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A. Petriką
TŲ GYDYTOJAS) 

So. 4th Street

finos vysk. Miguel 
ea lankėsi pas prez. 

k Įtą. Spaudos atsto- 
pareiškė, ką Roose- 

i apie ateities planus

POZNANEN SIUNČIAMI KOLONISTAI NACIAI LIETUVOJ

?g 2-7177

Alfred J. Wentj
(Vendus)

ADVOKATAS

h Stmiiarnsbui^h Bridge ?Jodžiu’ bet dvasia ir

intelis siekis, jis sa- 
, gali vertingai atly- 
lonijai už jos skaus- 
a skubus ir pasauli- 
sto įsteigimas Kris- 
ralystės tarp žmonių

green 4 - 7142
Įima nors kiek papil
ių reikšmingą pasa-

GERIAUSIOS ROSIES P0 1 d- sukak° treį 
engvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Baij Hitleris užpuolė

—PIETŪS—VAKARIENE o, • Prieš tai, U - 1
S gamintas namie Ui geriausiai mo> jįs paglemžė Au-

. Prieš tai, be pasi
orų. Parengimams priimami u&bC

- Juozas Gink
Street,

SUŠAUDĖ 400 Egipte Atnaujintos Kovos“. v. !

nyksiancios „Rytų vokiečių 
tragedijos,” kuomet, pav. vo
kiečiai turėję tarnauti rusų, 
lenkų ir kitokiose kariuome
nėse.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” (liepos 9) rašo, kad 
Warthelande (nuo Lenkijos 
atskirtoje Poznanės srityje) 
esą baigiami apgyvendinti 
vokiečiai, kurie buvo repat
rijuoti iš įvairių kraštų. Iš 
Latvijos ir Estijos esą apgy
vendinta 80,000 žmonių, iš 
Volumes ir Galicijos — 134,- 
000, iš Liublino ir Cholmos- 
ričių — 30,500 iš Besarabijos 
— 93,000 ir iš Bukavinos — 
95,000 žmonių. Kolonistų esą 
dar per mažai, bet „po lai
mėjimo” tas klausimas bū
siąs išspręstas, kai į „vokiš
kus Rytus” atvyksią žmonių, 
norinčių ten apsigyventi. 
Taip pat iš Vokietijos atsi
rasią išeivių, kurie gausią 
naują gimtinę. Bet ne vien 
tiktai ūkininkai būsią ten 
apgyvendinti, o ir amatinin
kai, kurių dabar stinga.

Laikraštis sako, kad da
bar jau visiems laikams iš

Iš Londono pranešta iš 
Šveicarijos gautoji žinia apie 
žiaurų nacių eilgesį Lietuvo
je. Praeitą savaitę Lietuvoje 
žuvo du nacių pareigūnai. Už 
juos nacių komisarai sušau
dė 400 Lietuvos gyventojų.

Panašiai naciai buvo ir 
anksčiau Lietuvoje pasielgę,

mylių plotą, kad anglų ir vo
kiečių tankai buvo tiesiog 
susikibę kautynėse dėl pir
menybės.

Vokiečiams tebėra 80 my
lių nuo Aleksandrijos mies- 1

Šios savaitės pradžioje 
maršalo Rommelio vadovau
jami vokiečių ir italų dali
niai pradėjo Egipte naują 
puolimą. Pirmą puolimo die
ną jiems pasisekė nueiti aš-
tuonias mylias, bet greitai to, kurs yra jų žygio tikslas, 
vokiečiai keliose fronto vie- Mano m a, kad dabartinis 
tose buvo atstumti. Kauty- Rommelio pasijudinimas at- 
nėse dalyvauja tankai, lėktų- liktas tik po tai, kai susi

laukta papildomų jėgų iš 
‘Vokietijos. Gali būti, kad 
Rommel iš paskutinių jėgų 
mėgina prisiartinti prie A- 
leksandrijos, kur anglų gy
nimosi eilės irgi atitinkamai 
papildytos. Anglų daliniams 
vadovauja gen. Sir Alexan
der, kurs yra pasižymėjęs 
drąsiais žygiais. Tai karo va
das, kurs nevengia ir labai 
rizikingų, narsių žygių. An
glijos kariuomenės vadovybė 
mano, kad kaip tik toks žmo
gus dabar Egipto gynimo ko
vai ir reikalingas. Jam pa-

Paskutiniai pranė Šimai vesta ne tik apginti Egiptą, 
skelbė, kad anglų ir vokiečių bet ir išvyti ašies kariuome- 
kautynių frontas apėmė 20 nę iš Afrikos.

Laikraštis, išminėjęs re
patriantus iš įvairių šalių, 
kažkodėl nieko nesako apie 
repatriantus iš Lietuvos.

Kitam numeryje (liepos
10) tas pats laikraštis pra- kai du nacių pareigūnai buvo 
neša, kad „konfiskuotas bu
vęs lenkų turtas” esąs rezer
vuojamas vokiečių kariams, 
kai jie sugrįš iš fronto. Tie 
kariai, kurie jau dabar norį 
tą turtą gauti (matomai, ne
betinką karo tarnybai), turi 
kreiptis į kariuomenės vado
vybę ar į SS. Apie 200 daik
tų jau esą paruošti perduoti 
„tikron nuosavybėn.” 70%
jų susidedą iš maisto ir retorė Frances Perkins pa 
smulkios prekybos krautu- skelbė, kad liepos mėnesį į 
vių, likusieji — tabako, ge
ležies ir tekstilės krautuvių.

nušauti už žiauri] elgesį. Nė
ra jokio pagrindo abejoti 
Londone gautos žinios tikru
mu. Naciai visur remiasi 
šlykščia pajėga.

vai, kulkosvaidžiai.
Kautynėse labai didelės 

reikšmės turi Amerikos lėk
tuvai ir tankai. Amerikos la
kūnai paleido į darbą viduti
nius ir sunkiuosius bombne- 
šius ir kovos lėktuvus. Ame
rikos aviacijai Egipto kauty- 
nėje vadovauja pulk. Good
rich, kilęs iš Augusta, Geor
gia. Egipto dykumų dulkių 
klodai uždengia gerokai tan
kų eiles, bet amerikiečiams 
lakūnams sekėsi surasti sa
vo taikinius.

Visur Daugiau
c?

Darbininkusutrempė čekoslova- 
atėmė lietuvių Klai- 
iraštą. Austrų niekas 
jo. Čekoslovakijai bu 
da nusileisti. Lietuva 
paramos nei Pary-

Washington. —Darbo sek-
given that License No. i NOTICE b į,
ssued to the undersigned EB 575 ha į, 
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the Akta; ei Londone.
1620 Enp 1 
County of Eį 
premises.
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1620 Khw Er

issued
ail under Section 107 of 
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e Brooklyn, N. Y.

givcn that License No. 
ssued to the undersigned 
Ū1 under Section 107 of 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

o be consumed off the

) FRICK
Brooklyn, N. Y.

ai buvo laimingesni, 
buvo davę garbės žo- 
ai ir prancūzai. Tą žo- 
šlaikė, nors ir negalė- 
au tiesioginiai pagel-

A.A. Kini. Jono Navicko Minėjimas
NOTICE !i fe, 1 

gb tais ikams 
to sell beer, £ 
of the Airiai Į 
469 Best & b 
Comity of į 
premises.

J® I 
469 East SU

given that License No. 
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il under Section 107 of 
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Borough of Brooklyn, 
> be consumed off the
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mi 
1031 East SHŠ

fiven that License No. 
sued to the undersigned 
I under Sectinn 107 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the
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Brooklyn, N. Y.

NOTICE h te 
GB 1696 bule 
to sell beer. 6; 
of the AMfir 
61 Wytblf ka 
County of Eip. 
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NOT.CĖ is bte 
GB 1607 bu he i 
to sell beer, t -

lie Hitlerio Vedamos 
siaučia Lietuvoje,

)je, Čekoslovakijoje, 
je, Prancūzijoje, Olan 
Norvegijoje, Latvijo- 
ijoje, Liuksemburge, 
įvijoje, Graikijoje ir 
pse Rusijos žemės plo- 

— Jos užėmė teritorijas, 
laimėjo žmones?

'■[priešinimas pavergė- 
ur auga ir kyla. Ne- 
> naciai lietuvių, len- 
vių, estų, belgų, čekų, 
I norvegų, serbų, balt- 

ukrainiečių, prancū-
iven that License No.
ued to the undersigned

under Section 107 of

toroug^o'f B^ki^lof SeAtataitų. Ne! Prispaustų tau- 
be consumed off the, " 1

IEITMANN
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 
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county of Em; parumas kasdien tvir- 
Dremisa ssilaisvinimo valanda
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to sell Ner. c ! 
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premises.
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4123 Ave. T,
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jdami naujos pasaulio 

toseiioeer. ui -. . , , ,
of the AWnii mes trejų metų sukak-

Rugsėjo 2 d. suėjo 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.

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

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

gedulo šv. Mišios už a. a. ku
nigo Jono Navicko vėlę Kole
gijos koplyčioje.

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

vairiose dirbtuvėse bei įstai
gose (neskaitant žemės ū- 
kio) dirbo 31,100,000 darbi
ninkų. Liepos mėnesį dirbtu
vėse dirbo 257,000 darbinin
kų daugiau, nei birželio mė-

naujai padirbdintas akmens nesį. Valdžios ir savivaldy- 
antkapis ir atgiedota „Libe- bes įstaigose per tą mėnesį 
ra” su Absoliucija.

3. 3 vai. p. p. bendras Ma- jo 137,000. Įvairiose preky- 
rianapolio Kryžiaus Keliais 
ėjimas.

4. Po Kalvarijų pamaldų 
naujų šventovių: šv. Juoza
po ir šv. Onos altorių pa
šventinimas, Marianapolio 
parke.

5. Užbaigai: palaiminimas 
Švč. Sakramentu Kolegijos 
koplyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame mū
sų gerus prietelius, gerada- j 
rius, o ypač a. a. kun. Navic
ko gerbėjus, skaitlingai da
lyvauti šiose pirmose jo mir-1 
ties metinėse.

Kun. Ad. Markūnas, MIC.
Marianapolio Vienuolyno 

Vyresnysis.

darbininkų skaičius padidė

Vyskupas Juozas Kukta, 
Kaišiadorių vyskupas, miręs 
šių metų birželio 6 d. Kaune. 
Buvo gimęs Vilniaus krašte 
1873 m. Vilniaus krašte dir
bo iki 1922 m., kai buvo iš
tremtas į nepriklausomą Lie
tuvą. Vilniuje daug nukentė
jo dėl lietuvybės, buvo Lu- 
kiškio kalėjime. 1926 m. pa
skirtas pirmuoju Kaišiado
rių vyskupu.

$

bos įstaigose darbininkų 
skaičius sumažėjo 100,000.

Palyginant su šiuo laiku 
pernai, dabar darbus turin
čių darbininkų yra 2,161,000 
daugiau. Vien tik įvairiose 
dirbtuvėse pusantro miliono 
darbininkų gavo darbo. 
Dirbtuvių savaitinis algų iš
mokėjimas yra^akilęs be
veik devyniais *w£rJonais dol.

Amerikos Kariai
Beinu Konge

Londonas. — Belgijos vy
riausybė pranešė, kad šiomis 
dienomis į belgų Kongą at
vyko Amerikos koriuomenė.

Belgų Kongas yra Belgijos 
I kolonija Afrikoje.

NACIAI NORI SAVO ŪKININKUS 
APGYVENDINTI RYTU 'ŽEMĖSE

Lisabonas. — Neseniai bu- 
paskelbta ištrauka iš Vo-

SALIAMONO SALOSE ĮSITVIRTINTA
Washington. — Amerikie- atsiimti salas pasibaigė vi- 

čių marinai yra gerai įsitvir- sišku nepasisekimu—visi ja- 
tinę Saliamono salose, kurių ponų išlaipinti daliniai su- 
jie yra užėmę šešias. Salose naikinti. Japonų laivyno 

- - -------- 1-1 ----- nuostoliai siekia net 18 lai
vų, kurie nuskandinti ar su
žaloti.

Amerikos marinai parodė, 
kad tiesioginėse kautynėse, 
ranka prieš ranką, jie yra— 
žymiai pranašesni, nei japo
nai. Jiems teko imtis parti
zaninių priemonių prieš pa
sislėpusius ir iš pasalų puo-

jie užėmė japonų lėktuvų 
stotis ir uostus. Jie yra su
naikinę 111 japonų lėktuvų, 
kurie mėgino sunaikinti a- 
merikiečių pajėgas.

Praeitos savaitės gale ja
ponų lėktuvai bandė pulti a- 
merikiečių įsitvirtinimus, bet 
visi jų puolimai buvo atrem
ti su dideliais japonams nuo
stoliais. Japonų mėginimai lančius japonus.

■ ■
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en that License No. 
d to the undersigned 
under Section 107 of 
e Control Law at 
orough of Brooklyn, 
e consumed off the

HELMKE
Brooklyn, N. Y.

•n that License No. 
1 to the undersigned 
inder Section 107 of

Control Law at 
ough of Brooklyn, 
» consumed off the

JBER
Brooklyn, N. Y.
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ime pagarbiai paminė- 
ojančius lenkus.

fi23 Are. nkų kariuomenė savo 
gb ra to&ami penkta Jungtinių 
to sell beer, u * 
of the AJaMr > 
2501 - Eest Iii J 
County of Kirp1 
premises.

Al®
2501 East Ite 1

Šian-

LENS I®

MU
Maistai

Vaistams
Sveikatai

KONČIAI?

Statu doM*“ 
media nfci

į tarpe, šiandie Angli- 
enkai turi per 12,000 
į, per 30,000 karių Die
notuose dalini uose. 
oje jų bus veikiai apie 
0 karių, neseniai ken- 
Rusijoje.Į
ioje Lenkijoje lenkų 
tiųė veikla nuostabiai 
tiška. Kasdien jų šim- 
jlaisvėje miršta, tačiau 
linis darbas nesustoja, 
f lenkiški 
milžiniškos

ii tiki į savo tautos pri- 
ną.

laikraščiai 
reikšmes.

pagarba minėdami ko- 
čius lenkus, turime pa- 
1, kad jų tarpe yra 
įžymių žmonių, kurie 

ii ir viešai pasisako už 
dausomą Lietuvą. Len-

MEDU"!
Kvorta, S sn» 
5 svarai — 
Galionas_ _ '
5 Galionai —'

snJNTDU> tutinę Taryba Londone 
KONČIAUS S

ji t*5 lingai pasisakė už Lie- 
No.

Galima ginti Ii

, Amerikos" i
222 So. 8th St

deklaracijoje neseniai

n e p r i k I a u somybę.
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Telephone
EV 7.irt

i vis dėlto lenkai ir 
ie tebekalba apie Vil- 
:aip savo miestą. Jie nė 
neapgailestauja vestų 

ų persekiojimų, nu- 
tų prieš Vilniaus lietu-

)Ė
INDŽIAI
E N

žėjimui
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Dry Alus.

įas visokių

iidat |
PREET g
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JOSEPH' Rodosi, nelaimes metu 
&sia atitaisyti klaidas.

4MGmd«.F riuo tikslu šiandie ve- 
is karas, labai aiškiai 
ė prez. Roosevelt. Rug- 
31 d. Roosevelt per ra- 
areiškė, kad mūsų ša- 
a visiškai pasiskyrusi 
ėti tironus, prašalinti 
šėmės paviršiaus netei- 

us ir nelygumus, ku-

Mortjųa U**

HAverne.'^ 
RALPH 1 

fotog 
65-23GRA>‘

r

: vo paskelbta ištrauka is V o-

NEVEDĘ VYRAI PIRMIAUSIA IMAMI 
 pareiškė, kad dabar vokie- 

žemės turi pakanka
mai.” Backe, kuris eina že
mės ūkio ministerio pareigas 
vieton susirgusiu skelbiamo 
Darrės, kaip matyti, pasiėmė 
„Rytų kolonizacijos” skelbi
mą. Beveik kas sekmadienį 
jis važinėja po įvairias Vo
kietijos vietas. Apie pasku
tinę Backės kalbą, kurią jis 
pasakė Austrijos mieste 
Weis, praneša „Neue Zueri- 
cher Zeitung” (liepos 21) 
korespondentas iš Berlyno.

Korespondentas Backės 
išvadžiojimus vadina „svar
bia programine kalba.” Vo
kiečių ministeris patvirtino, 
kad „Vokietija pasiryžusi 
atnaujinti savo seną koloni
zacinę politiką Rytų Euro
poje.” Tokiu būdu Vokietija 
vėl atgaivins savo tradiciją 
iš viduramžių laikų.” Kaip 
savo laiku vokiečiai peržen
gę Elbos upę ir tuos kraštus 
kolonizavę, taip „po taikos 
pasirašymo nauja vokiečių 
ūkininkų banga pasipils į 
Rytus.” Pačioje Vokietijoje 
gyventojų tirštumas suma- 
žėsiąs, nes smulkieji ūkiai 
joje būsią sujungti krūvon. 
Vokiečių ūkininkai turį „di
delį uždavinį kolonizuoti 
naująsias erdves ir laimėti 
jas vokiškumui.” Vokiečių 
užkariauti Rytuose plotai 
reikalaują „skubiai juos pa
daryti vokiškais ir įlieti į 
juos vokiečių ūkininkų krau
ją.” Niekas neturįs baimin
tis laukiamų sunkumų. „Ry
tų Prūsija šiandien nebūtų 
vokiečių ūkininkų kraštas, 
jeigu ten nebūtų prieš šimt
mečius nuėję tūkstančiai ū- 
kininkų iš Salcburgo.”

Washington.—Karinės milionui vyrų karinė tarny- čiai 
prievolės tarnybos viršinin- ba atidėta, kaip turintiems 
kas gen. Hershey išleido svarbius krašto gynimo dar- 
naujas taisykles. Visoms vie- bus. Pramatoma, kad iki 
tinęs naujokų ėmimo tary- šių metų galo Amerikos ka
boms įsakyta pirmoje eilėje riuomenėje bus puspenkto 
imti kariuomenėn nevedu- miliono karių, 
sius vyrus, kurie buvo ne
paimti, kaip turį išlaikomų 
asmenų. Iki spalių 16 d. įsa
kyta visoms taryboms surū
šiuoti visus įsiregistravusius 
vyrus, kad ateinančių metų 
pradžioje naujų vyrų ėmi
mas galėtų būti pravestas vi
su greitumu ir tikslumu.

Nuo sausio 1 dienos gali 
būti pradėti imami kariuo
menėn ir 3-čios klasės regis- 
trantai. Manoma, kad gal 
laivynui ir marinams nebe
užteks savanorių. Taip pat 
tikimasi, kad karinės prievo
lės įstatymas bus pakeistas 
ta prasme, kad bus imami ir

Karinei prievolei atlikti 18-19 metų jaunuoliai, kurių 
yra įsirašę 27,000,000 vyrų, būtų galima paimti apie 1,- 
kurių 17,000,000 iki šiol bu- 200,000.
v° prisKirti 3 klasei, kaip tu- Nigkur neskelbi kokio 
rJ išlaikomų asmenų; vienam dydžio Amerikos kariuome. 

--- ----- i nė bus, nes tai karine pa- 
rie pagimdo tokius tironus slaptis. Tačiau spėliojama, 
ir veisia karus.----------------------kad ji gali pasiekti dešimties

Kalbėdamas apie karo lai- milionų.
vyną, prezidentas pažymėjo, 
kad galima tikėtis didelių 
nuostolių ir žmonėmis ir lai
vais, nes laimėjimai neįma
nomi be aukų. O aukų gal 
bus ir labai didelių.

30 Metu Kalėti
Newark. — Rastas kaltu 

šnipinėjime Fr. Bahr, natu- 
ralizavęsis Amerikos pilietis, 

Karo laivyne yra daug a- nuteistas 30 metų kalėjimu, 
merikiečių lietuvių. Neseniai 
Harrisone palaidotas vienas 
lietuvis jūrininkas. Laivyne 
yra lietuvių karininkų. Turi
me ten du lietuvius kapelio
nus — kun. J. Zeką ir kun. | 
J. Vosylių.

“Tvarko” Butus
Vokiečių komisaras Kauno 

mieste išleido įsakymą, pa
gal kurį visus butus apžiūrės 
specialiniai vokiečių įgalioti- 

Turime ir laivyno aviacijo- niai. Tai esą daroma ryšium
je. Neseniai puikiai pasižy- su vis didėjančia butų stoka, 
mėjo lakūnas Juozas Liolia, Į tuos butus, kuriuose vokie- 
Marianapolio kolegijos a- čių įgaliotiniai nustatys, jog 
lumnas. Jis baigė neseniai ten gyvena „per mažai” žmo- 
Pensacola mokyklą gražiu nių, bus privalomai apgyven- 
pasižymėjimu.

i Tenka pasakyti, kad 
kalba yra daugiau nekaip 
aiški. Įsakmiai pabrėždamas 
Salcburgo kolonistus, kurie 
buvo apgyvendinti ne kur ki
tur, kaip Rytų Prūsuose, vo-1 
kiečių ministeris duoda pro- ^"""refkįų ministeris To
gos prisiminti, kad nuo sios j0 pareigas perėmė mi- 
vokiečių kolonizacines poli- nisteris pirmininkas milita-

jo JAPONU VYRIAUSYBĖJ PERMAINOS
Šios savaitės pradžioje, 

kaip praneša Tokio radijas, 
atsistatydino Japonijos už-

tikęs, greta kai kurių slavų 
padermių, ypač skaudžiai 
nukentėjo kaip sykis lietuvių 
tauta. Dabartinės Rytų Prū
sijos rytines lietuviškas sri
tis daugiausia kolonizavo 
vokiečiai, perkeldinti į ten iš 
Salcburgo plotų . . .

Dar pastebėkime, kad jau 
anksčiau buvome patyrę, jog 
Vokietijoje plačiai kalbama, 
kad vokiečių ūkininkai, turį 
žemės mažiau nekaip 100 
hektarų, būsią iškeldinti į 
„Ostlandą.” Dabar panašias 
kalbas patvirtina toks as
muo, kaip Vokietijos žemės 
ūkio ministeris.

Bet visi šie plėšikiški na
cių planai nueis vėjais, kai 
Jungtinės Tautos sutriuš
kins jų karinę pajėgą.

rištas Tojo. Atsistatydinimo 
priežastis esanti grynai as
meninė. Taip pat pasitraukė 
ir buv. ministerio padėjėjas.

Kinijoje ir kitur manoma, 
kad Togo pasitraukimas la
bai reikšmingas. Tai rodo, 
kad Togo daugiau ir daugiau 
valdžios pasiima į savo ran
kas; antra, manoma, kad vi
sai arti tas laikas, kai Japo
nija puls Rusiją. Togo buvęs 
neutralumo Rusijos atžvil
giu šalininkas.

Pranešta, kad Togo pasiū
lęs įsteigti atskirą ministe
riją Didžiosios Azijos reika
lams, kurios tikslas būtų pa
skubinti Azijoje užkariautų 
kraštų „atstatymą ir pritai
kymą.”

Togo yra buvęs Japonijos 
atstovu Berlyne ir Maskvoje.' 
Jo žmona yra vokietė; duktė 
yra išauklėta Vokietijoje. 
Manoma, kad dabar Japoni
jos santykiai su Vokietija 
būsią šaltesni.

W. Willkie Egipte
Kairas. — Rugsėjo 2 d. 

čia atlėkė lėktuvu Wendell 
L. Willkie, Amerikos respub
likonų partijos tituliarinis 
vadas. Jis yra pakelyje į In
diją, Rusiją ir Kiniją.

Willkie turi jam pavestą 
prez. Roosevelto darbą. Jis 
aplankys visą eilę vietų ir 
aukštų pareigūnų. Keliems 
valstybių vadams jis veža 
prez. Roosevelto laiškus. Jo 
kelionės tikslas esąs sukelti 
daugiau entuziazmo ir pasi
tikėjimo Amerikos parama.

ITALU FAŠISTAI DAR SVAJOJA
Bernas. — Čia gauta žinių, 

kad naciai rengiasi už kelių 
savaičių sušaukti „Europos 
konferenciją,” kurioje bū
siančios nustatytos naujos 
valstybių sienos . . . Berlyne 
veikianti naujo žemėlapio ko
misija, kuri dirbo šešias sa
vaites. „Konferencijon” bū
siančios pakviestos ir neutra
lios valstybės, tik abejojama, 
ar Portugalija įeis pakviestų
jų skaičium, nes ji labai ne
palanki artimiems santy
kiams su ašies valstybėmis.

Ryšium su tais pačiais gan
dais, ir Italijos nebegirdimo

diktatoriaus Mussolinio min
ties skelbėjas Gayda prabi
lo. Savo laikraštyje Gayda 
paskelbė, ko Italija tikisi iš 
dabartinio karo.

Štai fašistų'norai: visiška 
sau laisvo Viduržemio jūroj; 
laisvas išėjimas į abu van
denynus ; plačios kolonijų 
erdvės italams; Italijai pri
jungti Korsika, Dalmacija ir 
Malta; susigrąžinimas Etio
pijos su didesniais plotais; 
Tunisas ir gal dar Egiptas su 
Moroku; prancūzų vakarinė 
Afrika ir anglų globojama 
Nigerija . . .

Londonas. — Rugsėjo 2 d. 
nėšių bombardavo Vokieti- 
nešiai bombardavo Vokieti
jos anglies centrą Saarbruc- 
keną. Tik trys anglų lėktu
vai nesugrįžo. Bombardavi
mas buvęs labai pasekmin
gas. Kadangi oro sąlygos bu
vo labai palankios, tad taiki
niai lengvai pasiekti.

Jauni Naciai
Į Vilnių atvyko vokiečių 

„Adolfo Hitlerio mokyklų” 
moksleivių grupė iš 80 žmo
nių. Šios mokyklos, į kurias 
priimami berniukai tarp 12 
ir 18 metų amžiaus, rengia 
prieauglį nacionalsocialistų 
partijai. Jų atsilankymo tik
slas esąs „praplėsti akiratį.dinama.
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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.

NEJAU VISA PADARYTA?

Vis daugiau ir daugiau gaunama laiškų su žiniomis, 
kaip gyvena lietuviai Sibire. Šeimos daugumoje vis tebėra 
atskiros. Vyrai gyvena atskirai, o moterys su vaikais. Vi
si pristatyti įvairiems darbams. Daugiausia dirbama miš
kuose. Yra dirbančių ir ginklų dirbtuvėse. Mums žinomi 
keli vardai net lietuvių moterų, kurios dirbo šį pavasarį 
Rusijos šautuvų gamyklose.

Sibiran išgabentų lietuvių gyvenimo ir darbo sąlygos 
nepaprastai sunkios. Daug kur darbo priežiūra labai žiau
ri, griežta. Darbo paskirstymas labai nevykęs..Profesoriai, 
mokytojai ir net gydytojai pristatyti prie medžių kirtimo. 
Žinome vieną koncentracijos stovyklą, kur net trys lietu
viai gydytojai kerta medžius. Kokia tai skriauda ir rusų 
tautai! Tie gydytojai galėtų užpildyti rusų gydytojų trū
kumą. Lietuviai profesoriai ir mokytojai galėtų užimti 
frontan pašauktų jaunų rusų mokytojų vietas.

žodžiu, išgabenti Sibiran ir į kitas gilumas lietuviai 
šviesuoliai galėtų daug kuo pagelbėti rusams. Pagalau, 
jie ir nusiskundžia, kad turi dirbti fizinį darbą. Juk jie vi
si darbo žmonių vaikai. Bet liūdniausia tai, kad jiems ne
duodama drabužių, kad jie alksta ir šala. Tik viename la
geryje, kur atgabenti iš Lietuvos 220 lietuvių ir 60 žydų, 
šiemet mirė 32 asmens. Daug kur lietuviai turi gyventi ir 
dirbti pusnuogiai. Daugelį aplankė džiovos bacilos.

Manome, kad panašiose gyvenimo sąlygose yra ir Lie
tuvos šiaurės kaimynai latviai ir estai. Kiek Sibire yra iš
gabentų lietuvių, latvių ir estų ir jų kraštų žydų, visiškai 
tikslių žinių neturime. Visi turimi daviniai sako, kad ne
mažiau, kaip 30,000 lietuvių ten yra. Didžiųjų tautų akimis 
žiūrint, tai atrodo gal ir nedaug, bet lietuvių tautai tai la
bai didelis ir reikšmingas skaičius. Atsimintina, kad tų tū
kstančių skaičiuje randame gražiausią dalį lietuvių švie
suomenės. Išvežtųjų stambiausią dalį sudaro darbininkai 
ir ūkininkai, bet žinokime, kad tai stipriausiai tautiniai 
susipratę lietuviai.

Puikiai suprantame, kad dabar ne laikas erzinti Ru
sijos vyriausybę įvairiais kaltinimais. Šiais laikais daug 
kas turi būti užmiršta ar bent su skausmu nutylima. Bet 
turi kas nors imtis iniciatyvos dėti tikrų, pastovių ir neat- 
laidžių žygių lietuviams Sibire pagelbėti. Pirmoje eilėje 
tuir būti varstomos Amerikos Raudonojo Kryžiaus durys. 
Jei Raudonasis Kryžius sušelpia milionus kenčiančioje Eu
ropoje, kodėl gi jis negalėtų panašiai gailestingą ranką iš
tiesti ir lietuviams Sibire. Amerikos lietuviai ateitų, gi
liai tikime, talkon visu pajėgumu.

Jei tik Raudonasis Kryžius gautų rusų leidimą lietu
viams Sibire sušelpti, tuojau nuskambėtų per visas Ame
rikos lietuvių vietoves pagalbos teikimo vajus. Rusijos vy
riausybė, sutikdama įsileisti maistą, drabužius, vaistus ir 
pinigus kelioms dešimtims tūkstančių lietuvių, ir sau daug 
gera padarytų. Juk apsirengę, pavalgę, broliškos pagal
bos pašildyti lietuviai būtų ir Rusijai nesuskaitomą kartų 
naudingesni.

Mums atrodo, kad šiuo reikalu ne visos durys išvars
tytos, ne visos širdys pasiektos, ne visi šalti protai paju
dinti. Amerikos piliečiai galėtų ir turėtų per savo vyriau
sybę kreiptis net ir į Rusijos pasiuntinybę Washingtone. 
Bet pirmasis žygis — prašyti, prašyti ir dar kartą prašyti 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus paramos.

Kun. Ignacas Valančiūnas, 
Philadelphijos lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, naujasis mokslei
viams šelpti „Motinėlės” draugijos pir
mininkas. „Motinėlės” draugija šiemet 
numato platų vajų, šalia kun. Ig. Valan
čium), draugijos valdyboje yra vicepirm. 
kun. J. čepukaitis, sekr. kun. P. Leke- 
šis, iždin. kun. N. Pakalnis ir iždo globė
jai kun. Dr. J. B. Končius ir kun. Em. 
Paukštis.

ŠVČ. PANELĖ MARIJA ŠILUVOJE
Lietuva žiloje senovėj bu

vo stabmeldiška šalis. Žmo
nės garbino įvairius dievai
čius ir nieko nežinojo apie 
tikrąjį Dievą. Tik baigian
tis 14 šimtm., vadovaujant 
Didžiajam Kunigaikščiui Vy
tautui ir Jogailai, lietuviai 
galutinai priėmė Katalikybę. 
Naujasis tikėjimas lietuvių 
širdžiai buvo artimas ir jie 
greitai jį priėmė, tačiau ne
turint savų lietuvių kunigų, 
kurie kalbėtų gimtąja kalba, 
ilgainiui Katalikybė pradėjo 
vėl silpnėti. Gi nuolat besi
veržianti protestantų įtaka 
iš Prūsų ir iš šiaurės dar la
biau blogino padėtį.

Pats sunkiausias laikotar
pis Lietuvai tikėjimo atžvil
giu buvo nuo 1550 iki 1630 
metų. Lietuva tuo metu buvo 
jau beveik visai pavirtusi 
protestantiška šalimi. Žmo
nės nuo tikėjimo atšalę arba 
atgal grįžo į pagonystę arba, 
pasisavinę naują, protestan
tų tikėjimą, bandė visai iš
naikinti katalikų tikėjimą ir 
net bažnyčias. Sakoma, visoj 
Lietuvoj buvo likę tik septy
ni kunigai ir kelios senos 
bažnyčios. Tačiau Apvaizda

lėmė, kad neatsižvelgiant į 
visas kliūtis, Lietuva išliko 
katalikiška. Tai atsitiko tik 
grynai per Marijos užtarimą.

Buvo taip. 1612 metais, 
mažame Žemaičių miestely, 
Šiluvoje, piemenėliai ganė 
bandą. Jau buvo pavakarys 
ir vaikai buvo atsiginę gyvu
lius arčiau namų. Toje vie
toj seniau buvo šventorius 
ir katalikų bažnyčia, bet ker
štingi kalvinai ją buvo sude
ginę, ir vietą pavertė dirba
mu lauku bei ganykla. Ne tik 
piemenėliai, bet net joks ki
tas žmogus miestely apie tą 
įvykį nieko nežinojo. Staiga 
vaikai pamatė ant vieno di
delio akmens stovinčią, spin
duliuose skęstančią, dangiš
kos išvaizdos Moterį su Kū
dikiu rankose. Jie nežinojo, 
kas tai galėtų būti, bet išsyk 
suprato, kad čia yra kas tai 
nepaprasto. Skubiai parginę 
gyvulius namo, tuoj papasa
kojo savo tėveliams apie ne
paprastą reginį ganykloj.Tė
vai iš pradžių nenorėjo tikė
ti, bet pagaliau buvo vaikų 
įtikinti, ir nuėjo į tą vietą. 
Jie irgi pamatė tą patį ste
buklingą reginį, švč. Pane-

lė Marija stovėjo ant akmens 
ir gailiai verkė. Tada jie pa
šaukė kalvinų dvasininką, 
kuris į Apsireiškimą visai 
netikėjo, bet įdomumo veda
mas atėjo į nurodytą vietą. 
Kaip kitiems, taip ir jam Šv. 
Marija pasirodė ir paklaus
ta, kodėl ji verkia, atsakė: 
„Kitados čia mano Sūnus 
buvo garbinamas, o dabar tu 
čia sėji ir gyvulius ganai.” 
Po to šv. Panelė Marija dau
giau nieko nebesakė ir tuoj 
pranyko. Tas reginys žmo
nes labai sujaudino. Juose 
atgimė senasis tikėjimas ir 
meilė į Mariją, ir jie pasi
ryžo toje vietoje vėl pasta
tyti bažnyčią.

Garsas apie tą įvykį grei
tai pasklido po apylinkę, ir 
štai vieną dieną atsirado 
žmogus, kuris sakėsi dar at
menąs, kad toj vietoj buvusi 
bažnyčia. Taipogi jis papa
sakojo, kur yra paslėpti 
šventi bažnytiniai daiktai, 
kai bažnyčia degė. Bet nelai
mei jis jau buvo apakęs ir 
negalėjo tiksliai parodyti 
vietos. Atvestas netoli Ap
reiškimo vietos, jis tuoj at
rado tą vietą, kur iš tikrųjų 
buvo paslėpti tie daiktai. Se
nelis staiga praregėjo, o 
žmonės dar labiau įsitikino, 
kad čia tikrai pasirodė šv. 
Panelė; net ir kalvinų minis- 
teris, anksčiau juokęsis ir 
tyčiojęsis iš Marijos, dabar 
atsivertė ir vėliau tapo kata
likų kunigu.

Toje apylinkėje, o vėliau ir 
visoj Žemaitijoj bei plates
nėj Lietuvoj, žmonių tikėji
mas smarkiai atgijo. Tūks
tančiai maldininkų pradėjo 
kasmet plaukti į mažutį, ne
žinomą Šiluvos miestelį. 
Kiekvieną rudenį, nuo rug
sėjo 8 iki 16 dienos, minios 
tikinčiųjų rinkdavos į tą ste
buklingą vietą; su kūdikišku 
atsidavimu garbindavo Die
vą ir Jo dangiškąją Motiną, 
ir daugelis iš jų pargrįždavo 
į namus ne tik dvasioj atgi
mę, bet ne sykį ir kūno svei
katą atgavę. Šiluva tapo Lie
tuvos Liurdu.

Apsireiškimo vietoj pasta
tytoji bažnytėlė 1771 metais 
sudegė. Netrukus buvo pa
statyta nauja, puošni, medi
nė bažnyčia. Ji išstovėjo iki 
1830 metų; griaustinis į ją 
įtrenkė ir ji sudegė. Pavyko 
išgelbėti tik didysis altorius, 
kuris vėliau buvo perkeltas į 
naujosios bažnyčios šalutinę 
koplytėlę, kur ir šiandie dar 
tebestovi. Toj pačioj koply
tėlėje yra padėti ir tie iš že
mės iškasti bažnytiniai rūbai 
bei indai, kaip arnotai, kieli- 
kai, monstrancijos ir 1.1.

Dabartinė mūro bažnyčia 
stovi apie pusė mylios nuo 
tikrosios Apsireiškimo vie
tos. Nors jau gana senoka,

bet yra dar labai graži ir di
dinga. Turi dešimt altorių, 
naujus vargonus ir labai 
gražų, stebuklingą paveiks
lą didžiajame altoriuje, prie 
kurio žmonės labai meldžia
si ir sulaukia daug malonių. 
Gi stebuklingo Apsireiškimo 
vietoj, dabar stovi labai gra
ži, moderni koplyčia, kurios 
vidury yra du altoriai, kaip 
pasakojama — pastatyti ant 
tų pačių akmenų, ant kurių 
Šv. Marija stovėjo Apsireiš
kimo metu. Paskutiniais lai
kais žmonių pamaldumas ir 
meilė Šiluvos šv. Panelei Ma
rijai dar labiau buvo sustip
rėjęs. Maldininkai, įvairaus 
amžiaus, užsiėmimo ir moks
lo — tūks^feiafiis važiuoda
vo iš visų Lietuvos miestų ir 
kaimų, o nemažai atvykdavo 
net ir užsienių, kaip iš Latvi
jos, Lenkijos ar Vokietijos 
pasienio. Marijos garbinimas 
lyg kokia paslaptinga srovė 
veržėsi atgimstančios Lietu
vos širdyje ir plėtėsi. Marija 
lietuvių širdžiai visados bu
vo artima, o ypač sunkes
niuose momentuose. Tikėki
me, kad ir šio kruvinojo ka
ro metu Marija globoja mū
sų kenčiančius brolius ne tik 
brangioje Tėvynėj Lietuvoj, 
bet Ji juos ramina ir guodžia 
taipgi ir šaltajame Sibire . . .
Marija, Marija Skaisčiausia

Lelija
Tu švieti aukštai ant dan

gaus . . .
Palengvink vergiją, pagel

bėk žmoniją
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

K. J. Bogušas.

Mirė Višinskiene
Birž. 27 d. Kaune susilau

kusi 63 metų amžiaus, mirė 
Juzefą Mikuckaitė - Višins- 
kienė, žymaus lietuvių tau
tos atgimimo veikėjo, varpi
ninko Povilo Višinsko žmo
na. Laidotuvėse dalyvavo jos 
ir jos vyro a.a. Povilo Višin
skio artimieji bendradarbiai 
ir bičiuliai: F. Bortkevičienė, 
Dr. K. Grinius, D. Šleževičie
nė, J. Audėnas ir didelis bū
rys kitų kauniečių. Kapuose 
buv. „Varpo” bendrovės di
rektorius B. Paramskas pa
sakė atsisveikinimo kalbą, 
kurioje nušvietė velionės ir 
jos vyro didelius nuopelnus 
lietuvių kultūrai ir spaudai.

Žuvo Pulkininkas
„Kauener Zeitung” (liepos 

9) rašo: „Jonavoje savo bu
te rastas nužudytas butų 
skyriaus inspektorius atsar
gos pulkininkas leitenantas 
Kazys Alytas. Policija ieško 
ligšiol nežinomų piktada
rių.”

KRAUJU NULYTU LAUKU ŠAUKSMAS
— Belaisviai su kuriais nevalia kalbėti. — Katakombos, 
kur renkasi jaunimas. — Balsas iš už kietai užmūrytu ka
lėjimo langų. — Lietuvio ašaras neša Jenisiejus j šiaurės 
ledinuotus vandenis. — Svetima koja šnikštinėja pagrob
ti, ko liepsnos neprarijo, ko kulkos nenukapojo. —Visuotinė 
mozilizacija ir mūsų viltys.

galimybės, 
Amerikos 

šio krašto 
nėra matę,

rie tik nori dirbti, yra sotūs, 
turtingi ir laisvi, nebijo, kad 
juos kas nakčia suareštuos 
ar atims, ką ilgų metų pra
kaitu sutaupė. Todėl tie A- 
merikos žmonės turi būti dė
kingi savo vyriausybei, kuri 
moka palaikyti krašte tvar
ką, nelaužydama žmonių lai
svės ir randa būdų tikrai pa
gelbėti darbo ir vargo žmo
gui, neatimdama kitų kruvi
nu darbu sutaupytos nuosa
vybės. Ir todėl suprantama, 
jog amerikiečiai bevelija, 
kad geriau jiems patiems, 
kritusiems už krašto laisvę 
bokšto varpas skambėtų am-

Niekur pasaulyje nėra to
kios šalies, kur žmonės galė
tų džiaugtis tokia laisve, kur 
būtų tokios šviesaus ir so
taus gyvenimo 
kaip Jungtinės 
Valstybės. Tik 
daugelis žmonių
kokios kietos yra gyvenimo 
sąlygos kituose kraštuose ir 
todėl tinkamai neįvertina to, 
kuo kasdieną naudojasi. Man 
teko keletą mėnesių gyventi 
nacių valdomoje Vokietijoje. 
Dažnai stovėjau eilėse prie 
krautuvių norėdamas nusi
pirkti svarą vaisių, ir kai 
prieidavo mano eilė, ne kar
tą pamatydavau, kad jau 
viskas išparduota.

Mačiau, kaip kortelių pa
skirstymo punkte ašarodama 
vokietė prašėsi leidimo nusi
pirkti naujus batus, nes ank
sčiau turėti jau buvo sukiu- 
rę, ir leidimo negavo.

Mačiau, kaip vokietės ardo 
sudėvėtas kojines, kad turė
tų siūlų užadyti naujas sky
les, nes neturi vilties nusi
pirkti reikiamo skaičiaus vaikams Lietuvos, 
naujų kojinių. Tas laisvės nevertas, kas

Ilgai stebėjau, kaip Berly- ne^na ?os*v.
ne po griuvėsius rausėsi iš- Amerikiečiai, A m e r i kos 
vargę, sunykę prancūzai be- lietuviai laisve naudojasi, 
laisviai ir mačiau, kaip vo- bet ar bebūtų jiejverti lais- 
kiečio dvare šautuvu gink- vės,. jei tos laisvės negintų 
luoto sargybinio prižiūrimi ne tik_ Amerikoje, bet jei jos 
belgai belaisviai dirbo rugių nenorėtų apginti, atgaivinti
lauke, o kitoj pusėj dirvone 
su pora jaučių arė vokišką 
žemę lenkų belaisvis, bijoda
mas ir žodį pratarti į praei
vį, nes su jais kalbėtis už
drausta.

Lankiausi slaptose Berly
no katakombose, kur renka
si uždarytų katalikiškųjų są
jungų jaunimas. Jie savo tė
vų žemėje neturi laisvės su
sirinkti ir negali turėti savo 
katalikiškų laikraščių.

iliMS, VIDAI
stepėse, Kazakstano tyri 
kiuose, Kirgizijos plotui 
Jie šiandieną su ilgesiu ži 
į tą pačią saulę, kuri kep 
jų pečius ir krūtinę, kai 
dalgį suko savoje žemėje, 
šiandieną su ilgesiu lauk 
kada papūs vėjelis vaki 
nuo gimtojo krašto. Jie ši įbese gyvenimo 
dieną uždaryti kalėjimu pokštai pakilo, 
ir barakuose, ir juos dai patiko su algo- 
sargybinio šautuvo bu( 
Išalkę jie neturi nei kui 
bagauti, o gal ir negali ti 
rankos išmaldai, nes arba 
rankos grandimis sural 
tos, ar tiek nuvargintos, 
ir pajudinti neįstengia.

Nepamirškime jų, ne 
gailėkime jiems širdies 
cento. |
žvaigždėtoji vėliava nu 

gedulo kaspiną.
Nepamirškime Lietu 

žmonių. Kai kalbame „T 
mūsų,” pamąstykime, ar 
duonos kasdieninės nacių 

nutiltų ver£ti lietuviai ir skaud
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‘kiekvienos dir- 
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.■$, kainos šių 
; labai aukštos. 
< maksimumo

Kai kalbame Amžiną At darbo dra- 
■Bu sumažino 

kainas, kurias 
■mnu pardavė
ja už šiuos dra- 
iibar Amerikos 
;; žemdirbystės 
įabužių kainos 
,'Siėsuž buvu- 
įgio kainas.

žiną atilsį, negu nutiltų vergu lietuviai ir sxaua g 
skambėjęs Amerikos laisvės kamuojami Sibiro ^tremtu
varpas.
Laisvė ne tik naudotis, bet 

ir už ją kovoti.
Tas kilnu, bet tai dar ne 

viskas. Kai amerikiečiai 
siuntė į Lietuvą didžiąją do
vaną — Laisvės varpą, jie 
padėjo ant jo užrašą:

— Skambėki per amžius

ir Lietuvoje?!
Krauju nulyti laukai ir 

sudegintos bakūžės
O Lietuvos žalieji laukai 

dabar krauju aptaškyti. Pu
šynai ošia saugodami naujus 
patriotų 
bakūžės 
Tėvynėje 
svetimos

kapus. Lietuviškos 
ugnelėje sutirpo, 
degėsių kvapas ir 
kojos, peržengda- 

mos brolių kapus, po griu
vėsius šniukštinėja, ieškoda
mos ar neras ko dar liepsnos 

Penkios savaitės raudonoj neprarijo, ko kulkos nenuka- 
Lietuvoj pojo, ką dar galėtų svetiman

Buvau penkias savaites ir kraštan išvežti.
bolševikų okupuotoje Lietu- Trispalvė vėliava tėvynėje 
voje. Komunistai mūsų visą juodu gedulu perrišta ir ta

kaip jos da- 
mažus kūdi- 
su jų vyrais, 
neprileidžia-

išmaitins 
ir kas bus 
kurių jos 
nei minutei pasikalbėti,

katalikų veikimo centro į- 
staigą išmetė iš nuosavų na
mų, išėjome braukdami aša
ras. Katalikų sukurtą šv. Ka
zimiero knygų leidimo ben
drovę, kurios nei caro žan
darai nedrįso sunaikinti, bol
ševikai atėmė ir vieton lietu
vio rašytojo kanauninko 
Vaitkaus pastatė vadovu ki
tatautį, kurs tuojau liepė su
naikinti paruoštą spaudai 
Šventąjį Raštą.

Mačiau areštuotųjų lietu
vių žmonas, kurios su paba
lusiais veidais ir įdubusiomis 
akimis dejavo, 
bar 
kius 
prie 
mos
kuriems jos negali nunešti 
riekės duonos, nei baltinių 
atsimainyti.

Girdėjau, kaip nuo seniau 
dar savo pareigose užsilikęs 
kalėjimo gydytojas pasakojo 
apie bolševikų kalinamus lie
tuvius patriotus, kurie nei 
minutei negali išeiti į kalėji
mo kiemą įkvėpti tėvynės 
oro ir pažiūrėti, kaip šviečia 
pamėgtoji gimtojo krašto 
saulė, nuo jų net pavogė pa
skutinį dalyką, kuriuo gali 
džiaugtis, viso pasaulio beda
liai—užmūrino kalėjimo lan
gus uždengdami dangaus 
mėlynąjį skliautą. Mano pa
ties seną tėvą bolševikai at
plėšė nuo savos žemės, kurią 
jis ištikimai savo prakaitu 
vilgė per 70 savo amžiaus 
metų, ir išgabeno į vidurį Si
biro, kur teka Jenisiejus, 
nešdamas jo ašaras į ledi
nuotąjį vandenyną.
Kitas gyvenimas Naujame 

Pasaulyje
Taip dabar darosi Europo

je. Gi Amerikos žmonės, ku- j

retai beiškyla.
Bet kai mes netekome tė

vynės, ją dar giliau pajuto
me esant mūsų širdyje.

Vergija griuvo su pereitu 
šimtmečiu, ir pavergtoji Lie
tuva turės prisikelti.

Mes ir Lietuva
Jei tu atvykai iš už plačio

jo okeano, tai atminkit kad 
motinos ranka, kuri išvyk- 
siantį tave laimino, gal yra 
dabar kapuose, kuriuos min
džioja svetimi batai ir kad ji 
iš kapų šaukiasi išvaduoja
ma.

Jei esi gimęs ir augęs A- 
merikos kontinente, tai žino
ki, kad jei Lietuvos smilty
nai nebūtų pagimdę ir išau
ginę tavo tėvų, tu netik ne
būtumei Naujame Pasaulyje, 
bet nė iš viso nebūtumei pa
saulyje. Tavo širdis plaka iš 
motinos paveldėtoju lietu
višku krauju ir todėl nesi
gailėki savo širdies, o jei rei
kės — ir kraujo skirti už tą 
kraštą, iš kurio tavieji tėvai 
atėjo.

Noriu dar prisiminti tuos 
tūkstančius lietuvių, kurie 
šiandieną išblaškyti Sibiro

atsidūskime ir už tuos, 3 
riems akis užmerkia m 
kulkos ir kuriuos prig 
džia Azijos stepių velėna 
Sibiro pusnynai.

Mes skelbiame visuo 
lietuviškų širdžių ir pi 
mobilizaciją, kad prikelti 
Lietuvą ir išlaisvintume 
tuvį.

Mes tikime, kad Roose 
to vadovaujama Jungti 
Amerikos Valstybių ša 
kuri nepasidavė jokioms 
gundoms užslopinti Lieti 
laisvės likučius, pažadins 
lintį Lietuvos laisvės va 
kurį Lietuvai nuliejo Am 
ka.

Mes tikime, kad žvaig prane.

Ttamentas veda 
■ prityrusių me- 
■jinikų darbi- 
i įmauti į Army 
Sgnal Corps ir 
apartment „Pa
iniai prie dar
bai gauti Armi- 
l iarbininko lai-

toji Amerikos vėliava ni 
juodą gedulo kaspiną 
lietuviškos trispalvės ir 
dės laisvės žvaigždei ūžti 

numylėtoje Lietuvoje.
K. J. Pruns

ti

Kanno Rinkoj
Daug Areštų

ū reikalauja lėk- 
iinikij, šarvinin- 
rshanikų, radijo 
stalo darbinin- 
ijiĮ (plieno); Si
gio telefono ir 
Ą sujungėjų, 
airmen”, re- 

' radijo operato- 
‘4 telegrafo o- 
i tašytoji} ir tt. 

’.eiartamentui rei
„Kauener Zeitung” (Iii 

11) rašo apie naują po
jos akciją Kaune, kuri bi pataisy
si nukreipta „prieš spe - nmnu^mecha- 
liantus.” Būtent, Kauno 
vų rinką apsupusi policij

Opa. Visi ap- 
ribžti Amerikos

iškračiusi visus ten užtilę* n’44 metų 
ii turi būti at
letinės drafto

kauniečius. Buvę sus 
„žymūs maisto produktų4 
kiai,” kurie buvę ,pavesti :®valo būti tin- 
tuvių ligoninėms.” į tarnybai

Tačiau laikraštis pripj sveikatos 
ta, kad akcija „prieš spe Apartamentas 
liantus” turėjusi ir kiti (hdjas reikia 
tikslų. Apie 100 žmonių iįvietinį, Army 
vę suimti ir perduoti vo 
čių ,darbo įstaigai” (Art 
samt). Be to, buvę suimt Si į darbą arba 
kriminalinės policijos iei 
mų žmonių.

Laikraštis dar kartą įf 
ja, kad be asmens dokun 
tų negalima iš buto iš 
Net šeimininkės, išeinan 
į krautuvę, turinčios tu 
dokumentus.

Dar pastebima, kad ž visoj isto- 
rinkoje vykstanti ir prek 
padėvėtais drabužiais. I 
kokia darbininko žmona 
viršutinius padėvėtus ir 
neskalbtus marškinius 
mokėjusi 20 markių. Mar 
niai jai buvę „labai ir į 
biai reikalingi.”

•> įstaigą.

itekariu, auto- 
Sio traukiniu, 
& traukiniu? 
į&te permainų, 
-ace Transpor- 
ihdnuo rug- 
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^sistemos neš

Karo Bonai yra saug 
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būti.
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“BE TĖVYNĖS BRANGIOS”
J. Aisčio

NAUJA EILERAŠCIŲ KNYGA
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

KAINA —40 CENTŲ

Kreipkitės į 
’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJĄ

222 South Ninth Street Brooklyn, N. Y.
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— Katakombos, 
ai užmūrytų ka- 
isiejus į šiaurės 
ištinėja pagrob
tojo. —Visuotinė

stepėse, d 
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AMERIKA

bagauti,0& 
rankos11'

Urbti, yra sotūs, 
.isvi, nebijo, kad 
,kčia suareštuos 
, ilgų metų pra- 
)ė. Todėl tie A-
nes turi būti dė- 
yriausybei, kuri 
yti krašte tvar- 
ama žmonių lai- 
i būdų tikrai pa- 
o ir vargo žmo- 
lama kitų kruvi- 
itaupytos nuosa- 
•dėl suprantama, 
dėčiai bevelija, 

jiems patiems, 
už krašto laisvę 
as skambėtų am- 
, negu nutiltų 
Amerikos laisvės

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
va už pragyvenimo iš- 
mažinimą yra kova, 

ije negali būti pertrau- 
Kas tik pamena pereitą 
žino, kas įvyksta, kada 

»s nekontroliuojamos.
Valstybėse gyvenimo 

Čiai taip aukštai pakilo,

___ 'eitame kare, pav., paš- 
tos, artieb sakomų darbininkų kel- 
ir pajudinti. a^na Pa^do nuo cen-

p $2.95. Darbo drabu- 
— švarkai, marškiniai 
inės — yra svarbūs daik 
dudžete kiekvienos dir- 
os šeimos ir būtinai rei- 
gi-

ik naudotis, bet 
ją kovoti.

i, bet tai dar ne 
Kai amerikiečiai 
tuvą didžiąją do- 
lisvės varpą, jie 
jo užrašą:
3ėki per amžius 
etuvos.
ės nevertas, kas

gailėkime & 'T_ 
cento.

žvaigždėj
M

Nepainu Administracijos Ofi- 
žmoniųįį mesi žygių nustatyti vi- 
mūsų,"pą § kainą darbo drabu- 
duonosksjį. ’• OPA matė, kad jeigu 
vergti bet > drabužių industrijoj 
kamuojami; 
Kai kalbą 
atsidūsite

;is negerės, kainos šių 
ižių bus labai aukštos, 
į nukirto maksimumo 

riems akį 1 medžiagos darbo dra- 
IrnllrM »Jms ir vėliau sumažino 

imumo kainas, kuriasdžia Azijos
Sibiro pr )ėjai ir urmu Pardavė‘

r alėjo imti už šiuos dra- 
Mes skė is. Ir dabar Amerikos 

lietuviški) į įtrijos ir žemdirbystės 
inikų drabužių kainos 

Lietuvą irį s aukštesnės už buvu- 
kovo mėnesio kainas.

čiai, Amerikos 
aisve naudojasi, 
itų jie verti lais- 
s laisvės negintų 
riko j e, bet jei jos 
pginti, atgaivinti

mobiliadį
Lietuvą it į 
tuvį.

Mes tikį
to vadovą, ro Departamentas veda 
Amerikos | 
kuri Depas;

KAIP NACIAI PLĖŠIA ŪKININKUS LICENSESgrese bus 12 lenkų kilmės at
stovų, kurie pasirūpins, kad 
Lenkija susilauktų teisingo 
ir tinkamo traktavimo. Yra 
tiesa, kad Palestina bus lais
va, kad Čekoslovakija vėl 
užims vietą valstybių šei
moje. Kongrese įvairių tautų 
kilmės atstovai užtikrins 
progą jų reikalus teisingai 
svarstyti.

Taip, tos tautos bus išgirs
tos.

Bet kaip bus su Lietuva? 
Kas gins jos reikalus? Kas 
Amerikoje sužinos, kad jos 
reikalas daug lemia? Ar Lie
tuvos reikalas bus užmirš
tas, su apgailestavimu ran
kas numojus su ,,so sorry 
for you” žvilgsniu? Ar. Dr. 
Basanavičiaus, K u d i r k os, 
knygnešių, „Vargo Mokyk
los” mokytojų prie ratelio— 
ar jų darbai, visos tautos 
šimtmetiniai darbai ir pa
stangos išlaikyti laisvės ži-j 
būrelį degantį, apginti kalbą 
|ir kultūrą, pačią jos gyvybę 
— ar tas viskas turės nueiti 
niekais ir pasibaigti? Ar iš
likę lietuviai turės būti iš
kelti iš prosenių žemelės ir 
išsiųsti elgetauti, svetimuose 
kraštuose? Ar jie turi būti 
numesti į laiko labirintą ir 
per kelis dešimtmečius liau
tis būti girdimi—apart kaip 
muzėjinė įdomybė? Ar šis 
karas turi parašyti „Finis” 
lietuvių tautos istorijai?

Kokis bus lietuvių ameri
kiečių atsakymas į tai? Ar 
šis reikalas mums rūpi, bro
liai ir seserys, lietuviai ame
rikiečiai? Ar momento dar
bas yra tiek svarbus, kad 
Jūs galėtumėte patraukti pe
čiais ir pasakyti: „kągi tas 
viskas bereiškia!” Ar atei
ties istorikas turės stebėtis 
ir sakyti: „Kas buvo su tais 
žmonėmis, kodėl jiem trūko 
vienybės, kodėl jie buvo su
skilę į tiek daugel srovių 
srovelių, kad nepajėgė nie
kad susitarti nepajėgė su
tikti bendroj platformoj!”

Ligi šiol jokiame lietuviš
kame laikrašty neteko maty
ti bent vieno skaitytojo laiš
ko apie progą laimėti atsto
vą Kongrese. Kai kurie laik
raščiai keistai nutyli apie 
reikalą, nors jie žino, kad 
mano kandidatūra yra fak
tas. O jeigu reikalas liestų 
lenkų, žydų, italų spaudą, 
kokį skirtingą vaizdą tektų 
nupasakoti!

Du mėnesiai belieka iki 
balsavimo. O po to?

Būsiu labai dėkingas, jei 
skaitytojai pareikš savo 
nuomonę šio laikraščio skil
tyse. Sykiu norėčiau pareikš
ti, kad man būtų malonu pa
kalbėti bet kuriame lietuvių 
susirinkime, tiek savo rinki
minėje apygardoje, tiek ir 
kitur.

William J. Drake
Campaign Hdqts.,

359 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

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.

naujiena. Jeigu kiekviena šei 
mininkė šalyje taupytų tik 
2 svarų šio joms beveik ne
reikalingo daikto, per mėne
sį būtų surenkama bilijonas 
svarų riebalų, naudingų ga
mybai sprogstamųjų reikme
nų, apsaugojančių aptepimų 
(coatings) tankoms ir karo 
laivams ir tt.

Šeimininkės prašomos at
sargiai taupyti štai ką:

1. Visus riebalus (pečiuje) 
nuo kepto kumpio, jautienos 
avienos ir paukštienos.

2. Riebalus nuo steikų ir 
veršienos.

3. Visus nupirktus rieba
lus (taukinius, daržovinius, 
etc.), kurie vartojami kepti 
bulves, žuvis, kukulius ir ki
tą maistą.

4. Riebalus nuo lašinukų, 
dešrų ir kito panašaus mai
sto.

Juos taupyti sekančiai:
1. Gerai išplaukite skardi

nę dėžutę (nuo kavos arba 
taukų), persunktus riebalus 
įpilkite į skardinę dėžutę. 
Riebalus laikykite tik meta
linėse dėžutėse, nevartokite 
popierinių ar stiklinių įran
kių.

2. Laikykite skardinę dė
žutę vėsioj vietoj, geriausiai 
šaldytuve.

3. Kada šeimininkė turi lie
kanų bent svarą, turi nuneš
ti į mėsos krautuvę, kuri pri
sideda prie vajaus. Savinin
kas užmokės šeimininkei nu
statytą kainą, numušęs vie
ną centą jo išlaidų padengi
mui.

4. Šiaip sukolektuoti rie
balai nebus vartojami kaipo 
maistas.

5. Patariama nenešti 
balus į mėsos krautuvę 
vaitės pabaigoje, geriau 
šti pradžioje.

’ Office of War Information.

ADV. DRAKE ŽODIS 
LIETUVIAMS

niui per dieną.
Bulvių šių metų derliaus 

reikės atiduoti 160 kg. nuo 
vieno dirbamos žemės hekta
ro. Vištų kiaušinių iki š.m. 
rugp. 31 d. turės būti prista
tyta 50 vienetų nuo vištos, o 
iki gegužės 1 d. turėjo būti 
atiduota 32 vienetai. Iki kitų 
metų rugp. 3 ld. nustatytas 
privalomas pristatymas jau 
ne nuo vištos, bet nuo dirba
mos žemės hektaro, būtent: 
po 50 kiaušinių nuo hektaro. 
Linų iš pereitų metų derliaus 
reikia pristatyti po 90 kg. 
nuo linų sėjamo ploto vieno 
ha., o iš šių metų derliaus— 
tarp 100 ir 200 kg. žiūrint, 
koks bus derlius. Avių vilnų 
iki š.m. rugp. 31 d. turi būti 
atiduota po 900 gramų nuo 
avies, o iki kitų metų rugp. 
31 d. — po vieną kilogramą 
nuo užaugusios avies, šieno 
ir šiaudų duoklės būsiančios 
paskelbtos vėliau.

Duoniniams javams Estijo
je buvo nustatyta specialinė 
duoklė, pagal kurią iki ge
gužės 22 d. reikėjo pristatyti 
papildomai po 10 kilogramų 
nuo žemės hektaro. Iš šių me
tų derliaus reikės pristatyti 
duoninių javų nuo hektaro 
tarp 50 ir 105 kg. pareina
mai nuo derliaus; kitų javų 
(avižų, miežių, mišinio ir 1.1.) 
— tarp 20 ir 74 kg. nuo ha. 
Mėsos iki š.m. rugpiūčio 31 
d. reikia pristatyti 7 kg. nuo 
žemės hektaro, o iki kitų me
tų rugpiūčio 31 d. — 18 kg. 
iš jų 12 kg. kiaulienos mėsos. 
Sviesto turi būti pristatyta 
iki š.m. rugp. 31 d. 60 kg. nuo 
karvės (iš jų 30 kg. turėjo 
būti atiduota iki geg. 1 d.) o 
iki kitų metų tos pat datos — 
70 kg. nuo karvės. Ūkininkas 
turi teisę pasilaikyti savo rei
kalams po 100 gMmų svies
to savaitei kiekvienam asme
niui ir po 1 litrą pieno asme

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 I.icense No. 
GB 2756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
518 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDEliS
5‘18 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 Beverage Control Law at 
99 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County -of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY GIOA
99 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

Šioje šalyje — didžiausio
je pasaulyje demokratijoj — 
apytikriai vienas milijonas 
lietuvių kilmės žmonių nie
kad neturėjo, visoje Jungti
nių Valstybių istorijos eigo
je, jokio atstovo Jungtinių 
Valstybių Kongrese. Imant 
dėmesin, kad Kongresą su
daro 435 įvairios tautiškos 
kilmės atstovai ir kad, pav., 
lenkai šiuo metu turi 12 at
stovų, tikrai yra verta į rei
kalą įsigilinti.

Ligi šiol nei viena šio 
krašto didžiųjų partijų ne
pasirūpino nors vieną lietu
vių kilmės asmenį statyti 
kandidatu į krašto įstatymų 
leidyklą, šiemet susidarė iš
imtis — mano nominacija į 
Kongresą virto tikrove, nors 
mano išrinkimas tebelieka 
neužtikrintas.

Žinoma, atstovas Kongre
se, pagal mūsų valdymosi 
formą, atstovauja savo apy
gardos gyventojams ir, tech
niškai kalbant, nėra skaito
mas savo tautiškos grupės 
atstovu. Bet pasilieka fak
tas, kad kongresmano visų 
konstituentų norai ir pagei
davimai turi būti atstovau
jami ir žmonių balsai turi 

i būti girdimi.
9-tame New Yorko kon

gresiniame distrikte, kur 
kandidatuoju, yra šios apy
linkės : Ridgewood, East 
New York, Cypress Hills, 
Woodhaven, Ozone Park ir 
Richmond Hill. Ten gyvena, 
gal būt, didžiausias lietuvių 
balsuotojų susibūrimas, ne
gu bet kurioj kitoj kongresi
nė j New Yorko apygardoj. 
Bet, imant dėmesin visą tos 
apygardos gyventojų skai
čių, kuris siekia pusės mili
jono, lietuvių kiekis yra pa
lyginamai nežymus. Nežiū
rint, kad lietuviai ten suda
ro nežymią mažumą, jų bal
sas turi būti girdimas ir, su
sivienijus ir veikiant kaip 
vienetui, jie gali atlikti žy
mią rolę. Deja, ligi šiol to 
nebuvo ir mažai tematoma 
žymių, kad jų veikla gali pa
kitėti.

Kandidatuodamas į Kon
gresą, aš daug pasiaukoju. 
Gal būtų daug smagiau 
džiaugtis poilsiu ir gyventi 
šeimos gyvenimu, negu įsi
velti į nervus jaudinantį po
litikos žaidimą. Kandidatuo
ti mane verčia kai kurios 
problemos —daug problemų, 
kurias lietuviams tenka iš
rišti ir turėti savo atstovą. 
Šiuo metu prisiminkime tik
tai kai kurias iš jų.

Prisiminkime valandėlei, 
kokia ateitis Lietuvos lau
kia taikos metu, kuris tikrai 
paseks šį baisųjį pasaulinį 
karą, jeigu Lietuvos balsas 
nebus girdimas aukštame 
Kongreso forume. Kas ten 
dabos, kad Atlanto Čarterio 
dėsniai būtų taikomi ir Lie
tuvai? Kieno balsas pasigirs, 
ginant tos tautos laisvę?

Niekas neabejoja, kad 
Lenkija naujai atgims. Kon

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 Varel Street Brooklyn, N. Y.

ŠVEICARAI APIE NACIŲ PLANUS
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON REMAN
325 Lewis Ave. , Brooklyn, N. Y.

rerį,” kas reikštų tų valsty
bių „Anschlussą.”

Vokiečiai jaučia, kad jie 
vieni patys nepajėgsią įgy
vendinti savo užsibrėžtų pla
nų, nes turį per mažai žmo
nių. Todėl jie šaukiasi pagal
bon kitas germanų tautas, 
kurias tokiu būdu tikisi į- 
traukti į bendradarbiavimą ir 
federaciją. Vokiečių koloni
zaciniai planai siekią net iki 
Sibiro, o ekonominės eksploa
tacijos projektai apimą ir Af
riką.

Šveicariečių laikraščiai iš 
Berlyno praneša, kad „Rytų 
Europai kolonizuoti numato
ma pritraukti „germanišką
sias tautas”: norvegus, da
nus, olandus ir flamandų kil-

Šveicariečių laikraštis „Die 
Tat” (liepos 8) aptaria Vo
kietijos planus Rytų Europo
je.Vokietija, kaip išveda laik
raštis, turi du tikslus: 1. su
daryti germaniškų tautų val
stybę ir 2. kolonizuoti Rytų 
Europą. Politiniu pakliovimu 
ir ekonomine Rytų Europos 
išnaudojimu Vokietija tikin
tis šių planų pasiekti.

Visas germaniškas tautas, 
esančias Vokietijos pasieny
je, Vokietija nori pajungti 
vienoje valstybėje, kuri su
darytų pagrindą vokiečių he
gemonijai „naujojoje Euro
poje.” Vokietija jau keliais 
atvejais pagrasino Olandijai 
ir Norvegijai jas aneksuoti, 
jeigu jos geruoju neįstos į 
„germanų federaciją.” ši fe-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail unfTer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
382% Pulaski St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BESTERMAN 
382% Pulaski St. Brooklyn, N. Y.--------- 7------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 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 tho undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
ISO Hull Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON
ISO Hull St. Brooklyn, N. Y,

100,000 prityrusių me- 
ikų ir technikų darbi- 

gundomsį 1 kare tarnauti į Army 
Torce, Signal Corps ir 
ance Department. „Pa- 
ingi aplikantai prie dar- 
is lavinami gauti Armi- 
echninio darbininko lai- 
’ Departamentas prane- 
ro jėga reikalauja lėk-

laisvės lit!

inlyti laukai ir 
įtos bakūžės
ros žalieji laukai 
ju aptaškyti. Pa
saugodami naujus 
įpus. Lietuviškos 
ignelėje sutirpo, 
legėsių kvapas ir 
co jos, peržengda- 

kapus, po griu- 
kštinėja, ieškoda- 
as ko dar liepsnos 
<o kulkos nenuka- 
,n galėtų svetiman 
rėžti.
j vėliava tėvynėje 
ilu perrišta ir ta 
yla.
mes netekome tė- 
iar giliau pajuto- 
aūsų širdyje, 
griuvo su pereitu 
ir pavergtoji Lie- 
prisikelti.
ir Lietuva

vykai iš už plačio- 
tai atminki* kad 

anka, kuri išvyk- 
j laimino, gal yra 
nose, kuriuos min
imi batai ir kad ji 
aukiasi išvaduoja-

kurį Liete 
ka.

Mes life
toji Amerį
juodą gedi v . .
lietuviškos' ns mecaanikų, sarvimn- 
dės laisvės! adiJ° mechanikų, radijo 
ti numylėti .torių, metalo darbinin- 

suleidėjų (plieno) ; Si- 
Corps ieško telefono ir 

~ *afo vielų su jungėjų, 
iller-repairmen”, re- 
rman”, radijo operato- 
r taisytojų, telegrafo o- 

' lorių ir taisytojų ir tt.
ance”Departamentui rei 
gi instrumentų pataisy- 
Į ,,diesel” inžinų mecha- 
į optikai ir pan. Visi ap- 
;ai turi būti Amerikos 
lai tarp 18 ir 44 metų 
aus ir visi turi būti at- 

savo vietinės drafto 
•os. Jie privalo būti tin- 

militarinei tarnybai 
L dabartinius sveikatos 
ardus, Departamentas 

reikia 
tiesiog į vietinį, Army

Kauno
Daiij

I

gimęs ir augęs A- 
mtinente, tai žino- 
i Lietuvos smilty- 
į pagimdę ir išau- 
tėvų, tu netik ne- 
aujame Pasaulyje, 
ūso nebūtumei pa
lvo širdis plaka iš kokia daU 
paveldėtoju lietu- viršutinius 
uju ir todėl nesi-

„Kauenei 
11) rašosi 
jos akcijai 
si nukreip 
liantus." E 
vų rinką ip 
iškračiusū 
kauniečiu 
„žymūs to > 
kiai,” kurk: 
tuvių ligto

Tačiau
ta, kadaljša. Aplikacijas 
liantus" fc i 1 ‘ t • • • 
tikslų. Api< Air Corps įstaigą, 
vę suimti - 
čių,darbo r 
samtJ.BeU 
kriminalia 
mų žmonų;

Laikrafe 
ja, kad be>: 
tų negaliu 
Net šeimt- portacijos sistemos neš 
į krauto! 
dokumento

Dar p$ 
rinkoje vyt: 
padėvėtai’

ip vyksti į darbą arba 
stą — gatvekariu, auto- 
[ požeminiu traukiniu, 
toriu arba traukiniu? 
įkus tikėkite permainų, 
e of Defence Transpor- 
n įspėja, kad nuo rug- 
mėnesio šalies vietinės

uju ir todėl nesi- neskalbto 
ro širdies, o jei rei- mokėjusi? 
sraujo skirti už tą niai jai b^7 
kurio tavieji tėvai biai reikale

iausią naštą visoj isto- 
į Jau dabar visos siste- 
neša 40% daugiau negu 
m., o mokykloms atši

ls, bus daug daugiau ke- 
į Tas reiškia, kad ne vi- 
onės galės sėdėti, daug 
| stovėti, reikės toliau 
iti iki autobuso stoties, 
es mažiau privačių au- 
iįlių bus vartojama, o 

i karo darbininkų armi-
ar prisiminti tuos Karo U- s auSa- 
s lietuvių, kurie sias taupyk 
išblaškyki Sibiro i būti.

; TĖVYNĖS BR.U
J. Aisčio

UJA EILĖRAŠČIU

JAU IŠĖJO IŠ SPA^

KAINA-40

Kreipkitės į
’’AMERIKOS” ADMINIS^

uth Ninth Street

ikimas atliekamo meta- 
umos, skardos, riebalų 
os medžiagos, kuri taip 
ai reikalinga karo pro- 
jos programai, vis svar 
j kiekvieną dieną. Mūsų 
fabrikams dabar žalia- 
nedžiaga yra labai rei- 
?a r normaliai šaltiniai 
i jos pristatyti. Todėl 
a atsišaukia į visą ša- 
ąšydama dėti pastan- 
linėtą medžiagą rinkti, 
nkimas papildo 
lis trūkumus.

vis au-

;uvės riebumų 
merikiečiams

rinki- 
yra lig

rie- 
sa- 
ne-

SALIAMONO SALOS

Saliamono salos, kur vyk
sta amerikiečių ir japonų 
kautynės, jau seniai yra ži
nomos, nes Pietų Jūrų pasa
kose apie jas daug kalbama!

Tulagi sala, kur dabar ei
na kovos, yra smėlio kraštais 
apsupta sala. Daug yra pal
mių, išmėtytų po smėlį. Vul
kano pakalnė apstatyta ma
žais nameliais ir kiek toliau 
nuo vandens nepaprastai tan
kūs raistai.

Dėl nepatogaus jūros kraš
to, laivams sunku čia pri
plaukti. Dėl to, be keliolikos 
valdiškų namų, mažai kitų 
gyvenamų pastatų yra. Ki
niečiai turi mažą viešbutį.

Tulagi saloje gyvena apie 
100 baltųjų, kur netoli prie 
,,Sunburn” salos jie turi 90,- 
000 akerių koko riešutų ūkį 
ir muilo dirbtuvę. Laivas iš 
Sidnėjaus (Australijos) at
vyksta paimti jų išdirbinių ir 
atvežti jiems įvairių reikme
nų. Baltieji tik tuo būdu su
sisiekia su civilizuotu pasau
liu. Oras visuomet čia šiltas 
—80 laipsnių šilumos; gi lie
taus tai būna net 164 colių 
per metus. Todėl oras čia vi
suomet drėgnas.

Saliamono salų priskaito- 
ma apie 1,000 — salų, salelių, 
kurios sudaro apie 900 mylių 
ratą, kurias japonai nori už
imti ir apsupti Australiją. 
Jos labai tinkamos sargybai 
tarp Japonijos ir Australijos.

Prie Tulagi yra šešios sa
los, kurios apsupa Tulagi 
dviems lankais ir uždaro my
lios didumo prieplauką su 100 
pėdų gilumo. Kalbama, kad 
ši prieplauka gali sutalpinti 
visą Anglijos laivyną. Dėl tos 
prieplaukos dabartinė kova 
ten ėjo.

Saliamono vardą ši sala ga
vo nuo jos atradėjo ispano 
Mendana, 1567 metais. Jis 
manė, kad Karaliaus Salia
mono turtai plaukė iš šios sa
los. Salos svarbiausi išdirbi
niai yra džiovinti koko riešu
tai ir truputis gumos, bana-

Minčių Žiupsnelis
Geriausi dalykai yra re

čiausiai matomi geriausiose, 
gražiausiose formose.

Puškinas.

Žmonės turi būti ne tik su
tikti ir priimti tokie, kokie jie 
tikrai yra, bet turime juos 
suprasti ir mylėti, nežiūrint 
kokie jie bebūtų.

Hepuer.

Visuomet išklausyki kitų 
dejonių ir nelaimių, bet nie
kados nepasakoki savo.

Bueli.

Paprastai reikalingi trys 
nų, ananasų, saldžiųjų bulvių, knygos egzemP7Lriai. Vienas 
riešutų ir medžių. ;—parodai, kitas—paskolini-

Prieš karą prekyba buvo mui ir pagaliau, trečias—var- 
išsivysčiusi labai gerai, bet tojimui - naudojimui, 
karo metu sumažėjo. Pusę šių  
visų salų valdė anglai, kita Spėjama, kad šiemet J. A. 
pusė priklausė tai olandams, V. katalikų užlaikomose mo
tai kitiems, o dalis jų visai kyklose užsirašys 2,037,000 
niekam nepriklausė. į mokinių.

deracija turėtų bendrą „fueh- mės belgus.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB f-021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

VOKIEČIŲ KOLONIZACIJA EUROPOJ
Paskutiniuoju laiku Euro

pos spaudoje buvo daug ra
šoma apie vokiečių koloniza
cinius planus Rytų Europoje. 
Spaudoje buvo paskelbta apie 
„Olandijos Rytų Kompani
jos” sudarymą Haagoje. Kaip 
buvo rašoma, Vokietijos mi- 
nisteris okupuotiems Rytų 
kraštoms Rosenbergas jau 
kuris laikas, kaip vedęs de
rybas su „vadovaujamais o- 
landų asmenimis iš adminis
tracijos ir ūkio srities dėl 
bendromis pajėgomis spręsi
mu ekonominių uždavinių.” 
Tų derybų išdavoje Haagoje 
buvusi įsteigta „Olandų Rytų 
Kompanija,” kuri sutelksian
ti visus žemės ūkio, pramonės 
bankų, amatų ir prekybos 
sluoksnius, „suinteresuotus 
veikimu okupuotuos rytų 
kraštuose.” Minėtos bendro-
vės pagrindinis kapitalas sie
kiąs 2,500,000 olandų gulde
nų. Bendrovės pirmininkas 
esąs Olandijos Banko prezi
dentas Dr. Rost van Tonnin- 
gen. Jau yra konkrečių žinių, 
iš kurių paaiškėja, kokiuose 
„Rytų kraštuose” tie olan
dai darbuojasi.

Būtent, sužinota, kad olan
dai valdo Juodkiškių dvarą 
prie Kėdainių, kuris bolševi
kų laikais buvo paverstas 
sovehozu.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” (birž. 4) aprašinėja 
Šiaulių komisarinės srities 
komisaro Gewecke kelionę į 
Kretingos apskritį. Pirmiau
sia komisaras aplankęs Šven
tosios uostą, kur ypač nuo
dugniai susipažinęs su žvejy
ba. Jis domėjosi, kiek žuvies 
pagaunama ir kam ji išdali
nama. Kretingoje buvę su
šaukti apskrities pareigūnai, 
o taip pat „Pienocentro,” 
„Maisto” ir „Lietūkio” atsto-

skaitos, kaip kovojama su 
■nelegaline prekyba. Po to jis 
taręsis su „vokiečių įstaigų 
atstovais Kretingos apskrity
je.”

„Kauener Zeitung” (birž. 
1) rašo, kad Vilniaus komi- 
sarinės srities apskričių vir
šininkai buvę sušaukti pasi
tarimo. Jame dalyvavę ir 
naujai prie Lietuvos prijung
tų apskričių įstaigų pareigū
nai. Svyriai, kurie dabar tu
rį tik 2,000 gyventojų, pasi
darę apskrities miestu, žy
dams esąs įrengtas „ghetto.” 
Jie esą naudojami įvairiems 
darbams. Vokiečių srities ko
misaras Wulff pasakęs kalbą, 
kurioje pabrėžęs, kad „kas 
kovoja už pergalę, yra 100 
procentų saugojamas vokie
čių reicho. Kas kovoja prieš

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 
1821 6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off *he 
premises.

PETER BECKMANN
1821 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave.. Borough of Brooklyn, 
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 Section 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
771 Rockaway Avenue Brooklyn, N. Y.

vai. Komisaras teiravęsis, 
kaip ūkininkai atlieka mais
to produktų pristatymo prie
volę, o taip pat reikalavęs at- j

pergalę, susilauks 100 proc. 
atpildo.”

Vokiečių srities komisaria
to „žemės ūkio vadas” Rexin 
išsireiškęs, kad viskas turi 
būti įkinkyta į gamybą, nes 
„nei tautiniai skirtumai, nei 
nuosavybės klausimai nevai
dina jokio vaidmens.” Iš ap
rašymo matyti, kad naujai 
prijungtose prie Lietuvos ap
skrityse, kur bolešvikai šei
mininkavo virš 2 metų (jos 
anksčiau įėjo į tą lenkų oku
puotojo Vilniaus krašto da
lį), jau visur buvo įsteigti 
kolchozai. Jų likvidavimo 
klausimas buvęs aptartas, 
bet nieko tikro laikraštis apie 
tai nerašo.

T.T. Pranciškonai 
Persikėle

Naujasis Tėvų Pranciško
nų ir „Šv. Pranciškaus var
pelio” antrašas yra:

NOTICE is hereby given ’hat License No. 
EB 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under Section 10” of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
604 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
604 Rogers Avenue Brooklyn, N. Y.

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.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

FRED HOYER
<17 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
487. 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

• HENRY KAEHLER
487 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 
(101 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho
premises.

1101 3rd
KARL AUGUST KATT 

Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho
premises.

4722 4th
BERNHARD

Avenue
K \TT 

Brooklyn,

Franciscan Fathers 
310 Orchard St. 

Pittsburgh, (10), Pa.

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 
197 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the
premises.

127 6th
GEORGE 

Avenue
KOENTJE

Brooklyn, N. Y.
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Philadelphijos Žinios
JUOZAPO MARIJOS 

MOKYKLA
MOKYKLOS PIKNIKAS LANKĖS KARYS

NAUJI MOKSLO METAI

Nežinia ar daug lietuvių 
pagalvoja, kaip svarbi įstai
ga yra katalikiška mokykla' 
lietuviškoj parapijoj, šian
dien reikėtų tikrai rimtai su
simąstyti tuo reikalu. Juk 
lietuvių tauta dabar gudriai 
ir intensyviai kankinama ir 
norima ištrinti iš gyvųjų 
tautų eilės. Vienas nepriete
lius dalį sunaikino ir baigia 
šaldyti ir badu marinti švie
siausius mūsų brolius ir se
seris; kitas dabar taip pat 
kraugeriškai engia amžiais 
kenčiantį lietuvį.

Kai laisvoj šalyj šiomis 
dienomis jaunimas energin
gai ir su giedra skubės tęsti 
savo mokslo ir ruoštis pro
fesiniam ir tautiniam gyve
nimui, tai tuo pačiu metu 
mūsų tėvynainiai gal tik 
sapnuos ir prisiminimais 
gyvens, kad ir jie kada ga
lėjo laisvai siekti šviesos ir 
tiesos, mokytis ir branginti 
visa, kas lietuviška ir sava. 
Gal dar ir veiks dalis moky
klų, bet po germaniška nu
tautinimo priedanga. Lietu
vis jaunuolis turės mokytis 
svetimos kalbos, verkdamas 
turės mokytis neteisingos ir 
vergiškos ideologijos bei iš
kraipytos istorijos. Lietuvos 
jaunimas buvo giliai pamy
lėjęs savo kalbą ir giliai pa
sisavinęs lietuvišką dvasią. 
Jis visa savo prigimtimi ver
žėsi prie lietuviškumo. Bet 
dabar taip žiauriai viskas 
pasikeitė. Jie nori, bet nega
li. Jie trokšta ir siekia, bet 
priešai trukdo ir neleidžia, j

Daug laimingesni yra lie
tuviai amerikiečiai. Čia, tie
sa, parapinė mokykla nėra

lietuviška pilna prasme, bet 
čia laisvai gali jaunimas 
mokytis lietuviškai, gali lie
tuviškas dainas dainuoti, lie
tuviškus žaidimus žaisti ir 
vaidinimus vaidinti. Bet ir 
čia nesišypso laimė lietuviš
kumui. Tose mokyklose turi
me progos ir laimės, bet ne
norima ar nemokama ta ge
rybe pasinaudoti. Gyveni
mas perdaug paliudijo, kad 
iš tų mokyklų išėjęs jauni
mas neišsineša entuziastiš
kos lietuviškos dvasios, ly
giai neišmoksta lietuvių kal
bos ir nemėgsta jos vartoti 
viešajame gyvenime. Kodėl 
taip yra? Daug kas tuo rei
kalu jau yra sielojęsi, kalbė
ję, rašę. Neverta bekelti se
nus argumentus. Tačiau no
riu čia pažymėti vieną lietu
viškos mokyklos mokytojos 
nuomonę.

Jos mintis galima šiaip 
trumpai išreikšti:

Mūsų mokyklos ir moky
tojos permažai sielojasi lie
tuviškumu. Dauguma jau 
grynai suamerikonėjo ir vie
šai mokykloj pasisako, kad 
jau šiandien nebereikia mo
kytis lietuviškai, kad dabar 
tik savanoriai ir norintieji 
turi tik mokytis, o kiti gali 
visiškai nesimokyti lietuvių 
kalbos. Pačios mokytojos 
tarp savęs visur ir su moki
niais vartoja anglų kalbą. 
Net lietuvių kalbos mokyda- 
mos aiškina angliškai. Lie
tuvių kalba pasidarė tik pa
skutinioji kampininkė, ku
riai skiriama valandėlė lai
ko, kurio atlieka nuo kitų 
mokyklos darbų. Jos nuomo
ne, tą padėtį galėtų pagerin
ti patys kunigai, jei jie nu
tartų, kad lietuvių kalbos 
turi išmokti ir griežtai rei
kalautų iš visų mokytojų. 
Bet tai turėtų būti vienybė 
ir visi tai turėtų daryti. Jei 
vieni įdarys vienaip, o kiti ki
taip, tai sunkiai bus pasiek
ta geresnių vaisių. Dabar at
rodo, kad viskas tuo reikalu 
pavesta vien mokytojoms. 
Tai tik josios nuomonė ir

I troškimas, kad lietuvių kal
ba ir dvasia daugiau įsigalė
tų mūsų mokyklose, baigė 
mokytoja.

Šiuo sunkiu laiku lietu
viams, toks lietuviškumo at
gaivinimas būtų didelė dova
na kiekvienam lietuviui. Juk 
tas būtų ne tik brangu lie
tuviams, bet tas nebūtų prie
šinga amerikoniškumui, nes 
mokėti kitą kalbą ir ją lais
vai vartoti yra pagirtina ir 
naudinga ne tik atskiram 
asmeniui, bet ir pačiai val
stybei. Tai liudija ir dabarti
nis karas, kaip svarbu buvo 
turėti amerikiečių, kurie ga
lėtų naudotis svetimomis 
kalbomis: dėl patikrinimo 
kitų kalbų, dokumentų, laik
raščių, kalbų, dėl susikalbė
jimo ir susirašymo su visais 
pagelbininkais kariauti ir t.

Kitos tautos geriau su
pranta ir įvertina savos kal
bos reikšmę, štai pats turė
jau progos stebėti laisvai 
kalbančius Amerikos jau
nuolius prancūziškai. Jie 
baigia savo mokyklas ir nau
doja tėvų kalbą laisvai ir su 
noru visur, kur tik yra pro
gos. Jie primygtinai kalbė
jo prancūziškai ir norėjo, 
kad kiti su jais kalbėtų, nors 
kiti ir nelabai sugebėjo pran
cūziškai kalbėti. Kiek lietu
vių stengiasi mielai kalbėti 
lietuviškai? Kaip būtų gera 
ir gražu, kad šie naujieji 
mokslo metai būtų pradėti 
vienu galingu šūkiu:

Daugiau lietuviškumo mū
sų parapinėse ir kitose mo
kyklose!

PRASIDĖJO MOKSLAS
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W T E L į
LIETUVIU RADIO PROGRAMA į

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.»
Direktorius !

ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street •

Philadelphia, Pa. į
Telefonuoklte: Regent 2937 

* ————————----- ——įl

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman
( Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa- | 
kelelvingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Šv. Kazimiero parapinė 
mokykla jau pradėjo moks
lą kartu su kitomis katali
kiškomis mokyklomis. Daug 
jaunų ir naujų veidų. Moks
lo metai pradėti pamaldo
mis. Pažymėtina, kad šiemet 
mokinių skaičius nesumažė
jo, nors kai kurie lietuviai iš-, 
sikėlė toliau gyventi, kiti gi 
apsileidę ir neleidžia savo 
vaikų į lietuvišką mokyklą.

Dalis net siunčia savo vai
kus į gretimai esančią kita
taučių mokyklą, kuri perpil
dyta ir mokiniams susikim
šus teks mokytis. Pagirtini 
tie tėvai, kurie, praeitais me
tais siuntę savo vaikus į vie
šąsias mokyklas, dabar jau 
susipratę leidžia savon mo
kyklon. Juk čia gali moki
niai daug daugiau išsilais
vinti, turi progos vaidinti, 
tarnauti mišioms ir kitas 
praktikas atlikti, ko didelėse 
mokyklose tokios progos re
tai susilaukia. Gal atsiras 
korespondentas, kurs apra
šys viešai pagirdamas tas 
susipratusias lietuviškas šei
mynas, kurios leidžia savo 
vaikus į savo mokyklas.

Teko nugirsti, kad šiemet 
mokykloj bus vykdomos lie
tuvių kalbos varžybos, ku
rios buvo pradėtos pernai, 
bet nebaigtos. Kiekvienas 
mokinys iš 5-8 skyrių galės 
dalyvauti. Reikės perskaity
ti dvi lietuviškas knygas, pa
rašyti dvi žinutes į lietuviš
ką laikraštį, parašyti laišką 
lietuviui kareiviui, išmokti 
pora lietuviškų eilėraščių, 
mokėti lietuviškai pasakėlę 
ar pasakėčią. Laimėję bus 
apdovanoti gera dovana. 
Linkėtina, kad tik tai įvyk
tų, bet kad nepaliktų gražia 
svajone.

---------  Sekmadienį, rugsėjo-Sept.
Baigiasi vasara, su ja ir 13 d., Juozapo Marijos gra- 

atostogų metas. Tėvai rūpi- žiame vilos sodne įvyks ru- 
nasi, kas daryti su augan- deninis gražus piknikas. Vi- 
čiais ir pradžios mokyklą sas pelnas iš parengimo ir 
baigusiais vaikais. Ar juos prisiųstų aukų eina Juozapo 
leisti į aukštesnius mokslus, Marijos vilos mokyklos mer- 
ar palikti prie namų. Kur gaitėms, Newtown, Pa. Savo 
juos leisti, į kurią mokyklą? maloniu atsilankymu parem- 
Kad 'jūsų vaikeliams reika- sime gerą darbą, — jaunųjų 
lingas mokslas ir kad su lietuvaičių auklėjimo svar- 
mokslu jiems lengviau bus bią įstaigą.
sau kelią skirti ateityje, abe
joti nereikia. Mokslas visur dukreles į šią garbingą mo- 
žengia plačiu frontu pirmyn, kyklą, kur jūsų dukreles 
mokslo reikia ir mums lietu- kartu gaus ir dorinį auklėji- 
viams, 
likti nuo kitų. Bet išlaidos 
surištos su mokslu. Taip, 
mokslas kaštuoja, bet vėliau 
atsilygina su gerais nuošim
čiai. Tėvai, tas turtas, kurį 
kraunat vaikams, gali virsti 
nieku, kitaip sakant žūti, ga
li išeiti tų pačių vaikų ne
naudai, bet mokslas nežus,, 
jis liks vaiko draugu visam 
laikui. Paprastai, žmonės ne
sigaili išlaidų, kad vaikams 
duotų mokslo, nesigailėk ir 
tu, lietuvi.

Kur leisi vaikus į aukštes
nį mokslą? Lietuvi, esi kata
likas, ar nekatalikas, leisk 
vaiką į lietuvių katalikišką
ją mokyklą, šiandien jau vi
si supranta, kaip svarbu ir 
reikalinga duoti jaunimui 
dorinį, tikybinį pagrindą jo 
gyvenimui. Supraskim ir 
mes, lietuviai. Tebūnie vai
keliai dorai auklėjami, tiky
ba, jų sielose paties Dievo į- 
diegta, tepalieka su jais.

Turim mes Pennsylvani- 
jos valstybėj Juozapo Mari
jos Vilos High School, New
town, Pa., seserų kazimierie- 
čių vedamą mokyklą mergai
tėms. Tad, tėvai, meskit ša
lin bet kokias dvejones, ar 
abejones ir leiskit savo mer
gaites į tą vienintelę plačios 
apylinkės lietuvių mokyklą. 
Ta mokykla įxavo plačios vi
suomenės dideif kreditą. Jos 
auklėtinės noriai priimamos 
į bet kokią įstaigą, jų moks
lo lygis tinkamai įvertina
mas aukštųjų mokyklų.

Lietuvi, kuomet savo lai
ku suprasi klaidą padaręs, 
neduodamas mergaitei mok
slo, nesiskųsk, jog nebuvo 
kam duoti gerų patarimų, esi 
įspėjamas ne kartą ir ne vie
noj vietoje, bet dažnai ir vi
suose katalikiškuose laikraš- 
kiuose ir visose katalikų į- 
staigose.

Minėtos mokyklos naudai 
š.m. rugsėjo 13 d. ruošiamas 
tradicinis piknikas jos vilo
je. šių metų mokyklos pava
sarinis piknikas dėl blogo 
oro nepasisekė, užtat tikima
si, kad į šį pikniką gausiai 
atsilankys lietuviai palaiky
ti savo mokyklą ir įstaigą.

Lietuviai, dar yra laiko, 
užtad paskubėkit duoti žinią 
mokyklai (Villa Joseph Ma
ria High School, Newtown, 
Pa.), kad savo dukrelę norit 
leisti į šią mokyklą. Moks- 

prasideda rugsėjo 9 d.
Kun. Pr. Vasiliauskas.

Motinėlės, leiskite savo

jeigu nenorim, atsi- mą. Seserys^ Kazimierietės 
gražiai kviečia visus lietu
vius atsilankyti į šį pikniką 
ir linksmai praleisti dieną, 
gražiame Juozapo Marijos 
vilos sodne.

Kelrodis: Kurie negalite 
automobiliais važiuoti, yra 
geras ir patogus būdas at
vykti geležinkeliu. Pikniko 
dienoje atvykite į Reading 
Terminal stotį (prie 12-tos 
ir Market gatvių) nevėliau 
9:52 vai. ryte, ir kartu 
nuodami nuvažiuosime 
rūpesčių per valandą.

Šiomis dienomis buvo par
važiavęs apsilankyti pas sa
vuosius karys K. A. Mero- 
nas, kuris tarnauja Dėdės 
Šamui jau penki mėnesiai 
(Pvt. Charles Meronas, Co. 
B, 305 Inf. 77 Div., Fort Ja
ckson, S. C.). Pasisvečiavęs 
pas motiną, brolius, sesutes, 
draugus, pažįstamus, vėl iš
važiavo į savo tarnybą. Ka
rys Meronas sakė, kad vis
kas kariuomenėje labai tin
kamai parūpinta ir sutvar
kyta. Kariai gerai prižiūrimi 
kaip valgiu, drabužiais, taip 
ir sveikatos reikalais. Visu 
pasiryžimas — nugalėti ag
resorius. Dieve, padėk, kad 
Amerikos žvaigždėta vėliava 
liktų pergalėtoja. Visi būkim 
Amerikos laisvės sargyboje, 
tieskim savo pagelbos ran
ką, pirkim karo Bonus, kad 
geriau pagelbėtumėm vyriau 
sybei ir mūsų kariams.

LIETUVIS SPORTININ- 
j . KAS LABAI PASIŽYMĖJO dai- 

be

APDEGĖ

Viena mergaitė W. Phila- 
delphijoj žaidė su degtukais, 
uždegė drabužėlius. Verkda
ma bėgo namo, kur ir moti
na apdegė pirštus, gelbėda
ma mergaitę. Mergaitės 
šauksmas sukėlė visus kai
mynus. Ligoninėj mergaitė 
gavo kraujo ir gal bus išgel
bėta.

Inquirer” rugp. 7 d. pla
čiai rašė apie baseball žaidė
ją Tomą Kavaliauską (Tom 
Kovai), kurs šiame sezone 
padarė 23 „home runs.” Di
džiosios komandos atidžiai 
stebi jo pasižymėjimus. Dvi 
komandos varžosi norėda
mos gauti mūsų Tomą. Pa
žiūrėsime, katrai jis pateks.

Linkime Tomui gražiausio 
pasisekimo ir niekada neuž
miršti lietuvių. K. D.

KVIEČIA MELSTIS

už a. a. velionies vėlę. Prie 
,,Libera” giedojimo dar bu
vo kunigai J. Čepukaitis ir 
V. Martuševičius. Buvo api- 

per pilnė bažnyčia. Palydovais į 
buvo 

vargoninin- 
žmo- 

automobi-

„Reikalaujam malstis
Labor Day.” Tokį pareiški- šv. Kryžiaus kapines 
mą padarė protestantiškų penki kunigai, 
bažnyčių sąjunga. Kiek tai į- kas, apie trys šimtai 
vykdys, tiek prisidės prie nių, kurie vyko 
taikos, nes vis dar per ma
žai meldžiamasi už taiką.

NEGERBIA PAMINKLŲ

liais.
Kaip sūnūs, ypatingai jau- 

niausis, taip ir anūkai, prie 
duobės atsisveikino sujau
dintomis širdimis, graudžio
mis ašaromis, kas nemažai 
sujaudino visus dalyvius.

Fairmount parke turime 
daug paminklų, kurios puo
šia visą aplinkumą. Bet atsi- Velionis buvo pašarvotas pas 
randa piktadarių, kurie ap- savo vyriausį sūnų Juozą, 
daužo statulas. Piktadariai 1601-3 So. 2nd St. Velionies 
turėtų būti sugauti ir tinka- kūnas karste buvo paskendęs 
mai nubausti. Tais, kuriems gyvose gėlėse, bet 
pastatyti paminklai, visi di- sudėta ir nevystančių sielos 
džiuojamės. Jie prisidėjo sa- papuošimui gėlių — užpra- 
vo darbais, kad šiandie Ame- šytų mišių. Velionis Kazi- 
rika yra galinga ir teikia mieras buvo labai dievotas, 

> katalikas, 
velio- 

dukte- 
gilios

nemažai

WHOLESALE & RETA 
BEER, AVINES & LIQUC

OS ŽINI
NOTICE is hereby given that Licens 
GB 2669 has been issued to the undet 
to sell beer, at retail under Section 4 
the Alcoholic Beverage Control La 
280 7th Avenue, Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

JOHN LUCHAU
280 7th Avenue Brooklyn,3

------------------------- - 1
NOTICE is hereby given that Licens 
GB 6312 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Sections 
the Alcoholic Beverage Control La 
3921 7 th Avenue, Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed 01 
premises.

ERNA PAPE 
3921 7th Avenue Brooklyn, |

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 1981 has been issued to tne undei 
to sell beer, at retail under Sections <( 
the Alcoholic Beverage Control La ' 
7010 3rd Avenue, Borough of Bt< 
County of Kings, to be consumed of ’ 
premises. 

7010 3rd

yaflj3

f

įj? va-

sa-

HARRY & JOHN BLATE 1 
Avenue Brooklyn,

>s hereby given that Liceni

^as 25 
$ dova- 
jovanos. 
' visiems z »v 

bus is- 
įhuo- 
a daly

ki) centų, 
įjjėjos.

» Tel. REgent 8434
I RICHMOND GROCERY CO

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai , 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
g 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

NAUJAS LIETUVIS

Gimė ir pakrikštytas Pet
ras Shelus (Žilius). Tai lie
tuvių Petro ir Elenos (Pau
lauskaitės) žilių sūnus. Vai
kutis sveikai auga.

prislėgtai žmonijai visoke- praktikuojantis 
riopos pagelbos. K. D. šių žodžių rašytojas, 

------------- inies žmonai, sūnams, 
DAUGIAU ŽINIŲ APIE rei, anūkams, reiškia 
A. A. KAZ. KAVALIAUSKĄ užuojautos žodį.

---------  Kazimiras Kavaliauskas
Kazimieras Kavaliauskas, atvažiavo iš Lietuvos 1885 

76 metų amžiaus, per ilgus m. iš Mariampolės. Visą lai
mėtus gyvenęs 1113 So. 2-nd ką išgyveno Philadelphijoje, 
St., mirė rugp. 19 d. Paliko ligi pat mirties. Jis pasipasa- 
žmoną Marijoną (Giraitytę), 
su kurią buvo vedęs 1900 m. 
Velionis išauklėjo didelę šei
mą: keturis sūnus — Juozą 
(stambų ir pagarsėjusį gra- 
borių), Steponą, Simoną (jie 
pagelbsti broliui graboriui, 
visi trys vedę) ir Tamošių, 
nevedusį, ir dukterį Oną Pe- ] 
tronienę. Vienas sūnus (Jo
nas) yra miręs. Anūkų ve
lionis paliko net 17. Kaip sū
nūs, taip ir anūkai liko nu
liūdime, netekę savo mylimo 
vyriausio šeimos užvaizdos 
— auklėtojo ir mokslintojo 
augančios šeimos — vaikų.

Velionis atvyko iš Lietu
vos būdamas tik 19 metų, 
1885 m. ir visą laiką išgyve
no Philadelphijoje.

Palaidotas rugpiūčio 24 d. 
iš šv. Kazimiero bažnyčios. 
Šv. Mišias atnašavo kun. Al. 
Arlauskas iš Reading, Pa., 
Tamaqua, ir kun. Petras 
Laumakis iš St. Clair, Pa. 
Po egzekvijų buvo iškilmin
gos Šv. Mišios, kurias atna
šavo vietos vikaras kun. V. 
Vežis, asistuojant kun. A. 
Arlauskui ir kun. P. Lauma- 
kiui. Gražiai giedojo vargom ' 
Jonas Mickūnas, Juozas Jak- 
štys ir Lucija Juozaitienė, teikdavo. Ligi pat 
Pamokslą pasakė kun. I. Va- patalo mylėjo katalikybę ir 

mėjimo knygutėmis, kurios |lančiūnas. Nevystančių gė- buvo Lietuvos reikalų rėmė- 
dabar jau platinamos.

las

VYRAI DIRBA

Kazimiero parapijosŠv.
šv. Vardo draugijos nariai 
pradėjo dirbti. Jie nutarė su
ruošti didelį, lig šiol dar ne
girdėtą ir nematytą Kopūs
tų Balių. Tai darys parapijos 
naudai, todėl visi tą jų pasi
ryžimą parems. Baliaus vy
riausiais vadais sutiko būti 
P. Zefas ir J. Navickis. Jie 
jau išsijuosę darbuojasi, kad 
pasisektų.

Balius bus rugsėjo mėn. 20 
d. Laiko nedaug beliko, bet, 
gerai darbuojantis, bus ga
lima susilaukti gerų vaisių. 
Svarbiausia, kad tai bus pir
mieji šokiai po vasaros karš
čių. Visi jau susirinko į na
mus ir vėl visi galės pasi
linksminti ir paremti para
piją. Šokiams gros smarkus 
Ričmondo benas. Baliaus 
metu bus išleista dovanų lai-

kodavo, kaip atvažiavęs į 
Philadelphiją radęs tik pen
kis lietuvius. Už septynerių 
metų tapo Amerikos piliečiu. 
1900 m. Kazimieras vedė 
Marijoną Giraitytę; abu gra 
žiai gyveno, išauklėjo penkis 
sūnus ir vieną dukterį. Ve
lionis būdamas praktikuo
jantis katalikas, tuoj pradė
jo rūpintis lietuviškos pa
rapijos steigimu. Nors ma
žas būrelis lietuvių buvo Phi- 
ladelphijoje, bet vieningas 
pasitarimas davė gerų rezul
tatų. Susirado lietuvį kuni
gą, atkviestą iš Europos ku
nigą Juozą Kaulakį, (jau mi
ręs) ir tuoj buvo pradėta rū
pintis lietuvių bažnyčia. Ta
da Kazimieras Kavaliauskas 
buvo pirmaeilis darbuotojas 
naujai lietuviškai parapijai 
įsteigti. Netrukus išaugo lie
tuviška parapija Šv. Antano 
vardu. Suorganizavus pašel- 
pinę Šv. Antano draugiją, jos 
pirmas raštininkas buvo Ka
zimieras Kavaliauskas. Suor 
ganizuojant Šv. Kazimiero 
draugija, K. Kavaliauskas 
buvo pirmas draugijos pir
mininkas. Daug įvairių pa
tarnavimų susirinkimuose 

mirties

lių — Šv. Mišių užprašyta 22 jas. K. Dryža.

NOTICE
GB 10057 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Section^ 
the Alcoholic Beverage Control La 
109 5th Avenue, Borough of Br< 
County of Kings, to be consumed of 
premises. 1

MARTIN RATHJE |
109 5th Avenue Brooklyn,!

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 10659 has been issued to the unda 
to sell beer, at retail under Section I 
the Alcoholic Beverage Control La 
358 6th Avenue, Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed o: 
premises.

THEODORE RICKERMANN į 
358 6th Avenue Brooklyn, 3

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 1952 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control La 
6104 3rd Avenue, Borough of Broc 
County of Kings, to be consumed of 
premises. 

CHRIST SIMAT
6104 3rd Avenue Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 2061 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Section | 
the Alcoholic Beverage C 
4410 18th Avenue, Borough 
County of Kings, to be consumed of '•jjjngie, 
premises. ’

ALBERT SCHOESSOW M 
4410 18th Avenue Brooklyn,!

NOTICE is hereby given that Licens 
GB 6511 has been issued I 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage < 
4110 4 th Avenue, Borough of Bra 
County of Kings, to be consumed of 
premises. 

4110 4th 

NOTICE 
GB 2163 __  ____ _
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Lai '( SUUOS 
4902 7th Avenue, Borough of Bra 
County of Kings, to be -consumed of 
premises.

CARL TRENTWEDEL 
4902 7th Avenue Brooklyn, į

NOTICE is hereby given that Licens ■ ,, 
GB 1677 has been issued to the under £ AlClKl- 
to sell beer, at retail under Section 1 
tho Alcoholic Beverage Control La' 
733 Church Avenue, Borough of Bra 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

JOHN VON RUSTEN 
733 Church Avenue Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 2731 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Ll 
7417 3rd Avenue, Borough of Bra 
County of Kings, to be consumed of 
premises. 

7417 3rd

NOTICE is hereby given that. Licensi 
GB 10490 has been issued to the under, 
to sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Lav 
262 Lewis Ave., Borough 
County of 
premises. 

262 Lewis

NOTICE is hereby given that Licensi 
GB 1930 has been issued to the under, 
to sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Lai 
1112 Bedford Ave., Borough of Bra 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

JOSEPH HAGEN 
1112 Bedford Ave. Brooklyn, N įjfrįįog

NOTICE is hereby given that License S amkii. 
GB 9481 has been issued to the under! 
to sell beer, 
the Alcoholic ______ _ ______ -,
126 Albany Avenue, Borough of Broi 
County of Kings, to be consumed of: 
premises.

126 Albany

NOTICE is

įneš

vos. Pirmininkas 
da, atidaręs pr< 
kvietė bolševik 
chorą sugiedoti 
himną. Sugiedoji 
himną, daug lau 
vos himno, bet 
Apsidairęs, vien 
stovinčių sakau: 
tuvos himno neg 
man atsako: „Li 
tad ir himno m 
taip būtų, tai k 
spalvę Lietuvos 
lė?

Pirmiausia ka' 
nojo Kryžiaus : 
George E. Rinel 
bėjo labai turi 
Raudonojo Kry 
mą. Ji pridūrė, 
nasis Kryžius < 
voja už demokr 
lengvinimą ska 
mės ištiktų, už 
didelių ir mažų 
palydėta gausiu 
jimu.

Antras kalbėt

lapijų
> kiek 
įsnenėje 
jiiraolių;
jietsa-
: jaunuo- 
inpijoje,distr. asemblem 
jis nesi- Gittleson. Jis 
įi rekor-pereito karo j

u^hnt of to buvo už neprikl 
tuvą ir šiandie] 
me, kad Lietui 
būti laisva. „N

WILLIAM SCHMEELK
Avenue Brooklyn, n

is hereby given that Licens 
has been issued to the under

Beverage 
Avenue,

jirsvar- 
saktųjų

cier^š^eton“ ^^|už išlaisvinimą 
«hntof BLraJ2- tautų ir jūsų' pi 

laisvę” — sakė 
daug plota. Dra 
ką pareiškė Mrs 
gėlytė), kurios 
mu šis ambula 
tas.

GEORGE WILLINGER
Avenue Brooklyn, N

.wne- 
ijtyks šį

Laukiami 
i, kurie 
Terašyti,

a drau- 
Komunija

[MOS

tanai, ne

of Bro<
Kings, to be consumed ofj

LOUIS SIGMAN
Ave., Brooklyn, J

tpo pietų 
•lwe ir

. at retail under Section 1
jic Beverage Control Lav “ 

iiljDolie-

MBuvoJACOB TAMKIN
Ave., Brooklyn, N
hereby given that License 

EB 2338 has been issued to the unders > į 
to sell beer, at retail under Section If -S IJQQJ- 
the Alcoholic Beverage Control Lal
414 Utica Avenue. Borough of Bra tTie 6S- 
County of Kings, to be consumed oi . .
premises. | ^ISKeltOS

BERTHA GOLDBERG J . „,
414 Utica Ave. Brooklyn, nJ 5 velia-

EB 470 has been issued to the under! 
to sell beer, at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Lax 
732 Pacific Street. T 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific Street Brooklyn. N
NOTICE is hereby given that License 
EB 474 has been issued to the unders IV 
to sell beer, at retail under Section 1 /■'

^istraci-
Borough of Bra ifdE,.].; 

be consumed on '“CllUSl-

the Alcoholic Beverage Control Law 
83 - Avenu O. Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SALLY BATZER
83 Avenue O Brooklyn, b

NOTICE is hereby given that License 
EB 566 has been issued to the undrrsl 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage .Control Lal 
26-A Sutter Avenue, Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID ALPERT I 
26-A Sutter Ave., Brooklyn, h

NOTICE is hereby given that License 
EB 746 has been issued to the unders: 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai _ - -j

on

N
hereby given that Licens

-Tstruota,

"ids kai- 
^50 eg'

Šv. Jurgio dr 
kas J. Ambrc 
sūnus tarnauja 
kariuomenėje, ] 
kalbą, ragindan 
limais būdais 
laimėjimo šio k

Kriaučių 54 
mininkas V. 2 
pat pareiškė, k 
kai karą laimi 
,iaiSvą ir nepri] 
tuvą. „Mes, k 
kom bonų už $€ 

: iam pavieniai, 
Raudonajam B 
tik pradžia. Vi 
šviesiam rytoj 
Ambulansui k 

' $500” _ parei 
1 kas. Jam daug 

pimoje ir klai 
kliaučiai.

Šv. Vincente 
P. Bagočiūnas 
jo, bet mačiau 
nas ašarą nub 
vo kalboje p: 
tautų kančias i

Dar kalbas ] 
kus, Petrikieni 
bo pirm. Krer 
ten redaktori 
kurį vedėjas ] 
„atstovą lietu 
kų.” Klausytoj 
ninkai, bet es 
tas asmuo jie 
vo, nes savo 1 

, nu žodžiu ne] 
Lietuvą, kai 1 
pareiškimus p

- vą, nepuikiai
- kratinę Lietuv

215 Sutter 
County of 
premises.

215 Sutter

NOTICE is
GB 9679 has been issued to the undersl 
to sell beer, at retail under .Section 1< 
the Alcoholic ------- n’ T
195 Irving Avenue. 
County of Kings, 
premises.

195 Irving

NOTICE is
GB 2048 has been issued to the undei 
to sell beer,
• I the Alcoholic Beverage Control Lay 

580 Wilson Avenue, Borough of Broo! 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF , 
580 Wilson Ave.. Brooklyn. N
NOTICE is hereby given that License 
GB 2237 has been issued to the undersl 
to sell beer, at retail under Sectionj 
of the Alcoholic Beverage .Control Law 
4323 Avenue D, Borough of Broo, 
County of Kings, to be consumed off; 
premises.

HENRY GARBE 
4,323 Ave. D, Brooklyn, N.

Avenue, 
Kings, to

BELLE
Ave.,

Borough of Broo 
be consumed

WEISS
Brooklyn,

RAKANDŲ KR^

Beverage Control Law 
■. Borough of Broo 
to be consumed off

CARL BRUGMANN
Ave., 1

hereby giver that' License

at retail under Section

XNN ■" u
Brooklyn. N. jjfrggį,

i Bro
EVergreen 7-8451

Heros rūšies rak 
mūsų parduodamus r 

kainas su kitomis krautu1

^ms išmokėjimams be n

M NEGAUSITE PIGI 
lę? Petraičių Krautuvėse

WNE IR S



f

» KARYS

Rugsėjo.

omis buvo par- 
.ankyti pas sa- 
3 K. A. Mero- 
irnauja Dėdės; 
enki mėnesiai j

Meronas, Co.; 
' Div., Fort Ja-' 
. Pasisvečiavęs 
jrolius, sesutes, 
stamus, vėl iš- 
o tarnybą. Ka- 
sakė, kad vis- 
mėje labai tin- 
inta ir sutvar- 
?erai prižiūrimi 
irabužiais, taip 
reikalais. Visu 
— nugalėti ag- 
ye, padėk, kad 
ligždėta vėliava 
;oja. Visi būkim 
svės sargyboje, 
pagelbos ran- 

aro Bonus, kad 
oėtumėm vyriau 
į kariams.

0

LlCft=
WHOLES^ "

September 4, 1942 5

Įlietos žinios
GB 9MKI •...T1’h

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
GB 2669 hBujA r 
!» *« beer, .S - 
the Alcoholic A 

jth a^ :
Coroty of Kto : 
promilėj. h
280 7th A^.

NOTICE i! į? 
GB 6312 fe u* b 
to sell beer, K 3 
the Alcohol# į? 
»21 1th Atto?

urgio Parapija
Visi kviečiami

Sąjungos 35 kuopa 
m įdomų laimėjimų va- 

uris įvyks šį sekma-
rugsėjo—Sept. 6 
,1. vak. parapijos

3921 ith ArjJ^

K York St. 
to sell bea, « .. • i •

d., 
sa-

tte įėjimui leidžiamas 25
čotmty’lfas ir gražios dova- 

||s dvi durų dovanos. 
'Oio 3rd Aw* 1 užkandžiai visiems 

ai. Smagu bus iš-

S SPORTININ- 
[ PASIŽYMĖJO

N°T!CE ij ua. 
GB 10051 te 
tą sen beer. ^1 savo laimę, tad nuo- 

 

iw sth ArsįVl kviečiami visi daly- 
SU01 ‘ Bilietas tik 40 centų, 
tos «h Am^i^iečia — Rengėjos.

NOTICE h hs*?I 
GB 10653 te te 
to sell beer, u —2 
the Alcohol* 358 6th An^l 
County of 
premija,

THEODOii 
358 6th Areas

vos. Pirmininkas J. LeVan- 
da, atidaręs programą, pa
kvietė bolševikų valdomą 
chorą sugiedoti Amerikos 
himną. Sugiedojus Amerikos 
himną, daug laukė ir Lietu
vos himno, bet nesulaukė. 
Apsidairęs, vienam iš šalies 
stovinčių sakau: „kodėl Lie
tuvos himno negiedojo?” Tas 
man atsako: „Lietuvos nėra, 
tad ir himno nėra.” Jeigu 
taip būtų, tai kam dar tri
spalvę Lietuvos vėliavą iškė
lė?

25 m. sidabrinį jubiliejų. Gi
minaitis kun. Pr. Vasiliaus
kas aukojo šv. Mišias jų in
tencija ir surengė jaukią va
karienę, kurioje be kitų da
lyvavo ir kun. Provincijolas 
Dr. K. Rėklaitis ir kun. Dr. 

lengva buvo gauti kandida-'J. Vaškas, MIC. Tikimės, 
kad elizabethiečiai netolimoj 
ateity tinkamai pagerbs sa
vo darbuotoją didžiu paren
gimu ir skaitlingu atsilanky
mu.

„MUZIKOS ŽINIŲ” SKAI
TYTOJŲ DĖMESIUI

Kadangi muzikas N. Ku
lys, gavęs valdžios darbą, iš 
„M. ž.” redaktoriaus pareigų 
pasitraukė ir jo vieton ne-

lu Karalienes 
Parapija

rugp. 7 d. pla- 
3 baseball žaidė- 
valiauską (Tom 
s šiame sezone 
lome runs.” Di- 
nandos atidžiai 
(žymėjimus. Dvi 
zaržosi norėda- 
lūsų Tomą. Ba
ltrai jis pateks, 
'omui gražiausio 
r niekada neuž- 
ių. K. D.

onies vėlę. Prie 
idojimo dar bu- 
J. čepukaitis ir 
ičius. Buvo api- 
ia. Palydovais į 
j kapines buvo 
ai, vargoninin- 
ys šimtai žino- 
ryko automobi-

lietuviškų parapijų 
Wteftf1111036 minima, kiek 
toeltoi/iil turi kariuomenėje 
6104 3rd An^1 
County of Kha i. 
premliej.

6104 3rd AwsT

NOTICE is henė,. 
GB 2061 tete 
to sell beer, n »' 
the Alcoholic E«-. 
4410 18th At®.' 
County of Esp, 
premises.

A® 
4410 18th Anst

NOTICE is teį, p 
GB 6511 tete« 
to sell beer, tf bl 
the Alcoholic 
4110 4tb At®. 
Comity of Ete si 
premises.

Wmiil; 
4110 4th Area

NOTICE ii Lente R 
GB 2163 bsstesa 
to sell bee, u si: 
the Alcoholic te; 
4902 ith Ateu. 
County of Etp, s, 
premises.

CAS1 
4902 7th Area

NOTICE is haw p

Pirmiausia kalbėjo Raudo
nojo Kryžiaus atstovė Mrs. 
George E. Rinehart. Ji kal
bėjo labai turiningai apie 
Raudonojo Kryžiaus veiki
mą. Ji pridūrė, kad Raudo
nasis Kryžius dirba ir ko
voja už demokratiją, už pa
lengvinimą skausmų nelai
mės ištiktų, už laisvę tautų, 
didelių ir mažų. Jos kalba 
palydėta gausiu rankų plo
jimu.

Antras kalbėtojas buvo 14 
parapijoje distr. asemblemanas, Harry 

Gittleson. Jis priminė, kad 
pereito karo prez. Wilson 
buvo už nepriklausomą Lie
tuvą ir šiandien mes mato-

nčių savo jaunuolių; 
os parapijos net sa
itų parapijų jaunuo- 
et mūsų ] 
ur būt, niekas nesi- 
Gal net nėra rekor- 

jos jaunuoliai, tar- 
A. V. kariuomenėje, 

labai gražu ir švar
kas nors surinktų jų 
r, kaip daroma kito- 
čiose, išstatytų są- 

eangyje.

A 134 kuopos mėne- 
sirinkimas įvyks šį 
enį, tuoj po sumos 

salėje. Laukiami
aukiami ir tie, kurie 
sižadėję prisirašyti, 

GB ip tataiidar rengiasi. Ateiki

 

te sell bes, a s. ! . v ° th» AtaMe fefeirasvkite.

/TinwJi irons ' *

to sell bee. a te

733 Church Ar® 
Comity of Ete.tr 
premises.

JOHN U 
733 Church Area

NOTICE is into ? 
GB 2131 bis te & 
to sell bee, ate l- 

1 the Alcoholic

tą, todėl „M. ž.” išleidimas 
laikinai sutrukdytas.

Liepos 14 d. Brooklyn, N. 
Y., Vargonininkų S-gos bei 
„M. ž.” bičiulių įvyko konfe
rencija, bet redaktoriaus 
klausime ilgos diskusijos bu
vo nepasėkmingos. Vėliaus, 
rugpiūčio 4 d., Chicagos pro
vincijoje įvyko kitas pasita
rimas, kuriame „M. ž.” re
daktorium išrinktas prof. A. 
S. Pocius ir administrato
rium bei knygium—muzikas 
J. Brazaitis, iš Chicago, Ill. 
Perkėlimui bei sutvarkymui 
knygyno komitetan įėjo: 
muz. V. Daukša, muz. K. 
Sabonis, muz. A. Mondeika, 
muz. J. Kudirka ir muz. K. 
Gaubis. Šio posėdžio visi da
lyviai naujam redaktoriui 
bei „M. Ž.” visapusišką pa
ramą teikti pažadėjo.

Centro valdyba stengsis 
skubiai įgyvendinti abiejų 
konferencijų nutarimus, ir 
„Muzikos Žinios” vėl bus lei
džiamos taip dažnai, kaip ap
linkybės leis. Todėl nuo šio

Bayonne, N. J
Smagus piknikas

Rugsėjo 13 d. parapijos 
naujame darže (15 E. 23rd 
St.) bus vasaros sezono už
baigimo piknikas, šį kartą 
bus papildoma naujienybė — 
nauja cementinė aikštelė, tu
rinti 45 kv. pėdas. Piknike 
bus ir kitokių įdomybių.

Krikštas
Rugsėjo 6 d. bus pakrikš

tyta Walter ir Zuzanos (Pe
trauskaitės) Stašauskų duk
tė Marian. Krikšto tėvais 
bus M. Stašauskas ir Eveli
na Petrauskaitė.

me kad Lietuva turi teisę laiko „ ž „ bei muzikos kū.
būti laisva. „Mes kovojame 
už išlaisvinimą žmonijos, už 
tautų ir jūsų protėvių šalies Beethoven Conservatory of 
la’svę - sake svečias. Jam Music 32g2 So Halsted gt 
daug plota: Draugijoms pade chicagO, III.

rinių-dainų reikale prašau a: 
dresuoti: „Music News,” c/o

Nudažyta
Šv. Mykolo lietuvių bažny

čia iš lauko naujai nudažy
ta. Parapijiečiai ir jų drau
gai labai džiaugiasi, kad vis
kas parapijoje gražiai tvar
koma.

o Rožančiaus
Komunija 
9 vai. mi- 
prašomos

drau-
ndra šv.
kmadienį 

Narės
7417 w A’ux ^dalyvauti. 
Gunty o! Ete '• J 
premises.

GEOKU*' 
7417 3rd Aran

NOTICE is betertite, 
GB 10490 bis teal 
to sell bee, a s. #1 
the Alcoholic mpfyy
262 Lewis Art. :>AS1U uieiU. 
County o! Etes' 
premise!

, f BNAJAM kryžiui 262 Lewis Are,
’ AMBULANSĄ

rdo dr-jos nariai, ne 
kad rugsėjo 13 

jendra šv. Komunija,

ką pareiškė Mrs. Harris (žy
gely te), kurios pasidarbavi
mu šis ambulansas nupirk
tas.

prie

pir- 
taip

Aleksandras J. Aleksis, 
Varg. S-gos Centro pirm.

Laukiama diena
Čia visi laukia rugsėjo 27 

d. — Mykolinių. Bus iškil
minga pramoga su įvairu
mais.

Linden, N. J Worcester, Mass

katalikas, 
velio- 

dukte- 
gilios

s, ypatingai jau- 
i ir anūkai, prie 
sveikino sujau
dinus, graudžio- 
s, kas nemažai 
visus dalyvius, 
o pašarvotas pas 
sį sūnų Juozą, 
!nd St. Velionies 
s buvo paskendęs 
se, bet nemažai 
^vystančių sielos 
gėlių — užpra-

Velionis Kazi- 
i labai dievotas, 
itis
•ašy to jas, 
, sūnams, 
s, reiškia 
žodį.
s Kavaliauskas 
i Lietuvos 1885 
mpolės. Visą lai- 
> Philadelphijoje, 
dės. Jis pasipasa- 
.ip atvažiavęs į 
ją radęs tik pen- 
s. Už septynerių 
Vmerikos piliečiu. 
Kazimieras vedė 
iraitytę; abu gra 
, išauklėjo penkis 
eną dukterį. Ve
rnas praktikuo- 
ikas, tuoj pradė- 
lietuviškos pa- 

gimu. Nors ma- 
ietuvių buvo Phi- 
, bet vieningas 
davė gerų rezul- 

,do lietuvį kuni
gą iš Europos ku- 
Kaulakį, (jau mi- 
buvo pradėta rū- 

zių bažnyčia. Ta
ras Kavaliauskas 
.eilis darbuotojas 
viškai parapijai 
trukus išaugo lie- 
apija Šv. Antano 
’ganizavus pašel- 
tano draugiją, jos 
Įninkąs buvo Ka- 
ivaliauskas. Suor

Šv. Kazimiero 
K. Kavaliauskas 
s draugijos pir- 
)aug įvairių pa- 

susirinkimuose 
<igi pat mirties 
ijo katalikybę ir 
ros reikalų rėmė-

K. Dryža.

Bus dovanai mokvkla: jei NOTICE is hereby given that License No. iNOTICE is hereby given that License No.
J J j EB 853 has been issued to the undersigned Į EB 713 has been issued to the undersigned 

kas galės už knygas primo- 1 
keti, bus priimtas mokestis. 
Mokyklai įtaisytas turinin
gas knygynas. Atidarymas 
mokyklos bus rugsėjo 8 d., 
Panelės Švč. Marijos Lietu
vos Karalienės gimimo šven
tėje. Seserys kazimierietės 
nori, kad visi ateitų tą dieną 
knygyno pasižiūrėti, nes yra 
gerų knygų.

į a-/u ooo hub ween j&suvu iv cue undersigned Į EB 713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 tc sell brer, at retail under Section 107 of 
of the Alcoholic Beverage Control T — -4 ‘ ~
560 Fulton Street, 
County of Kings, • 
premises.
NEW ORPHEUM

560 Fulton St.,

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

BOWLING ACADEMY, 
INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REGINA NEWMAN
161 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
610 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
640 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL NADEL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Vardas Marijos, rugs. 13 
d., pridera lietuvių tautai 
pažymėti, pasižadant kas
dien kalbėti vieną dalį ar tris 
dalis Rožančiaus, kad per vi
sus metus būtų paaukota mi- 
lionas dalių Lietuvos Kara
lienei, Švč. Panai Marijai, už 
kenčiančią Lietuvą. Bažny
čia šv. paskyrė mūsų tautai 
Švenč. Panelę Mariją Kara
lienę, tad kaip prie Jos kas
dien nesikreipti su Rožių vai
niku, ypatingai šio masinio 
lietuvių tautos naikinimo 
metu, kada mūsų broliai žu
domi be jokios kaltės už tai, 
kad gyvena, kad lietuviškai 
meldžiasi mylėdami savo tė
vų kalbą! Prasti mes patri- 
jotai, kad nė Vardo savo Ka
ralienės nežinome. Kodėl ko
munistai garbina savo Stali
ną, net saule vadina; naciai 
Hitlerį garbina . . .

Nežiūrint kas mes esame 
—daktarai, advokatai, dar
bininkai, našlaičiai — pažin
kime Vardą Lietuvos Kara
lienės, Švč. Panos Marijos. 
Pažymėkime Jos Vardą kas
dieniniu Rožių vainiku, mi
lijoną kartų! Skaičiaus ne
reikia niekam pranešti, dan
gaus angelai suskaitys! Tik 
patys sąžiniškai kasdien 
kalbėkim. Mūsų tautos ken
tėjimu ir kraujo lašų niekas 
nesuskaito, tik angelai viską 
prie šv. Marijos Karalienės 
Sosto turi sąrašą ašarų, kan
čių ir kraujo lašelių.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1290 Sutter
ELLIS LEVENSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON BARGEN
9508 Ave. L. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN
872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK SINGERMAN
173 Chauncey St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at .etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARA BRODSKY
890 Rutland Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

561 3rd
STELLA DORAK

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
EB 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhics Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFRED SNIKE
72 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
DOROTHY 

85 Johnson
RUSSE & ADELINE COOKE 
St. Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No.NOTICE is hereby given that License No^,NOTICE is 
EB 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
9603 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS 
9603 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

479 Livonia

NOTICE is _____  „
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

366 Howard

NOTICE is
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
194 Graham Avenue, — 
County of Kings, to 
premises.

194 Graham

NOTICE is
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
854 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BEN MARGOLIES
854 Franklin Ave. ,

ANNA LEEMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

STARR
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RAVITZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Lietuviai laimėjo
Neseniai Čia įvyko Vėlia

vos Dienos paradas, kuriame 
dalyvavo įvairios tautinės 
grupės. Lietuviai dalyvavo 
ir puikiausiai pasirodė. Tei
sėjų komisija lietuviams pri
pažino pirmą vietą ir įteikė 
100 dol. dovaną. Lietuvių 
maršuotojus lydėjęs šv. Var
do dr-jos berniukų benas iš 
Kearny, N. J., irgi laimėjo 
dovaną — gavo 25 dol..

Lietuvių grupei vadovavo 
J. Liudvinaitis, Dom. Budre- 
ckis, Ona Kelbonienė ir Bar
bora Sabeckienė.

Lietuviai savo laimėtą do
vaną paskyrė Lietuvos žmo
nėms šelpti per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių.

Yra susirgęs kun. Kons
tantinas Vasys, Aušros Var
tų parapijos klebonas. Para
pijiečiai ir visi jo pažįstami 
giliai susirūpinę. Visi linki 
kun. K. Vasiui veikiai išsvei- 
kti.

SIDNEY 
Ave.,

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

J. K.

Rochester, N. Y
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& SOL. KRAMER
Brooklyn, N. Y.

Rugp. 23 d. čia įvyko vie
tos lietuvių diena. Buvo pa
kviesti lietuviai iš Buffalo ir 
Niagara Falls. Iš Buffalo bu
vo tuzinas kitas, o iš Niaga
ra atvyko gera šimtinė su 
kun. Ješkevičium, MIC. prie
šakyje. Bažnyčioje ta proga 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Nuo 1 vai. par. salėje pra
sidėjo vieši pietūs, kurių me
tu viena lietuvaitė iš Niaga
ra Falls ir kita iš Buffalo 
gražiai padainavo; joms a- 
kompanavo Iz. Rovaitė.

Po pietų įvyko pasilinks
minimas žemutinėje salėje. 
Tarp svečių matėsi ir Dr. 
Pranas E. Galinis iš Dor
chester, Mass.; jie viešėjo 
pas Rovus. Tai labai malo
naus būdo lietuvis inteligen
tas, su kurio buvo miela pa
sikalbėti.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Šv. Jurgio dr-jos pirminin
kas J. Ambrozaitis, kurio 
sūnus tarnauja Dėdės Sarno 
kariuomenėje, pasakė gražią 
kalbą, ragindamas visais ga
limais būdais prisidėti 
laimėjimo šio karo.

Kriaučių 54 skyriaus 
mininkas V. Zaveckas
pat pareiškė, kad tik Ameri
kai karą laimėjus turėsime 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. „Mes, kriaušiai, pir
kom bonų už $6,000, mes per
kam pavieniai, mes aukojam 
Raudonajam Kryžiui, ir tai 
tik pradžia. Visa tai darome 
šviesiam rytojui užtikrinti. 
Ambulansui kriaušiai davė 
$500” — pareiškė V. Zavec
kas. Jam daug plota, nes dau 
gumoje ir klausytojai buvo 
kriaušiai.

Šv. Vincento dr-jos pirm. 
P. Bagočiūnas nedaug kalbė
jo, bet mačiau, kaip ne vie
nas ašarą nubraukė. Jis sa
vo kalboje piešė pavergtų 
tautų kančias ir nelaisvės.

Dar kalbas pasakė J. Gin- 
kus, Petrikienė, Piliečių klu
bo pirm. Kreivėnas ir kokis 
ten redaktorius Gasiūnas, 
kurį vedėjas perstatė kaipo 
„atstovą lietuvių darbinin
kų.” Klausytojai buvo darbi
ninkai, bet esu tikras, kad 
tas asmuo jiems neatstova
vo, nes savo kalboje nė vie
nu žodžiu neprisiminė apie 
Lietuvą, kai kitataučiai visi 
pareiškimus padarė už lais
vą, nepriklausomą, demo
kratinę Lietuvą.

Žemaitis.

Dr. Pr. Vaikšnoras nese
niai paskirtas miesto polici
jos gydytoju — chirurgu. 
Linkime lietuviui gydytojui 
gražaus pasisekimo. Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

NOTICE is bsdr r 
GB 1930 bute Bl 

toeffilwobX‘'i£| 30 d. 2 vai. po pietų 
^ty^Eteprie Union Avenue ir 

 

prenil!ei jose It. įteiktas Amerikos 
1112 Bedforf An 

NOTICE is bcr*F 
GB 9481 bis bee * 
to sell bee, 6 i® 
the Alcoholic 8se; 
126 Albany Aub ' 
County of Ete ‘ 
premia jiff 

126 Albany Aw.

NOTICE is bs* C 
EB 2338 bis te e 
to sell bee. a i® 
the Alcoholic 5^: 
414 Utia Ares ' 
Comity of Ete ■ 
premises. __ _

BE® 
414 Utica Aw

NOTICE is : 
EB 470 his tai 
to sell beer, a 
the Alcoholic 
732 PadGe S* , 
County of Ete-

732 Pacific S“4

NOTICE is 
EB 474 bis bees “• 
to sell bee. 
the Aleobolic 8^.' 
S3 - Avena 0. ;. 
Comity of Ete ■ 
premises, 

NOTICE is 
EB 566 his bee ' 

of toe Atabįjį 
26-A Sutta A**.: 
County of Ete 
premises,

26-A Sutter A^, 

notice is į*;. 
EB 746 bis te 
to sell bee. ®. of toe Alcob^; 
215 Sutter Ar^;. 
Comity of Ete 
premises.

215 Suite A®^

NOTICE is 
GB 9679 hH 
to sell beer. 11 
the Alcohols JT-j 
195 Irvin? A^o>1 
County of ®tIS' 

premia jlŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
ite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
odame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Bridgeport, Conn

OS” administraci- 
gauti A. Vaičiulai-

jam Kryžiui ambu- 
iename šone yra pa- 
d tai Brooklyno lie- 
ugijų dovana. Buvo 

daug lietuvių iš-
programos ir pama- 
os, paskirtos labda- 
ganizacijai. Prie es- 
šalių buvo iškeltos 

s ir Lietuvos vėlia-

E HISTORY OF 
THUANIAN

ERATURE
gausiai iliustruota,

)usl. ir yra Lietuvių 
io Instituto leidinys, 
egzemplioriaus kai- 

, o užsisakant 50 eg- 
ių ar daugiau—30c.

B

Elizabeth, N. J.

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

— Rugp. 30 d. parapijos 
suaugusiųjų choras, o pir
madienį priaugančiųjų cho
ras, turėjo savo metinį išva
žiavimą į Rye Beach, N. Y. 
Kaip vieni, taip kiti sugrįžo 
linksmi ir dainuodami. Da
bar choras pradės savo pa
mokas ir rengsis parapijos 
40 vai atlaidams. Vėliau 
rengsis prie savo metinio pa
rengimo.

— Šią vasarą piknikų kaip 
ir nebuvo, išskyrus parapi
jos. Parapija netrukus turės 
savo metinį bazarą.

— Praeitą savaitę palaido
tas Rabušauskas, geras pa- 
rapietis ir parapijos rėmėjas.

— Strutinskienė, Balčiu- 
vienė ir Jakutis jau pasveiko 
ir pradėjo darbuotis.

— F. Romas džiaugiasi sa
vo bizniu, ir daug darbuoja
si prie miesto per aptemdy- 
mus.

— Veličkas perkėlė savo 
dirbtuvę į didesnę vietą, kur 
bus daug patogiau; linkėti
na gerų pasekmių.

— Muz. A. Stanišauskas 
jau išsimeldavo iš Susivieni
jimo, tik nežinia, ar bus kas 
iš to.

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

— Vasaros laikas malonus 
mūsų parapijiečiams, nes 
rugpiūčio mėn. nei vienų lai
dotuvių nebuvo. Tuo tarpu 
buvo apkrikštyta trys kūdi
kiai: Ona Hudziak, Joana A- 
delė Dagulis ir Raymondas 
Alfredas Kalesninkas. Mote
rystės Sakramento ryšiais 
kun. J. Starkus surišo Juo
zapą Zatwornickį su Grasil
da Ciparyte ir Petrą Katiną 
su Elena Gainiūte. Kūdi
kiams ir jauniesiems linki
me laimingo gyvenimo.

— Beatostogaujant klebo
nui kun. J. Simonaičiui, buvo 
atvykęs pagelbon kun. Anta
nas Ignotas, MIC. dviem sa
vaitėm. Be jo klebonijoje 
viešėjo kelias savaites Ma- 
rianapolio kolegijos profeso
rius Ant. Vaičiulaitis.

— Jau parlėkė ir rudens 
kregždutės — parvyko sese
rys pranciškietės vaikų mo
kyti. Šiais metais turime šias 
seseris: Margarita Marija — 
viršininkė, Marija Anastazi
ja, Marija Matilda, Marija 
Consolata, Marija Clarita ir 
Marija Lucija. Ateinančioje 
savaitėje pradedame mokslo 
metus savo parapijinėje pra
džios mokykloje. Ir seserims 
ir vaikučiams linkime gero 
pasisekimo mokslo darbe.

— Rugpiūčio 15 d. mūsų 
senas darbuotojas muzikas 
Juoz. Žilevičius su žmona Vi
ktorija (Vasiliauskaite) 
šventė vedybinio gyvenimo

— A. Stanis atvyko iš 
Brooklyno ir tą pačią dieną 
gavo darbą ir kambarį, bet 
gyvens Milford, Conn.

Baltimore, Md.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
--------------------- E

rš&suujlįsA''

195 Irving A"-/

NOTICE is 
GB 2048 
to if the Akob< 
589 WilM 
County of . 
premises.

580 Wilson

notice Is 
GB 2231 hH "T £ 
to sell
of the Ale®*"p, r 
4323 Avert* , 
County of 
premise

4323 Ava ®>

Rugp. 30 d. jau matėme 
bažnyčioj seseris kazimierie- 
tes, sugrįžusias iš vasaros 
atostogų, kurias praleido sa
vo vienuolynuos. Visi lietu
viai pasirūpinti savo vaike
lius paruošti į lietuvių šv. 
Alfonso parapijos mokyklą.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva
Ant. Žiemys.

Graborius—Balsamuotojas

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that Licens* No. 
GB 10674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MENGEL
131 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE FRUCIANO
D-B-A Charles Grocery & Delicatessen 

500 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GINSBERG
188 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
90 Henry Street .Borough of Z _ 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS WEISBERG 
Plymouth Del. & Grocery

Henry St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1528 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 11. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Church Avenue, ~ 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
715 Church Ave.,

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.

90

107 
at 

Brooklyn, 
the

No. 
... .1 
107 

..1
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DIAMOND
Brooklyn, N. Y. '

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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“AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FONDUI

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

IIUGSEJO-SEPT. 13,1942
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Bells ir Maspeth Avenues
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!

Musu Apylinkėje 
Viskas Nauja

Alfonsas Urbelis ir AI-
nese-

• Brooklyno vyskupijos ku
nigų rekolekcijas šią savaitę 
atlieka kun. K. Paulionis, 
kun. J. Balkūnas, kun. J. A- 
leksiūnas ir kun. B. Kruzas. 
Rekolekcijos vedamos Semi
narijos patalpose, Hunting
ton, L. I.
• Danielius ir Jadvyga A- 
verkai rugpiūčio 29 d. susi
laukė sūnelio. Motina stiprė
ja, sūnelis auga, o duktė Rū
ta laukia broliuko atvyks
tant. „Amerikos” adminis
tratoriaus padidėjusiai šei
mai linkime gražiausio pasi
sekimo.
• Great Necke šį šeštadie
nį, rugsėjo 5 d., 7:30 vak., 
Kasmočiaus salėje, įvyks 
Raudonojo Kryžiaus naudai 
vakarienė. Rengia Federaci
jos skyrius. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Bus ir 
šokiai.
• Justas Jankus, naujas k a 
rys, išsiųstas į Miami, Flori
dą, kur paskirtas į aviacijos 
technikos mokyklos dalinį.
• Kun. E. Jankus, domini
konas, šiemet vėl mokys Co
lumbus, Ohio., dominikonų 
vedamoje mokykloje.
• Moterų S-gos 24 kuopa 
turi tris ligones: sekr. Ir. A- 
vižonienė guli New York Ho
spital, 525 E. 68 St.; Rimšie- 
nė — 682 Rockaway Ave., 
Brooklyne ir Visockienė — 
55-70 — 64 St., Maspethe. 
Pirmininkė prašo nares ap
lankyti savo sergančias se
ses. Ligonėms linkima pa
sveikti.
• Serž. Jurgis . Tumasonis 
siunčia sveikinimus „Ameri
kai”. Jo naujas adresas da
bar: 697 School Squadron, A. 
C. A. F. S., Marianna, Fla.
• Jonas ir Alice Skaruliai 
apsigyveno Athens, O. Juodu 
apsivedė rugp. 2 d. Jaunoji 
Alice (buv. Stečkytė) jau 
puikiai pripratus prie šei
mininkavimo.

NAMAI-BARGENAI

kėjai, kalbėtojai, benas ir 
svečiai artistai, kuriuos at
siųs Valstybės Iždo departa
mento atstovai. Dalyvaus 
nejudomųjų paveikslų teatro 
artistai ir radijo dainininkai.

Kadangi šis susirinkimas 
labai svarbus daugeliu atž
vilgiu, visi apylinkės lietu
viai prašomi būtinai dalyvau 
ti. Šį mėnesį reikia padidin
ti bonų pirkimą ir visa tai 
užregistruoti lietuvių komi
tete Karo Bonams platinti 
(231 Bedford Ave., J. Garš
vos įstaigoje). Visi puikiai 
pasirodykime rugsėjo 20 d. 
mitinge, kaip gausiai remia
me savo šalies pastangas ka
rui laimėti.

Kurie gali prasilavinti siūti 
mašina, turėtų stengtis tai 
padaryti.

Pr. Milas trumpai pranešė 
apie ateinančius lapkričio 
mėn. rinkimus. Jis ragino 
siuvėjus dėti, kiek galima, 
pastangų, kad būtų išrinktas 
lietuvis adv. Drake (Dragū
nas) į Amerikos Kongresą. 
Ypatingai tie, kurie gyvena 
9-tos apygardos apylinkėse 
turėtų pasidarbuoti. Adv. W. 
Drake yra sūnus siuvėjams 
gūno, tad turime jį paremti 
— sakė Pr. Milas.

Gintaras.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2 - 7177

EINA KAS PENKTADIEN

Maspetho Žinios

Tel. EVergreen 8 - 921
VALANDOS:

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

šventadieniais susitar

TeL EVergreen 7 - 881
VALANDOS: • ] 

9 —12 ryte j| 
1 — 8 vakare i

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

y

Entered as Second-Class matter 
Office at Brooklyn. N. Y. under

POPIEŽIUS L
Baltimore. — Prieš 

laiko Baltimorės arkiv. 
ley buvo prašęs šv. Al:

• Ar jau prisiruošei? Taip 
klausia daugelis brooklynie- fonsas Valatkevičius, 
čių, turėdami dėmesyje rug- niai atvykę jūrininkai iš Lon 
sėjo 13 d. pikniką. Tai „Ame- dono, rugpiūčio 28 d. 
rikos” naujų mašinų fondo 
naudai ruošiamas piknikas.
• Vyt. žalnieraitis su žmo
na viešėjo Brooklyne pas sa
vo gimines, lankėsi „Ameri
koje”, kurios įstaigoje Vy
tautas yra ilgai dirbęs, žal- 
nieraičiai gyvena New Bri
tain, Conn.
• P. Kielienė, worcesterie- 
tė, lankėsi Brooklyne pas sa
vo gimines. „Amerikoje” lan 
kymosi proga, naujų mašinų 
fondui paaukojo $2.00.
• Onai Valaitienei padary
ta apendicito operacija. Li
gonė sveiksta Memorial li
goninėje. Laimingai išsveik- 
ti!
• Korp. Vito Brundza buvo 
parvykęs kelių dienų atosto
gų-
• Leit Al. Navickas ir ka
rys Bernardas Petrulis, gy
venę Maspethe, yra išsiųsti 
už žemyno ribų. Kas norėtų 
parašyti jiems laiškų, tegu 
kreipiasi į jų tėvus. .
• Elenai Korsakaitei Mas- karnai išlydėti. Geriausiai tai 

padarysime rugsėjo 13 d., 
Klasčiaus parke ir salėje, 
Maspethe. Tą dieną įvyks di
džiulis „Amerikos” naujų 
mašinų fondo naudai pikni
kas.

Parkas bus atdaras nuo 1 
vai. popiet. Bus įvairių įdo
mybių. Jaunimas ir visi šokti 
mėgstantieji galės smagiai 
patrepsėti, nes bus geras or
kestras. žodžiu, viskas bus 
taip sutvarkyta, kad tikrai 
galėtume tinkamai atsisvei
kinti su išnykstančia vasa
rėle ir pasisveikinti su beat- 
plušančiu rudenėliu.

New 
Yorke gavo teisės plaukioti 
Amerikos laivais ir bus skai
tomi, kaip Amerikos laivų 
jūreiviai. Abu jaunuoliai eg
zaminus išlaikė labai gerai 
ir gavo net po dvejus specia
lybės pažymėjimus. A. Ur- 
belis ir A. Valatkevičius nuo 
jaunų dienų Lietuvoje buvo 
jūrų skautai ir plaukiojo lai
vais. Geriausio pasisekimo 
abiems!
• Bombų ugniai gesinti rei
kalingus prietaisus turi įsi
gyti kiekvienas namų savi
ninkas iki šio mėnesio 18 d. 
To nepadarę, bus baudžiami, 
pagal įstatymą, iki $500 ar
ba 6 mėn. kalėti arba abiem 
bausmėm. Reikalingų įran
kių nurodymus galima gau
ti ugniagesių stotyse.

UŽBAIKIME VASARĄ

Šių metų vasara jau visai 
arti užbaigos. Negalima jos 
praleisti. Turime ją atitin-

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 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

pethe rugsėjo 3 d. suruošta 
„shower” vakaras. Ruošimu 
rūpinosi St. Kelmelytė. Va
karas įvyko Navicko salėje.
• Muz. J. Čižauskas, Wor- 
cesterio Aušros Vartų parap. 
vargonininkas, viešėjo Broo
klyne ir Elizabethe.
• Domicėlė Simonaitienė, 
gyv. 640 Liberty Avė., Broo
klyne, mirė rugpiūčio 29 d. 
Palaidota rugsėjo 2 d. iš An
gelų Karalienės par. bažny
čios. Liko duktė Uršulė Stan- 
kaitienė, žentas, du anūkai. 
Velionė buvo kun. J. Simo
naičio pamotė.
• Katalikų Akcijos kursus 
Fordhamo universitete pra
eitą savaitę lankė gausus bū
rys lietuvių kunigų: kun. K. 
Paulionis, kun. St. Raila iš 
Philadelphijos, kun. K. Ra
kauskas iš Minersville, kun. 
J. Gaudinskas iš New Phila
delphia, kun. J. Lukšys iš 
Shenandoah. Į kelias paskai
tas buvo atsilankęs ir kun. 
Dr. J. Bogūšas.
• Benediktas ir Rožė Ra
moškai (iš Ridgewoodo) ato
stogų metu lankėsi Amster
dame, kur lietuvių nuoširdu
mas ir lietuviškoji bažnyčia 
juos tiek sužavėjo, kad p. 
Kerbelis jau buvo nuvežęs 
juos apžiūrėti namų pasto
viai apsigyventi Amsterda
me. Jei kokios, tai plačioji 
Ramoškų giminė Brooklyne 
gali sumažėti.
• J. P. Mačiulis iki rugsėjo 
1 d. jau yra apdraudęs nuo 
karo nuostolių lietuviškų 
nuosavybių už $629,500.00. 
Už šią apdraudą Karo Nuos
tolių Korporacijai premijų 
sumokėta $714.50.

MASINIS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet, Brooklyne ren
giamas didelis, masinis New 
Yorko lietuvių susirinkimas, 
kurio tikslas išsamiau prisi
dėti prie Amerikos Karo bo
nų platinimo vajaus. Susi
rinkimas bus atvirame ore, 
aikštėje prie Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios, tarp Ha- 
vemeyer, Marcy ir North 
Fifth gatvių.

Šio masinio susirinkimo 
programa bus labai įvairi. 
Dalyvaus vietiniai chorai, šo

Raudonojo Kryžiaus veikla
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Maspetho skyriaus vei
kla nuolat auga. Rugsp. 31 d. 
įvyko susirinkimas. Narių 
skaičius didėja. Visi dirba 
dideliu entuziazmu. Praeitą 
sekmadienį prie bažnyčios po 
visų mišių turėta kolekta. A- 
čiū visiems aukotojams.

Spalių 20 d. 5 vai. vak. par. 
salėje įvyks arbatėlė, kurios 
metu ponia J. Harris pado
vanos „Baby Bond”, kuris 
bus leidžiamas laimėjimui. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti į šią arbatėlę.

Parapijos Piknikas
Rugp. 30 d. įvyko parapi

jos piknikas Klasčiaus par
ke ir salėje. Pikniko darbi
ninkų komitetą sudarė drau
gijų: Šv. Vardo, Rožančiaus, 
Altoriaus, Šv. Onos, Mergai
čių sodalicijos, Moterų Są
jungos, Tretininkių ir Choro 
dr-jų atstovai. Šių draugijų 
atstovų susirinkime išrinkta 
valdyba: pirm. J. Benedict, 
vicepirm. L. Paulik, rašt. J. 
Zambrauskaitė, ižd. K. Gai
šius, ižd. pagelb. Baltrūnie- 
nė.

Prie sodo "Vartų dirbo: 
Augustinas, P. Kubilius, 
Tarnauskas, Kelmelis, 
Gaišius, F. Šimkus, J. Lauri
naitis, Jančiauskas, Zavista- 
navičius ir Litvinas.

Laimėjimų ratą suko: var
gom A. Visminas, W. Rosen
berg, C. Valaitis, V. Rokus 
ir P. Kalibatas. Karo bonų 
laimėjimo stalą dabojo: J. 
Paulauskienė ir Osteikienė.

Pikniko guzikų stalą dabo
jo: Helen Simkiūtė, Helen 
Venikofsky, Anna Kuchin
sky, Genevieve Cerebiejutė 
ir Patricija šimkiūtė.

Brangenybių krepšį dabo
jo: Šimkienė, Višniauskienė, 
Kelmelienė, Laurinaitienė ir 
Kučinskienė. Saldainius par
davinėjo: Laurinaitienė, Ku- 
rienė ir Ražickienė.

Pikniko karalium ir kara
liene išrinkti: Juozas Bene
dict ir Olga Brady (Brazins- 
kienė).

Karo bonų laimėtojai (po 
$25 vertės) : Mrs. A. Antin, 
35-02 28th Ave., Astoria, L. 
I.; Mrs. Mary Martin, 60-41 
56th Dr., Maspeth, N. Y. 
Mrs. Anna Shukis, 59-12 
Ave., Maspeth, N. Y.

Balius
Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 

šv. Onos parapijos salėje, 
kampe Grand St. ir Manning 
Ave., lietuvių šv. Rožančiaus 
draugija rengia balių ir šo
kius. Bilietai 35c. Rengėjai 
visus kviečia dalyvauti.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, AVINES & LIQUORS

NOTICE :s hereby given that License No. 
EB 614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RUBNITZ
3523 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Road, Brooklyn, N. Y.

N.

C.

ir
58

IŠNUOMOJAMA
5 patogūs kambariai, pir

mame aukšte, centralinis ap
šildymas, karštas vanduo, 
visi įrengimai. Privažiuoti: 
Canarsie linija iki Jefferson 
stoties. Kreiptis:

P. Kaziekonis, 
247 Starr St., 

Ridgewood ,Brooklyn, N. Y.

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

Penktadieniais uždary

' .................... j lietuvių .parapijai h
1 ■) leisdamas padaryti rinl 

nukentėjusiems nuo kai 
tuviams sušelpti ir Lie 

Išsto- atstovybei prie Vatikar 
laikyti. Kun. Dr. L. Me 

;tM-buvo išsiuntinėjęs ar: 
^jinės kupo laiką visiems pa 

kurios čiams ir parapijos remi 
W Pasekmės buvo labai 
- nepa- žios. Aukų sudėta per 

sekmadienį 1,200 doler 
i'bera-rinkti pinigai nusiųs“ 
Iriie-i 

lįimo- 
alstybi-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Ginkus Ll
495 Grand Street, Brooklyn, j-:ė. W

NOTICE is hereby given that License No. 
gb 9V«« ;..._ ‘— :—- -
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law

of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. _ _ ____ _____ _ __

533

9036 has been issued to the undersigned... f 
atAlcoholic Beverage Control

Park Place, Borough

CHARLES ANDERSEN 
Park Place Brooklyn, N.

the

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 
3310 Nostrand Avenue Brooklyn, N. Y.

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

ANDREW BAUER
143 Nassau Avenue Brooklyn, N. Y.

i SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Rugp. 26 d. 7:30 val. vak., 
įvyko mėnesinis 54 skyriaus 
siuvėjų susirinkimas.

Išklausius pranešimų iš 
atstovų New Yorke, atrodo, 
kad siuvėjai turės sunkius 
laikus. Delegatas Kaz. Kun
drotas pranešė apie lietuvių 
dirbtuvių padėtį. Dirbtuvės 
beveik visos dirba, nors ir 
nepilną laiką, bet ir dirbinė
ja. Siuvėjai turės pergyventi 
labai nepalankius laikus. 
Šiuo metu daug dirbtuvių 
pradeda siūti kariškus dra
bužius. Tuo būdu daug dar
bininkų netenka darbo, nes 
uniformos kitaip yra daro
mos. Kai kurie įvairių dalių 
dirbėjai neturi ką veikti, 
pav., kaip rankiniai siuvėjai, 
rankiniai prosytojai, apika- 
klių siuvėjai ir daug kitų.

NOTICE is hereby given that L’cense No. 
GB 6161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROMAN KURPIESKI
1019 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALLON 
52 Reeve Pl., Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
6322 — 11th Avenue, — 
County of Kings, to 
premises.

SAM
6322 — 11th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7 03 Rogers

NOTICE is
GB 2558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John's Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John’s Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
5822—Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAGNET GROCERS, INC. 
5822 — 4th Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ' " ______
of the Alcoholic Beverage Control Law 
14 Stone 
County of 
premises.

14 Stone

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEWIS PLOTKIN
430 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off 
premises.

• THEODORE SHORE
(Washington Butter & Egg Mkt.) 

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6417 has been issued to tne 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.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BERL
Brooklyn. N. Y.

SAM WAKER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

107 
at

the

at retail under Section 107 
_ at

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

ANNIE ROBKOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
626 Caton Avenue. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & 
LOUIS M. DITCHER 

(Caton Cut-Rate Dairy) 
Caton Ave., Brooklyn.626 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2313 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

2313 Tilden

NOTICE is

KLAUS 
Avenue

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

DROGE
Brooklyn, N. Y.

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 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

4901 4th

Beverage Control 
Avenue, Borough of Brooklyn,

JAMES C.
Avenue

ERSKINE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 2256

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 
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 be consumed off the 
premises. 

233 5th
FRED FRICK

Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1727

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

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

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

DIEDRICH GRUBE 
Street Brooklyn, N. Y.

the 
1172 E. 
County of 
premises.

1172 E. 92

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 
4702 4th Avenue, E___ _ __ ______ ....
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

4702 4th

NOTICE 
GB 2057 _____  „ __  ______
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

NOTICE
GB 1386 . .. ______ _
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the p
4413 4th A ____
County of Kings, 
premises.

HENRY 
4413 4th Avenue

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

U

FRITZ 
Avenue

GEHRMANN
Brooklyn, N. Y.

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

JOHN HEITMANN
Avenue Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage 
4th Avenue,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

HORSTMANN
Brooklyn, N. Y.

107 
at

the
ę■***

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI
KASDIEN

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 
948 Halsey 
County of 
premises.

948 Halsey

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MARTIN ROHR
St.. Brooklyn, N". Y.

U

•A

c

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

siog popiežiui Pijui XJ 
jis sušelptų nukent! 
lietuvius.

Šiomis dienomis ku 
L. Mendelis gavo iš 
no laišką, kurį paras 
Vatikano valstybės s 
rius, kardinolas Mj 
Laiške pareiškiama 

‘Šakoms, žiaus gili padėka ir i 
ma, kaip paskirtoji ai 
sunaudota. Be to, p 
ma, kad popiežius te 
sai parapijai savo ap 
kąjį palaiminimą.

Čia paduodame k: 
Maglione laišką ištiš;

„I am directed by t 
Father to tell you of 

Į temai appreciation 
■ generous considera

NOTICE is hereby given that 
GB 1687 has been issued to thi 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Coi 
959 4th Avenue, Borough 
County of Kings, to be con 
premises.

MAX HUBER 
959 4th Avenue Br'

NOTICE is hereby given that 
GB 2220 has been issued to t 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Con 
1374 Nostrand Ave., Borough J 
County of Kings, to be con 
premises.

ELSBETH HEL 
1374 Nostrand Avenue B

NOTICE is hereby given that 
GB 1709 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Con 
462 60th 
County of Kings, 
premises. 

462 60th

Beverage
Street, Borough 

to be con

OTTO HUBER I
St., Br

žmo-

per 
adė-

bes

is hereby given that 
has been issued to th

NOTICE 
GB 1858 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage- Cont 
233 Schenectady Ave., Borough 
County of Kings, to be con 
premises. ,

KARL JANHSEN 
233 Schenectady Ave. Br

NOTICE is hereby given that 
GB 6105 has been issued to tn 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Con 
1821 Church Avenue, Borough 
County of Kings, to be con 
premises.

BOY KETELSEN 
1821 Church Ave. Br

NOTICE is hereby given that 
GB 1 131 has been issued to th 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Con 
3306 Church Avenue, Borough ] 
County of Kings, to be con 
premises.

CHARLES KRU 
3306 Church Avenue Br

NOTICE is hereby given that < 
EB 575 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Cont 
1620 Kings Highway, Borough -I 
County of Kings, to be con 
premises.

JACOB RAPPAPORT 
ALBERT WECHS 

1620 Kings Highway Broo

Beverag--

II
aI

0

? xn.. ......
iX-STALINGRAD

šame

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KŲ

TIKRAS BIČIŲ

MEDU
(1007<- PURE HONEY)

3 per- 
iĄbū-

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai Ui

G

Jau antra savaitė 
sai nepaprastai nar

paua-1
J? Stalingradą, savo

^.Volgos miestą, kuri;
'didelis Rusijos in 

į ’(Centras. Miesto gyn 

vauja ir kariai ir ei 
k ventojai. Visa eilė 
iias vi- Puo^ buvo atsti 

fataniu

pareiškė 
iijriaosy- 
i prieš A- 
riymąsi 

ijoje,

kriaušy-

darant didžiausiu 
čiams nuostolius. I 
dėčių tankai ir lėl 
augiau ir daugiau 

vietovių pralaužė. 1 
d. Maskva skelbė, k 
grado padėtis buv 
ingai komplikuota 

kiečiams pasisekę 
e miesto dalyje p

Vokiečių radi j a 
tad rugsėjo 9 d. d 
čių kariuomenės t 

kai kuriuos S 
priemiesčius, kur

fe nepa
ėsto pro-

pran-
BRAZILIjO

Rio de Žaneiro. 
jo 7 d. Brazilija 
vo nepriklausomy1 
tų sukaktį, kuri< 
išvakarėse atvyki 

medaus kainos ^bent gentinos prezidi 
<7riio pro- Justo. Jis sutikta

KONČIAUS BITININK“ Šim- 
fi7 Battery SU No, Abington, Bj

Šimtas dolerių dovanų, kuris jrtxlj 
medus nėra tikras bičių medus, j Mams

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

SIUNTIMAS APMOK®
KONČIAUS BITININ] i Js’dir-

57 Battery St 5 lageryje
No. Abington, Mas iilbų. Jis

Galima gauti ir
„Amerikos” Administ rie-

222 So. 9th St, Brookly

prof.

šeimos—

šeima,

©■

a

r

šlageryje 
'•&, adv.

Jis atvyko lėktuv 

Gen. Justo par 
ęs savo patama 
ijai — kovai už 
Uraniją. Jis atv 
tinos kario unif 
žadėjo pasilikti 
tol, kol Brazilijt 
bė pageidaus.

Telephone Re į Jq.
EV 7 - 1670 VI 'įlietu.
JOSEPH VASTUI

Mortgages Loaned and I 
496 Grand St., Brooklyl

tai. Jis nurodė, 
labai aiškus jai 
rinkimas — kox 
rias Laisves, už 

Muso-terio dėsnius, 

pasirašiu-

HAvemeyer 8-02 
RALPH KEU T 
FOTOGRAF.

65 - 23 GRAND AVI
Maspeth, N. Y. |

Greitėto 
Prieš 

%o krik-

laikraščio

Šiai kovai j 
iries fašistus, 
ristus japonus i 
pasiaukojimo. 1 
tikisi Dievo pa;

„Mes turime 
me kovoti, kad 
savo vaikams 1 
jie naudotųsi n 

• mis teisėmis į 
į tikybos laisvi

^Roose- 
P pasaulio 
p netrukus skurdo, į laisv< 
R 31 tau- n"
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