val būna

x>s mišios, šią ja tvar- 
^ės labai patenkinti, 

WDEW. 5136 daugiau atsilanko 
iKiamas palaimi-

Piknike nuotaika buvo la
bai jauki, smagi. Grojo J. Avi 
žonio orkestras, žmonių atsi
lankė apie 900.

Nepasiimtas laimikis
Piknike leista graži maisto 

ir gėrimų pintinė, kuri atite
ko Nr. B 79. Kas turi tokio 
numerio kortelę, tegu krei
piasi: J. Staškus, 429 36 St., 
Brooklyn N. Y.

Angelų Karalienės 
Parapija

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

TeL EVergreen 7-68
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais užd

Bayonne, N. J

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

AKKIV

MAISTO KALENDORIUS

Tel.

ROCI

D

Entered as Sect 
Office at BrooP

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

atrodo didesnis todėl, kad į 
kariuomenę yra išėję apie 
600,000 jaunų miesto gyven
tojų.

Rugpiūcio-August 6 AMERIKOS
LEKŲ VL

KULTOR]
SAV

EINA KA

stūmęs. Tada policininkas pa
leido šūvį į bėgantį negrą ka
rį ir jį sužeidė; po to negras 
karys buvo suimtas ir nu
gabentas į ligoninę. Tuojau 
Harleme paleisti gandai, kad 
policininkas nušovė negrą 
karį prie jo motinos. Gatvėse 
pasipylė minios negrų triukš
madarių. Policininkai gatvė
se užpuldinėti, krautuvės plėš 
tos, automobiliai gatvėse 
perversti ir uždegti ir t. t.

Į riaušių vietą tuojau atsi
skubino miesto mayoras La 
Guardia, kurs pats vadovavo 
policijai. Mayoras per radiją 
kelis kartus kreipėsi į Har
lemo gyventojus grįžti iš gat
vių į namus ir ramiai užsilai
kyti. Triukšmas tęsėsi visą 
naktį iki 8 vai. ryto. Paga
liau, viskas aprimo. Riaušes 
malšino apie 6,000 policinin
kų. Apie 500 asmenų yra su
imtų, kurie kaltinami plėši
mu, triukšmo gatvėse kėli
mu ir kt.

Riaušes malšinti padėjo ir 
patys negrai, kurie noriai sto 
jo policijai į talką. Yra susi
daręs negrų ir baltaveidžių 
komitetas, kurs stengiasi vis
ką padaryti, kad ateityje to
kių riaušių New Yorke dau
giau nebūtų.

—Šv. Rožančiaus ir šv. Ci
nos draugija rugpiūčio 15 d. 
turės parapijos darže savo 
pikniką. Pradžia 3 vai. popiet.

—Liepos 25 d. pakrikštyta 
Louise Marie Krupinskaitė, 
duktė Juozo ir Konstancijos 
(Vaivadaitės) Krupinskų.

— Rugp. 1 d. Harrisone 
kun. M. Kemėžis pakrikštijo 
savo brolio Juozo dukterį 
Irenos — Veronikos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Veroni
ka Kemežytė ir Eugenijus 
Bezgila. Krikštynų puoton | 
buvo atsilankę kun. St. Sto
nis, kun. Ad. Jeskevičius. Lin 
kime naujai lietuvaitei svei
kai augti!

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Tel. EVergreen 8-92 

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

Šventadieniais susi

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

ji „New York 
’toin. N. Pakal- 

Lietuvių Ta- 
4o, laišką, ku- 
Lietuvos it jos 
ųlaisvės ir ne- 

jį byla. Jame 
pabalčio kraš- 

j nepalaužiamai 
iams pavergė

me jie bijo ir 
ių šūvių gar- 

$ Sąjunga vis 
$ pavergti Pa-

Birželio J 
kivyskupijc 
čiose buvo j 
čiai Lietuv: 
sušelpti, ši 
ta lietuvių 
prašymu ir 
mas J. Wal 
tarimu-

Lietuvių 
čiose surin 
skirose pai 
Harrison - 
beth — $3 
225.17; Ne 
Jersey Cit;

Priėmęs 
suaukotas 
Thomas J. 
savo auką 
naši, tiek 
arkivysku]

t N. Pakalnio 
, kad Pabal- 

įilaisvinimo vil
kto Čarteryje ir 

velto pareiš- 
i būti „niekur 

jbejonės apie A- 
ių kare pasiry

žti laisvę visoms 
Botoms. - 
reiškiamas pa- 

tod Sovietų Są- 
savo impe- 

ykimų Pabalčio 
rrilgiu, išlaisvin- 

Pabalčio kan- 
iij ir pritartų 
ijai ir Estijai 

Tautas priimti.
I-

to N. Pakalnio 
nė viena raide 

ija, Nė mažiau- 
prieš tautų vie

ns įdėtas, at-

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- i 
kalams; jei tuo tkslu cukraus 
neužtektų, racionavimo tary
ba gali duoti leidimą dar 15 
svarų nusipirkti.

Mėsai ir riebalams (svies
tui, sūriui, kenuotai mėsai ir 
žuviai, kondensuotam pienui) 
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.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooker

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. Subatienė,.
Apskr. pirmininkė.

Anglijos Lietuviai 
Turės Seimą?

Rochest 
d. čia įvyl 
riaus sure 
na, dešimt 
tu užbaig 
simota Li 
rybai pai 
nusistaty 
lerių, o su 
tai doleri1

Į Lietu 
buvo atv 
Tautinės 
kas, pulk 
nius. Jis 
lietuviam 
vos žmor 
vėje esar- - —

Nuo? 
jaunina 
čių Dvi 
dalyvau 
Konferėm 
rugpiūčio 
Douglas Hol 
Pradžia 9:3 
dienį pradžia

Laukiame su 
patarimais ir pi 
vos Vyčių

LAUKIAMAS PIKNIKAS -
lame Amerikos

Liet. Vyčių C
IQ) I

piknikas
ęsKlas- vėlu ė] e į jJSngų ujmriio Švč. Iriuomenės stovyklas, sužeis-

vai lais’v

ZlAPARDUOD

TĖVAI KARIUOMENĖN

Gražus spaudos darbas

kurie yra žemės ūkyje ir ka-|’.’ “ .
rinėse dirbtuvėse; po to bus 3° atvaizdus Dariaus ir Gire- 
atsižiūrima, kad šeimoms ne- n0; Primindami jų mirties 
susidarytų nepakenčiamų sukakt!' P°ra le"k’lrlal1kras-Maspetho Žinios
sunkumų.

394-398 Broadway, Brooklyn,

savo

sky-

HARLEMO RIAUŠĖS

C

E. M.

nu-

PRIEŠ VICEGUBERNATO-
RIAUS NAUJUS RINKIMUS

New Yorko vicegubernato- 
riui Thomas W. Wallace mi-

Kelias į pergalę yra 
tiestas Karo Bonais.

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

*5

Iki šiol Long Island saloje 
vėžiai buvo antraeilis valgis 
Šiandien tie „biaurūs” sutvė
rimėliai pasirodo skaniausia 
prabanga.

DAUGIAU GIMIMŲ 
...IR MIRIMŲ

N. Y. LIETUVIŲ TARYBA 
DALYVAUS KONFEREN

CIJOJ

Parapijos metinis piknikas 
-didžiulis išvažiavimas-bus 
rugpiūčio 15 d., didžiulėje

Teikiamas 
patikrinimas, 
AKINIAI x 
kainomis pagal jų rūšii

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40 i

Šelpia Rygos ir Gardino lie
tuvius

Stenger & Stenį
OPT OMETRISTAS — O

Parapijos metinis piknikas 
bus rugpiūčio 22 d. Klasčiaus 
parke. Parapijiečiai jau da
bar ruošiasi ir kviečia 
pažįstamus atsilankyti.

Penktadienį, rugp. 6 d., 
7:30 vai. vak. mūsų bažnyčio
je bus Šventoji valanda.

ra

žodžiais nelahuS
u 

me. Pirkime Karo Bo

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKAND 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas viso 

gSrlmų

Juozas Zeidat
411 GRAND STR

BROOKLYN, N. Y

lems patiko tas 
pėsi, mielas skai- 
jis baisiai suju
dus lietuvius, 
savo pragaištin- 

us aplink ko-

'telba apie jau- 
. Bet už ką 
kariai ko- 

k miršta? Ar 
Jiena dalis pa- 

o niekam 
^padariusios 

atiduotos 
jams? 
branginame

^tuviai dirbo 
ei,kaikomu- 
karinės prie- 

fcpriėmimą, kai 
imo reika- 

dirbtuvėse, 
šūkavo „The 

J'’4 coming".

avalaus \
-ugp. 15 d. suma bus 

ne 9 vai. Tuoj po su- 
Laisniuotai Peipus teikiamas jauno ku- 

 

▼aiĄmonėms palaiminimas. 
Nuliūdimo v gi Pietūs primicijan- 

lauktis prieVbti įvyks tuoj po su-

13

ciaus salėje ir parke parapi
jos metinis piknikas praėjo 
labai gražiu pasisekimu. O- 
ras pasitaikė labai patogus, 
tad parapijiečiai ir jų drau
gai gausiai suplaukė.

Karališkos šeimos rinki
mai buvo gyvi. Parko aikšte
lėje pravesta linksma dalis, 
kurioje pasirodė parapijos 
mergaitės ir bemiukai-mar- 
šavimu, bėgimais, pyragai
čių valgymu, skubiu limona
do gėrimu ir kitais „triksais”. 
Šiai programai vadovavo p. 
BrundžaE

Karalienės rinkimus laimė
jo Katarina Vaitkevičienė, 
surinkusi 15,729 balsus; se
kanti kandidatė daugiausia 
balsų gavo — Jadvyga Staš- 
kienė. Karaliaus garbė atite
ko Aleksandrui Spaičiui (ga- 

keieiviir2,419 balsų; vienas asmuo 
VJ-Mvo surinkęs 5,248 balsus, 

bet jis nuo „karaliaus sosto” 
atsisakė). Karalaite išrinkta 
Konst. Raskevičiūtė (surinko 
3,348 balsus), o karalaičiu — 
Antanas Daukantas (gavęs 
2,980 balsų). Karališkoji šei
ma buvo kleb. kun. Paulonio 
gausiai apdovanota ir iškil
mių drabužiais aprengta; sa
lėje surengtas iškilmingas žy
giavimas, maršui grojant.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Šv. Vardo Draugijos narių 
bendra šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, rugp. 8 d., 9 vai. 
mišių metu. Visi parapijos 
vyrai kviečiami kartu su 
Draugija eiti prie šv. Komuni 
jos. Susirinkimo nebus.

Panelės. Piknikas bus Klas- 
čiaus parke. Bilietai į pikniką 
bus 50'c. Prasidės 1 vai p. p. 
Be visokių kitų pamarginimų, 
bus renkama karališka šei
ma, kurios kandidatai jau uo
liai darbuojasi — renka sau 
balsus ir draugus, kurie sten
gsis savuosius pravesti — iš
rinkti.

Iki šiol, be minėtų, jau lai
krašty, naujų kandidatų ne
pasirodė. Mat, kai kurie jų 
tik išvažiavime papils savo 
surinktų balsų skaičių. (Bi
josi didelės kompeticijos). 
Vistiek, laukiame rugp. 15 
dienos ir visų parapijiečių at
silankant į pikniką.

tųjų ligonines, kapines. Papa
sakojo ir apie savo atsilanky
mą pas Popiežių Pijų XII.

Savo pasikalbėjimą su spau 
dos atstovais baigdamas, ar
kivyskupas pareiškė savo pa
geidavimą, kad Italija priim
tų Sąjungininkų pasiūlymus 
taikai.

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres- 

bargenų: vienos, dviejų 
\nų ir didesnių namų.

X MACHULIS

(Pi-

ESTATE & 
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nvay Station)
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Porciunkolo atlaidai pra
ėjo labai gražiai. Pasitaikė 
labai geras oras, o misijonie- 
rius kun. Kidykas pasakė tu
riningus pamokslus.

Choras, vadovaujant varg. 
P. Dulkei, labai gražiai sugie
dojo naujus Švč. Panos miš
parus, už ką klebonas kun. J. 
Aleksiūnas iškėlė chorui ma
lonias vaišes, kuriose ir jis 
pats dalyvavo. Dalyvavo ke
turi svečiai vargonininkai: 
garsiabalsis S. Stankevičius, 
S. Sokodolskis, A. Kamins
kas ir J. Jankus. Moterų bal
suose gelbėjo V. Tamkiūtė, 
L. Juodytė, P. Starkiūtė, M. 
Dulkienė su sūnum, M. Bu- 
jokienė, o įžymiosios sopra
nų solistės Ona Ginkuvienė, 
A. Kizienė, Lašaitė ir kitos 
visą giedojimą vainikavo. Bo 
sai vargonininkai galingai ir 
gražiai giedojo.

Tikrai buvo malonu daly
vauti pamaldose.

Ten buvęs

Rugpiūčio 3 d. įvykusiame 
susirinkime New Yorko Lie
tuvių Taryba nutarė dalyvau 
ti Amerikos Lietuvių Konfe
rencijoje, kuri įvyks rugsė
jo 2-3 d. d. Pittsburghe. Tuo 
reikalu susirinkime pačiai iš
sikalbėta ir, niekam priešin
gai nepasisakius, nutarta 
siųsti savo atstovus.

New Yorko Lietuvių Tary
bos atstovais išrinkti kun. 
Norbertas Pakalnis, Ieva Jan 
kienė ir adv. Kostas R. Jur- 
gėla.

Metinis Tarybos susirinki
mas įvyks rugsėjo 26 d., sek
madienį, 3 vai. popiet, Ap
reiškimo par. mokyklos mu
zikos kambaryje. Visos Ta
rybai priklausančios draugi
jos prašomos pasirūpinti, kad 
jų atstovai dalyvautų meti
niame susirinkime, kurs bus 
labai svarbus daugeliu atž
vilgių.

Rugpiūčio 1 d. New Yor- 
kan grįžo arkivyskupas Fran 
cis J. Spellman, išbuvęs toli
mose kelionėse nuo šių metų 
vasario pradžios. Rugpiūčio 
2 d. arkivyskupas priėmė 
spaudos atstovus, kuriems 
perskaitė savo iš anksto pa
ruoštą pareiškimą. Jis atsi
sakė atsakyti į bet kokius 
korespondentų paklausimus. 
Jis pareiškė keliavęs kaip pri 
vatus Amerikos pilietis ir 
kaip Amerikos kariuomenės 
katalikų Kariškas Vikaras.

Kelionėje arkivyskupas pra 
buvo beveik šešis mėnesius. 
Lėktuvu jis aplėkė 45,585 
mylias. Jis norėjęs nuvykti 
į Indiją ir Kiniją, bet nebe
turėjęs laiko. Iš viso kelionė
je jis manęs prabūti tik tris 
mėnesius, o išbuvo dvigubai 
daugiau. Jis aplankė Ameri
kos kariuomenės dalinius Eu
ropoje, Azijoje, Afrikoje ir

met rudenį turės būti naujo 
vicegubematoriaus rinkimai. 
Valstybės sekretorius Curran 
kreipėsi į vyr. prokurorą nuo
monės.

Valstybės vyr. prokuroras 
Goldstein išaiškino, kad kon
stitucija nenumato viceguber 
natoriaus rinkimų mirties at
sitikimu ; vicegubematoriaus 
rinkimai galį būti, kai pasi
baigs gubernatoriaus tarny
bos laikotarpis. Iki tol, rei
kalui esant, vicegubernato- 
riaus pareigas eis valstybės 
senato pirmininkas.

Manoma, kad su šia nuo
mone nesutiks demokratų 
partijos komitetas, kurs nori, 
kad šių metų lapkričio mė
nesį būtų nauji viceguberna- 
toriaus rinkimai. Kadangi 
valstybės administracija iš
rinkta pernai visa respubliko 
niška, todėl demokratams 
svarbu išmėginti savo jėgas 
šiais metais. Ginčas gal bus 
galutinai išspręstas valsty
bės aukščiausiame teisme.

Rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
vakare, New Yorko Harlemo 
dalyje, kur beveik išimtinai 
gyvena negrai, kilo didelės 
riaušės, kuriose šeši negrai 
užmušti, keli šimtai sužeis
tų, jų tarpe apie 40 policinin
kų.

Riaušės kilo dėl labai men
kos priežasties. Vienas poli
cininkas viešbutyje norėjo 
suimti vieną negrę, kuri kė
lusi triukšmą. Kai policinin
kas norėjo areštuoti, jį puo
lė vienas karys negras ir per-

Smagaus laiko sekmadie
niais praleidimo mėgėjai kvie 
čiami atsiminti, kad rugsėjo 
12 d. Klasčiaus parke turėsi
me labai smagų ir didelį pik
niką. Bus tai vasaros laiko 
tarpio užbaigimas.
_Šį laukig^ą pikpJVa. ruošia 

Federacijos New Y’orko ap- ‘ 
skritis. Plačiau apie jį bus i 
rašoma ir kalbama vėliau. Da J 
bar svarbu įsidėmėti, kur su
sitiksime rugsėjo 12 d. po
piet. Niekur kitur, kaip tik 
Federacijos piknike!

Jau 1938 m. Glasgowe įvy
ko pirmasis Didž. Britanijos 
lietuvių seimas. Tada buvo 
numatyta, kad sekantis lietu
vių seimas bus sušauktas už 
penkerių metų, Londone, tai- 
gi-pripultų šiemet.

Š. m. birželio mėn. 20 d. į- 
vyko Londono Lietuvių Fede
racijos Tarybos posėdis, ku
riame buvo svarstytas ir sei
mo klausimas. Karo metu 
tam yra daug sunkumų, bet 

.Tsalštn W iy-ju ^2 
■dos lietuviškam reikalui. Nu
tarta atsiklausti visų Didž. 
Britanijos lietuvių kolonijų, 
kokia tuo reikalu jų nuomo
nė.

Su Londono lietuviais pa
laiko glaudų ryšį ir Škotijos 
lietuviai.

Iki šiol kariuomenėn nebu
vo imami tie jauni tėvai, ku
rie buvo susilaukę vaikų prieš 
1942 m. rugsėjo 15 d. Bet nuo 
spalių 1 d. bus pradėti imti 
kariuomenėn visi tėvai iki 38 
metų amžiaus, nežiūrint jų 
šeimos vaikų skaičiaus. Ma
noma, kad tokių tėvų šiemet 
bus paimta apie 300,000. Iš 
viso 3-A klasėje užregistruo
tų tėvų yra apie 6,660,000. 
Visi jie dabar bus perklasi- 
fikuojami.

Parenkamosios Tarnybos 
viršininko gen. Hershey įsa
kymu, civiliame gyvenime pa
liks pirmoje eilėje tuos tėvus,

Raudonojo Kryžiaus 
rius savo metinį susirinkimą 
turės rugpiūčio 10 d. 8 vai. 
vak., parapijos salėje. Kvie
čiame visas nares atsilanky
ti, nes bus svarstomi labai 
svarbūs klausimai.

Primename, kad bandažų 
gamintojų grupė renkasi kiek 
vieną antradienį 1—4 vai. po
piet ir 7—10 vai. vak. Moti
nos ir dukros dirba drauge, 
stiprindamos namų frontą ir 
remdamos karo pastangas, 
kad greičiau būtų pasiekta 
pergalės.

Šiemet sueina 40 metų, kai 
spaudoje dirba Kazys Vidi- 
kauskas. Pažymėtina, kad 
šis darbštus laikraštininkas, 
gyvenąs Philadelphijoje, ne 
tik lietuviškiems laikraš
čiams gerokai medžiagos pa
rūpina, bet ir kitų tautų 
spaudoje gražiai Lietuvos 
vardą garsiną.

Šiomis dienomis jo rūpes
čiu ukrainiečių laikraštis „A- 
merika” įsidėjo paveikslą ir 
aprašymą apie sukaktuvinin
ką prel. Maciejauską, pami
nėjo, kad leidžiama knyga 
Timeless Lithuania”, įsidė-

Sveikatos departamentas 
praneša, kad šiemet New Yor 
ko mieste per pirmąjį pusme
tį buvo daugiau ir gimimų ir 
mirimų. Šiemet per pirmus 
šešis mėnesius mieste gimė 
70,425 kūdikiai, kas yra 18 
nuošimčių daugiau nei pernai 
tuo laiku ir iš viso, daugiau 
nei bet kuriais metais nuo pat 
1917 metų.

Šiemet iki liepos 1 d. mirė 
43,372 asmens, kas yra 13 
nuošimčių daugiau nei pernai 
tuo laiku.

Mieste gimimai kasmet ma
žėjo iki 1940 metų, kai jie pra 
dėjo kilti. Jų padaugėjimas 
aiškinamas karo aplinkybė
mis, kurios esančios atsakin
gos ir už mirimų skaičiaus pa 
daugėjimą. Mirimų nuošimtis 
bendram gyventojų skaičiui

Geri, pigūs, pato 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k 
ko prašo. Apdraudžiu 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastu
Real Estate Insur

496 Grand St., Brooklyn
Tel. EVergreen 7-16
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didžiausią alašą 
Pakalnį, prieš 

lietuvių Tarybą, 
jis yra. 

jie skelbia pro- 
da. Keista, 

nesako apie laiš 
i New Yorko 
kur jų logika, 

apie sąžinę, 
aiiai išsižadėjo.
t-
eavo akliems 

meluote meluo- 
ikad patriotiški 

ikiečiai „bijo 
hutų pergalės”.

Jnip jiems svarbu 
J daugiausia jau-

Gener 
Arthur s 
j e parei 
Sąjungi) 
tiniame 
ponų ve 
ponai P; 
ri puola 
tik gyn

Iš gei 
vo aiški 
timistin

čių išspausdino K. Vidikaus- 
ko eilėraštį — užuojautą dėl 
Sikorskio mirties.

Mielam sukaktuvininkui K. 
Vidikauskui linkime ir toliau 
sėkmingai garsinti Lietuvos 
vardą.

Vieton uždarytojo Raudo
nojo Kryžiaus, Lietuvoje vei
kia Savitarpinė pagalba. Ji 
šelpia nukentėjusius nuo ka
ro, nuo lėktuvų atakų, išvež
tų į Sibirą žmonių šeimas. 
15,000 markių paskyrė nuken 
tėjusiems Gardino lietu
viams. Numatyta pašalpa Ry 
gos lietuviams, kurių tenai 
yra apie 10.000.

Neturtingų moksleivių šel
pimui buvo darytos bažnyčio
se rinkliavos.

Saugok Savo melagių ir
14 vargu ar kur 

geriausias |’4ai gaila, kad 

 

prižiurę jifi juos pagimdė, 

 

prieinamiausil^triotiški lietu- 
dekė Demokra- 

kai Bimbos, 
i ir visa jų 

vopiketavimą 
Rūmų, reikalau- 
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iškovoję prieš 

vardais nie- 
šalies prezi-
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