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AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAI TRASTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ

Brooklyne Lietau |

)r. John Waluk

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ŠTAI KAIP
s vienodai.
s šaltinis.
is frontas.
didins!

Tolischus.

i ■________ v . -

inis karas yra vi- 
daugeliu atžvilgių, 

tė kiekvieną asme- 
int koks jis bebū- 
a ir skina aukas vi- 

irėdamas jokio skir- 
aralių, prezidentų, 

ių, generolų sūnūs ir 
kovoja fronto eilėse 
i kaip ir paprasto ei- 
ečio vaikai.
■jaudina Anglijos ka- 
auniausio brolio mir- 
lės tarnybos pareigų 
metu. Bet drauge ši 

iti žinia skelbia di- 
GERIAUŠOS kad dabartiniame 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artu: Žmonijos laisvės VI- 
5RYCIAI—pietūs—VAKAREI . pienodą atsakomybę, 
įsių bravorų. Parenglnuuu prihuai^ ® Saliamono ir Gil- 

f:.i lose aršiose kautynė- 
s iš vadovų buvo vy- 
| prezidento Roose- 
nus. Kiti 3 preziden- 
j irgi aktyvioje karo

A. a. Kun. Jono Navicko Minėjimas Lietuvos Jaunimas
Vežamas Darban

L STagg 2-7177 ,

Alfred J J
(Vendus)

ADVOKAIis

) So. 4th Street, 
(Williamsburgh Bridp

. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PM,

KRYMAS gamintu namie ii e Saliamono ir Gil-

Juozas Ginį
i Grand Street,

JCENSES

Rugsėjo 2 d. sueina metai, 
kai su šiuo pasauliu atsisky
rė šviesaus atminimo a.a. 
kun. Jonas Navickas, MIC., 
Marianapolio kolegijos įstei
gėjas. Jo kūnas ilsisi Maria
napolio Kalvarijų, velionies 
pastangomis pastatytų, pa
ūksmėje.

Rusėjo 7 d., per „Labor 
Day,” a.a. kun. Jono Navic
ko palaidojimo metinėse, ren
giamos Marianapolyje iškil
mingos pamaldos ir kitos ap
eigos.

Pamaldų tvarka bus tokia:
1. 11 vai. ryte iškilmingos 

gedulo šv. Mišios už a.a. kun. 
Jono Navicko vėlę Kolegijos 
koplyčioje.

2. Po šv. Mišių procesija 
prie a.a. kun. Jono Navicko 
kapo. Ten bus pašventintas

naujai padirbdintas akmens 
antkapis ir atgiedota „Libe
ra” su Absoliucija.

3. 3 vai. p. p. bendras Ma- 
rianapolio Kryžiaus Keliais 
ėjimas.

4. Po Kalvarijų pamaldų 
naujų šventovių: šv. Juozapo 
ir šv. Onos altorių pašventi
nimas, Marianapolio parke.

5. Užbaigai: palaiminimas 
Švč. Sakramentu Kolegijos 
koplyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame mū
sų gerus prietelius, gerada
rius, o ypač a.a. kun. Navicko 
gerbėjus, skaitlingai daly
vauti šiose pirmose jo mir
ties metinėse.

Kun. Ad. Markūnas, MIC.
Marianapolio Vienuolyno 

Vyresnysis.

Lisabonas. — Lietuvos jau 
nimas vėl pradėtas raginti 
stoti į Vokietijos „darbo tar
nybą”.

Į vokiečių tarnybą priima
mi jaunouliai, gimę tarp 1921 
ir 1924 metų. Tiems 7-tos 
klasės gimnazistams, kurie į- 
stoja į „darbo tarnybą”, iš
duodami brandos atestatai. 
Jie jau nebeturėsią lankyti 
aštuntos klasės.

Šį kartą į „darbo tarnybą” 
priimami ne tik jaunuoliai, 
bet ir mergaitės, gimusios 
1923 metais.

Vedę Vyrai
Bus Kariai

is hereby given that License Na 
has been issued to the undesigned 
eer, at retail under Section 107 
leoholic Beverage Control Law it 
in Avenue, Borough of Brooklyn, 
f Kings. to be consumed off the

FRANK BOSCO
(F. Bosco & Son) 

Italian-American Grocery) 
in Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License Na 
as been issued to the undersigned 
eer. at retail under Section 1W 
leoholic Beverage Control Law it 
attan Ave., Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

Y ANGELINO, ADMINISTRATOR 
tate of Giuseppe Angeline 
ittan Ave., F

is hereby given 'ha. License ho 
sas been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 107 
leoholic Beverage Control law it 
se Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

RD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

se Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No 
has been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 107 
coholic Beverage Control law it 
in Street, Borough of Brooklyn,

Kings,

LOUIS 
merican 
n St.,

• hereby given that License Na 
as been issued to the undersigned 
er, at retail under Section 107 
coholic Beverage Control Law it 

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

WILLIAM ROCHOLLA 
EROME CALANDRINO

Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
>r, at retail under Section 107 
■oholic Beverage Control Law it 
i Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

HARRY PANCER
dland Self Service Store)
i Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
is been issued to the undersigned 
ir, at retail under Section 107 
oholic Beverage Control Law it 
ne U, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

RIO GROCERIES, INC.
J, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
,s been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 
oholic Beverage Control Law it 
Avenue, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

SURDIN & HYMAN ISRAEL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 
iholic Beverage Control Law it 

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

HNKEN & WILLI WINKLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 
iholic Beverage Control Law it 
i Street, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

MAURICE EGAN
i St, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
I been issued to the undersigned 
•, at retail under Section 107 
holic Beverage Control Law it 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

tings, to be consumed off

MORRIS GLASSER
rtr. Estate Jacob Glasser 
eat Ridgewood Dairy) 
Ave., Brooklyn, N. Y.

C“

kare negali būti jo- 
^čių asmenų padėties 
i. Visi lygūs. Visi ly- 
atyti pavojun ir —-

k

ivaitę Brooklyne pa- 
I vandenį naujas ka- 
j „Iowa,” 45,000 tonų, 
atytas septyniais mė- 
anksčiau, nei buvo 
;a. Netrukus bus už- 

’■ ir penki panašaus dy- 
Brooklyn, N. Y. Q Jaįvaį

ikos karo gamyba 
isu skubumu ir tiks- 
merikos karo laivai, 
Į tankai ir kitokį pa-

Kotą,,' 
cb ira,

of this

CoefjG

to rite 
d bite 
413 -te 
CocHi

to. be consumed off the

WEINTRAUB
& West Indies Groceries)

Brooklyn, N. Y.

the

jietu viską
iLUDĖ
5TI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

>gi vieta užėjimui 
u MOTERIMS
JOLD Extra Dry Alus, 
is pasirinkimas visokiu 

gėrimų

>zas Zeidat
JKAND STREET 
IOOKLYN, N. Y.

N. Y. GUBERNATORIAUS RINKIMAMS 
KANDIDATAI JAU IŠRINKTI

413 te!

krodžia vandenynus, 
j^te mi talkon Anglijai, 
si-fe [Kinijai, Australijai. 
Ž," >s gamyba yra aukš- 
sHhg trūšies pasaulyje. Ji 

iidysis šaltinis, kurio 
GBSBtei 
to rite

oškusios žmoniją rei-

[Kinijai, Australijai.

aprūpins visą lais-

s ginklais, kurie ka- 
eš nacizmo pinkles.

Sllkii

NOfflJh
GBIRtei

Ski! imas ir dvasinis fron-
23 Tab
Qsstj te fc

ginkluoto fronto ne-

ypatingos reikšmės 
pnsM \ na viceprez. Wallace 
nrw* mams. Wallace nese- 

eiškė, kad demokrati- 
isvės siekiai yra krik- 
is išraiška. „Laisvės 
a kilusi iš Šv. Rašto,” 
ąllace.
hių revoliucija yra 
ojanti, ir velnias ir 
liktieji angelai negali 
ikyti. Jie negali atsi- 
: nes žmonių pusėje 
špats,” tvirtino Wal-

to ri te 
of the Alė 
SJJHcta 
Cocn 
prasi

9SKĖC

|0

usi
Vito
Sieto

Kvorta.!’
5 irto
Gilios
5 Gito

,ce pareiškimai susi- 
)audoje plačių pasta- 
ose pritarta, kad dva- 
lotaika labai svarbi 
iimėti, kad Šv. Rašto 
turi būti pripažįsta-

KONČB
f

Giltai

„Am$’

į, į keliaujantys laik- 
kai, matyt, mėgsta 
s laukus pamindžioti, 
ii iš Europos praneši
mo, kad tie poneliai į- 
Lietuvos miestus ir 

us panūdo vokiškai 
Į Vilkija mielai vadi- 
'ilkenburg, Jurbarkas 
jenburg ir t.t.
vydime naciams tos 
.” Tokie jų žygiai dar 
itiprins gyventojų at- 
ą prieš pavergėjus, 
iau didins tautinę są- 
greičiau priartins iš-

Telep^
lU*’, p»A AU,

J0$ limo valandą.

25 d. iš Japonijos 
Otto D. Tolischus, 

fork Times” bendra- 
Šis lietuvių kilmės a- 
tis daug iškentė Japo- 
^likado agentai jį bu- 

‘‘‘j mę, kalėjime laikę, 
kankinę.

iname laimingai su- 
Tolischų, linkėdami 

lito poilsio ir vėl sėk- 
^fearbo.

■b

FOJ 
tsJ*

New Yorko valstybės po
litinės partijos jau išsirinko 
savo kandidatus lapkričio 3 
d. rinkimams, kai bus renka
ma gubernatorius ir kiti val
stybės pareigūnai. Demokra
tai savo kandidatu guberna
toriaus vietai išsirinko vals
tybės prokurorą John J. Ben
nett, o respublikonai — bu
vusį New Yorko prokurorą 
Thomas E. Dewey, šalia jų, 
dar bus du kandidatai. Ame
rikos Darbo partija pasirinko 
advokatą Dean Alfange, o ko
munistų partijos kandidatu 
bus Israel Amter.

Daugiausia susidomėjimo 
sukėlė demokratų partijos 
susivažiavimas Brook lyne 
rugp. 19-20 d.d. Ėjo rungty
nės tarp prokuroro Bennett 
ir senatoriaus Mead. Už se
natorių Mead buvo pasisakę 
prezidentas Roosevelt, gu
bernatorius Lehman, senato
rius Wagner, demokratų par
tijos komiteto pirm. Flynn, 
Tammany Hall vadas Kenne
dy. Už Bennett stovėjo New 
Yorko demokratų pirm. J. A. 
Farley, kurs iki 1940 m. bu
vo artimiausias prezidento 
draugas, rėmėjas. Partijos 
atstovų aiški dauguma pasi-

sakė už Bennettą.
Politinė rinkiminė agitaci

ja prasidės po Darbo šven
tės. Dabar abi didžiosios par
tijos ruošiasi planus. Respub
likonai savo suvažiavime iš
rinko Dewey visais balsais, 
be jokio pasipriešinimo.

LiuteronŲ Pastorius
Nubaustas

Hartford. — Federalinio 
teismo prisiekusieji teisėjai 
rado kaltu šnipinėjime Phila- 
delphijos liuteronų pastorių 
Kurt Molzahn, 47 metų am
žiaus. Teisėjas jam paskyrė 
10 metų kalėjimo. Jis kaltin
tas bendradarbiavimu su vo
kiečių bundo vadu Kunze, ru
sų fašistų vadu Vonsiatskiu 
ir kitais. Kunze, Vonsiatskis, 
Willumeit prisipažino kaltais 
ir jau anksčiau nuteisti. Mol
zahn gynėsi, neprisipažino 
kaltu. Jis yra gimęs Vokieti
joje.

Prokuroras patiekė daug į- 
vairios nusikaltimui įrodyti 
medžiagos. Svarbiausiu liu
dininku prieš pastorių buvo 
ukrainietis kunigas Aleksy 
Pilypenko.

Washington. — Parenka
mosios Karo Tarnybos virši
ninkas gen. Hershey pareiš
kė, kad netrukus bus pradėti 
imti kariuomenėn ir vedę vy
rai, kurie turi remti savo šei
mas. Pirmiausia bus imami 
tie vedę vyrai, kurių žmonos 
dirba, kurie neturi vaikų. Ma
noma, kad prieš š.m. Kalėdas 
daug vedusių vyrų, turinčių 
išlaikyti šeimas, jau bus ka
riuomenėje.

Rimtai kalbama apie kari
nės prievolės įstatymo pakei
timą. Norima, kad būtų ka
riuomenėn imami ir 18-19 me
tų jaunuoliai. Viešai rašoma, 
kad toks įstatymo pakeiti
mas bus pravestas lapkričio 
mėnesį, po Kongreso rinki
mų. Esą, šiuo metu Kongre
so nariai nenb^yaudinti bal
suotojų, ypač motinų.

ŽUVO ANGLŲ KARALIAUS BROLIS
Londonas. — Rugpiūčio 25 Graikijos princesė Marina, 

d. lėktuvo nelaimėje užsimu-1 kurią jis vedė 1934 metais, 
šė Kento kunigaikštis, Ang
lijos karaliaus jauniausias 
brolis, 39 metų amžiaus. Jo 
pilnas vardas buvo — Prin
cas Jurgis Edvardas Aleks
andras Edmundas. Jis lėkė 
karinės tarnybos reikalu į 
Islandiją. Nelaimė įvyko Ško
tijoje.

Princas paliko žmoną ir 
tris kūdikius. Jo žmona yra

Velionis buvo labai mėgia
mas visoje Anglijoje ir užsie
nyje. Jis buvo daug keliavęs, 
buvęs Amerikoje dar tik per
nai. Jo jauniausias sūnus gi
mė prieš du mėnesius; vienu 
iš jo sūnaus krikštatėvių bu
vo ir prezidentas Roosevelt. 
Visa Anglija giliai liūdi dėl 
narsaus princo mirties.

„Commonweal” savaitraš
čio redaktoriai dar nesustojo 
rašyti apie Pabalčio valsty
bes, kurias jie linkę atiduo
ti Rusijai. Jų apstulbimas su
silaukė atitinkamų atgarsių 
ir iš paties laikraščio skaity
tojų, ir iš kitos spaudos. La
bai reikšmingai atsakė kun. 
J. M. Gillis „Catholic World” 
rugpiūčio laidoje, nurodyda
mas „C” nusižengimus kata
likybės ir Amerikos politikos 
dėsniams.

Vienas „C” skaitytojas 
rugp. 28 d. laidoje katalikais 
besivadinantiems „Common
weal” redaktoriams parašė, 
kad pripažinimas Rusijai tei
sių į Pabalčio valstybes yra 
išėjimas prieš istoriją, prieš 
žmogaus prigimtį, prieš teisę.

Kaina 5c.

Žuvo Horthy

"WS0. HAlSTED si 
FILSEN STA.

CHICAGO ttt

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

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

Tel.: STagg 2 - 2133

Japonai Bando Atsigriebti
Algos Ir Kainos 
Kelia Rūpesčiu

■s

Washington. — Prez. Roo
sevelt praneša, kad valdžia 
imsis atitinkamų žygių al
goms ir ūkio gaminių kai
noms sutvarkyti, kad jos ne
bekiltų. Pragyvenimo bran
gumo kilimas ir galimas ūkio 
gaminių kainų pakilimas net 
iki 30 nuošimčių labai rimtai 
gresia, todėl valdžia imsis 
griežtų žygių.

Naujoji kontrolės progra
ma ruošiama ir tikimasi, kad 
ji bus gatava Darbo šventės 
proga. Apie tą laiką preziden
tas numato pasakyti tautai 
kalbą per radiją.

Kelios Bendrovės
Apkaltintos

Washington. —Teisingumo 
departamentas pranešė, kad 
rugp. 17 d. federaliniame tei
sme Newark, N. J. prisieku
sieji teisėjai apkaltino devy
nias bendroves ir šešis jų 
pareigūnus, kaip dalyvavu
sius konspiracijoje neteisin
gai pasipinigauti iš laivyno 
užsakymų.

Tuo pat laiku pranešta, 
kad viena bendrovė jau grą
žino 
kad 
yra 
apie
nuostolių, neteisingai gauda
mos kontraktus.

Manoma,250,000 dol.
apkaltintos bendrovės 
padariusios valstybei 
tris milionus dolerių

NACIAI PRIE STALINGRADO
Maskva. — Rusijos kariuo

menės vadovybė paskelbė, 
kad Stalingrado fronte rusų 
armija padarė septynis puo
limus, tačiau hilionas vokie
čių kariuom 's padarė pa
žangos Stal^frado kryptimi. 
Rugp. 26 d. vokiečiai buvo 
mažiau kaip 40 mylių nuo 
Stalingrado, kai kuriose vie
tose gal ir arčiau. Tikima, 
kad vokiečių ir jų ašies są
jungininkų yra nuo 80 iki 100 
divizijų šiame fronte; kiek
vienoje divizijoje yra nuo 9,- 
000 iki 20,000 karių.

Vokiečių armijos puolimo 
priešakyje dalyvauja lėktu
vai ir tankai. Vokiečių lėktu
vai bombardavo Stalingrado 
gynėjus ištisomis grupėmis. 
Lėktuvų puolimas labai dide
lis, nepaisant suduodamų vo
kiečiams milžiniškų nuosto
lių; rusai praneša, kad šios 
savaitės pradžioje per dvi 
dienas Stalingrado apylinkė
je sunaikinti 92 vokiečių lėk
tuvai.

Stalingradas labai svarbus 
Rusijos industrinis miestas, 
esąs prie Volgos upės. Tai 
raktas Volgos upės, jungian
čios Kaukazą su Rusijos šir
dimi. Iš Kaspijos jūros per 
Volgą plaukia svarbus Rusi
jos susisiekimas. Nuo Kaspi
jos jūros Kaukaze vokiečiai 
esą tik 170 mylių atstume.

Kitas vokiečių kariuome
nės sparnas Kaukaze artina
si didžiųjų Grozny aliejaus 
versmių link. (Vokiečiai skel
bia užėmę Elbrusą, aukš
čiausią Kaukazo 
riame jie iškėlę 
vą).

Iš Leningrado 
kad tūkstančiai
paliko dirbtuves, 
ginklus ir išėjo pasitikti prie
šo. Stalingrado gyventojų 
nuotaika esanti labai karin
ga, tvirta, ryžtinga.

Paskutiniai Berlyno prane
šimai skelbė, kad vokiečiai 
prisiartino prie Stalingrado 
priemiesčių, kad Stalingra
das buvęs liepsnose nuo vo
kiečių lėktuvų bombų.

kalną, ku- 
savo vėlia

pranešama, 
darbininkų 

pasiėmė

VOKIETIS ŠNIPAS RASTAS KALTU
Newark. —Federalinio tei

smo prisiekusieji teisėjai, po 
dviejų valandų pasitarimo, 
rugp. 24 d. pripažino kaltu 
vokietį Herbert K. F. Bahr, 
29 metų amžiaus. Jis pripa
žintas šnipu, kurį nacių val
džia atsiuntė Amerikon šni
pinėti. Bahr yra Amerikos pi
lietis, gimęs Vokietijoje, už
augęs ir mokęsis Amerikoje. 
1938 m. jis išvyko Vokietijon, 
kur buvo gavęs stipendiją in
žinerijos mokytis. Nuo to lai
ko jis nebuvo grįžęs Ameri
kon. Grįžo Amerikon šių me
tų birželio 30 d., bet buvo su
imtas laive.

Teisme Bahr aiškinosi, kad 
jis nenorėjęs šnipinėti Vokie
tijai ir buvo norėjęs „apie 
viską” pranešti atitinkamom

įstaigom. Prokuroras nurodė, 
kad Bahr ištisą savaitę turė
jo progos padaryti savo „pra
nešimus,” bet to nepadarė. 
Jis vežėsi su savim stambią 
pinigų sumą ir įvairių chemi
kalų. Iš Vokietijos jis atvy
ko Šveicarijon, kaip suvaidi
nęs prie pasienio „pabėgėlio 
nuo gestapo” rolę.

Washington. — Kongre
se patiekti daviniai rodo, kad 
šiemet birželio 30 d. valsty
bės skola siekė 72 bilijonu 
422 milijonu dolerių. Sekan
čiais metais tuo metu, apskai
čiuojama, valstybės skola 
sieks 125 bilijonų dolerių.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

Karo Bonai yra saugiau
sias taupymas, koks tik gali 
būti.

Washington.—Japonai mė
gino atsiimti amerikiečių už
imtas Saliamono salas, kurio
se Amerikos karinės jėgos 
tvirtai įsistiprino. Rugpiūčio 
23 d. japonų laivai ir lėktu
vai puolė Amerikos pajėgas, 
bet buvo atremti. Amerikos 
lėktuvai taikliai mėtė bom
bas, kurios pataikė į du ja
ponų lėktuvų išvežiotojus, 
vieną kovos laivą, kelis šar
vuotlaivius, vieną transportą.

Rugpiūčio 20 d. japonai 
vienoje saloje buvo iškeldinę 
700 karių, bet po vienos die
nos kautynių tik 30 japonų 
liko gyvi, ir tie belaisviai. 670 
jų žuvo kautynėse. Amerikos 
marinų nuostoliai tose kau
tynėse su 700 japonų buvo 
šios — 28 užmušti, 72 sužeis
ti.

Rugp. 23-24 d.d. kautynėse 
japonai neteko 21 lėktuvo. 
Spėjama, kad japonų laivai 
atvyko iš Karolinų salų, apie 
1,000 mylių į šiaurę nuo Sa
liamono salų. Japonai, maty
ti, tikėjosi užpulti Amerikos 
pajėgas staigiai, netikėtai, 
slaptai, bet jie skaudžiai ap
sivylė. Amerikos žvalgybiniai 
lėktuvai savo pareigas 
kruopščiai atliko.

Paskutiniai praneši mai 
skelbė, kad Saliamono salų 
apylinkėje kautynės padidė
jo. Japonai atsiuntė papildo
mų jėgų savo laivynui, mėgi
nančiam išstumti amerikie
čius iš užimtų salose vietų.

Turimi daviniai, rodo, kad 
japonai rizikuoja labai didelį 
pajėgų skaičių savo despera
tiškoms pastangoms.

BRAZILIJA PASKELBĖ KABA AŠIAI
Rugpiūčio 22 d. Brazilijos 

vyriausybė paskelbė karą 
Vokietijai ir Italijai. Karo 
paskelbi me išskaičiuotos 
priežastys, privertusios Bra
zilijos vyriausybę imtis to
kio žygio. Paskelbime nuro
dyta, kad ašies plėšikiški žy
giai prieš Brazilijos gyven
tojų gyvybę, prieš tautos gar
bę toliau nebebuvo galima pa
kęsti. Taip pat paskelbta, 
kad Brazilija eina išvien su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis.

Karo paskelbimas šalyje 
sutiktas labai palankiai. Mi
nios surengė didžiules 
nas, kuriose reikštas 
tikėjimas vyriausybei, 
riuomenei, Amerikai,
tūkstančiai ’jaunimo įstojo 
savanoriais į kariuomenę.

Prezidentas Roosevelt nu
siuntė Brazilijos prezidentui 
Vargui šiltą sveikinimą. Ar
gentinos, Uragvajaus, Peru, 
Ekvadoro, Kolumbijos vy
riausybės pripažino Brazili
jai nekariaujančios šalies tei
se.

Brazilijoje tuojau konfis
kuotos Italijos ir Vokietijos

piliečių bendrovės. Daug ita
lų ir vokiečių suimtų, kaip į- 
tartinų asmenų. Gyventojų 
jautrumas karo atžvilgiu la
bai didelis. Minios nepasiten
kina tik pritarimo vyriausy
bei pareiškimu. Daugelyje 
vietų gyventojai masiniai iš
daužė vokiečių ir italų įstai
gų langus ir pan. Brazilai la
bai įkaitinti ypač po to, kai 
paskutiniu laiku per kelias 
dienas ašies povandeniniai 
laivai nuskandino ištisą eilę 
■Brazilijos laivų.

eise- 
pasi- 

ka- 
Jau

Iš Vengrijos ir Italijos pra
nešta, kad užmuštas Vengri
jos regento admirolo Horthy 
vyresnysis sūnus Steponas, 
kuris buvo išrinktas regento 
įpėdiniu. Pranešimai apie jo 
mirtį labai skirtingi.

Roma pranešė, kad jauna
sis Horthy žuvo rusų fronte, 
o slapta vengrų radijo sto
tis kaltina nacius padėjus 
lėktuvan bombą, nes naciai 
labai nemėgę regento sūnaus.

DAUGIAU AMER. KARIŲ ANGLIJOJ
Šios savaitės pradžioje pra

nešta, kad Anglijon sėkmin
gai atvyko nauji Amerikos 
kariuomenės daliniai, šį kar
tą Amerikos kariuomenės 
transportas buvęs didžiau
sias koks tik šiame kare yra 
pasiekęs Angliją. Amerikos 
kariai išlaipinti keliose vieto
se. Atvykusių tarpe yra įvai
riausios rūšies dalinių karių. 
Atsigabenta naujausi ginklai.

Anglijon yra atvykusių ir 
Raudonojo Kryžiaus slaugių, 
kurios lydės amerikiečius ka
rius visuose žygiuose, būda
mos pasiruošusios suteikti 
pirmąją pagelbą ligoninėse ir 
kitur. Amerikietės slaugės

labai populiarios Anglijoje. 
Jų skoninga uniforma žavi 
visus anglus ir Anglijoje es
ančius Sąjungininkij dalinius.

Amerikos aviacijos didieji 
lėktuvai—„lekiojančios tvir
tovės”—sėkmingai lanko na
cių industrijos centrus ir juos 
bombarduoja dienos ir nak
ties metu. Amerikiečių lakū
nams puikiai sekasi.

CHURCHILL GRĮŽO LAIMINGAI
Londonas.—Ministeris pir

mininkas Churchill iš savo is
torinės kelionės sugrįžo šios 
savaitės pradžioje. Svarbiau
sias jo kelionės žygis buvo 
pasimatymas su Rusijos ko
misarų tarybos pirmininku 
Stalinu. Kelyje jis aplankė 
anglų kariuomenės dalinius 
Egipte ir kitur. Drauge su 
juo grįžo ir amerikietis Har
riman, kurs pasitarimuose 
Maskvoje atstovavo prezi
dentui Rooseveltui.

Sugrįžęs Londonan, Chur
chill tuojau sušaukė karo ka
bineto posėdį, kuriam papa
sakojo savo atliktus veiks
mus. Netrukus jis apie savo 
kelionę praneš tautos atstovų 
rūmams. Manoma, kad karo 
kabineto nariams Churchill 
papasakojo apie rusų pasiry
žimą kovoti prieš vokiečius 
be jokio sustojimo. Spėjama, 
kad galėjo būti tariamasi ka
ro kabinete ir apie antro 
fronto Europoje atidarymo 
galimumus.

Washington.—Laivyno ke
li lėktuvai šiomis dienomis 
turėjo nelaimių. Rugp. 23 d. 
nukrito didelis lėktuvas ne
toli Dahlgren, Va. Žuvo 11 la
kūnų. Rugp. 25 d. dingo ki
tas laivyno lėktuvas; juo va
žiavo 14 lakūnų.

Praeitą savaitę įvairiose 
lėktuvų nelaimėse žuvo keli 
lakūnai. Tarp nelaimingųjų 
buvo ir vienas lietuvis lakū
nas karininkas, Burke, kilęs 
iš New Jersey, lietuvio gėli
ninko sūnus.

Mahatmos Gandžio seno
viškuose namuose, pagal vie
no prancūzų rašytojo prane
šimą, ant sienos kabo viena
tinis Kristaus ^paveikslas. 
Nors Gandi nėra krikščioniu, 
bet, sakoma, tikįs krikščio
nybės idealams.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DAUGIAU VIEŠOS DRĄSOS
Amerikiečiai lietuviai dalyvauja visomis jėgomis savo 

šalies karo pastangose. Tūkstančiai vyrų yra išėję kariuo
menėn. Lietuvių kilmės amerikiečių karių šiandie yra vi
suose frontuose — Australijoje, Saliamono salose, Indijoje, 
Kinijoje, Anglijoje, Airijoje, Havajų salose, Afrikoje. Jie 
su ginklu budi ir veikia žemyne, ore ir vandenyne. Turime 
ir aukų, garbingai kritusių, kad visi laisvi būtume. Turime 
ir moterų slaugių—armijoje ir laivyne.

Eilinis amerikietis lietuvis darbininkas uoliai dirba į- 
vairiose krašto gynimo darbus atliekančiose dirbtuvėse. 
Vargu ar rastume lietuvį, kurio sūnus, brolis ar artimas 
giminaitis nebūtų šiandie ginkluotose pajėgose. Namie pa
silikę, kurie tik turi šiek tiek uždarbio, reguliariai perka 
karo bonus. Visai ne retas atsitikimas, kad paprasta dar
bininkė, net našlė, auginanti nemažą šeimą, neturėtų karo 
bono už kelis šimtus dolerių. Amerikiečio lietuvio pasitikė
jimas savo šalimi ir jai pasiaukojimas yra aukščiausio laip
snio.

Bet . . . Bet atvirai pasakysime, kad amerikiečiai lietu
viai dar mažokai susiorganizavę savo dideliems krašto gy
nimo darbams viešai parodyti. Tai mūsų kuklumas, kurs ne 
visada ir ne visur tinka. Gyvename tokius laikus, kai svar
būs darbai turi būti žinomi viešumoje. Žinome ištisą eilę lie
tuvių, kurie nenori užregistruoti lietuvių komitetuose, už 
kiek jie yra pirkę karo bonų. Čia nėra jokia paslaptis. Ir 
nėra koks tuščias pasigyrimas pasisakyti, kaip prisideda
me savo šalies gynime ir laisvo pasaulio kūrime!

Jei mūsų vyriausybė prašo ir pageidauja tautinių gru
pių komitetų bonams platinti, jei pageidauja įvairių masi
nių susirinkimų karo taupymo bonų platinimo didesniam 
vajui pravesti, tai aišku, kad mūsų vyriausybė lygiai ver
tina visus savo šalies gyventojus. Todėl nėra jokio pagrin
do slėptis ar gėdintis savo gražiais darbais. Kiekviename 
mieste, kur tik veikia nors viena lietuvių draugija, turėtų 
būti sudarytas lietuvių amerikiečių komitetas karo bonams 
platinti. Kur nėra lietuvių draugijų, lietuviai amerikiečiai 
savo įgytus bonus bei pasižadėjimus reguliariai juos įsigy
ti turėtų registruoti artimiausiuose miestuose, kur tokie 
komitetai veikia.

Yra žinomi keli atsitikimai, kur lietuviai yra atidėję 
stambias sumas pinigų karo bonams pirkti, bet laukia lie
tuvių komitetų įsisteigiant. Jei tokių vietovių lietuviai vei
kėjai nemato reikalo atskirų komitetų steigti, tokie lietu
viai turėtų tuojau pirkti bonus savo gyvenamose vietose 
ir pranešti artimiausiam lietuvių komitetui. Jei būna kur 
vieši lietuviški susirinkimai karo paramai telkti, jie 
turi būti gausiai lankomi. Privalome visur puikiausiai pasi
rodyti.

Žinome, kad amerikiečių lietuvių dalyvavimas savo ša
lies karinėse pastangose visur atliekamas tvirčiau, nei gal 
ir įmanoma tikėtis. Tačiau taip pat privalome pasirūpinti, 
kad mūsų darbai būtų tinkamai įregistruoti. Ateitis gali 
pareikalauti atitinkamos apyskaitos. Tad būkime tam lai
kui tiksliai pasiruošę. Remdami savo šalį, turėkime ir vie
šos drąsos parodyti savo darbus.

Karo Informacijos Įstaiga Įspėja

Svarbioj ir kritiškoj per
žvalgoj apie Amerikos dabar
tinę militarinę ir produkcijos 
padėtį, Karo Informacijos Į- 
staiga įspėjo pereitą savaitę, 
kad „Mes galime pralaimėti 
nų kare.”

Nors amerikiečiai daug pa
siaukojo, OWI (karo infor
macijos įstaiga) praneša, 
„kaipo tauta mes tik iki slės
nų karėtų.

Mūsų Alijantai lig šiol ne
ša sunkiausią naštą, pagal 
peržvalgą, ir jiems neteikė
me tiek daug pagelbos, kiek 
jie tikėjosi nuo mūsų gauti. 
Iš dalies, buvo tai dėl priešo 
laimėjimų, bet „mes lig šiol 
neprodukavome karo pabūk
lų iki mūsų išgalės ir mes 
nepristatėme tos medžiagos į 
kovos laukus ir kiek buvo rei
kalinga karui laimėti.”

„Gal šie metai yra nule- 
miantys metai,” peržvalga 
sako. „Bet taip bus, jeigu mū
sų priešams nepasiseks mir
tinai kirsti mūsų alijantus 
prieš metų galą.”

Darbas namie „pusėtinai 
gerai atliktas, bet ne gana 
gerai.”

„Nėra abejonės,” peržvalga 
sako, „kad Amerikos žmonės 
ketina laimėti karą; bet ne 
visi realizuoja, kaip sunku 
bus mums įvykdyti. Karas 
vis toli nuo šios šalies ačiū

mūsų laimei ir užsisyprimui 
mūsų alijantų; bet taip ilgai 
nebus, jeigu mes sunkiau ne
dirbsime. Per daug žmonių 
mano, kad mes kovojame šį 
karą su peryiršium—visų da
lykų perviršium, išteklių, lai
ko ir t.t. Neteisybė.”

„Mes turime daug kai ku
rių rezursų,” bet yra tokių 
išteklių, kurių mums trūksta. 
„Kai kurių mes gauname iš 
užsienio ir mums pristaty
mas tų daiktų išstato pavo
jun žmonių gyvybę, dėl kitų 
mes turime rasti pavaduoto
jų.”

„Mes galime pralaimėti šį 
karą. Mes niekad nepralaimė
jome karo, bet tai mums pri
mena, kad tas reiškia, kad 
mūsų protėviai niekad nepra
laimėjo karo ir mūsų protė
vių šitokis karas niekada ne
grasino. Yra tai karas prieš 
žmones, su kuriais teisinga 
taika nėra galimas daiktas: 
jie vis tęs savo juodąjį dar
bą ir kada kautynės sustos, 
jeigu jie vis turės galios. Yra 
totalinis karas, kur pralai
mėjimas reiškia pragaištį. 
Prancūzai žino, kad garbin
gas pasidavimas Hitleriui ne
galimas daiktas.”

„Laimėti totalinį karą mes 
turime totaliniai kovoti ir 
ligi šiol mes taip nedarėme. 
Mes kovojame prieš fanatiš-

MONROE DOKTRINOS PRASME
Amerikos didysis apsigyni

mo planas yra pagristas 118 
metų senumo Monroe Doktri
na. Ji yra Jungtinių Ameri
kos Valstybių pagrindinė val
dymo sistema, kuri išgyveno 
daugelį metų.

Monroe Doktrina buvo į- 
vesta prez. James Monroe
pranešimu Kongresui 1823 m. 
gruodžio 2 d. Prezidento pra
nešimas apėmė daugelį pro
blemų, užsienio ir vidaus, ku
rias tauta turėjo išspręsti, 
bet paragrafas, kuriame bu
vo pareikšta pozicija apie 
svetimos jėgos bandymą kiš
tis į Naujo Pasaulio reikalus, 
buvo svarbiausias.

Prezidento pareiškimas šio 
nusistatymo įvyko kritiška
me laike. Sukilėliai Pietų A- 
merikoj pasipriešino žiauriai 
ispanų valdžiai. Rezultatas to 
buvo Čilės, Argentinos ir Ko
lumbijos noras būti laisvo
mis respublikomis. Ispanijos 
netekimas savo plačių Pietų 
Amerikos kolonijų sukėlė 
simpatiją keliose Europos 
valdžiose. Galimybė, kad šios 
Europos jėgos su Ispanijos 
pagelba bandys vėl atgauti 
naujas Pietų Amerikos res
publikas Ispanijai, sukėlė 
daug susirūpinimo Washing
tone. Vakaruose, šiaurės A- 
merikoj, svetimas šešėlis 
puolė iš užjūrio. Rusija slin
ko prie Aliaskos. Matydamas 
užgrobimo galimybės, prezi
dentas nutarė veikti. Jo įspė
jimas svetimoms jėgoms — 
kuris vėliau buvo pavadintas 
„Monroe Doktrina” — buvo 
to rezultatas. Aplamai, tai 
buvo įspėjimas Senojo Pa
saulio šalims nesikišti į Ame- 
rikas. Ypač į Amerikos res
publikas, kuiros pasiskelbė 
nepriklausomomis ir kurių 
valdžios buvo J. V. pripažin
tos. Doktrina pabrėžė, kad įsi 
maišymas tų valstybių reika
luose „bus nedraugiškas žy
gis prieš Jung. Valstybes.”

Reikia pastebėti, kad pre
zidentas Monroe pareiškimas 
apibudino ne vien tik įsiver
žimą svetimų ginkluotų jėgų, 
kaip vienintelį pavojų Vaka
rų žemyne, bet jis nurodė, 
kad „politikos sistema ali
jantų (Europoj) yra visiškai 
skirtinga nuo Amerikos” ir 
kad pastangos iš jų pusės į- 
skiepyti tą sistemą į bet ko
kią dalį šiame žemyne’.’ bus 
laikomos kaipo „pavojingos 
mūsų taikai ir saugumui”. 
Šiandien Jungt. Valstybės 
palaiko Monroe Doktrinos 
principus, kovodamos prieš 
išsiplėtimą totalitarinės pro
pagandos šiaurės ir Pietų A- 
merikoj.

Nors Monroe Doktrinoj A- 
merikos visuomenė rado at
sparą Europos valstybių ag
resijai prieš Ameriką, ji bu
vo kitaip suprasta Lotynų A- 
merikoj. Per paskutinius ke
lerius 19 šimtmečio metus ir 
pirmaisiais 20 šimtmečio me
tais greita mūsų industriali
zacija ieškojo užsienio rinkų. 
Už tai Amerikai buvo prikai
šiota „Yankee imperialism.” 
Ypač Pietų amerikiečiai žiū
rėjo į Mon?oe Doktriną dau
giau kaip į įrankį jų ekono
minio pavergimo, negu kaip 
į apsaugą jų neliečiamybės. 
Tai be pagrindo, šiandien sa
vitarpinis supratimas žemy
no problemų vis auga tarpe 
įvairių respublikų ir Monroe 
Doktrina vėl šiandien laiko
ma taip, kaip pat pradžioje 
buvo manyta — ne įrankiu, 
kuris leido ekonominį eksplo-

kus žmones ligi galo dėl pa
saulinės dominancijos, ir į- 
veiksime juos, jeigu taip stip
riai sumušime, kaip stipriai 
jie nori mus sumušti. Daug 
amerikiečių daug pasiaukojo, 
bet kaipo tauta mes negana 
giliai stovime kare. Mes ga
lime laimėti, jeigu mes įsiti
kinsime, kad karo laimėji
mas yra būtiniausias dalykas 
šiandien visame pasaulyje.”

Office of War Information.

tavimą Lotynų Amerikos, bet 
savitarpinės apsaugos ginklu 
visoms Amerikos šalims.

1936 m. Buenos Aires įvy
ko konferencija taikos palai
kymo reikalu. Konferencijos 
delegatai sutiko ir priėmė 
plačią programą, kuri praša
lino nepasitikėjimą. Sekami
keturi principai priimti:

1. Visoks teritorinis užka
riavimas draudžiamas; nei 
viena valdžia nepripažins te
ritorinės permainos, prievar
ta įvykdytos.

2. Nei viena valstybė netu
ri teisės kištis į kitos užsie
ninius ir naminius reikalus.

3. Priverstinis rinkimas pi
niginių skolų yra nelegalis.

4. Visi ginčai tarp šio že
myno valstybių privalo būti 
taikos būdu sprendžiami.

Toliau, užtikrino visų Ame
rikos valdžių pasitarimą, ka
da žemyno taika pavojun iš
statyta; „Amerikų taika lie
čia kiekvieną ir visas valsty
bes.”

1938 m. Lima konferenci
joj atnaujinti pažadai.

Kada naciai užpuolė Pran
cūziją ir Olandiją, Washing- 
tonas tuoj įspėjo Europą, kad 
nepripažins ir netoleruos per-
vedimo teritorijų vakarų že
myne nuo vienos ne Ameri
kos jėgos kitai. Visos Ameri
kos respublikos užgyrė šį nu
sistatymą Havanos konferen
cijoj 1940 m. liepos mėn.

Tokiu būdu, Monroe Dok
trina tapo įrankiu visų Ame
rikos respublikų bendrai po
litinei veiklai, bet lieka Jung. 
Valstybėms ginkluota jėga ją 
užlaikyti.

Common Council (FLIS)

AMERIKOS MINERALŲ IŠTEKLIAI
Ar Amerikos mineralų iš

tekliai neišsemiami?
Žinomas kiekis minkšto

sios anglies, pagal ekonomis
to Stuart Chase apskaičiavi
mą, gali išsilaikyti per 4,000 
metų.

žurnalas „Building Ameri
ca,” kartodamas p. Chase ap
skaičiavimą, gegužės mėne
sio laidoje prašo imtis žygių 
prieš išeikvojimą Amerikos 
turtingų mineralinių resursų. 
Žinomas kiekis kitų minera
lų yra: kietosios anglies 200 
metų; vario 15 metų; švino 
15 metų, cinko 20 metų ir 
„vanadium” 15 metų.

Kada šie resursai išnyks, 
Amerika turės importuotis 
tų mineralų iš kitų šalių, jei 
gu valdžia prieš išnykimą ne
ras naujų depozitų, arba jei
gu nevartos kitos medžiagos 
jų vieton. Karo reikalavimai 
irgi pagreitino suvartojimą 
šalies metal^ir mineralų.

Nors frŪKlimas kai kurių 
mineralų pasirodo neišven
giamas, pagal „Building Ame 
rica,” mes galime sulaikyti 
išbaigimą kitų produktų — 
kaip aliejaus, naturalio gazo 
ir anglies, jeigu tik sustabdy- 
sime<jų išeikvojimą. Iš visų 
medžiagų, aliejaus išeikvoji
mas yra didžiausias. Varžy
bos tarp asmenų ir kompani
jų praturtėti lengvu keliu yra 
aliejaus eikvojimo svarbiau
sia priežastis.

Tautinė Resursų Taryba 
sako, kad aliejus taip labai 
eikvojamas todėl, kad:

1. Versmės per arti driliuo- 
jamos ir ištraukta daugiau

aliejaus, negu publika iš sy
kio perka; tuo būdu tūkstan
čiai galionų išgaruoja.

2. Driliavimo blogi būdai 
išeikvoja naturalį gazą, kuris 
randamas su aliejum, kada 
gazas išeikvotas, daug alie
jaus pasilieka po žeme.

3. Gazas yra eikvojamas, 
kada pasiekia viršų.

4. Prasti įrengimai neiš
traukia viso aliejaus arba ne
sustabdo garavimo ir t.t.

5. Vieton aliejaus, būtų ge
rai, jeigu anglis arba kitas 
kuras būtų vartojamas šildy
mo tikslams.

6. Kada aliejaus kaina že
ma, aliejaus kompanijos su
stabdo jo gamybą.

žurnalas sako, kad šie blo
gi būdai ir neatsakančios 
biznio praktikos išeikvoja ke
turias bačkas aliejaus kiek
vienai pagamintai pardavi
mui bačkai.

Anglies ir daug eikvojama. 
Bendrovės kasdavo prie vir
šaus arčiausias gyslas; dabar 
turi daug giliau kasti, kas 
daugiau pinigų kaštuoja. Ir 
jos priverstos imti anglį iš 
beveik išsibaigusių vietų, o 
tas ir brangus darbas.

Federates valdžios įvairios 
agentūros, ypač Kasyklų Biu
ras, veikia prieš eikvojimą 
šalies mineralų. Kai kurios 
privačios kompanijos pade
da. Ir mokslininkai ieško nau
jų būdų, kaip gauti daugiau 
gazolino iš aliejaus, didesnę 
elektrinę jėgą iš anglies ir 
t.t.

Common Council (FLIS)

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
LRKSA. VYKDOMOSIOS
TARYBOS REZOLIUCIJA

Vienerių metų Atlanto Čar- 
terio sukakties dienoje įvy
kęs Liet. R. K. Susivienymo 
Amerikoje Vykdomosios Ta
rybos pusmetinis susirinki
mas, pasidžiaugęs, kad ši se
na ir didžiausia Amerikos lie
tuvių katalikų fraternalinė 
organizacija jau už kelis šim
tus tūkstančių dolerių galėjo 
išpirkti U. S. karo ir kitokių 
valstybinių bonų ir atnauji
nęs Vykdomosios Tarybos iš
tikimumą savo kraštui — 
Jungtinėms Valstybėms ir jų 
garbingam prezidentui, nųp- 
širdžiai sveikina Atlanto Čar- 
terio autorius — Prezidentą 
Rooseveltą ir premjerą Wins
ton Churchill.

Šiuo norima pakartoti tai, 
kad kaip mūsų organizacija, 
taip milžiniška Amerikos lie
tuvių dauguma yra sudėjusi 
savo viltis į Atlanto Čarterio 
dėsnius, garantuojančius lai
svę visoms pavergtoms tau
toms, jų tarpe ir Lietuvai, 
kuri šiuo metu kenčia vargą, 
badą ir persekiojimus. Reikš
dama savo gilų pasitikėjimą 
ir didelę pagarbą Atlanto 
Čarterio autoriams, LRKSA. 
Vykdomoji Taryba pažada 
visomis savo jėgomis dėtis

prie U. S. ir Jungt. Tautų ka
ro laimėjimo ir pastovios ir 
teisingos pasaulio taikos at
statymo.

Amsterdam, N. Y.

Šį sekmadienį, rugp. 30 d., 
par. parke, Widow Susan Rd., 
šv. Kazimiero par. choras 
ruošia didelį pikniką. Jo pel
nas — seselėms pranciškie- 
tėms paremti. Pranciškietės 
gražiai lavina vaikučius, dar
buojasi tarp jaunimo. Visi su 
pasigėrėjimu atsimena puikų 
altorių išpuošimą per kleb. 
kun. J. židanavičiaus kuni
gystės 50 metų sukakties iš
kilmes.

Kviečiami ne tik parapijie
čiai, bet ir visi pažįstami bei 
kaimynai iš Schenectady, Al
bany, Troy, Fort Plain, Her
kimer, Utica. Visi susitiksi
me, pasivaikščiosime po par
ką, pakvėpuosime tyru oru. 
Niekas nebus ištroškęs, nei 
alkanas. Geras orkestras vi
sus linksmins.

Prie įžangos bus duodama 
dovanų ir net bilietėlis stiklui 
alaus gauti, o bilietai tik po 
15c. Tad visi iš visur vyki
me į Amsterdamą šį sekma
dienį, rugpiūčio 30 d.

Reporteris.

Baltimore, Md.
Rugp. 18 d. ištiko didelė 

nelaimė plumberį lietuvį J. 
Skilpšą. Prie vieno namo jis 
turėjo suvesti po žeme vamz
džius. Baigus iškasti gilią 
duobę, kraštų neatrėmė len
tom ir daug žemių ūžtelėjo 
ant jo. 15 minučių praėjo, iki 
J.Skilpšą atkasė; jau buvo 
negyvas, kada nuvežė į ligo
ninę. Atėjusi jo žmona ligo
ninėn, pamačius savo vyrą 
purviną ir negyvą, krito ir 
tuojau mirė. Abu jie palaido
ti penktadienį, rugp. 21 d. iš 
lietuvių šv. Alfonso bažny
čios. Gatvėse visur gausiai 
policija tvarkė dideles mi
nias.

Rugpiūčio - August 2

Rugp. 19 d., parėjęs iš baž
nyčios senas parapietis P. 
Jokūbaitis pasiskundė, kad 
jam truputį negerai; nuėjęs 
pasilsėti numirė. Laidotuvės 
buvo rugp. 22 d. iš lietuvių 
bažnyčios.

Rodosi, visur darbai eina, 
net pyška, o siuvėjų dirbtu
vės kenčia nedarbą. Daug lie
tuvių eina į bedarbių pašal
pos biurą. Vlad. Draigino di
džiulė dirbtuvė jau atsidarė, 
gal pradės dirbti.

Rožančius už Lietuvą
Mes džiaugėmės nepriklau

soma Lietuva, viltį dėjome 
tėvų šalies kariuomenėje, di- 
džiavomės narsiais kariais, 
troškome sveiko mokslo gim
nazijose, universitetuose . . . 
Dabar Lietuva kalėjime. Vie
nintelė viltis yra tik pas šv. 
Panelę Mariją, Lietuvos Ka
ralienę. čia viltis, mūsų pa
guoda. Renkimės aukoti už 
Lietuvą Šv. Panai Marijai 
Karalienei milijoną dalių Šv. 
Rožančiaus, kad visi neprie
teliai Bažnyčios Šventos būtų 
prašalinti iš Lietuvos. Tai in
tencijai pradėkime kalbėti 
Šv. Rožančių kasdien nuo 
rugsėjo 13 d., šv. Vardo Ma
rijos šventės. Jei atsiras 
daug švč. Marijos vaikelių, 
kasdien kalbančių dalį ar tris 
dalis į dieną, tai per metus 
atkalbėsim milijoną dalių Šv. 
Rožančiaus už Lietuvą.

J. K.

Shenandoah, Pa.

Mokslo metas
Rugsėjo pirmą dieną šioje 

apylinkėje vėl suskambės 
mokyklų varpai, vėl mūsų 
jaunimas grįš prie knygų, 
prie galvos lamdymo, vėl pa
žins mokslo kietą'suolą.

Tikimės, kad šiemet mūs 
parapinėje mokykloje atsiras 
daug daugiau naujų mokinių. 
Pirmiausia, mūs mokykla 
mokslo atžvilgiu pasižymėjo 
kaipo viena iš geriausių šioje 
apylinkėje. Iš kitos pusės, ji 
yra užlaikoma ir kiekvieną 
kartą pataisoma moderniau
siais patobulinimais. Pobaž- 
nytinėj salėj 2 kambariai bu
vo kuo puikiausiai pertaisyti 
mokslo reikalams. Vienas bu
vo paskirtas mažyčiams, vai
kų darželio mokiniams, o an
tras — trečios klasės moki
niams.

Mūs mokyklą veda seselės 
kazimierietės, kurių yra 11 
mūsų parapijoje.

Vienuolyne
Rugp. 15 d. seserų kazi- 

mieriečių vienuolyne įvyko į- 
spūdingos apeigos, kuriose 
dalyvavo mūs klebonas kun. 
J. Karalius. Mūsų parapietė 
Leona Miernicki šia proga 
padarė pirmus įžadus. Leona 
Fejertaitė įstojo į vienuoly
ną. Dabar mūsų parapijos 
mergaičių vienuolynuose 
(kazimieriečių, pranciškie- 
čių, Jėzaus Nukryžiuoto) yra 
iš viso apie 15.

Darbai
Kietos anglies kasyklos 

jau šiek tiek pradėjo geriau 
dirbti. Betgi uždarbis, kaip 
visiems žinoma, nekoks. Jau
nimas išvažinėj a į didmies
čius ieškoti gardesnės duo
nos.

Jaunuoliai, dar karo 
bon nepašaukti, šiai 
šioje apylinkėje dar d 
si. Girdėti, kad netoli 
teityje bus atidaryta 
Aluminum fabrikas C 
na, Pa., apie 20 myli 
Shenandoah. Tad nem 
rų paliks kasyklas ir t
žiuos geresnio darbo i(

Ir Dar šis - Tas!
. . . Mūsų vikaras k 

Lukšys kartu su kun 
dinsku, iš New Philadi 
ir kun. Rakausku, iš M 
ville, išvažiavo vienai 
tei į Fordham Univer 
N. Y., pasimokyti di 
apie katalikišką akcij 
Dabar karo tarnyboje 
parapijos lietuvių r; 
per 360. Jų tarpe kelį 
Majoro, Kapitono, Lei 
to ir kitokius laipsniu 
Neseniai baigėsi mūsų 
rinė katekizacijos mo .. 
kurią lankė apie 150 v nesWra' 
mokyklų mokinių. | 
prasideda pamokos pa į 
Šimui prie Dirmavonės koridoriuje

gANT LIGO
jijisto

,jinis turėjau 
kuris ilges- 

^ildytas ligo
jo laikas nu-
į trumpas, tik

Užtektų ir 
^ojai atsimin
iau norin- 
įkyti. Deja, tos

5 ligonį visą va- 
*teko man ir ki

■ sūrią čia dieną 
rjasti laiko ap-

neseniai išleista Jubil 
Knyga yra visų skaitomi 
po viena iš geriausių, 
randasi gero pasiska 
ne tik vien mūs parapieč 
bet ir kitiems. Visiems 
įdomi istoriškų faktų i 
giu . . . Seminarijon tuoj 
ta mūs parapijos kliei . .
A. šiupienius, J. GataiJ^X. 
ir J. Gibas.

Jymas tai kas- 
>Aas, kitoms ir 
i Lankomi ligo
je, lankomi ir 
įblogų lankyto-

Re!

Lanki 
suomet 
nis nori 
geriau 1 
pasėdėt 
ma, to 
galima 
me ko 
pasaky 
tykime 
kortom 
prie jo

Niek 
šiam a 
niui n* 
ji laba 
gonis 
tas ne 
Jei ne 
tai ti! 
klausi 
kiek i 
šiai, v

Prie 
kad ji

Bayonne, N. J

-jje, kur nusta- 
3s ir nustatyta tytų^ 
įiau yra tiems, 
imamuose. Li- būtų 
ims yra kilnus tikru 
•pats lankytojas laiky

domi:

Malonu pasveikinti į 
verienę, sugrįžusią iš 3kgoniui daugiau 
niai ir naudingai pra tinegu gero, 
atostogų. Ji aplankė M 
napolio kolegiją, daug 
tarnų Connecticut ir M 
chusetts valstybėse.

P. Kiverienė, tikime; skaičiui 
poilsio vėl energingai da 
sis draugijose ir parapj

Rochester, N

ia varginti

.rarbus yra poil- 
a sveikus žmones

pada 
blog;

hjiis ilgesnį lai- 
zkalbėti apie ligo
si reikia visados 
la ir vengti dides- 
pĮ prie ligonies 
hnsiai kitam vizi-

G( 
sios 
giau 
ko n 
taip 
dau 
dov 
nį Į 
ir p 
Doa 
tis 
švi< 

i jan 
mii

1 
nos 
vai 
toj 
žes 
ni; 
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Džiovos liga mirė L 
Stungurienė, sulaukūsil^knis, pasišalinti 
45 metų amžiaus. Peniaužleisti tik atė- 
metus išgulėjo Yola sanį] 
joje; paskutiniu laikuLmau susitarti 
iš ten atleista kaip pasvj^ 
si, bet po trijų mėnesiu y 
susirgo; nugabenta ligori 
mirė rugp. 19 d., užmen 
ma savo linksmas akis. J

Velionė buvo kilusi iš P 
lių kaimo, Skaudvilės pai 
merikon atvyko 1913 nd 
Rapolo Stungurio ište 
1917 m. Užaugino du sū 
Vincą, 23 m., šiemet baį 
Rochesterio universiteti 
Edvardą, 15 metų.

Palaidota Sharlota kaj 
se iš lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčios. Jos karstą pii 
je eilėje lydėjo vyras, si 
ir brolis Andrius Bietkia 
vykęs iš Toronto). Atsi 
daug vainikų, apie 30 šv.|-įrac'ĮVrJaistys 
šių kortelių.

geriau susitarti

istyti, negu vi- 
rati pirmomis li
ra ir vėliau ser- 
k pamiršti. Tą patį 
prkyti ir su dova
ni Daug įdomiau 
plės karts nuo 
R sirgimo laiką.
hi visų iš karto | tų 
kantroje dienoje, ka 

dž
kalbėjimai 

ėjimuose su ser- 
!‘kia vengti bega
limų, nežiūrint 
lovyje ligonis yra. 
Gailėjimai apie pa

ni
įd

A. Žiei

a 
P 
č 
g 

N

Kun. St. Dzienis (Wyi 
tte, Mich.), Amerikos 
kapelionas Australijoje, 
liai darbuojasi ir tarp vi j 
gyventojų.

Chicagos arki vyskt 
Stritch, Kolumbo Vyčiui 
me Memphis, Tenn., pasį 
kad šis karas yra bausml 
pašalinimą Kristaus iš Ž 
nių gyvenimo.

New Yorko raudonieji 
rimsta neužkabinę katalij 
kos spaudos. „The New L 
der” kaltino „Tablet” pr| 
šistiškumu.. Teisme „J* 
Leader” redaktorius pas! 
dėjo viską atšaukti pirma 
laikraščio numery ir pinr 
puslapy.

Po 28 metų Meksikos 1 
džia leidžia Christian I 
thers vėl apsigyventi Me! 
ko j e ir imtis jaunuome 
mokymo darbo.

Bonų ir ženklelių?
Ar jau įsigijai Apsigynint*

p vietoje. Norėda
mi apie tuos daly- 
ppasiklausti gydy
kis ar kurio nors iš I * 
pie. Jei ligonis tu- * 
laikytojų, tai ar įsi- • 
& koks sergan- ‘ 

Gimimas” kartoti ir 
i patį, ypatingai kai 

hirgimo jo mintys 
Išbėgti. Iš lankytojų 
hokia ne klausimų, 
pųjo padėties, ku- 
pdasi.

pone ilgai sirgusi 
| kad ji geriausiai 
Įžymus savo vienos 
p kuri kasdien at- 
Į prie jos lovos tik ke
rtėms, pasakydavo 
Ji šposą, linksmą nau- 
r vėl kaip pavasaric 
Vėjelis pradingdavo 
lankymas mane visa 
pindavo, kaip tyras 
1^, —baigė ji.

poa ir nei vienam ser 
p nepasakokim įvai 
pių, o ypatingai si 
jį Ligonių nervai nėr 
ĮįPriis, kad juos be ž; 
r padėčiai išklausyt'
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imore, Md.

18 d. ištiko didelė' 
plumberį lietuvį J. 
Prie vieno namo jis 
vesti po žeme vamz- 
■aigus iškasti gilią 
raštų neatrėmė len- 
laug žemių ūžtelėjo 
5 minučių praėjo, iki 
į, atkasė; jau buvo 

kada nuvežė į ligo- 
ėjusi jo žmona ligo- 
įamačius savo vyrą 
ir negyvą, krito ir 

airė. Abu jie palaido- 
adįenį, rugp. 21 d. iš 
šv. Alfonso bažny- 

atvėsę visur gausiai 
tvarkė dideles mi-

Jaunoj 
xm nte 
šioje aS 
si. Gnfe 
teityje^, 
Alumin^' 
na, Pte 
Shenaiį 
rųpalk
Žiuos

M

IŠ

Lukšys į

irkuiPį

. 19 d., parėjęs iš baž- 
senas parapietis P. 

itis pasiskundė, kad 
įputį negerai; nuėjęs 
i numirė. Laidotuvės 
ugp. 22 d. iš lietuvių 
LOS.

>si, visur darbai eina, 
ška, o siuvėjų dirbtu- 
įčia nedarbą. Daug lie
sina į bedarbių pašal- 
irą. Vlad. Draigino di- 
dirbtuvė jau atsidarė, 
įdės dirbti.

ižančius už Lietuvą 
džiaugėmės nepriklau- 
Lietuva, Viltį dėjome 
alies kariuomenėje, di
mes narsiais kariais, 
•me sveiko mokslo gim- 
se, universitetuose ...
■ Lietuva kalėjime. Vie- 
ė viltis yra tik pas Šv. 
ę Mariją, Lietuvos Ka- 
ę. čia viltis, mūsų pa-1 
.. Renkimės aukoti už 
vą Šv. Panai Marijai 
ienei milijoną dalių Šv. 
įčiaus, kad visi neprie- 
Bažnyčios Šventos būtų 
linti iš Lietuvos. Tai in- 
ai pradėkime kalbėti 
Rožančių kasdien nuo 
jo 13 d., šv. Vardo Ma- 

šventės. Jei atsiras 
Švč. Marijos vaikelių, 

ten kalbančių dalį ar tris 
į dieną, tai per metus 

.bėsim milijoną dalių Šv. 
nčiaus už Lietuvą.

J. K.
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LANKANT LIGONIUS
tei į Foiį Nesusiprato
N Y r,« mis dienomis turėjau 
Dabar jį^vti llgonL kurls llges- 
parapijoj 
per
MajoroJ tas labai trumpas, tik 
toirbtį valanda. Užtektų ir 
Neseniai į jei lankytojai atsimin- 
riuė kalį id yra ir daugiau norin- 
kuriąlaį: yOnį atlankyti. Deja, tos 
mokyklą s lankytojai nesusipra- 
prasideda 
Šimui pį 
ramento
neseniai iti į namus neatlankius, 
Knygays 
po vi© 
randasi;
ne tik d?

kyti ligonį, kuris ilges- 
[ laikui paguldytas ligo- 
e. Lankymo laikas nu

buvo pas ligonį visą va- 
■ ir taip teko man ir ki- 
laukusiems koridoriuje

henandoah, Pa.

anuoti, kurią čia dieną 
a bus surasti laiko ap- 
ti.

, . - onių lankymas tai kas- 
„lis dalykas, kitoms ir 

įdomi ist; dažnas. Lankomi ligo- 
P-y'ligoninėse, lankomi ir 
ta ose. Nuo blogų lankyto- 
Ą. te kiaušiai gal apsaugotas 

s ligoninėje, kur nusta- 
valandos ir nustatyta 

1. Sunkiau yra tiems, 
>s lanko namuose. Li- 
į lankymas yra kilnus 
s, bet pats lankytojas 

, artais ligoniui daugiau 
padaryti negu gero.

tįt kreikia vargint,
chusettr oniui svarbus yra poil- 

si jau sveikus žmones 
_ 'ina didesniam skaičiui 

-. . ų pabuvojus ilgesnį lai- 
• ką bekalbėti apie ligo- 

uankant reikia visados 
inti tai ir vengti dides- 
įsiėjimų prie ligonies 
Geriausiai kitam vizi- 
atsilankius, pasišalinti 
3 vietą užleisti tik atė

mėte iT 
oje; [t 

m tat žįstamais ir lankymo 
si, beta

giu...fe
ta min

irJ.Gfe

veną 
niai n 
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tarnų te

poilšori 
sis draz
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Dfe 
Stirną 

5 meti

alima, geriau susitarti

Jaunyste
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pasiskirstyti, negu vi- 
susirinkti pirmomis li- 
enomis ir vėliau šėr

ėte risai pamiršti. Tą patį 
sutvarkyti ir su dova- 

ntimu. Daug įdomiau 
nuo

mirė E

Velke 
iukae 
merįįc, dovanėles karts 
}am|.. )er visą sirgimo laiką, 

. LlniiW; irlm, 4S Irnvi-A 
1917*1 
Vincą J 
Roches? 
Edvard

Pl 
seišK 
bažnyfc 
je eilė; 
irbrot?

niaukti visų iš karto 
e ar antroje dienoje.

Reikia prisitaikyti
Lankant ligonius reikia vi

suomet pastudijuoti, ar ligo
nis nori kad kalbėtum, ar jam 
geriau bus, jei ramiai prie jo 
pasėdėtum valandėlę. Žino
ma, to nereikia klausti, tai 
galima numatyti. Jei neturi
me ko linksmesnio ligoniui 
pasakyti, tai geriau paskai
tykime ką nors, paloškime 
kortomis, ar kokį rankdarbį 
prie jo padirbėkime.

Niekados labai suvargu
siam ar labai sužeistam ligo
niui nesakykime, kad jis ar 
ji labai gerai atrodo. Pats li
gonis žino, kad tai melas ir 
tas ne vieną sergantį erzina. 
Jei negalime teisybės sakyti, 
tai tik pajuokaukime ir to 
klausimo, kaip ligonis atrodo, 
kiek ilgai jis sirgs, ar pana
šiai, visai nelieskime.

Prie ligonies sėdėkime taip, 
kad jis be nuovargio mus ma
tytų. Nekalbėkime pašnabž
domis, tarytum pati mirtis 
būtų čia pat. Pažadėjus tam 
tikru laiku atlankyti, to ir 
laikykimės.

Kiek geras lankytojas gali 
padaryti ligoniui gero, tiek 
blogas lankytojas — žalos.

■s

Mėsos Problema
Apsipratus visoms su cuk

raus kortelėmis, gal neužilgo 
sulauksime ir korteles mėsai 
gauti. Numatomas didžiau
sias mėsos, ypač kiaulienos ir 
jautienos, trūkumas iki gruo
džio mėnesio. Tad visos šei
mininkės yra prašomos per 
tą laiką kuo mažiausiai mė
sos vartoti. Taip pat nedary
ti jokių konservuotų mėsų 
atsargos, nes tas pagreitins 
prie kortelių įvedimo ir ne
duos visiems lygiai naudotis 
produktais, kurie dar yra 
gaunami.

Daugelio lietuvių šeiminin
kių namuose mėsos suvaržy
mas bus didesnė problema, 
nes daugelis kitokių patieka
lų nesugalvodavo, ir jie bū
davo greitesni pagaminimui, 
ir tai buvo visi mėsiški val
giai. Taip pripratintai šeimai 
sunku bus iš karto prisitai
kinti, bet jau laikas tai dary
ti dabar, kol porcijos mėsos 
nesumažintos, ir jos kiekis 
galima gauti kasdien, nerei
kia laukti visos savaitės.

v.

Šį ir kitą mėnesį nepamirš
kime pirkti paukštienos, nes 
jos yra pakankamai. Iš pauk
štienos galima gaminti šilti 
ir šalti patiekalai.

Jei yra perkamos gyvos 
vištos, krautuvėje plauna
mos, tai patartina parnešus 
į namus jas pamerkti šalta
me vandenyje, valandai laiko.

Mokslo metas
igsėjo pirmą dieną šioje 
inkėje vėl suskambės 
yklų varpai, vėl mūsų 
ūmas grįš prie knygų, 
galvos lamdymo, vėl pa
mokslo kietą^suolą. 
ikimės, kad šiemet mūs 
įpinėje mokykloje atsiras 
g daugiau naujų mokinių, 
niausią, mūs mokykla 
cslo atžvilgiu pasižymėjo 
po viena iš geriausių šioje 
linkėję. Iš kitos pusės, ji 

užlaikoma ir kiekvieni
tą pataisoma moderniau- 
s patobulinimais. Pobaž- ’ 
inėj salėj 2 kambariai bu- * 
kuo puikiausiai pertaisyti 
kslo reikalams. Vienas bu- 
paskirtas mažyčiams, vai- 
darželio mokiniams, o an- 
s — trečios klasės moki
nis.

Jūs mokyklą veda seselės 
zimierietės, kurių yra 11 
isų parapijoje.

Vienuolyne
Rugp. 15 d. seserų kazi- 
eriečių vienuolyne įvyko į- 
ūdingos apeigos, kuriose 
lyvavo mūs klebonas kun. 
Karalius. Mūsų parapietė] 

iena Miernicki šia proga 
darė pirmus įžadus. Leoną 
jjertaitė įstojo į vienuoly- 
į. Dabar mūsų parapijos 
e r g a i č i ų vienuolynuose 
:azimieriečių, pranciškie- 
ų, Jėzaus Nukryžiuoto) yra 
viso apie 15.

Darbai
Kietos anglies kasyklos 

m šiek tiek pradėjo geriau 
irbti. Betgi uždarbis, kaip 
įsiems žinoma, nekoks. Jau- 
imas išvažinėj a į didmies- 
us ieškoti gardesnės duo-

Pasikalbėjimai
kalbėjimuose su ser- 
is reikia vengti bega- 
lausinėjimų, nežiūrint 
i stovyje ligonis yra. 
dausinėjimai apie pa- 
į, operaciją ar vaistus 
ra ne vietoje. Norėda- 
žinoti apie tuos daly- 

šW;' lime pasiklausti gydy- 
augės ar kurio nors iš 
namie. Jei ligonis tu- 

' lankytojų, tai ar įsi- 
>jate, koks sergan- 
nalonumas” kartoti ir 
tą patį, ypatingai kai 
susirgimo jo mintys 
pabėgti. Iš lankytojų 
laukia ne klausimų, 

.inimų jo padėties, ku-

daug^

i.
,.tte,^ 

kapeli

Cb$
Strittt1 
mej[£ j randasi, 
cad^ 
pašali

l ligonė ilgai sirgusi 
jo, kad ji geriausiai 
inkymus savo vienos 

( tės, kuri kasdien at-
3 prie jos lovos tik ke- 

Jinutėms, pasakydavo 
ą šposą, linksmą nau- 

def^Br vėl kaip pavasario 
vėjelis pradingdavo, 

ankymas mane visa- 
livindavo, kaip tyras, 
oras, — baigė ji.
idos ir nei vienam ser- 
1 nepasakokim įvai- 
imiu, o ypatingai sa- 
; Ligonių nervai nėra 
iprūs, kad juos be ža- 

padėčiai išklausytų.

Ne*- 
rimsti; 
kos^

Le^.. 
dėjot 
lai^" 
puslOb

koį.

Dovanos ligoniams
Geriausios ir tinkamiau

sios dovanos ligonims yra pi
giausios, arba tos, kurios nie
ko nekaštuoja, bet kurios yra 
taip parinktos, kad teikia 
daug malonumo. Brangios 
dovanos kartais verčia ligo
nį galvoti apie atsilyginimą 
ir panašiai. To reikia vengti. 
Dovana turi perkelti jo min
tis nuo tos liūdnos padėties į 
šviesesnę sferą ir priminti 
jam, kad jis sveikųjų nepa
mirštamas.

Ligoninėse mažesnės dova
nos yra tuo geresnės, kad ne
vargina ligonies nei prižiūrė
tojų dėl padėjimo stokos. Ma
žesnės dovanos, kaip saldai
niai, dėžutės vaisių, pigiau 
kaštuoja ir galima dažniau 
tų dovanų padovanoti, tiek 
kartų padauginti atminimo 
džiaugsmą.

Negalint atlankyti, galima 
nusiųsti atvirutę, kurių yra 
įdomių ir linksmaus turinio.

Perkant gėles reikia irgi 
atsiminti, kad mažesnės 
puokštės gėlių dažniau siun
čiamos daug naudingiau, ne
gu vienas didelis bukietas 
vienam kartui. Gėlės ligonių 
įvertinamos, nes jos primena 
gamtą, erdvę, laukus, kur li
goniui nelemta buvoti.

Nėra reikalo pirkti tik ro
žes. Sezoninės gėlės labai į- 
domios ir pigiau kainuoja, 
teikia įvairumo. Labai vietoje 
pirkti maži gėlių vazonėliai, 
kurie ilgiau laikosi už nu
plautas gėles ir dažnai esti 
ypatingai gražiai sutvarky
ti.

Ne viskas sergantiems
Kam nors iš artimųjų ar 

draugų bei kaimynų susir
gus, jau nereikia visas dėme
sys kreipti tik į sergančius. 
Dažniausiai sergančiųjų di
džiausias rūpestėlis yra na
mie likusieji, ypač jei šeimo
je yra vaikų bei visai mažų. 
Taigi tikriems draugams - 
draugėms tenka pasirūpinti 
ir sergančio šeima. Pakvieti
mas šeimos narių pietums 
pas save, išėjimas su vaiku
čiais pasivaikščioti ar nuve
dimas jų į teatrą, labai daug 
palengvins ir sergančiam as
meniui. Taip pat sutvarky-

Kas gali pavaduoti?
Yra labai daug maisto 

tiekalų, kurie gali mėsą tin
kamai pavaduoti, nors daž
niausiai jiems reiks didesnio 
stropumo ir žinojimo, kaip 
juos paruošti. Savo ir savo 
šeimos gerovei šeimininkės 
turi būti pasiruošusios padir
bėti, susidaryti naujus mais
to patiekalų planus, susipa
žinti su naujais receptais ir 
t.t.

Sūris yra labai maistingas 
maistas ir iš jo galima pa
ruošti įvairūs valgiai. Ypač 
šiuo metu šeimininkės ragi
namos kuo daugiausia jo var
toti, nes sūrių išteklius mū
sų krašte yra labai didelis.

Įvairių žuvų patiekalai la
bai tinka mėsai pavaduoti. 
Kai kurie per įsikalbėjimą ir 
neįpratimą jas valgyt, vengia 
žuvų patiekalų. Kitiems pasi
taikė gal kartą suvalgyti ne
skaniai paruoštas žuvis, na ir 
nuo to laiko jų nevalgo. Rei
kia šeimos narius pratinti 
prie žuvies valgių.

Žuvies kainos, kaip ir kitų 
maisto produktų, yra pakilu
sios, bet palyginamai žuvys 
yra nebrangios. Žmogaus 
sveikatingumui r e i k a lingu 
dalių žuvis turi tiek pat, 
kaip ir mėsa.

Valgiai pagaminti iš kiau-Į 
šinių lengvai gali pavaduoti | 
mėsos ir žuvies Į 
norint paįvairinti valgius. 
Daržovių šiuo metu galima 
dar gauti pakankamai ir pri
einamomis kainomis. Jos yra 
būtinos prie kitų valgių, gali
ma ir iš jų vienų pagaminti 
skanūs patiekalai.

pa-

Tapiokos Pudingas
šaukštai tapiokos,

2 puodukai pieno,
1 kiaušinis,

1/3 puoduko cukraus, 
*4 šaukštuko druskos,

1 šaukštukas vaniles.
Į karštą pieną įmaišyki 

tapioką ir virki kol pasidarys 
skaisti ir permatoma. Kiau
šinio trynį sumaišyti su drus
ka ir cukrumi, palengva, at
sargiai įmaišyti į tapioką ir 
pavirti kol sutirštės. Praau
šus įmaišyti gerai išplaktas 
kiaušinio baltymas. Supilti į 
formas ir ląįkyti šaldytuve. 
Duoti į stalą-su šviežiais vai
siais ar vaisių syrapu.

2

Kumpio kepsnys
1 puodukas sukapoto 

to kumpio; 1 puodukas duo
nos trupinių; 1 šaukštas tau
kų; 1 kiaušinis; 1 žalias pipi
ras, sukapotas; keletas suka
potų salėrų; 1 supiaustytas 
svogūnas; % puoduko pieno; 
Vb puoduko vandens; pipirų 
ir druskos pagal skonį .

Viską gerai išmaišius sudė
ti į riebalais išteptą skardą, 
arba 
kus, 
tęs.

Šis
duoti karštas ir šaltas. Duo
dant į stalą karštą — galima 
padaryti baltas sosas su krie
nais. Paruošti kurias nors ža
lias daržoves, kaip špinatus, 
žirnius ar kitus.

vir-

į individualius puodu- 
kepti pečiuje 25 minu-

pigus kepsnys galima

Piene randasi mineralai, 
reikalingi kaulų ir dantų tvir 
tumui. Jų daugiau yra piene, 
kaip grietinėje. Tad reikia 

paversuuti pratinti vaikus, kad šie kuo- 
patiekalus, I į . . . ’ .v . T .doiicri oncio ruonn i c’crnrrn I m

mas namų, jei šeimininkė 
serga, bus didelis darbas ir 
visiems pagelbėjimas. Liga 
yra krizės periodas. Susirgus 
artimui ar draugui, teikiama 
yra proga parodyti savo žmo
niškumą, padaryti ką nors 
gero savo artimui, nors kartą 
jo gyvenime.

Jei pati jauties pavargusi 
ir susierzinusi, geriau tuo 
metu nelankyki ligonių. Na
mie pasilikdama padarysi 
daugiau gero. Sergantiems 
atneški šypsenos, giedros, 
kurie daugiau negu vaistai 
pagelbės sergantiems.

Laimutė.

daugiausia pieno išgertų. Jei 
vaikas nemėgsta gerti pieno, 
tada reikia jam gaminti įvai
rūs pieno valgiai: sriubos, 
pudingai, kremai. Vietoj vir
ti košelę vandeny, geriau vir
ti piene. Gamindamos vaikam 
pieniškus valgius, padidinsi
me jų pieno vartojimo kiekį, 
kas atneš jiems daug naudos 
sveikatingumo atžvilgiu.

Su virta žuvimi geriausiai 
tinka tik virtos bulvės. Prie 
keptos žuvies geriausiai duo
ti bulvių košė, keptos sal
džios bulvės arba apkepintos 
su medumi saldžios bulvės.

Stalas nuvalomas nuo dė
mių, kurios paliko statant 
karštus indus, šiuo tepalu: su 
maišyti lygias dalis: alkoho
lio, olive oil ir švaraus acto. 
Gerai suplakti ir karts nuo 
karto ištrinti vietas, kuriose 
užsilikusios dėmės.

Akių Nuovargis
Dienos šviesa yra geriau

sia akims, nes ji mažiausiai 
vargina akis. Dirbant smul
kios rūšies darbelius — mez
gant ar siuvinėjant—ir die
nos šviesa bus kenksminga, 
jei dirbsime artėjant vaka
rui ar niaukiantis—prieš lie
tų. Ryški saulės šviesa var
gina mūsų akis, todėl reikia 
vengti skaityti, rašyti ar siū
ti smarkioje saulės šviesoje. 
Dirbant darbus kambaryje 
langams reikia įtaisyti to
kias užuolaidas, kurias gali
ma būtų lenkviausiai ir pri
einamiausiai patraukti nuo 
lango. Sunkios lango užuolai
dos reikia kabinti taip, kad 
jos neužeitų ant stiklo, tik 
ant dalies rėmų. Kuo daugiau 
bus kambaryje dienos švie
sos, tuo sveikiau bus akims.

Vakare reikia pažiūrėti, 
kad elektros šviesa būtų tin
kamai parinkta. Kaip ryškūs 
saulės spinduliai vargina 
akis, taip spindinti elektros 
šviesa kenkia joms. Lempu
tės šviesumas nereiškia jau 
spindėjimą. Spindėjimas gau
namas nuo blizgančių, aplink 
esančių, papuošalų, .netoliese 
stovinčio veidrodžio, vazos ar 
kitų daiktų. Rašomojo stalo 
popierius geriausias žalios, 
neryškios spalvos.

Savo kambariuose mums 
beveik neįmanoma turėti tiek 
elektros šviesos, kiek šviesos 
mums teikia saulė. Dėl mez
gimo, siuvimo, skaitymo ar 
kitų darbų sveikiausia yra 
100 vatų lemputė, kuri turi 
būti lempoje su abažūru 
(shade). Atmintina, kad vie
na 100 vatų lemputė atsto
ja net šešias 25 vatų lempu
tes. Praktiškiausia yra įsitai
syti vieną 100 vatų lemputė 
savo darbo kambaryje. Gali 
būti ir daugiau, jei pats kam
barys yra nemažas ir net ke
liems reikia jame dirbti. Sau
gokime savo akis, tą brangų
jį turtą. Netaupykime ten, 
kur jos gali nukentėti. Visa
dos pasirinkime gerą šviesą, 
saugokimės visko, kas joms 
kenkia, taip išsaugosime akis 
iki žilos senatvės. Žilo plauko 
sulaukus, nereikės dejuoti 
stiprių akių nusilpimu.

Vitaminai
Mūsų sveikatingumui dide

lę rolę vaidina vadinami vita
minai. Vitaminus randame 
maiste, kurį vartojame. Vie
name maiste jų yra vienokių, 
kitame—kitokių. Vieni orga
nizmui teikia vienos rūšies 
elementus, kiti vėl kitokius. 
Vienas iš svarbių ir reikalin
gų vitaminų mūsų sveikatin
gumui yra vitaminas B-l. Jis 
yra reikalingas visai mūsų 
kūno sistemai. Dažniausiai to 
vitamino trūkumas šiaip pa
sireiškia: kad ir mažai vaikš
čiojus ar net sėdint—kojos 
darosi sunkios, kaip dažnai 
kas išsireiškia: vos paveiku 
kojas. Nežiūrint kokius ba
tus dėvime, kojų padai dega, 
kaista. Kojos per kelius daž
nai linksta. Stoka apetito, 
dažnas vertimas išmesti pri
imtą maistą. Dažnas širdies 
plakimas, stoka kvapo nors 
po mažiausio subėjimo, laip
tais lipimo ar panašiai. Silp
numas rankose bei rankų kai
timas.

Ką gi turime daryti, kad 
mūsų organizmas visados 
gautų to reikalingo vitami
no? Parinkti tinkamą mais
tą ir jo užtektinai vartoti. 
Reikia valgyti didelius kie
kius vaisių, įvairias daržoves, 
kaip bulves, žirnius, pupeles; 
grūdų kruopas; riešutus, 
kiaušinius, mėsas, ypač jak- 
nas; pienas daugiausiai turi 
to naudingo vitamino. Reikia 
atsiminti, kad gaminant val
gius šis vitaminas vandeny
je išsileidžia. Jei išpilame 
vandenį, kuriame maistas 
buvo virtas, tai didžiausią da
lį to vitamino sunaikiname. 
Kepant valgius tik pusė to vi
tamino dingsta. Daugiausiai

Jaunos dienos—skaisčios
[sielos, 

Blaivumėlis mintyse, — 
Kaip dangaus žvaigždelės

[mielos 
Svajingose naktyse.

Jaunos varpos—kiek 
[laimužės!

Jų banguoja štai jūra: 
Kiekviena—draugė dalužės 
Ir artojo šypsena.

Jaunas šaltis—kiek
[jaunystės 

Raudonumo veiduose, — 
Kai, sniegų skraiste suvystęs 
Žemę, šaipos languose!

Ei jaunystė, — duodi sielą 
Tu žiedeliui kiekvienam, — 
Ir nesunku taip, ir miela, 
Nors skurde,—by tik jaunam.

Minčių Žiupsnelis
Tikroji laisvė yra visai iš

vidinis dalykas — būtent, iš
silaisvinimas iš paties savęs. 
Dėl to ir religijos gyvenime į 
žmogų, pasiekusį aukščiau
siojo išsilaisvinimo laipsnio, 
yra žiūrima, kaip į „išgany
tą”—tai reiškia tobulą lais
vės stovį.

Foersteris.

Visada yra lengviau tikėji
mo nustoti, negu jį įsigyti.

VI. Putvys.

Juo daugiau bažnyčios mok
slo klausysi, tuo labiau savo 
įsitikinimuose būsi ramesnis 
ir tuo mažiau kitus kaltinsi.

Jei mes negalime kitų pra
linksminti, neturime jokios 
teisės suteikti jiems liūdesio.

Vovernargue.

Tiktai tie gali perskaityti 
ir suprasti mūsų širdis, ku
rių vardai jose įrašyti.

Diane.

Blogiausiai praleista yra 
toji diena, kurioj mes nei kar
to nenusijuokėm, net nenusi
šypsojome. Moore.

Dingo
Kinietis—Ar gali man pa

sakyti, kur randasi geležin
kelio stotis?

Ūkininkas—Kas atsitiko?
Tamsta paklydai ?

Kinietis—Ne, aš esu 
bet stotis dingo.

čia,

Paaiškėjo
Teisėjas—Dabar apibūdink 

savo namų laiptus, ant ku
rių įvyko nelaimė.

Savininkas — Apibūdinti 
mano namo laiptus?

Teisėjas — Taip. Padaryk 
tą aiškiai.

Savininkas (pagalvojęs) — 
Kai aš esu žemai, tai mano 
laiptais reikia lipti į viršų. 
Kai būnu viršuje, turiu lipti 
žemyn.

Krautuvėje
Pardavėjo sūnus — Tėveli, 

pirkėjas nori žinoti, ar tie ne- 
sitraukią marškiniai susi
trauks, juos išplovus?

Pardavėjas—Ar tie marš
kiniai jam tinka?

Pardavėjo sūnus—Ne. Jie 
jam per dideli.

Pardavėjas—Na, tai pasa
kyk, kad susitrauks.

jo gaunama, kai vartojami 
žali vaisiai, žalios daržovės. 
Taigi, gaminant maistą labai 
svarbu nesunaikinti to vita
mino.

Nevisuomet maistu nu
krautas stalas reiškia, kad 
šeima gauna maistingą mais
tą, tokį maistą, iš kurio mūsų 
organizmas gauna naudos. 
Maisto parinkimas labai 
svarbus dalykas. Svarbu tad 
žinoti, koks maistas mums 
teikia naudos.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

CHRISTIAN SCHMEIDER
382 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
518 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

ABRAHAM SANDERS
548 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
99 Wilson 
County of 
premises. 

99 Wilson

NOTICE is hereby given that License No. 
E 67 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail 
under section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings. 

JACOB SHAPIRO
101 Varet Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at _retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
325 Lewis 
County of 
premises. 

325 Lewis

NOTICE is
GB 2509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
382% Pulaski St., P___ „ _________ ___
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB 
382% Pulaski St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

180 Hull 

NOTICE 
GB 9024 
to sell beer, at retail unJer Section 107 of 
the Alcoholic 
3705 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises. 

HARRY 
3705 Flatlands Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway Parkway, Borough of Brook!' 
lyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

PETER BECKMANN
1824 6th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

638 Bay

NOTICE 
GB 2450 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
155 Harrison v,. uivumju,
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seetion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undej- Section 10’ of 
the Alcoholic 
604 Rogers Ave., 
County of 
premises. 

604 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

190 Cypress 

NOTICE is 
GB 2125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

117 Wilson

NOTICE is 
GB 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

HENRY KAEHLER
187 5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _____  _____ ___

1101 3rd 

NOTICE 
GB 1360 ___  ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
4722 4th .. ____
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
4722 4th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 6th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

GEORGE KOENTJE
127 6th Avenue Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ANTHONY GIOA 
Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off • the

MILTON REMAN
Ave. , Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

BESTERMAN
Brooklyn, N. Y.

JACOB LEON
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned __ :: z..:..... ::7

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

LONDON
Brooklyn, N. Y.

ANNA C. TIETJEN
Ridge Avenue Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn,

Beverage
Borough

Kings, to

MICHAEL 
Avenue

Control Lmv at 
of Brooklyn, 

be consumed on the

GIBNEY
Brooklyn, N. Y.

NICK CATANIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

FRED HOYER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

KARL AUGUST KATT
Avenue Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn,

V •



the tl

a724 Bedford Y.
98 Kingston Y. (G

No.
hereby given that License N

ma
VIEŠĖJO SERŽANTAS

Street,
the

jisidėti prie pa-
127 9th St.,

hereby given that License No.is

K. D
NOTICE is hereby given that License N 'ij.mianp 
GB 2183 has been issued to the undersign įXlU’ic'uc'

MIRĖ KAVALIAUSKAS P]

280 7th the

SLAVŲ PARADAS 691 Bedford Y.

No.

the

3921 7th Y.
Y.

No. zm<No.
off

472 Union Y.the

IN7010 3rd
zen

VISUS PASITINKA

Magijos Valdyba,the 421 Sumner

hereby given that License b

] Karalienes
is hereby given that License No.

irapija
cthe

No.
off

Y.

6104 3rd

GIMĖ DU LIETUVIUKAI
Tel. DEW. 5136

(Jos. Kavalauskas TAI BENT BALIUS

LIETUVIS GRABORIUS

the

4110 4th Y.
Tel. POPlar 4110 No.1601 - 03 So. 2nd St. MAŽIAU VESTUVIŲ

4902 7th 9204 4th

i Pamokos
PAGERĖJO DARBAI

SUSIŽEDĖ

the 365 Central

hereby given that License N
7417 3rd

off tl

’history of
N..

262 Lewis
MOKOSI SAUGOTI

Šv
. ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI an

Wo leidinys.
the ,'hS. Morisus kai-
Y.

VEIDO MASAŽAI

HHJ RAKAN1Plaukų spalvos mūsų specialybė 126 Albany

SERGA NOTICE is
N. Y. «

BAZARAS PAVYKO
414 Utica

St.,

the

297 Wilson

No. NOTICE ’’s
NOTICE is hereby given"that License N
E 297 has been issued to the undersigi |L . _
to sell beer, from house to house at reti lengviems išmokė 
under Section 107 of the Alcoholic Bevera —. °________________

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Avenue.
Kings, to

License N 
undersign

NOTICE 
GB 10057

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

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

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

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

JACOB 
Ave.,

County of Kings, to be consumed off 
premises.

GB 
to 
of 
691

NOTICE is hereby given that license N 
E 64 has been issued to the undersiglj 
to sell beer from house to house, at reta

KIMMEL 
Brooklyn, N.

TEICHMAN 
Brooklyn,

MILANO
& Veg. Market. 

Brooklyn, N.

HARRY 
Ave.,

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

GB 2051 has been issued to the undersij 
to sell beer, i

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

~ ‘ i 107

472 Union 
County of 
premises.

BESSIE BLACK 
Ideal Food Stores 

St., Brooklyn, N.

Alcoholic 
Utica 

County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

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

is hereby given that License 
has been issued to tnc undersigned

RUBIN KUNOFSKY 
Brooklyn, N.

PHILIP 
Paramount Fruit

2917 Avenue I,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Borough of Brookly 
be consumed

NOTICE is 
EB 
to 
of 
409

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
from house io house at retail,

License No. 
undersigned
Section 107 
rol Law at

HELEN NAGER 
(George's Lunch) 

241 Bushwick Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ] 
GB 1678 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law

Borough of 
to be consumed off

GOTTLIEB
Brooklyn, N. Y.

CARL TRENTWEDEL
Avenue Srooklyn, N. Y.

GEORGE WILLINGER
Avenue Brooklyn, N. Y.

4123 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN & 
4123 Avenue J,

MIKE WOZNIK
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LOUIS BREIMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y. .(

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CHRIST SIMAT
Avenue Brooklyn, N. Y.

HAGEN
Brooklyn, N. Y.

SAMUEL GELB 
(Gelb’s Dairy & Self Service) 

636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

SAMUEL GROSS
Ave., Brooklyn, N.

ALBERT LEMKE
Ave., Brooklyn, N. Y.

HARRY & JOHN PLATE 
Avenue Brooklyn, N.

ERNA PAPE 
Avenue Brooklyn, N.

64 Graham

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law. Borough of Brooklyn, Coui 
of Kings.

JOHN LUCHAU
Avenue Brooklyn, N. Y.

WILLIAM SCHMEELK 
Avenue Brooklyn, N.

SAM PRESENT
139 Stuyvesant St., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control 
Borough of

PATERNA
Brooklyn, N. Y.

SCHOESSOW
Brooklyn, N. Y.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N.

MARTIN RATHJE
Avenue Brooklyn, N. Y.

LOUIS SIGMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of 
be consumed off

TAMKIN
Brooklyn, N. Y.

109 5th

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,
on

WEINGUS
Brooklyn, N.

sell beer, at 
the Alcoholic 

9th

BERTHA GOLDBERG
Ave. Brooklyn, N. Y.

732 Pacific

682 has 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control

Bush wick Ave.,

under Section 107 of the Alcoholic Bevera ivj • .i. . .
Control Law. Borough of Brooklyn, Coun UlUStrUOtcl,

yra Lietuvių

hereby given that 
been issued to the 

, at retail under

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

Kings, to be consumed off the

FRED BOSCHEN I
Ave., Brooklyn, N.

MAX KRISSOFF
Ave., Brooklyn, N. '

NOTICE Is hereby given that License į ‘I®. J, AleksiŪ“ 
‘ een issued to the undersigi dobn-i/j n!ir 

at retail under Section 1 —■* UcKOJO par. 
of the Alcoholic Beverage Control Law — </> j \ aoi„ 
229 Hopkins Street, Borough of Brook! tr 19 Qaly-

NOTICE is hereby given that License Ji IT DeVlSai pa- 
GB 1968 has been issued to the undersign Sim
to sell beer, at retail under Section 1 "4 J“‘ Putd S1IH-

sell beer, at retail under Section 1
the Alcoholic Beverage Control Law ; JJinacilli 
Greenpoint Ave- Borough of Brooklj

County of Kings, to be consumed 
premises.

SOLOMON GLUCK
229 Hopkins St , Brooklyn, N.

of Kings.
PHILIP COHEN

135 Cook St- Brooklyn. N. Y. (I

or ine Aiconolic Beverage control baw
424 Sumner Avenue, Borough of Brookt SI UK Sall IlaU- 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

Philadelphijos Žinios
Rugpjūčio - August 28, 194

DAUGIAU KARIŲ LANKĖSI KARYS

ORINIO PUOLIMO 
BANDYMAS

Pennsylvanijos ir New Jer
sey valstybėse rugp. 18 d. 9 
vai. vak. buvo padarytas ne
tikėtas orinio puolimo ban
dymas. Kai tik pasigirdo pa
vojaus sirenos, tuoj visi ori
nio puolimo sargai pasipylė 
gatvėse, miestų aikštėse, kai
muose ir vienkiemiuose. Visi 
taip skubiai bėgo prie savo 
darbo, kad kiti pamiršo ir pa
tys užgesinti savo kamba
riuose šviesas. Kadangi šį 
kartą buvo netikėtai viskas 
padaryta, tai ir nusižengimų 
buvo daugiau. Jau iš ryto 
Philadelphi jo j buvo nubausti 
du nusikaltėliai po 30 dienų 
arešto. Camdene buvo nu
bausti penki po $5.

Jau trys mirtys užregis
truotos. Užmuštas vienas at
sarginis policininkas, vienas 
„Air Raid Warden” mire nuo 
širdies atakos, vienas užmuš
tas ant kelio.

Valdžia paskelbė, kad 25 
minučių bandymas, palietęs 
15,000,000 gyventojų ir ap
ėmęs 53,700 kvadratinių my
lių, pasisekė gerai.

Vienas nenorėjo mesti rū
kęs, tuoj buvo areštuotas ir 
nubaustas, kitas atsisakė 
klausyti instruktorių, taip 
pat buvo nubaustas 30 dienų 
kalėjimo. Kito buvo paklaus
ta kariuomenėn šaukimo kor
telės, tai jis atsakė: „Aš ne
turiu tai yra reikalinga tik 
vaikams.”

Negras nubaustas už atsi
sakymą eiti į slėptuvę ir pra
dėjo viską priešingai daryti.

Žuvęs pagelbinis policinin
kas buvo Jurgis Solomon, 65

Lalsnluotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nullūdlmo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Philadelphia, Pa,

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

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

8819 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

metų amžiaus, iš Pemberton 
Township, N. J. Eidamas pa
reigas Lewiston kelyje, švilpė 
vienam motoristui, kurs va
žiavo su šviesom. Tas jį suva
žinėjo ir mėgino pabėgti, bet 
dabar jau sugautas ir tardo
mas.

Du motociklistai, važiavę 
su merginom, susimušė. Ken
neth Palmer, 24, ir Heiney, 
21, užsimušė. Sužeistos ir jų 
draugės Virginija Hinkle, 18 
ir Ona Hutchison. Abi guli li
goninėj.

Camdene buvo vienas nu
baustas už tai, kad prisigė
ręs norėjo priversti policinin
ko automobilio šviesas užge
sinti.

Penkioms minutėms pra
slinkus, visas miestas ir apy
linkės skendėjo tamsoj. Val
džios atstovai stebėjo tamsu
mą iš lėktuvo, žiūrint į rytus 
nuo Billy Penn’s, tamsa atro
dė lig pat Europos. Į vakarus 
tamsuma tęsėsi ligi Pitts- 
burgho — 293 mylias, ir to
liau—lig valstybės ribų.

Valdžios atstovai pripaži
no, kad vis daug žmonių žino
jo iš anksto, kad bus „black
out,” tas pats sužinota ir 
Pittsburghe. P a ž y m ė t ina, 
kad ir keli apsigynimo fabri
kai pirmą kartą užlaikė ap- 
tamsinimą.

Telefonais skambino daug 
mažiau, kaip paprastai, bet 
po duoto ženklo vėl smarkiai 
visi skambino telefonais, 
nors dar kai kurį laiką reikė
tų neskambinti, kad tarnau
tojai galėtų pašaukti pirmo
sios pagelbos automobilius, 
jei tai būtų buvęs tikras ori
nis puolimas.

Kadą prasidėjo švilpti sire
nos, tai philadelphijiečiai ėjo 
iš teatrų; pilnos gatvės žmo
nių, tramvajuose važiavo 
darbininkai, bet po kelių mi
nučių visas miestas buvo 
kaip kapai.ePirmą kartą iš vi
sų autobusų ir kitų mašinų 
visi keleiviai turėjo išeiti ir 
ieškoti slėptuvių ir šoferiai

Cliarles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus,

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA,

Telefonas: POplar 3307

Tel. KEgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Kariuomenėn vis daugiau 
ir daugiau išeina. Dabar be
veik kasdien šaukiami nauji 
kariai. Paskutiniu laiku išėjo 
šie lietuviai kariai: Feliksas 
Poška, Petras Marcinkevi
čius, Albertas Kernagis, Pra
nas Balčiūnas, Stasys Ribi
kauskas, Jonas Adomaitis, 
Aleksandras Timinskis.

Lankėsi pas savo tėvus, 
brolius ir sesutę karys Kazys 
Račkus. Jis yra lakūnų mo
kykloje, Floridoje. Jis paten
kintas viskuo—ir tvarka, ir 
maistu.

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

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

Bedford Avenue, 
Kings, to

EB 
to 
of 
724 
County of 
premises.

SAMUEL 
Ave-

NOTICE is hereby given that License 
GB 2351 has been issued to the undersigį 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
98 Kingston Avenue. Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ;TOS I

buvo išvaryti iš tramvajų ir 
autobusų.

7,000 baseball mėgėjų taip 
pat klausė aptamsinimo tai
syklių ir visi ramiai laukė 
pabaigos.

Bandymas labai gerai pa
vyko Chester, kur didieji 
Ford ir Scott popierio fabri
kai ir Sun Shipbuilding Co. 
buvo taip pat sustabdę savo 
darbus. Priemiesčių bandy
mas pasisekęs geriausiai iš 
visų ligi šiol buvusių bandy
mų.

Mirė Kazimieras Kavaliau
skas, gyv. 1113 So. Second St. 
Išgyveno ilgą amželį, paliko 
žmoną Marijoną, dukterį Oną 
Petronienę, 4 sūnus (grab. 
Juozą, Alfonsą, Samuelį ir 
Tomą) ir 16 anūkų. Laidoji
mo mišias atlaikė kun. I. Va- 
lančiūnas, jam patarnavo ku
nigai šukevičius, Laumakis, 
Martusevičius, Paukštis. Ati
tinkamą pamokslą pasakė 
kun. A. Alauskas. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse iš šv. 
Kazimiero par. bažnyčios. A. 
a. Kazimiero Kavaliausko sū
nus Juozas Kavaliauskas yra 
Philadelphijos lietuvių vie
nas žinomiausių graborių. 
Jis turi daug pažįstamų. Jį 
užjausdami ir velionį pa
gerbdami, draugai ir pažįsta
mi užprašė šventų mišių au
kas: Tolušiai, Butikiai, Pet
ras Jusinskas, Biržiečiai, 
Kundrotai, Kairevičiai, Lepo, 
Jotautai, Jakščiai, V. Mičiu- 
lienė, M. Valavičienė, Sti- 
mack, Daves ir kit.

Velionis iš Lietuvos atvy
ko 1885 m. Amerikos piliečiu 
išbuvo kaip tik 50 metų.

Jonas ir Marijona Liepai 
(Makaraitė) susilaukė sū
naus, kurį pakrikštijo James 
vardu. Kūdikis auga sveikas 
ir linksmas.

Palaimos susilaukė dukre
lės, kurią pakrikštijo Jose- 
finos Onos vardu.

Sumažėjo vestuvės taip žy
miai, kad per visą vasarą be
veik nebuvo nė vienų vestu
vių. Dar blogiau, kad iš esa
mų vedybų tik mažesnė dalis 
tuokiasi lietuviai su lietu
viais.

Susižeidė, bet jau sveiksta 
marinas Edvardas Ramoška. 
Jis buvo susižeidęs savo mo
kykloj ; paguldytas ligoninėj 
sveiksta. Linkime savo 3-os 
Vyčių kuopos nariui sustip
rėti ir vėl tarnauti!

Vytis Juozas Margevičius 
dabar mokosi New Yorke. Jis 
tarnauja Coast Guard. Išmo
kęs bus siunčiamas aukštes- 
nėn tarnybon, šiomis dieno
mis buvo parvažiavęs apsi
lankyti pas tėvelius ir daly
vavo Vyčių pasitarime.

Staiga susirgo Jurgaitis. 
Jis jau anksčiau buvo sirgęs, 
bet buvo pasveikęs, o dabar 
vėl staiga susirgo. Gavo ner
vų sukrėtimą ir dalinai su- 
paraližuotas. Bet turima vil
ties, kad pasveiks.

Sunkiai serga Kazys Klau- 
ga, kurs gyvena West Phila
delphi jo j. Lietuviai nepa
miršta savo tautiečių ir lanko 
bei slaugo juos, kad tik pa
sveiktų.

Malonu pažvelgti į mūsų 
karius. Nematysi nuskuru
sių, negirdėsi nusiskundimų 
maistu. Amerikos demokrati
ja ir jos žvaigždėta vėliava 
galime visi pasidžiaugti.

License 
undersigned 
Section 107 

_ Law at
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, ADM.
409 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
EB 518 has been isued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Cont 
241 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is
GB 6753 has been issued to the undersignj 
to sell beer, at retail under Section U 
of the Alcoholic Beverage Control Law , 
6224 — 11th Avenue, Borough of Brookly ' 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE, FRANK & JOHN 
MASTELLONE (Mastellone Bros.) 

6224 — 11th Ave- Brooklyn, N. J

Čia viešėjo seržantas Pet
ras M. Burokas, dabar esąs 
N. Meksikoje. Jis aplankė sa
vo tėvelius, sesutę vienuolę 
kazimierietę Sabiną, brolį 
klieriką Juozą, brolį Mykolą, 
sesutę Magdaleną, švogerį ir 
kt. Aplankė ir šių žodžių ra
šytoją, su kuriuo drauge 
darbavosi. P .Burokas buvo 
plataus masto veikėjas. Jis 
labai malonaus būdo, pilnas 
drąsos ir pasiryžimo kovai 
prieš agresorius. Jis garbin
gai kelia lietuvių vardą.

Serž. Burokas dirba prie 
lėktuvų, kitus mokydamas. 
Tegu laimina Dievas visur ir 
visados Dėdės Šamo karius!

K. Dryža

Lietuvių tautos pašelp. 
klubo salėje vietos slavai tu
rėjo „victory parade and 
mass meeting.” Dalyvavo ru
sai, ukrainiečiai ir kiti sla
vai. Russian Relief organiza
cijai surinkta 380 dol. Buvo 
kalbų, dainų, muzikos.

Plunksnos veteranas Ka
zys Vidikauskas mūsų mies
te plačiai žinomas. Jo tautine 
veikla visur pasiekia. Jei tik 
yra kokia svarbesnė veikla, 
tuojau Kazio plunksna pla
čiai per spaudą praneša. 
Kiekvieną naują lietuvį pro
fesionalą ar šiaip atvykusį 
svečią jis pirmutinis pasitin
ka ir pasveikini ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių spaudo
je.

Tegu Dievas teikia jėgų ir 
toliau šiam veteranui.

K. Dryža.

Kopūstų balius šv. Kazi
miero parapijos naudai bus 
rugsėjo 20 d. Tai tikrai bus 
dar lig šiol nesuruoštas ba
lius. Išrinktas komitetas jau 
nuoširdžiai darbuojasi ir no
ri parengimą padaryti malo
niu ir naudingu parapijai. 
Baliaus gaspadorium išrink
tas p. Navickas, kurs jau dir
ba.

Pennsylvanijos ir McCahan 
cukraus fabrike pradėjo dirb
ti pilną laiką. Darbininkai pa
tenkinti 40 valandų darbo sa
vaite. Cukraus kortelių įve
dimo pradžia buvo sutruk
džiusi darbą. Dabar darbinin
kai vėl patenkinti. Tik stebi
mės, kad cukraus kainos te
bėra senos.

Visi skundėsi karštomis 
dienomis, bet cukraus darbi
ninkai tikrai karštį kenčia. 
Yra tokių dienų, kad visas aš- 
tuonias valandas reikia kęsti 
nuo 100 iki 120 laipsnių karš
čio. Geležinių rankenų laip
tuose nė nemėgink liesti be 
skarmalo! Vasarą visi dau
giau naudoja stipresnių gėri
mų, bet „cukerninkai” dau
giausia atsivėdina šaltu a- 
lum, įvairia soda, šaltakoše; 
valgo daugiausia vaisius ir 
mėsos. K. Dryža.

Bazaras, buvęs Earp 
davė ir pelno ir daug malo
numo jaunimui ir suaugu
siems. Pažymėtina, kad šiam 
bazarui daug daugiau aukojo 
dovanų, kaip lig šiol kad bū
davo. Be to, visi darbininkai 
labai nuoširdžiai darbavosi, 
kad tik pasisektų. Tai tikrai 
pagirtini visi darbininkai

Dieve, padėk, visiems ka
riams laimingai laimėti prieš 
priešo jėgas ir linksmai grįž
ti į savo namus. Tegu gar
bingai plevėsuoja Amerikos 
daugiažvaigžde vėliava, kaip 
viso pasaulio pergalės ir lais
vės simbolis!

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 695 has been issued to the undersigned 
to 
of 
127 ...r _______
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE ._ _____, ____ __________  ....
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
149 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONINO TORTORICI 
149 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2669 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 6342 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3921 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 1981 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 3rd Avenue, Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cont’ol Law at 
109 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 10659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN
358 6th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 2061 ___ _____ __
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4410 18th AvenUe, ~ 
County of Kings, to 
premises.

ALBERT
4410 13th Avenue

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 4 th Avenue, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed off 
premised.

NOTICE
GB 2163 ___ _____ _______ . . ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1677 ________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2731 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 10490 _ ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
262
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undej- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1112 Bedford Ave- 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
1112 Bedford Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
126 Albany Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

hereby priven that License No. 
EB 2338 has been issued to the undersiemed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveracre Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control law at 
Pacific Street. Borough of Brooklyn, 

the

the Alcoholic Beverage Control
732 Pacific Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WAT,TER ALTHOFF
Street Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 474 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 - Avenu O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALLY BATZER
83 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2677 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section I 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
6524 — 17th Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off tl 
premises.

FRANK GLADSTONE J 
6524 — 17th Ave- Brooklyn, N. j

uos 29 kuopos 
įtrinkimas įvyko 
Rausyta įvairių 
gavo rengti du 
; kurie dėl lie
ji pasisekė. Yra 
į kurios uoliai

J 
laii

gra 
jim 
gra 
tur 
Kai

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1401 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law i 
1595 East 92nd St- Borough of Brooklj 
premises01 King9’ ‘° * C°nSUmCd ‘ 'JJ10baZHTO. KO- 

BEN KUNOFSKY « rri-----l-.
1595 East 92nd St- Brooklyn, n J įrtos M. Kivytie- 

~ | įįjoė, S. Subatie-

sve
sim
Bus
ną.

Q

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
6428 has been issued to the undersigned 

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

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

to 
of 
117 
County of Kings, to be consumed off tl 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave- Brooklyn, N. I

draugijos susi
es sekmadienį, 
į tuojau po su
kalėję. Prašo
kos nariai da- 

^Xumed13^ įffie, daUg tU- 
jreikalų aptarti, 
j nebuvo susirin

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1508 has been issued to the undersign 

’ to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law | 
169 Franklin Street, Borough of Brooklj 
County of Kings, to 1 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 648 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 64 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARKET DELICATESSEN, INC. 
Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is 
E 253 has 
to sell beer 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

FRANK LEVINSKY
105 Ellery St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 6794 has been issued! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 CorteiyoU Road, 
County of Kings, to 
premises.

JEROME 
1611 Cortelyou Road,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE !s hereby given that License No. 
GB 10111 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premikes.

GERTRUDE EHRLICH 
TUxedo Dairy

1159 Winthrop St., firooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9204 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 2540 ___  ____ ___ __ „ .... ___ ....
to sell beer, at retail under Section __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNES STREICH. SR. 
639 Wilson Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
GB 9286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 — 65th Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO
65th St-1705

SUS 
die
moi 
rinl

NOTICE is hereby given that License h - Jailff Ishfti FP1- 
GB 2023 has been issued to the undersign ° 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
151 Franklin Street, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. :

ft aptarti.
j tie vyrai, kurie 
iš, Vardo drau- 
sori priklausyti

NOTICE is hereby given that License hi ;;fhill?OS dmil?!- 
GB 10524 has been issued to the undersigi ! ® ®
to sell beer, at retail under Section ! 
of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklj 
be consumed “

Ą malonu, kad 
arapijos vyrai į- 
?!ido draugijon. 
šs, pareigos 
ųi, brangūs vy-

NOTICE is _____  „___  .... ________
GB 1772 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law * 
139 Stuyvesant Street, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off t

:iarbininkams ir 
sNors dėl lie

of the Alcoholic Beverage Control Law
3 Moore Street, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAM HOFFER 
The Atlantic Coast Food Store

3 Moore St., Biooklyn, N. Y.
draugijos bendra 
s sekmadienį, 
ijval. mišių me- 
! mišių bus labai 
linkimas. Visi 
lapijos vyrai, y-

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2235 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
424 Central Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off I 
premises.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave-__________ Brooklyn, N.I 15, pfaŠOmi daly-
NOTICE is hereby given that License N 
GB 2613 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
506 Wilson Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

OTTO HUNS1CKER
506 Wilson Ave., Brooklyn. N. j

NOTICE is hereby given that License, Nr 
GB ‘.'Oil has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section I 
of the Alcoholic Beverage Control- Law 
408 Central Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off I 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery)

408 Central Ave- Brooklyn, N. ,

prirengti bendri 
^tariamasi dėl 
®>os darbų kaip 
lip ir parapijos 
-uolius kviečia-

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1660 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1( 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
365 Central Avenue. Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

NOTICE is
GB 9048 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control LawJ 
450 Evergreen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN B.
450 Evergreen Ave.,
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NOTICE is hereby given 1 
E 113 has been issued to .
to sell beer, from house to house at reU 
under Section 107 of the Alcoholic Bevera 
Cojitrol Law. Borough of Brooklyn, Coui 
of Kings.

ALEXANDER LEWIS
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. ('

Wkant 50 eg- 
v daugiau—30c.

au, 
pit

NOTICE is hereby given that License N 
E 314 has been issued to the undersign 
to sell beer, from house to house at reta 
under Section 107 of the Alcoholic Bevera 
Control Law. Borough of Brooklyn, Coui 
of Kings.

JACK LETOWSKY 
248 Floyd St- Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
E 251 has been issued to the ____ ._
to sell beer, from house to house at reti 
under Section 107 of the Alcoholic Bevera 
Control Law. Borough of Brooklyn, Coui 
of Kings.

JOE SHLOMKOWITZ 
5-11 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
E 214 has been issued to the undersigi 
to sell beer, from house to house at retJ 
under Section 107 of the Alcoholic Bevera 
Control Law. Borough of Brooklyn, Coui 
of Kings.

HYMAN DEIBER
58 Gerry St- Brooklyn, N. Y. ('

JOE MILLER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y.

111 Grand Street,
Tel EVergreei 

WAI GEROS R1 

... waaureti mūsų pai 
Wkite kainas su kit

^NIEKUR NEGA

Kaip Petraičių 1

WITIEN



iven that License No. 
ted to the undersigned 
di under Sectionioy 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WEINGUS
Brooklyn, N. Y. 

iven that License No. 
ęd to the undersigned 
til under Section 107 
rrage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

STEIN, ADM.
Brooklyn, N. Y. 

iven that License No! 
ed to the undersigned 
il under Section 107 
trage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the 

NAGER
1 Lunch)

Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
ed to the undersigned 
il Under Section* 107 
■rage Control Law at 
srough of Brooklyn, 
be consumed on the

VOZNIK
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No, 
led to the undersigned 
>1 under Section 107 
Borough of Brooklyn, 
rage Control Law at 
be consumed off the

TORTO RI CI
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
ed to the undersigned 
il under Section 107 
Borough of Brooklyn, 
rage Control Law at 
be consumed off the

.OLDFeuER
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
ed to the undersigned 
.1 under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GROSS
Brooklyn, N. Y. 

ren that License No. 
id to the undersigned 
under Section 107 of 

Control Law at 64 
of Brooklyn, County 

med on the premises. 
ATESSEN, INC.

Brooklyn, N. Y.

-en that License No. 
1 to the undersigned 
c to house at retail, 
he Alcoholic Beverage 
of Brooklyn, County

JVINSKY
Brooklyn, N. Y. 

en that License No. 
“d to the undersigned 

under Section 107 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
se consumed off the

GELB
Self Service)

Brooklyn, N. Y.' 

en that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
age Control Law at 
orough of Brooklyn, 
>e consumed off the

LANDO
Brooklyn, N. Y. 

en that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
torough of Brooklyn, 
ie consumed off the

OTTLIEB
Brooklyn, N. Y.

■n that License No. 
1 to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
rough of Brooklyn, 
e consumed off the

NDOLFO
Brooklyn, N. Y. 

n that License No. 
1 to the Undersigned 

Under Section 107 
ge Control Law at 
rough of Brooklyn, 
1 consumed off the 

EHRLICfl 
)a:ry

Brooklyn, N. Y. 

n that License No. 
1 to the undersigned 
under Section 107 

ge Control Law at 
oUgh of Brooklyn,
> consumed off the

EMKE
Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 

under Section 107 
je Control Law at 
ugh of Brooklyn, 

consumed off the

LFAND
Brooklyn, N. Y.

1 that License No
to the undersigned 

under Section 107 
'e Control Law at 
ugh of Brooklyn, 

consumed off

LANO 
Veg. Market.

Brooklyn, N.

that License No. 
to the undersigned 

under Section 107 
e Control Lew at 
igh of Brooklyn, 

consumed off the

■ KUNOFSKY 
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 
e Control Law at 
ough of Brooklyn, 
consumed off

EICH, SR.
Brooklyn, N. 

that License No. 
to the undersigned 
inder Section 107
> Control Law at 
iugh of Brooklyn, 
consumed off the

JHS
Brooklyn, N. Y. 

that License No. 
to the undersigned 
inder Section 107 
i Control Law at 
igh of Brooklyn, 
consumed off the 

:lefsen
Brooklyn, N. Y. 

that License No. 
the undersigned 

nder Section 107 
Control Law at 

ugh of Brooklyn, 
consumed off

IEN ) 
Brooklyn, N.

that License No. 
o the undersigned 
nder Section 107 

Control Law at 
ugh of Brooklyn, 
tonsumed off the

ERNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE t. ŪN 
GB 2351 
to Bell of the S Jt?

•io - August 28, 1942
vounty of 
premises, 0

Kingston

622f -
ConBty Of V
premises, “t.

Lpreiškimo

IETOS ŽINIOSI :
MŪSŲ VISUOMENE IR MŪSŲ LRKSA

the

Y.

the

Y.

the

vįtige ute
ta 2677 l».7*

Parapija
Šv. Jurgio Parapija

t0 «ell bes?*
8524th- S-gos 29 kuopos
County of Kikilis susirinkimas įvyko 

'9 d. Išklausyta įvairių 
mų. Buvo rengti du 
irimai, kurie dėl lie- 

__x • Yra 
Į^ei^^ !hl narių, kurios uoliai 

os.-
1595 East ita prisidėti prie pa- 

A rengiamo bazaro. Ko- 
išrinktos M. Kivytie- 

Sadauskienė, S. Subatie- 
in . Bendziuviene.

6524 - lĄ

notice h zimai, kurie di 
toBsdi‘iįS slabai pasisekė.
1595
Co<nty of jl V 
premises. ™ b i 
1595 East sĄ1

NOTICE į w 
GB 2183 ha u? t 
fn toli uT 
of the AĮte$ 
r7 9re®lx®t L' 
County of kL ; 
premises.
... „ Wt' 
117 Greestet

NOTICE h u*. 
C.R tsna

Vyrų dėmesiui
Tardo draugijos susi- 

. is įvyks sekmadienį,

Moterų S-gos 35 kuopos 
laimėjimų vakaras bus sek
madienį, rugsėjo 6 d. Bus 
gražių dovanų ir durų laimė
jimų. Vakaras įvyks mūsų 
gražioje parapijos salėje, 
turinčioje visus patogumus. 
Kadangi vakaras bus Darbo 
šventės išvakarėse, tad galė
sime smagiai laiką praleisti. 
Bus galima laimėti karo bo- 
ną. Nepamirškite dienos!

Sąjungiečių svarbus ekstra 
susirinkimas bus šį sekma
dienį, rugp. 30 d., tuoj po su
mos. Narės prašomos susi
rinkti. Pranašas.

Rugp. 11-14 d.d. įvyko pus- mastu ir praktišku būdu pri
sidėti prie realizavimo tų ide
alų, kuriais turi gyventi kiek
vienas sąmoningas Amerikos 
lietuvis katalikas, suprantąs, 
kad nesidėdamas prie savųjų 
organizacijų ir nesirūpinda
mas jų likimu, netiesioginiu 
būdu skriaudžia visą mūsų 
katalikiškąjį sąjūdį.

L. šimutis, LRKSA pirm.

,GB 1508 hute? n ,
to beer.T* 1 6 Q., tUOiaU pO SU-
169 FrniSXk rapijos saleje. Praso- 
Cormty of ■■ - • • i
premises.
169 Frullį^'

NOTICE il te 
(m ohm v..T* 
to sell beer, 7 v 
of the Alate £151 FnmkSV 
Connty of Bun'- 
premises, ‘

151 Frtelh.7' '

draugijos nariai da
les Roiiie^i susirinkime, daug tu- 
___  —. rarbių reikalų aptarti. 
gb *2023 s metu nebuvo susirin

;ad yra daug labai rei- 
į dalykų aptarti.

jos^f bmi ir tie vyrai, kurie 
aušo šv. Vardo drau- 

GB710M4iLhSr rba n°ri PriklaUSyti 
of garbingos draugi-
rLU?1® bai būtų malonu, kad

Įsų parapijos vyrai į-

jv. Vardo draugi j on. 
is mažas, p a reigos

GB 10521 fa, į į 

of the Aįįįj? /TO TT-1— . 
County of 1 
premisa 

81®- 
472 Union AnJ 

NOTICE is feno - t •
to W,1?? ’• Taigi, brangūs vy- 
0f the Alette t 
424 Stunner Atta’ 

premises.
L.. 

424 Sumner An,

NOTICE is 
GB 1772 hu bee įį ? 

of thi'itatefe relu Karalienes 
139 StuyveaaSx * *■
County of E™ 5, į T> „ ____ • • „premises. 1 '

MIE 
139 Stuyvesant St

NOTICE is Leį - 
GB 2051 his ha fe 
to sell beer, t!® 
of the Alate fe 
229 Hopkins Stef! 
County of : 1 
premises.

... __ Pabandykim! Nieko 
čiunty ot i^Bimėsim, tik sau nau-

„ torailBsim.
Draugijos Valdyba.

onas kun. J. Aleksiu- 
loširdžiai dėkojo par.

ypač darbininkams ir 
229 Kopkit a™ nkėms. Nors dėl lie- 

iknikas ir nevisai pa- 
)et parapijai pora šim-

Notice u bemt p 
GB 1968 has ha s 
to sell beer, it n 
trf Ute Altote h ko. 
3 Moore Street k 
Coūnty o! Eip, ■ i 
premises.

Slū 
The Attaacfc

3 Moore St.

NOTICE Is her* r 
GB 2235 has he R 
to sell beer, it m 
of the Alate 
424 Central Aust : 
County of Ew b! 
premises.

424 Central Art.

NOTICE is be* r 
GB 2613 has hesse 
to sell beer, it » 
of the Alate 
506 Wilson Ar®! 
County of Ew •1 

premisc!' ome ii- Jaunuolius kviečia- 
506 Wilson Aft.

NOTICE is h* >' 
GB 0011 has been R 
to sell beer, st*1 
of the Alate fc; 
408 Central Area • 
County of Kill*81 
premises.

B0UAŪ ■ 
(Easebod Be-

408 Central Aft. , . . ._—- .utį „Amerikos
rijoje. 222 So. 9th St., 

S£I&!ftlyn, N. Y. 
365 Central Ar«* j ____________

County of Ki^ • 
praDllei maU 
365 Central Aft

NOTICE is ber*X 
GB 9048 has f 
to sell beer, it "t 
of the Alate 
450 Evergreen A>e»; 
County of Kinis 8 
premfa*BEMAH»! 
450 EvergreenAft^

NOTICE is 
E 64 has been * 
to sell beer fi® 
under Section Ifir' 
Control Lift 8°^ 
of Kings. fbbS- 

135 Cook St, 
Lev,., vj ovy

^Hs^ho te iorių ar daugiau—30c. 
to sell beer, fr» y, 
under Section WI, 
Control Law. B®** 
of Kings. alkiai >
705 Hart St.
NOTICE Is ba*£ 
E 314 has been 
to sell beer, 
under Section 16' 
Control Law. Bcr« 
Of JACK^ 
248 Floyd SL^j. 
NOTICE is h«*£ 
E 251 has been 
to sell beer, I«® 
under Section W, 
Control Law. 8^' 
°f J0K 5^ 

5-11 Cook 
NOTICE is berelfj 
L ...__
to sell beer, W® 
under Section į(l > 
Control Law. 
°f Kings. j

58 Gerry St,___ y

NOTICE is 
E 297 has been’S, 
to sell beer, f^ j # 
under Section i 
Control Law.
of Kings. JOSH> 

79 Steuben St,

Tardo draugijos bendra 
lija bus sekmadienį, 
o 13 d., 9 vai. mišių me- 
oj po mišių bus labai 
is susirinkimas. Visi 
ir parapijos vyrai, y- 

M'' unimas, prašomi daly- 
Bus prirengti bendri 

iiai. Bus tariamasi dėl 
ir žiemos darbų kaip 

jos, taip ir parapijos

Įrašyti.

ityhes Pamokos 
žiai išleista knygutė 
;ybės Pamokos” gali- 

admi-

M

1IKOS” administraci- 
Įite gauti A. Vaičiulai-

’LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE
ga gausiai iliustruota, 
6 pusi, ir yra Lietuvių 
rinio Instituto leidinys. 
10 egzemplioriaus kai- 
c„ o užsisakant 50 eg-

PELKAUSKŲ SUKAKTIS

Rugp. 25 d. 35 metų vedy
binio gyvenimo sukakties su
laukė Povilas ir Jozefina Pel- 
kauskai, gyv. Richmond Hill. 
Ši sukaktis atitinkamai at
žymėta rugp. 23 d. švediška
me „Gripsholm” restorane. 
Puotoje dalyvavo Pelkauskų 
duktė Alice su savo vyru 
Adolfu Akelaičiu ir sūnūs 
Edvardas ir Kazys su savo 
žmonomis; be to, dalyvavo 
ir p.p. Baranauskai (iš Great 
Necko).

Pelkauskų duktė, sūnūs, 
žentas ir marčios įteikė dova
nų: p. Pelkauskienei—koralų 
karolius, o p. Pelkauskui— 
žiedą su koralu. Baranaus
kai puotai įprasminti parū
pino dalį šampano.

Po jaukios šeimyniškos va
karienės, visi nuėjo į Carne
gie salę, kur žiūrėjo opere
tės „New Moon.”

P.p. Pelkauskai yra „Ame
rikos” skaitytojai, lietuviš
kos veiklos rėmėjai. Savo šei
mą gražiai išauklėjo. Ilgiau
sių jiems metų!

MALDŲ ŠALTINIS

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn,

Brooklyn© namų savinin
kai raginami savo namuose 
aliejumi apšildomus pečius 
paversti į anglimi apšildo
mus.

New Yorko mieste, „fin
gerprints” — pirštų antspau
davimo darbas — eina pir
myn. Visi piliečiai ir nepilie- 
čiai raginami neatsilikti.

Sako, kad a. a. kardinolas 
Gibbons turėjęs tokią atmin
tį, kad, perskaitęs pora kartų 
knygą, pasakydavo atminti
nai žodis žodin.

Stockholmo muziejuje yra 
Šv. Rašto knyga, surašyta 
ant 300 asilo odų.

John Toro, Brooklyne už
augino kornus savo darže a- 
pie 14 pėdų aukštumo.

ETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

5-n W0K ou^z| jšdjrbeja! GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
NOTICE i>l>otbL: . . ., ____ _ J j , J
e 214 ijkteikite pasižiūrėti musų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

metinis ir poseiminis Lietu
vių R. K. Susivienymo Ameri
koj Vykdomosios Tarybos 
suvažiavimas.

Šiuo metu visų organizaci
jų veikimas vienu ar kitu bū
du yra apsunkintas.Turi sun
kumų ir lietuvių draugijos. 
Nėra išimtimi nė mūsų seno
ji ir didžioji organizacija — 
Lietuvių R. K. Susivienymas 
Amerikoj.

Džiugu, vis tik, konstatuo
ti, kad mūsų Susivienymas 
puikiai sugeba nugalėti sun
kumus ir kliūtis. Jis, kaip iš 
vykdomosios tarybos narių 
raportų paaiškėjo, ir šiais 
laikais ne tik stipriai laikosi, 
bet ir žymią pažangą daro. 
Toji pažanga reiškiasi ir tur
to didėjimu ir narių augimu.

Nors šį pusmetį (nuo sau
sio 1 d. iki liepos 1 d.) narių 
mirtingumas buvo gana dide
lis (tuo laiku mirusiųjų šei
moms išmokėta $63,400.00), 
tačiau pomirtinių arba ap- 
draudos skyriaus fondas yra 
stiprus. Planingai ir saugiai 
daromi organizacijos pinigų 
investmentai tą fondą, kad ir 
prie didesnio narių mirtingu
mo, palaiko gerame stovyje. 
Ypač stiprūs yra pašalpos li
goje, jaunamečių ir labdary
bės fondai. Kiek silpnesnis 
yra lėšų fondas, kuris ir pra
eityje nepasižymėjo stipru
mu. Vykdomoji Taryba dėl jo 
daug galvosūkių turėdavo. 
Jis ir seimuose sukeldavo 
daug ginčų. Bet praėjusiame 
Vykdomosios Tarybos susi
rinkime pravestas nutarimas 
bizniškai persitvarkyti, ma
noma, ir lėšų fondą pakels.

Sekretorius Vincas Kviet- 
kus, kuris gražiai tvarko LR
KSA reikalus, raportavo, kad 
dabar organizacijoj yra per 
vienuolika tūkstančių narių. 
Aiškus paaugimas. Prieš ke
letą metų Sus-me tebuvo apie 
dešimt tūkstančių narių. Au
gimas prasidėjo nuo 1938 m. 
Ir, reikia tikėtis, jisai nesu
stos, nes mūsų visuomenė vis 
labiau ima suprasti stipres
nio susiorganizavimo reika
lą ir labiau vertina savąsias 
draugijas ir organizacijas.

Vykdomoji Taryba priėmė 
sekr. V. Kvietkaus paruoštą 
nuolatinio naujų narių va
jaus planą ir turi daug vilčių, 
kad tuo planu bus išjudinta į 
gyvesnį darbą ir kuopos ir 
apskritys, ir tuo būdu mūsų 
garbingasis Susivienymas ir 
ateity nesustos augęs ir na
riais ir turtu.

Malonu yra konstatuoti ir 
tai, kad LRKSA ir savo tvar
ką ir visą veikimą vis labiau 
ima derinti prie laikų dva
sios, prie besikeičiančių gy
venimo sąlygų, nenukrypda
mas nuo savo idealo — tar
nauti Dievo garbei, savo tau
tai, savo kraštui ir palaikyti 
lietuviuose krik ščioniškąjį 
broliškumą. Tai daro organi
zaciją gyvesne ir reikšmin
gesne. Čia suminėtina kele
tas reiškinių: išpirkimas U. 
S. karo ir kitokių bomj už 
šimtus tūkstančių dolerių; 
kreipimas didžiausio dėmesio 
į mūsų jaunimo reikalus; 
šimtaprocentinė pagalba A- 
merikai ir Jungtinėms Tau
toms karą laimėti ir gilus su
sirūpinimas Lietuvos išlais
vinimu.

Nors Lietuvių R. K. Susi
vienymas Amerikoj yra fra- 
ternalinė apdraudos ir pašal
pos centralinė (national) or
ganizacija, tačiau iš paduo
tų kelių pavyzdžių ir iš pra
eities darbų matome, kad jai 
gyvai rūpi visos mūsų visuo
menės reikalai ir tautos ge
rovė. Dėl to Vykdomasis Ko
mitetas, skelbdamas naujų 
narių vajų, nusitarė kviesti į 
LRKSA ne vien tik tuos lie
tuvius katalikus ,kuriems yra 
būtina gyvybės apdrauda ir 
ligoj pašalpa, bet ir visus 
tuos, kurie, vedami Dievo ir 
artimo meilės, patriotizmo ir 

j krikščioniškojo fraternaliz- 
-3 mo, nori darbuotis platesniu

9

TEN MOKSLAS YRA TIK
RA GYVENIMO MOKYKLA

Pasidairęs Pittsburgho a- 
pylinkėse, nenorom pamatai 
didingus Šv. Pranciškaus 
mergaičių akademijos rūmus.

Tai mokslo lizdas, kur 
daug mergaičių semiasi sau 
išminties gyvenimui.

Tai tikra gyvenimo moky
kla, nes ten, šalia sausų ma
tematikos formulių ir šaltų 
istorijų, skamba ir katalikiš
kas „Tikiu į Dievą Tėvą.” 
Kas įsidėmėtina ypatingai 
šiame XX amžiuje, nes mok
slas be Dievo lavina tik pro
tą, bet išdžiovina dvasią, iš- 
auklėja dvasios paliegėlius— 
džiovininkus.

Mergaitė—busimoji šeimos 
motina, tautos ateitis, žmoni
jos pažiba—jei jos sieloj be 
mokslo žinių nebujos Kris
taus mokslas dorybėse, ji bus 
nenaudinga visuomenei, ne
laiminga sau.

Šv. Pranciškaus Akademi
joj kreipiamas ypatingas dė
mesys, kad jauna siela pasi
semtų ne vien išminties, bet 
kad kartu su jaunatvės gro
žiu žydėtų ir pribręstų gyve
nimui kilni, švelni moters sie
la.

Tokioj dvasioj išauklėta 
mergaitė išėjus į gyvenimą 
nesvyruos, kaip vėjo pučia
ma nendrė, bet ryžtingai ir 
garbingai atliks savo misiją, 
nes pasiaukojimui semsis jė
gų ir stiprybės Dievuje.

Tėvai, jūsų didžiausias tur
tas yra jūsų vaikai. Jei juos 
mylite, turi jums rūpėti jų a- 
teitis. Drebėkite dėl jų išauk
lėjimo. Už tai esat atsako- 
mingi prieš Dievą ir visuome
nę. Dėl to leiskit savo vaikus 
tik į katalikiškas mokyklas. 
Seselių 
ciškaus 
sielotis 
Įėjimu.

Susirūpinkite dabar, jei no
rit senatvėj susilaukti paguo
dos ir pasididžiavimo. Regis
tracija Šv. Pranciškaus aka
demijoj jau prasidėjo. Užra
šykite savo dukreles šian
dien, kad amžinybėje nerei
kėtų gailėtis. Adresas:
Sister Principal
St. Francis Academy

Pittsburgh, (10), Pa.

mas yra priešingas tyram ko
munistų mokslui, nes skolos 
yra kapitalistų įrankis varg
šui spausti.

Kada komunistą nuduo- 
dantis kapitalistas Šoloms- 
kas pradėjo iš prasiskolinu
sio vargšo Bacevičiaus reika
lauti grąžinti skolą, tai tas, 
taip sakant, ir pastatė šo- 
lomską ant vietos — jei esi 
komunistas, tai turi žinoti, 
kad skolų komunistai nepri
pažįsta. Taigi, pats Bacevi
čius irgi skolų nepripažįsta, 
bet kitaip yra su Šolomsku, 
tas tai prisipyręs reikalauja 
grąžinti skolą.

Jei ateityje teks skolintis 
iš ko pinigų, patarčiau p. B. 
aiškiai įsitikinti, kad skolin
tojas yra komunistas, o ki
taip skolą teks grąžinti. Be 
to, jei pavyktų rasti tokį 
žmogų, kuris skolintų pini
gus komunistiniais princi
pais, pranešk ir Pliumpiui. . .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM STOLLAR 
Economy Dairy

2952 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

vedamoj Šv. Pran- 
Akademijoj nereikės 
savo dukrelės išauk-

Telšių Pliumpio 
Marnastys

nevaNelaisvė paskelbė
Cvirkos pranešimą „Rytai ir 
Vakarai,” kuriame Cvirkos 
lūpomis sako, kad lietuviai 
turi tokią dainą: „Saulė už
tekėjo rytuose, bet debesys 
susibūrė vakaruose.” Tie Ne
laisvės falsifikatoriai girdė
jo, kad zvanija, tik nežino iš 
kur. Tokios dainos lietuviai 
visai neturi, o tikrosios lietu
viškosios dainos mūsų mas
koliai nemoka. Štai tikra lie
tuvių liaudies dainelė:
Iš rytų šalelės saulutė tekėjo, 
O iš vakarėlių debesėliai ėjo.

Bacevičius parašė tokiam 
aršiam bolševikui šolomskui 
ir toki pamokymą: „Man ro
dosi, kad tu padarei politinę 
klaidą, reikalaudamas nuo 
manęs mokėti skolą šiais 
sunkiais laikais, nes kiek 
man žinoma, tai komunistai 
panaikino skolų mokėjimą.”

Ir kas sakė, kad Bacevičius 
politikoje nenusimano. Jis ne 
tik politikoje nusimano, bet 
žino ir komunistų mokslą 
ščyrai, kad skolų reikalavi-

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, AVINES & LIQUORS
NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3218 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA GROSS
3218 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

268 Brooklyn Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH WILKOV
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH LERNER
1335 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE ’s hereby given that License No. 
GB 10520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT BERKOWITZ
206 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSENWASSER
371 McDonald Ave. , Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 73 
Jay St. & 167 Front St.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St. &
167 Front St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris’s Delicatessen & Rest.

208 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL HUGHES 
Prospect Bar & Restaurant

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM GOLDSTEIN 
(G. & S. Delicatessen)

93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1904 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SAMUEL BARNETT & WILLIAM COHN 

1904 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given' that License No. 
EB 432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4.813 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHNICK & PHILIP ALPERIN 
4813 Church Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 114 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

LOUIS SHLOMKOWITZ
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4 22 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. 
EB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby St., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPINELLA 
Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St., Broolflyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nc 
EB 2291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CACCIOLA
145 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX, BEN & HERBERT ROSEN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
EB 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSSIE SPITZER
1101 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN GELMAN
838 Park Ave., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAM ERRERA
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that license No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACK FRISHBERG
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

SAMUEL BEEBER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that license No. 
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOE MILLER
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No 
E 30 has been issued to the underrigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooper St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN SCHAIKOWITZ
397 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 574 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FITZGERALD
574 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
3917 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HIRSH
3917—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
EB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten' Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

LaLsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA
Rugpjūčio - August 2|į|lr

Maspetho Liet. Piknikas
SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO - AUGUST 30, 1942 

KLASCIAUS - CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

PRADŽIA NUO 2 VAL. P. P. ŠOKIAI — 6 VAL. VAK.

KARALIAUS IR KARALIENĖS RINKIMAI—TAIPGI ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI. 

Gros lietuviškas Šnekėlio Orkestras 
PELNAS LIETUVIŲ PARAPIJOS SKOLOMS ATMOKĖTI

RENGĖJAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS APYLINKĖS LIETUVIUS 

Įžanga — 50 centų

• Dulkių sūnūs Povilas ir 
Silvestras vasaros atostogas 
praleidžia Brooklyn© vysku
pijos vasarvietėje, Mattituck, 
L. I.; jų duktė Ona viešėjo Ta 
maqua, Pa.

• Ona Valaitienė, lietuvių 
radijo programos vedėjo Jo
no Valaičio žmona, yra su
sirgusi. Ji gydosi namie, Dr. 
Aid. Šliupaitės priežiūroje.

• Juozas Bulevčius, L. Vy
čių centro vicepirm., praeitą 
savaitę buvo išvykęs poilsio 
į savo tėviškę, Homestead, 
Pa.

• Elz. ir Dom. Kašėtų vyr. 
dukrelė Įstojo į pranciškiečių 
vienuolyną; ji lankė pranciš
kiečių akademiją Pittsburge.

• Korp. Alfonsas G. Stasys 
šio mėnesio pradžioje išsiųs
tas anon pusėn vandenyno. 
Jis atsiuntė savo motinai te-

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Motiejus Mikolaitis, L. 
K. Federacijos New Yorko 
apskrities sekretorius, naujų 
„Amerikos” mašinų fondui 
paaukojo $5.00. Nuoširdus 
jam ačiū!

• Br. Brundzienės vado
vaujama mergaičių grupė da
lyvavo prezidento Roosevel- 
to motinos garbės paminklo 
pašventinimo iškilmėse (rug
pjūčio 16 d.). Visos mergai
tės buvo pasipuošusios lietu
viškais drabužiais. „Miss Li
thuania” atstovavo Aid. Va
laitytė, o „Miss America” — 
p. Vencevičienė.

• Justas Jankus, muz. Jo
no ir Ievos Jankų vienintelis 
sūnus, rugp. 22 d. įstojo ka
riuomenėn. Jis buvo Julliard 
muzikos mokyklos studentas.

• Henrikas Vencevičius, 
Apreiškimo par. choro pirmi
ninkas, paimtas į kariuome
nę. Jo žmona Angela (Mas- 
lauskaitė) yra žinoma Ap. 
reiškimo par. choro solistė.

• Kun. K. Paulionis, šv. 
Jurgio par. klebonas, šią sa-

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance
86-56 85 S t., Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

vaitę Fordhamo universitete 
lankė katalikų akcijos kur
sus.

• Ks. Strumskis praeitą 
savaitę dalyvavo New Yorko 
valstybės demokratų partijos 
konvencijoje. Jis buvo Brook
lyn© apygardos demokratų 
atstovu. Visi Brooklyno at
stovai balsavo už gen. proku
roro Bennett kandidatūrą 
gubernatoriaus vietai. ■»

• Sūrio valgymo savaitė 
baigsis rugp. 29 d. Visi gy
ventojai prašomi šią savaitę 
valgyti daugiau sūrio.

• Automobilio nelaimėje 
rugp. <22 d. prie Amagansett, 
L. L, užmuštas Brooklyno 
miesto teisėjas Edward L. 
Kelly.

• William J. Kuczwalski, 
Brooklyno prokuroro padėjė
jas, rugp. 24 d. nuskendo 
Mariaville ežere, Schenecta
dy. Buvo 43 metų amžiaus, 
gyveno 166 No. 6th St.; daug 
veikė lenkų draugijose.

• Brangaičių sūnus karys 
Antanas dabar yra Havajų 
salose. Laiškuose tėvams 
džiaugiasi gamtos grožybė
mis.

• Elena Matulionytė, „A- 
merikos” bendradarbė, su sa
vo motina šią savaitę pralei
do Scrantone.

• Miniatų sūnus Feliksas 
įstojo laivynan, į aviacijos 
skyrių. Išvyksta ateinančią 
savaitę.

• Bagočiūnų (Maspetho) 
sūnus Alfonsas buvo atvykęs 
iš laivyno kelioms dienoms; 
tėvai labai džiaugėsi.

• Edvardas Paulionis ka
riuomenėje jau seržantas. 
Neseniai jį Camp Mead, Md., 
aplankė jo sesuo Marijona. 
Serž. Edvardas siunčia vi
siems savo pažįstamiems 
daug linkėjimų.

• William J. Drake for 
Congress komitetas sudary
tas rugp. 21 d. Jo pirm, yra 
Petras Atkočaitis.

Justas Jankus,
Apreiškimo par. choro ve

dėjo muz. Jono ir Jievos Jan
kų vienintelis sūnus, rugpiū- 
čio 22 d. išėjęs kariuomenėn. 
Justas buvo Julliard muzikos 
mokyklos studentas, pasižy
mėjęs pianistas ir choro diri
gentas. Daug kartų jis yra 
sėkmingai pavadavęs savo 
tėvelį, ypač šiemet, kai p. 
Jankus sirgo. Justas buvo la
bai nuoširdus „Amerikos” 
bičiulis; ištisoje eilėje pra
mogų jis pagelbėjo, kaip a- 
kompanistas, choro vedėjas, 
ir 1.1. Rugp. 21 d. Apreiškimo 
parapijos choras draugiška
me pobūvyje atsisveikino su 
Justu. Išreikšta daug nuošir
džių linkėjimų. Tuo pat laiku 
atsisveikinta ir su choro pir
mininku H. Vencevičium.

Iš širdies linkime savo ar
timam Bičiuliui ir jaunam 
draugui Justui Jankui gra
žiausio pasisekimo Amerikos 
karinėse pajėgose. Grįžki pas 
savo mylimus tėvelius svei
kas ir linksmas, kokiuo visa
da buvai.

• Kun. Dr. Ant. Deksnys, 
pernai kurį laiką viešėjęs pas 
kun. N. Pakalnį, iš Chicagos 
persikėlė į Mt. Carmel, Pa., 
kur bus vikaru pas kun. Dr. 
J. B. Končių.

“AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FONDUI

PIKNIKAS
* '

SEKMADIENĮ ,

IIUGSEJO-SEPT. 13,1942
KLASCIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

ŠOKIAMS GROS PUIKUS ORKESTRAS
Parkas atdaras nuo 1 vai. popiet.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, atsisveikinti su vasara. Bus daug 
įdomybių! „AMERIKOS” tvirtesnei pažangai reikalingos naujos mašinos, 
kurios jau dirba. Gi Naujų Mašinų Fondas yra labai reikalingas „AME
RIKOS” Bičiulių dosnios paramos. Dalyvaukime! Visiems užtikrintas 
smagus laikas!

legramą saugiai atvykęs į 
naują paskyrimo vietą.

• Paltanavičių, St. ir M., 
sūnus Albis įstojo savanoriu 
į laivyną; buvo N.Y.U. inži
nerijos studentas. Rugp. 22 
d. tėvų namuose jam suruoš
tos išleistuvės.

• Maspetho lietuvių pikni
kas įvyks šį sekmadienį, rug- 
piūčio 30 d., Klasčiaus par
ke. Bus daug įvairumų.

• Iškilmingas atsisveikini
mas su vasara įvyks rugsėjo- 
September 13 d. Klasčiaus 
parke. Tai bus „Amerikos” 
naujų mašinų fondui ruošia
mas piknikas. Visi „Ameri
kos” draugai prašomi jau da
bar pasižymėti tai savo ka
lendoriuje.

Maspetho Žinios
Einame į pikniką

Šį sekmadienį parapija tu
rės savo pirmą pikniką po še- 
šerių metų. Pirma vis turėda
vo karnivalus, o dabar grįž
ta į piknikus. Tikimasi, kad 
šį pirmą pikniką ne tik visa 
parapija, bet ir apylinkės lie
tuviai parengs. Bus šokiai 
prie lietuviškos muzikos. Bus 
laimėjimai, Karaliaus ir Ka
ralienės rinkimai ir kitokį 
pamarginimai. Klasčiaus par
kas bus atdaras nuo 2 vai. po 
pietų.

Visos parapijos draugijos 
ruošiasi piknikui, įvyksian
čiam rugp. 30 d. Klasčiaus 
parke. Draugijos neatsilieka 
su dovanomis. Rožančiaus dr- 
ja aukoja saldainius, Alto
riaus dr-ja—pintinę dovanų, 
sąjungietės — gėrimus. Visi 
svečiai bus maloniai priimti.

Moterų S-gos kuopos susi
rinkimas bus antradienį, rug
sėjo 1 d. Bus svarbių prane
šimų. Serga dvi narės—Karo
lina Mogenienė ir Barbora 
Karalienė.

Rožančiaus dr-jos susirin
kimas įvyks rugsėjo 6 d.

Rugp. 20 d. kariuomenėn 
išvyko šie Maspetho jaunuo
liai : Juozas Purickas, Leonas 
Rabikauskas, J. Lukoševi
čius, Alb. Laurynaitis (jau 
trečias iš šeimos). Laivynan 
tuojau išvyks Vincas Uni- 
kaukas. O. P.

Apreiškimo Parap.
Kariy Sąrašas

Apreiškimo parapijoje su
darytas kariuomenėn išėju
sių parapiečių sąrašas, kurį 
čia skelbiame:
PFC Vincent Aboyas
Sgt. Alexander Abromaitis
S2C Joseph Abromaitis
Pvt. Victor Adams
Pvt. John Adomaitis
Pvt. John Akuvich
Corp. Anthony Aleliunas
Pvt. Charles Aleliunas
Pvt. Joseph Ambrose
Pvt. William Asewicz
Pvt. Vincent Avizenis
Pvt. Joseph Baciuska
Pvt. Alphonse Bagdonas
Corp. Edward Balakauskas
Pvt. Michael Balchus
S. John Banevičius
S2C Vincent Banevičius

Lt. Paul Baranowsky 
Pvt. Joseph Bartz 
Pvt. Adolph Bazaras 
Corp. Joseph Bealis 
Pvt. Joseph Belauskas 
Pvt. Adolph Belickas 
Pvt. John Bielskis 
Pvt. Anthony Boris 
S. John Boris 
Pvt. Joesph Boris 
Pvt. Joseph Boza
Sgt. Edward Bražinskas 
Pvt. Vito Brunza 
Sgt. William Bugenis 
Pvt. Albert Casper 
Pvt. Peter Čepas 
S. Albert Chemerka 
Pvt. William Chemerka 
Pvt. Joseph Chestila 
Pvt. Bernard Christopher 
Pvt. John Cibinskas 
Pvt. Vincent Dambrauskas 
Corp. Victor Dekeris 
Pvt. Edward Dellevas 
Pvt. Vincent Dirzulaitis 
Capt. Sylvester Dombrosky 
Pvt. Vincent Dragunaitis 
PFC Joseph Draugelis 
PFC Joseph Dumblys 
TSgt. Anthony Edwards 
Pvt. Frank Eidukaitis 
Pvt. Joseph Gaigal 
Pvt. Charles Gagas 
Pvt. John Gagas 
Pvt. Anthony Galenas 
Pvt. Bernard Galenas 
PFC Victor Garlauskas 
Pvt. Henry Garšva 
TSgt. Adam Gedar 
Pvt. Julius Grisaitis 
Pvt. Joseph Grytinas 
Pvt. Albert Gudeli 
Pvt. Anthony Gudonis 
Pvt. Charles Jakusonis 
Pvt. Peter Jankauskas 
Pvt. Justin Jankus
Pvt. Alphonse Juodzevich 
Pvt. Frank Juozapaitis 
Pvt. Albert Juras 
Pvt. Anthony Juras 
Pvt. Paul Juška 
Pvt. Peter Juskevich 
Corp. Alphonse Karpavich 
Pvt. Alexander Katinas 
Corp. Peter Katinas 
Corp. John Kazlauskas 
PFC Adam X. Kendrick 
Pvt. Bruno Kisielius 
Corp. Andrew Klikunas 
Pvt. Anthony Klonius 
Sgt. Walter Klosis 
Pvt. William Krauciunas 
Pvt. Simon Kraujelis

(Bus daugiau)

IŠNUOMOJAMA—5 šviesūs, 
patogūs kambariai arti 8th 
Ave., BMT traukinių ir Ralph 
Ave. gatvekario. Prieinama 
kaina. Kreiptis: A. Balčiūnas, 
321 Chauncey St., Brooklyn.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1445 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX ROTTER
1445 East New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
948 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARTIN ROHR
948 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSEN
533 Park Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN 
3340 Nostrand Avenue Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW BAUER
143 Nassau Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6 117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BRENNING
140 5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1894 has been issued to the undersigned 
to sail beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Avenue Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1901 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES C. ERSKINE 
4901 4th Avenue Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9221
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarti

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

Tel. STagg 2 - 7177

TeL EVergreen 7 - 68(
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryl

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

AMERIKOS LIETUV

ŪKŲ VISUOMEN

KULTŪRINIO gyi
SAVAITRAŠ1

EINA KAS PENKr

Entered as Second-Class . 
Office at Brooidyn, N. Y

Lpra.
Įlįsto-
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Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
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Geriausias pasirin
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Juozas Ginkus
495 Grand Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 De Kalb Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Control
Borough

> be consumed off the

233 5th

NOTICE
GBl 1727

Brooklyn,! •i bu

NOTICE is hereby given that : 
EB 575 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Contr 
1620 Kings Highway, Borough 
County of Kings, to be consul 
premises.

JACOB RAPPAPORT 
ALBERT WECHSLE

1620 Kings Highway Brook
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FRED 
Avenue

FRICK
Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
1172 E. I 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
92 Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1172 E. 92
DIEDRICH GRUBE

Street Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4702 4th

NOTICE 
GB 2057

FRITZ GEHRMANN
Avenue Brooklyn, N.

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

170 5th
JOHN HEITMANN

Avenue Brooklyn, N.

NOTICE
GB 1386
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

4413 4th
HENRY HORSTMANN

Avenue Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 1687 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
959 4th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSBETH HELMKE
1374 Nostrand Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 60th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

462 60th
OTTO HUBER

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1858 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN
1821 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3306 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KRUER
3306 Church Avenue Brooklyn, N. Y.
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POZNANEN
■ „Deutsche Zeitui 
Hand” (liepos 9) 
Warthelande (nuo 

, atskirtoje Poznanė 
eSą baigiami apg 
vokiečiai, kurie bu 
rijuoti iš įvairių k 
Latvijos ir Estijos 
vendinta 80,000 ž 
Volumes ir Galicijc 
000, iš Liublino ir 
ričių — 30,500 iš B< 
- 93,000 ir iš Buk 
95,000 žmonių. Kol< 
dar per mažai, bei 
mėjimo” tas klaus 
siąs išspręstas, kai 
bis Rytus” atvyksi 
norinčių ten ap 
Taip pat iš Vokiet 
rasią išeivių, kur 
naują gimtinę. Bei 
tiktai ūkininkai l 
apgyvendinti, o ir 
kai, kurių dabar si 

Laikraštis sako, 
bar jau visiems la

A.A. Kun

NOTICE is hereby given that I 
GB 6150 has been issued to the: 
to sell beer, • at retail under i 
of the Alcoholic Beverage Coni 
169 East 38th Street, Borough < 
County of Kings, to be consol 
premises.

JOHN E. OVERBEC1 
East 38th. St..469

Rugsėjo 2 d. sue 
kai su šiuo pasaulii 
rė šviesaus atmini 
kun. Jonas Navick 
Marianapolio koleg 
gėjas. Jo kūnas ilsi 
napolio Kalvarijų, 
pastangomis pasta 
ūksmėje.

Rugsėjo 7 d., pe 
Day”, a. a. kun. Joi 
ko palaidojimo met 

rdgė- giamos Marianapol 
į į. mingos pamaldos ii 

to be consul g įjj. peigQS.
® Pamaldų tvarka l 
-.tail- L 11 vai. ryte iš; 
yatį. gedulo šv. Mišios ui 
qtau- nigo Jono Navicko 1 

gijos koplyčioje.
2. Po šv. Mišių 

prie a. a. kun. Jone 
kapo. Ten bus paš1

Limos
--Foje,

Brooli

NOTICE is hereby given that ! 
GB 9970 has been issued to the’ 
to sell beer, at retail under | 
of the Alcoholic Beverage Conf 
1031 East 92nd Street, Borough -u is 
County of Kings, to be consul "
premises. < 'J.

MAX PRELLER -5F 
1031 East 92nd St., Brod

3 
NOTICE is hereby given that' 
GB 1696 has been issued to the 
to sell beer, at retail under: 
of the Alcoholic Beverage Con 
61 Wyckoff Avenue, Borough j 
County of Kings, 1 
premises.

RUDOLF H. ST
61 Wyckoff Ave.,

'•rijo-

sijas,

NOT. C E is hereby given that 
GB 1607 has been issued to the; 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
1228 Flatbush Avenue, Borough 
County of Kings, to be consul 
premises. '

ANGELO TIZIO į 
(Tizio Bros) 1 

1228 Flatbush Ave., Bro<
liida

NOTICE is nerrby given that,’ 
GB 9293 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 'LjįUllO 
of the Alcoholic Beverage Con' 
4123 — Avenue T, Borough I Isiak- 
County of kings, to be const! 
premises. į Jmn.

GAETANO VOLPE 
4123 Ave. T, Brool I gįjjį.

NOTICE is hereby given thatį 
GB 6742 has been issued to the; 
to sell beer, at retail under' 
of the Alcoholic Beverage Con 
2501 — East 19th St., Borough; 
County of Kings, to be const! 
premises.

ARCHIE ALWEISS' 
2501 East 19th St., f
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_ _  '-M 

; -iapie 
LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUO’ .; i

NEVEDĘ VY

Šimtas dolerių dovanų, kuris 
medus ndra tikras bičių medus.

TIKRAS BIČIŲ

MEDU
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai Ei

MEDAUS KAINOJ

pa-
’ yra

KONČIAUS BITININ
67 Battery SU No. Abington.

Washington.—K 
prievolės tarnybos 
kas gen. Hershey 
naujas taisykles. Vi 
tines naujokų ėmi 
boms įsakyta pirm 
imti kariuomenėn 
sius vyrus, kurie 
paimti, kaip turį : 
asmenų. Iki spalių 
kyta visoms tarybe 
šiuoti visus įsiregis 
vyrus, kad ateinan 
pradžioje naujų v 
mas galėtų būti pra 
su greitumu ir tiksi

Kvorta, 3 svarai ..........
5 svarai ........................ .?.
Galionas ..........................
5 Galionai ......................

SIUNTIMAS APMO
KONČIAUS BITININ

67 Battery St. į
No. Abington, Mafc^j

Karinei prievole 
yra įsirašę 27,000, ( 
kurių 17,000,000 ik 
vo priskirti 3 klasei 
rį išlaikomų asmenį

E

Galima gauti ir

Amerikos” Administl lybę,
222 So. 9th St., Brooklj

ir
Telephone Re
EV 7 - 1670 ' VI

JOSEPH VASTU!

AN 
Mortgages Loaned and 1 
496 Grand St., Brooklyi 
Residence:
87-34 90th St., Woodhavei

■k nė

) nu-

r sietu

rie pagimdo tokiui 
ir veisia karus.

Kalbėdamas apie 
vyną, prezidentas į 
kad galima tikėti: 
nuostolių ir žmonėr 
vais, nes laimėj imi 
nomi be aukų. O 
bus ir labai didelių.— *—

Karo laivyne yra 
merikiečių lietuvių. 
Harrisone palaidot? 
lietuvis jūrininkas, 
yra lietuvių karinin 
me ten du lietuvius 
nūs — kun. J. Zek 
J. Vosylių.
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H

Juozas Zeidat

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 02 
R A L PH K R d

FOTOGRAJh 
I

65 - 23 GRAND AVI
Maspeth, N. Y.
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Turime ir laivyno 
je. Neseniai puikia 
mėjo lakūnas Juozi 
Marianapolio kole

.^ti lunmas. Jis baigė 
s^i- Pensacola mokvw
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