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tsaulį, kurs bus su- 
> dabartinio karo, 
to didelius pakeiti- 
pareiškė, kad nau- 
aulyje turės būti 
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PUSRYČIAI-PIETŪS-VAKAR!2il

^*Slinės ir ekonominės 
ypač tos, kurios 

nglijoje ir Prancū- 
jalės išlikti nepa- 
Naujasis pasaulis 
ii kūrybinio libera-

Lengvi Užkandžiai, Km, : Dįįmį kuri bus S’e- 
ruzr.TciAi—pietos-vakamįm ' r. g ,iri Dusv &e 
AISKRYMAS gamintu nank ii ^tojaus laisvų zmo- 
riaudų bravorų. Parengtais pHiss(j ga prieš valstybi- 

aną ir komunizmą, 
itler pareiškė rug- 
Southampton, L. I. 
Butler nurodė, kad 
mžius jau pasibai-

Juozas Gį
495 Grand StreetRSi

No.
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w °! IGB 9036 has been issued to the mtanped g v

okiyn, “*> retail ®d? ’ atėjo eilė šiaurės,. .kJ the Alcoholic Beverage Control te u... . J '
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Comity of Kings, to be consumed off th įj,' 
premises. g»,

CHARLES ANDERSENN. Y.

e No. 
signed 
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aw at 
ooklyn, 
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533 P»rk Place

N. Y.

CCEĮ,.

Brooklyn. N. I. at.

Pietų Amerikoms, 
•čs vadovauti žmo-

Roosevelt Ragina KongresąNaciai Pramato 
Liūdną Ateitį

Berlynas. — Karo trejų
Baltimore. — Prieš kiek 

laiko Baltimorės arkiv. Cur
ley buvo prašęs šv. Alfonso 
lietuvių parapijai laišką, 
leisdamas padaryti rinkliavą 
nukentėjusiems nuo karo lie
tuviams sušelpti ir Lietuvos 
atstovybei prie Vatikano pa
laikyti. Kun. Dr. L. Mendelis 
buvo išsiuntinėjęs arkivys
kupo laiką visiems parapie- 
čiams ir parapijos rėmėjams. 
Pasekmės buvo labai gra
žios. Aukų sudėta per vieną 
sekmadienį 1,200 dolerių. Su
rinkti pinigai nusiųsti tie
siog popiežiui Pijui XII, kad 
jis sušelptų nukentėjusius 
lietuvius.

Šiomis dienomis kun. Dr. 
L. Mendelis gavo iš Vatika
no laišką, kurį parašė pats 
Vatikano valstybės sekreto
rius, kardinolas Maglione. 
Laiške pareiškiama popie
žiaus gili padėka ir nurodo
ma, kaip paskirtoji auka bus 
sunaudota. Be to, praneša
ma, kad popiežius teikia vi
sai parapijai savo apaštališ
kąjį palaiminimą.

Čia paduodame kardinolo 
Maglione laišką ištisai:

„I am directed by the Holy 
Father to tell you of His pa
ternal appreciation of the 
generous consideration of

your beloved parishioners in 
placing at His disposition 
the sum of twelve hundred 
dollars for the relief of the 
Lithuanian war victims. In 
accordance with your ex
pressed desire a portion of 
this contribution (three hun
dred dollars) has been sent 
to the Lithuanian Legation 
to the Holy See for its main
tenance.

„In expressing to you, 
dear Father, and to your de
voted parishioners His pro
found gratitude for this 
generous offering to His 
Mission of Mercy, the Holy 
Father prays that the Giver 
of all Gifts may favor you 
and them with a bounteous 
share of heavenly blessing.

„In pledge of that divine 
favor and as a token of His 
paternal benevolence, the 
Sovereign Pontiff cordially 
imparts to the beloved pas
tor and parishioners of the 
Church of St. Alfonsus His 
Apostolic Benediction.

„With sentiments of cor
dial esteem and religious de
votion, I am,

„Sincerely yours in Christ, 
L. Card. Maglione.”

metų sukakties proga, per 
vokiečių radiją visa eilė na
cių pareigūnų šaukėsi į vo
kiečių tautą. Jie kalbėjo, kad 
vokiečių priešai dar nesunai
kinti, kad vokiečių kariuo
menei prieš akis dar didelės 
kovos, kad visa tauta turės 
daug pakęsti. „Mes turime 
būti kieti kaip plienas, jei no
rime išsilaikyti,” kalbėjo 
vienas nacis reaktorius.

Visi nacių pareigūnų šauk
smai aiškiai liudija, kad vo
kiečių tauta ruošiama ir la
bai liūdnai valandai, kuri gal 
netrukus ateis.

Daug Streikij

a ____
Washington. — Rugsėjo 7 

d., Darbo šventėje, prez. Roo
sevelt nusiuntė Kongresui 
raštą, kuriame nurodė dide
lius pavojus krašto ekonomi
nei padėčiai. Jis pažymėjo, 
kad Kongresas nėra priėmęs 
dviejų svarbių įstatymų, ku
rie sutvarkytų mokesčių rei
kalą ir leistų tvarkyti žemės 
ūkio gaminių kainas. Prezi
dentas nurodė, kad ypač rei
kalingas įstatymas žemės ū- 
kio gaminių kainoms nusta
tyti, kurio jis prašo iki spa
lių 1 dienos. Jei iki tos die
nos Kongresas nepajėgtų į- 
statymo priimti, tada pats 
prezidentas imtųsi atitinka
mų priemonių.

Prezidentas savo raštu lyg 
ir pateikė Kongresui ultima
tumą — padarykit jūs, arba 
vistiek bus padaryta! Prezi
dentas nurodė, kad jis turi 
konstitucinę teisę atitinka
mai pasielgti, tačiau jis no
ri vieningai veikti su Kon
gresu. Be to, prezidentas pa
žymėjo, kad ūkio kainų su
tvarkymas leis ir algas su
tvarkyti.

Prezidentas taip pat pažy
mėjo, kad visi gyventojai tu
ri būti taupesni, kad daugiau 
ir daugiau iš savo didesnio 
uždarbio skirtų karo bonams 
įgyti. Jis nurodė, kad reikia 
paskubinti naujas pajamų 
mokesčių įstatymas, kad bū
tų iš ko finansuoti milžiniš
kas karo vedimo išlaidas.

Tą pačią dieną prezidentas 
kalbėjo per radiją visai tau
tai. Jis nurodė, ko jis tikisi 
iš Kongreso žemės ūkio ga
minių kainoms tvarkyti ir 
padarė karo padėties apžval
gą. Prezidento pareiškimu, 
šiuo metu yra keturios svar
biosios karo sritys: Rusijos, 
Ramiojo vandenyno, Vidur
žemio jūros ir Rytų Afrikos

Siūlo Naujus 
Mokesčius

Washington. — Senato fi
nansų komisija pasisakė už 
įvedimą „pergalės mokesčių” 
sistemos, kuri padidintų val
stybės naudai visų pajamų 
mokesčius. Pagal šį siūlymą, 
visi pajamų gavėjai turėtų 
sumokėti 5 nuošimčius nuo 
savo algos kiekvieną jos iš
mokėjimo dieną.

Naujasis įstatymas palies
tų visus gyventojus, kurie 
per metus gauna daugiau nei 
624 dolerius. Šis potvarkis 
valstybės iždui, spėjama, 
duotų 3 bil. 650 mil. dolerių 
papildomų pajamų.

ir ketvirta — Europos fron
tas.

Rusijos fronte vokiečiai 
vis nepajėgia pasiekti reikš
mingos pergalės, nes jiems 
iki šiol nepavyko sunaikinti 
nė vienos rusų armijos; mili
jonai vokiečių karių, atrodo, 
turės kęsti antrą šaltą žiemą 
Rusijos fronte. Rusai kovoja 
labai narsiai. Rusija atsilai
kys ir, Sąjungininkų padeda
ma, išvys nacius iš savo že
mės.

Ramiojo Vandenyno fron
te japonų laivynui suduota 
didelių smūgių, vienas jų 
veržimasis atremtas, bet jie 
tebeturi didelę jėgą. Vidur
žemio jūroje ir rytų Afriko
je Anglijos kariai drauge su 
kariais iš Pietų Afrikos, Au
stralijos, Nauj. Zelandijos, 
Indijos, Amerikos ir iš ki
tur išstatyti desperatiškose 
kautynėse prieš vokiečius ir 
italus. Pavojus yra didelis, 
bet tikimasi gerų vaisių.

Europos fronte yra kelio
lika vietų, per kurias galima 
pulti vokiečius. Atitinkami 
pasirengimai yra atliekami. 
Voiketijos jėga turi būti su
laužyta Europoje.

Baigdamas savo kalbą, 
prezidentas pabrėžė, kad 
tūkstančiai neteks gyvybių, 
bet milijonai yra pasiruošę 
užimti jų vietas, nes jie žino, 
kad priešas yra pasiryžęs 
sunaikinti mus, mūsų na
mus, mūsų įstaigas. Iš visų 
todėl laukiama pasiaukoji
mo, atsisakymo nuo įvairių 
patogumų. Tik toks kelias 
ves į pergalę, kuri tikrai bus.

Prezidento uiti matumas 
Kongresui susilaukė nema
žai ir kitikos. Kai kurie se
natoriai ir atstovų rūmų na
riai nurodo, kad tai yra kė
sinimasis pasisavinti įstaty
mų leidėjo teises.

Washington. — Karo Dar
bo Taryba pranešė, kad šie
met, ryšium su streikais, per 
septynis mėnesius karo in
dustrija nustojo 1,130,678 
darbo dienų. 295,734 darbi
ninkai neprisilaikę pažado 
nestreikuoti. Daugiausia 
nuostolių turėta birželio mė
nesį.

Sausio mėnesį streikavo 
13,000 darbininkų; vasario— 
27,000; kovo — 39,000; ba
landžio — 43,000; gegužės— 
48,000; birželio—£5,000; lie
pos — 81,000. 1

Karo Darbo Tarybos tar
pininkavimu, pasiekta susi
tarimo 205 ginčuose, kurie 
buvo palietę 1,189,429 darbi
ninkus.

Mažiau Nelaimiu

Šiemet Darbo šventė buvo 
saugiausia. Įvairiose nelai
mėse žuvo 255 asmens, kai 
tuo tarpu pernai tą dieną žu
vo 626 asmens. Nelaimingų 
atsitikimų skaičių sumažino 
niekas kitas, kaip tik mažes
nis automobilių judėjimas. 
Šiemet per Darbo šventę au
tomobiliai užmušė 164 asme
nis, kai pernai per šią šven
tę žuvo net 423.

Kil 
95i____  __________________
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to sell beer, at retail under Sedan HI if 
the Alcoholic Beverage Control Lew u

rės lietuviai per
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NOTICE is hereby given that Lima Na 3 5i 
GB 2058 has been issued to the undented S e t 
to sell beeU at retail under Section Hi d > is 
the Alcohouc Beverage Control te r 

1143 Nassau Ave., Borough of Bwkbi, te: 
iCounty of Kings, to be consumed off th to® 
premises,

ANDYEW BAUER
143 Nassau Avenue Brooklyn, N. I.
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NOTICE in hereby given that Lieease 
GB 6417 has been issued to the undssgri į i. 
to sell beer, st retail under Section HI d 3s 
the Alcoholic Beverage Control te tt fei 
HO 5th Avenue, Borough of Bmfo, gm 
County of Kings, to be sąrate off tit 
premises.------------------------------------------------2s
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Vatikaną, kur jų 
rūpinasi Jo šven- 

jiežius Pijus XII. 
10 kun. L. Mende- I 
bai gražų atsaky- 
skelbiamas šiame
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NOTICE is hereby given that Liesa ha a g 
GB 1894 has been issued to the oidersiM I” - 
to sell beer, at retail under Section HI d i 
the Alcoholic Beverage Control ted 
2313 Tilden Avenue. Borough of Brwkffl 
County of Kings, to be consumed off tit 

premises.
KLAUS DROGE 

2313 Tilden Avenue Brooklyn, N, I
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NOTICE is hereby given that Li®st Na; 
GB 2375 has been issued to the mdssja .s 
to sell beer, at retail under Section IS u pa 
the Alcoholic Beverage Control ten 
1901 4th Avenue, Borough of “J®’;8'’ 

ICounty of Kings, to be consumed off te _ 

premises.
JAMES C. ERSKINE “. 

4901 4th Avenue Brooklyn, N. L H

H

•iam tikslui pana- 
iiavos pravestos 
1, Philadelphijos, 
r Mt. Carmel lie- Ir' . . , v- v.įpijų bažnyčiose, 
ių, kad tokiu pa
seks visa eilė lie
pi jų. Tik būtų gė
jas šis darbas vi- 
.tliktas skubesniu °1 • vituvos ir kencian- 
ų rėmimas per
us, kad galėtų bū- 
amas.

is 
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NOTICE is hereby given thst LtaefcG? 

GB 2256 has been issued to the * 
to sell beer at retail under Stet® 16« 
the Alcoholic Beverage Control tea . 
433 De Kalb Avenue, Borough of Brow* L 
County of Kings, to be consumed af - 

prenUSeS- HENRY EMBUSCB r 

433 De Kalb Avenue Broom.»

NOTICE is hereby given that 
GB 1909 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Secbn • 
the Alcoholic Beverage Control te » 
233 5th Avenue, Borough ■

' County of Kings, to be consumed sfl ■

■ premises.
FRED FRICK

233 5th Avenue Brooklyn. • • , 

-- Ns !
NOTICE is hereby given thst 
GB 1727 has been isued to the Į 
to sell beer, at retail under Sect*® 
the Alcoholic Beverage Control U i 
1172 E 92 Street, Borough | 
County of Kings, to be consumed ® 

premises. ,___o
DIEDRICH GRUBE .

1172 E 92 Street &

NOTICE is hereby giv® M 
GB 1601 has been issued to the 
to sell beer, at retail under few « (

[ the Alcoholic Beverage CffliM 01 
4702 4th Avenue. Borough ’•“Tį

t County of Kings, to be «ms®eo 

' premiBet rerrz GEHRMA® . t 

4702 4th Avenue Broom. •

NOTICE is hereby given that1 li*^ 

GB 2057 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Srt® f 
the Alcoholic Beverage C®W 
170 5th Avenue, Borough 
County of Kings, to be eonsama 

premises, jewjW * j

170 5th Avenue Broom,

)klyn, N.' Y. <
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, Lavai pareiškė 
nerikos vyriausy- 
itestuoja prieš A- 
ktuvų lankymąsi 
toje Prancūzijoje, 
i tvirtovių naiki- 
nerikos vyriausy- 
protestą griežtai

Jau antra savaitė, kai ru
sai nepaprastai narsiai gina 
Stalingradą, savo svarbųjį 
Volgos miestą, kuriame buvo 
didelis Rusijos industrijos 
centras. Miesto gynime daly
vauja ir kariai ir civiliai gy
ventojai. Visa eilė vokiečių 
puolimų buvo atstumta, pa
darant didžiausius vokie
čiams nuostolius. Tačiau vo
kiečių tankai ir lėktuvai vis 
daugiau ir daugiau gynimosi 
vietovių pralaužė. Rugsėjo 9 
d. Maskva skelbė, kad Stalin
grado padėtis buvusi „ypa
tingai komplikuota,” kad vo
kiečiams pasisekę vakarinė
je miesto dalyje prasilaužti.

Vokiečių radijas skelbė, 
kad rugsėjo 9 d. dalis vokie
čių kariuomenės buvo įėjusi 
į kai kuriuos Stalingrado 
priemiesčius, kur jiems ten

ka kautis ranka rankon. Vo
kiečiai taip pat skelbiasi pa
ėmę Novorosiską, Juodųjų 
jūrų svarbų uostą. Rusai tuo 
pat metu skelbia, kad Novo- 
rosisko gynimo padėtis su
silpnėjusi. Vokiečiai taip pat 
pasistūmėjo Kaukaze Groz
ny aliejaus versmių link.

Jei vokiečiams pasisektų 
užimti Stalingradą, tada, 
kaip manoma Švedijoje, jie 
visą dėmesį nukreiptų į Le
ningradą. Jei ir ten pasisek
tų, tada vokiečiai galėtų di
delę dalį savo aviacijos per
mesti į Vakarų Europą ir į 
Egiptą. Spėjama, kad vokie
čiai ateinančią žiemą Rusi
joje susilaikytų nuo bet ko
kių tolimesnių puolimų, įsi
tvirtintų užimtose pozicijo
se ir visą karinę veiklą per
keltų į Egiptą.

Naujoji Vilnia. — Gegužės 
mėn. elektros sroves nu
trenktas Rapolas Bagdona
vičius.

LIETUVOS ŽMONES DRĄSIAI ATSAKO

4H oranp sną”
BROOKLYN, N. Ų.

Lietuviška
ALUDE 

karšti užkand^ 
kasdien

Patogi vieta užėj^
su MOTERĮ^

RHEINGOLD Extra Dff 
_ Didelis pasirinldnHS 

gfrimu

Laval! Jis nepa- 
ažojo piršto pro- 
š nacius, kurie 

) do nekaltus pran- 
* us. Jis nieko ne- 

acių teismai šim- 
kasdien teisia 

sius naciams 
us.”

ali atkreipti bent 
io į Lavalio pro-

NOTICE is hereby given tW 
GB 1385 has been issued to the'į 
to sell beer, at retail unde Sett* t 
the Alcoholic Beverage C°«W 
4413 4th Avenue. Borouff " , «* 
County of Kings, to be tow®® 

PrBnUeS' HENRY HORSfflA© , 

4413 4th Avenue Brrott1

, kur yra prof, 
daitis. Js dir-

: Sibiro lageryje 
rtimo darbų. Jis 

o savo šeimos— 
ėjų sūnų ir vie-

Kur jo šeima, 
irti. Drauge su 
viename lageryje 
: Čarneckis, adv. 
itis, Dr. K. Jo- 
sa eilė kitų betu

BRAZILIJOJE VIENINGA NUOTAIKA

Lisabonas. — Neseniai į- 
įvykusiame „Pieno centro” 
atstovų suvažiavime vokie
čių komisariato atstovas, in- 
žin. Kruk ragino pieninėms 
daugiau gaminti kurui dur
pių. Tačiau į tai Pienocentro 
įgaliotinių suvažiavime bu
vę, kaip rašo „Į Laisvę” at
sakyta: „Provincijos atsto
vai nusiskundė, kad durpių 
gamyboje yra didelių sunku
mų dėl darbininkų stokos, 
dėl neturėjimo darbo drabu
žių, apavo, kastuvų, be to, 
durpėms sudėti nėra sandė
lių, o naują statybą vykdyti 
negalima.”

mų kainų, daug sugaištama 
laiko, o dėl ūkinių teisių ne- 
išryškėjimo pastebimas kar
vių nebebranginimas, o su 
tuo susijusi ir pieninių pro
dukcija.”

„Ūkinių teisių neišryškėji- 
mą” reikia suprasti kaipo 
priekaištą vokiečiams, kad 
ūkininkams vis dar negrąži
nama nuosavybė į žemę.

Damj Parama

CHURCHILL RAMINANTI KALBA

Dovydaitis, vie- 
vos nepriklauso- 
Ibimą pasirašiu- 
abentas Rusijon 

i. Iš universiteto 
atleistas. Prieš 

iją jis buvo krik- 
ininkų sąjungos 

jų laikraščio

d. prez. Roose- 
viso pasaulio 

! kalba netrukus 
ęrduota 31 tau-

Rio de Žaneiro. — Rugsė
jo 7 d. Brazilija minėjo sa
vo nepriklausomybės 120 me
tų sukaktį, kurios iškilmių 
išvakarėse atvyko buvęs Ar
gentinos prezidentas gen. 
Justo. Jis sutiktas nepapras
tai iškilmingai ir nuoširdžiai. 
Jis atvyko lėktuvu.

Gen. Justo pareiškė pasiū
lęs savo patarnavimą Brazi
lijai — kovai už laisvę prieš 
tiraniją. Jis atvyko Argen
tinos kario uniformoje. Pa
žadėjo pasilikti Brazilijoje, 
tol, kol Brazilijos vyriausy
bė pageidaus.

tai. Jis nurodė, kad šiandie 
labai aiškus jaunimui pasi
rinkimas — kovoti už Ketu
rias Laisves, už Atlanto Čar- 
terio dėsnius.

Šiai kovai prieš nacius, 
prieš fašistus, prieš milita- 
ristus japonus reikės didelio 
pasiaukojimo. Prez identas 
tikisi Dievo pagalbos.

„Mes turime dirbti, turi
me kovoti, kad užtikrintume 
savo vaikams taiką, kurioje 
jie naudotųsi nepažeidžiamo
mis teisėmis į kalbos laisvę, 
į tikybos laisvę, į laisvę nuo 
skurdo, į laisvę nuo baimės” 
— pareiškė prezidentas.

Argentina vis dar laikosi 
neutralumo ir tebepalaiko 
diplomatinius santykius su 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja.

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Brazilijoje 
praėjo labai įspūdingai. Pre
zidentas Vargas pasakė tau
tai kalbą. Visoje valstybėje 
paskelbta karo padėtis. La
bai daug Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos piliečių suimta, 
i___________

Žada Imti 
Jaunesnius

Toliau tas pats laikraštis 
rašo: „Labai plačiai ūkinin
kai pasisakė ir dėl mokamų 
kainų už kiaušinius ir pieną. 
Dabartinės kainos už pieną 
ir kiaušinius yra labai nepa
kankamos, ypač atsimenant, 
kad pieno statymas atima 
daug laiko. Dėl nepakanka-

Danijos Raudonasis Kry
žius paaukojo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Savitarpinės 
Pagalbos organizacinjoms po 
vieną sanitarinį automobilį.
Automobilius į Rygą atvežė 
Danijos Raudonojo Kryžiaus 
atstovas Mortensen.

Maišiogala. — Maišioga- 
los valse., Antakalnio kaimo 
gegužinėje, užmuštas Jonas 
Kačilavičius.

ISPANŲ VALDŽIOJ PERMAINOS

Washington. — Senate ir 
atstovų rūmuose yra pasiū
lytas karinės prievolės įsta
tymo pakeitimas, Pagal siū
lymą, norima, kad kariuome
nėn būtų šaukiami ir 18-19 
metų jaunuoliai.

Kongrese tačiau nesisku
binama pasiūlyto pakeitimo 
griebtis. Norima, kad ka
riuomenės atstovai atsilan
kytų į karinių komisijų po
sėdžius ir įrodytų, kad tik
rai reikalingi kariuomenei ir 
18-19 metų jaunuoliai. Mano
ma, kad tik ateinančios sa
vaitės pradžioje pateiktas 
siūlymas bus pradėtas svar
styti.

Madridas. —Ispanijos val
stybės vadas gen. Franco 
padarė kelis pakeitimus sa
vo vyriausybėje. Jis atleido 
užsienių reikalų ministerį 
Suner, savo svainį. Suner bu
vo žinomas, kaip didelis arti
mo bendradarbiavimo su Ita
lija ir Vokietija šalininkas ir 
vykdytojas. Pakeisti dar ki
ti du ministerial. Falangistų 
partijos vadovybę pasiėmė 
pats Franco.

Dėl šių ispanų pakeitimų 
yra kelios nuomonės. Vieni 
linkę manyti, kad gen. Fran
co parodęs aiškų norą išlai
kyti Ispaniją neutralume. 
Tai esąs Franco pasitrauki
mas nuo ašies. Kiti linkę ma
nyti, kad padaryti pakeiti
mai yra grynai ispanų vi
daus politikos reiškinys ir 
nieko bendra neturįs su už
sienio politika.

MILIJONAMS MAŽAS 
ATLYGINIMAS

Darbo departamento pa
reigūnas Walling pareiškė, 
kad pusaštunto milijono dar
bininkų Amerikoje gauna už 
darbo valandą 40 centų ir 
mažiau. Yra dar daug darb
davių, kurie išnaudoja darbi
ninkus, jei tik jų negali pa
siekti įstatymo ranka.

Durpiij Gamyba 
Privaloma

Durpių gamyboje šiuo me
tu Lietuvoje dirba 2,500 dar
bininkų. Neturint vilties 
gauti pakankamai anglių, 
durpes vartoja net pramonės 
įmonės, kurios ypač jas ga
mina būsimai žiemai. Durpių 
kasti privalomai turi valsty
binių įstaigų tarnautojai ir 
valdininkai.

L o n d o nas. — Ministeris 
pirmininkas Churchill pasa
kė kalbą tautos atstovų su
sirinkime. Jo pranešimas bu
vo labai džiuginantis. Atsto
vų rūmų nariai buvo pasi
ruošę debatams, bet Chur- 
chillio kalba paliko juos vi
sai be žodžių. Jis padarė ka
ro veiksmų apžvalgą ir pa
pasakojo apie savo pasima
tymą su Rusijos premjeru 
Stalinu. Churchill labai pa
lankiai atsiliepė apie Staliną.

Churchill nurodė, kad Sta
linas išreiškęs nepasitenkini
mo, kad Anglija ir Amerika 
iki šiol nėra davusios tiek 
paramos, kiek galėjo ir turė
jo. Churchill išaiškinęs di
delius susisiekimo sunku
mus, kurie trukdę didesnės 
pagalbos pristatymą. Jo 
nuomone, Stalinas pilnai pa
tikėjęs jo nuoširdumu, ką ga
lutinai parodys ne žodžiai, o 
darbai. Churchill pareiškė 
savo įsitikinimą, kad Rusi
ja ginsis visomis jėgomis, 
iki bus sunaikintas hitleriz- 
mas. Jis taip pat pažymėjo, 
kad Anglijos dešimtoji armi
ja, kuri stovi Persijoje ir Ir
ake, galės padėti Rusijai 
Kaukazo kairiajame sparne.

Churchill pažymėjo, kad 
Dieppe žygis buvo būtinas 
būsimiems dideliems žy
giams prieš vokiečius. Ame-
rikos talka kare labai padi
dėjo. Maltos saloje gynima
sis labai sustiprintas ir ap
saugotas daugeliui ihėnesių. 
Egipte padėtis geresnė, nu-

Egiptas saugus bent keliems 
mėnesiams, kaip nurodė W. 
Churchill.

Tokio šviesaus pranešimo 
Anglija iš savo ministerio 
pirmininko lūpų jau seniai 
nebuvo girdėjusi.

Prižadino Naktį 
Be Reikalo . . .

New Yorko. gyventojai 
rugsėjo 7 d. anksti rytą bu
vo prižadinti baisių sirenų 
balsų. 2:33 vai. ryte visos 
sirenos paleistos darban. 
Gatvėse sustabdytas bet 
koks judėjimas. Tūkstančiai 
orinio puolimo sargų užėmė 
jiems priklausančias vietas. 
Daugelis žmonių pergyveno 
tikrą baimę, nes sirenų 
šauksmas atrodė, kad yra 
tikras pavojus miestui.

Tik išaušus pranešta, kad 
įvykusi klaida. Miesto kari
niai sargai pastebėjo besiar
tinant nepažįstamą lėktuvą, 
kurs palaikytas priešo lėk
tuvu. Vėliau gi patirta, kad 
tai savas lėktuvas, todėl pa
vojaus šauksmai atšaukti po 
devynių minučių. Nors ir bu
vo klaida, bet milijonai New 
Yorko gyventojų turėjo pro
gos pagyventi tikro pavo
jaus nuotaika.

Kaunas. — Per Lietuvą ir

siųsta ten papildomų jėgų ir gali.

Lenkiją gabenami dideli kie
kiai maisto produktų iš Uk
rainos į Vokietiją. Visuose 
užimtuose plotuose vokiečiai 
spaudžia iš ūkininkų ką tik
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Dalyvavimas savo šalies gynimo darbe reikalauja vi
sų žmogaus jėgų įtempimo. Protas ir širdis turi lygiai tiek 
dirbti, kiek ir pūslėtosios rankos. Šis karas yra visuotinis, 
todėl ir reikalauja visuotinių pastangų, visiško žmogaus 
atsidėjimo vienam tikslui — karui laimėti. Tam yra pa
šauktas kiekvienas amerikietis ir kiekvienas ištikimas 
Amerikos gyventojas.

Štai kodėl be jokių ypatingų triukšmų tūkstančiai vyrų 
kasdien išeina iš civilinio gyvenimo aplinkumos ir užside
da karių uniformą. Štai kodėl šimtai merginų stoja į slau
gių dalinius. Štai kodėl kukliausias darbininkas, namie pa
silikęs, reguliariai perka karo bonus ar ženklelius. Kiekvie
nas supranta, kad šiandie negali būti jokios abejonės, kad 
dabartinis karas yra kiekvieno amerikiečio karas.

Šis karas yra visuotinės reikšmės ir todėl, kad jin įstū
musios žmoniją jėgos norėjo užkrauti jai visuotiną vergu
vę. Nacizmas, fašizmas ir'militaristų japonų imperializmas 
vaduojasi didžia neapykanta vadinamiems silpniesiems; 
šios trys žmonijos pabaisos buvo ir yra panūdusios nu
šluoti visa tai, ką progresuojanti žmonija buvo sukūrusi. 
Šios trys Ašies kampininkės užsimojo sutrypti paties Die
vo pasaulin leistas tautas ir ant jų lavonų įvesti naują pa
gonybę, kur valdovai būtų naujai garbinami stabai.

Suprantant dabartinį karą visais atžvilgiais, neuž
mirštant savo prievolių jo laimėjimui užtikrinti, negalima 
nė sekundei išleisti iš minties demokratinių pajėgų idėjinių 
pagrindų, kuriuos vainkuoja Atlanto Čarteris ir Keturioss 
Laisvės. Tai šnekėdami, turime dėmesyje lietuvių tautos 
likimą. Neužmirškime, kad Ašies laimėjimas reikštų lietu
vių tautai panašią mirtį, tegu ir švelnesnėmis priemonė
mis, kaip ir žydų, lenkų ar kitoms šiandien naikinamoms 
tautoms. Iš kitos pusės, neužtikrinimas lietuvių tautai sau
gumo ir nuo į jos gyvybę reiškiančios pretenzijas Rusijos, 
vieno stambaus Jungtinių Tautų nario, taip pat žada labai 
baisų vaizdą.

Turime tikrų žinių, kad naciai yra užsimoję išgaben
ti iš Lietuvos 90,000 sveikų asmenų sunkiems ir pavojin- 

-giems darbams į Vokietijos gilumą. Keli tūkstančiai ar 
daugiau jų jau išvežta. Keliolika tūkstančių lietuvių per
nai buvo priversti apsigyventi Vokietijoje ir šiandie jiems 
neleidžiama grįžti Lietuvon. Nemažiau kaip 30,000 lietu
vių šiuo metu skurdžiai vargsta Sibiro laukuose. Keli tūks
tančiai žuvo karo audroje pernai. Juk tai skaičiai, labai 
reikšmingi trijų milijonų tautai. Bet šios baisybės, atrodo, 
dar nesujaudino giliai laisvėje esančių lietuvių tautos gy
vų ainių!

Graikams plaukia maisto laivai per blokadas, per už
minuotus vandenis. Prancūzijoje kankinami pabėgę žydai 
atkreipia Amerikos spaudos didžiausį dėmesį. Olandijos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos žmonių korikai susilaukė mū
sų šalies prezidento labai griežto įspėjimo. Bet kas šiandie 
kalba apie tūkstančius lietuvių tremtinių Sibire ir kitose 
Rusijos srityse, kur jie prievarta išgabenti, kur jie priva
lo dirbti sunkiausius darbus, kur jų sušelpti neprileidžia- 
mas net Amerikos Raudonasis Kryžius? Kas šiandie užsi
mena apie tūkstančius lietuvių, kuriuos naciai gabena į sa
vo pragarą?

Kai kas bando įtikinti, kad šiandie net pavojinga kal
bėti apie lietuvių tremtinių šelpimo reikalą. Būkime paga
liau nuoseklūs. Kas mums uždraus užsiimti labdarybės 
darbu, kai norėsime artimiems žmonėms bent kiek nuvy
ti baimę nuo skurdo? Taip, neprivalome svaidytis bet ku
rio Amerikos Sąjungininkų adresu įžūliais kaltinimais, bet 
tiesa visada paliks tiesa. Turime atsiminti, kad vienos tau
tos, tautos, iš kurios esame kilę, gyvybė reikalauja jokių 
kliūčių nebijančio mūsų darbo.

Dveji su kaupu metai jau prabėgo, kai vyksta lietuvių 
tautos žudymas, o mes, amerikiečiai lietuviai, dar vis tebe- 
dejuojame, kad negalime susitarti, kad negalime surasti 
rakto lietuvių tautos gyvybei ginti, lietuvių tautos vardui 
išlaikyti. Kada gi tikrai sudrebės Amerikos lietuvių — 
visuomenės ir jos vadų — sąžinė taip stipriai, kad susida
rys tikrai galingas kūnas, kurs sėkmingai vadovaus kovai 
už gyvą lietuvį, už vienos seniausių pasaulyje tautų išli
kimą, už Kęstučio, Vytauto, Valančiaus, Daukanto, Mairo
nio, Kudirkos, Basanavičiaus, Jakšto, Vaižganto šalį, už 
mūsų tėvų žemę?

Tokią kovą leidžia Atlanto Čarteris. Tai įsako Ketu
rios Laisvės. Tokį darbą užtikrina garbingoji Jungtinių 
Amerikos Valstybių Daugiažvaigždė Vėliava. To tikrai no
ri ir tūkstančiai lietuvių motinų pagimdytų karių, šiandie 
garbingai esančių Dėdės Šamo karinėse pajėgose.

A.A. VYSKUPAS JUOZAS KUKTA
1942 m. birž. 6 d. žiaurus 

ir galingas valdovas — mir
tis išplėšė lietuvių tautai 
brangų ir daug užsipelniusį 
vyrą — a.a. vyskupą Juozą 
Kuktą.

Velionies visas gyvenimas, 
darbuotė, vargai ir džiaugs
mai buvo tampriai sujungti 
su jo numylėta ir gražia Lie
tuvos sostine — Vilniumi ir 
Vilnija.

Vilnijoj išvydo (1873 m. 
vasario 3d.) šį pasaulį. Vil
niuje ėjo mokslus ir čia 1898 
m. gruodžio 31 d. buvo į ku
nigus įšventintas. Savo gy
venime vos tik vieną kartą 
buvo apleidęs Vilniją, ir tai, 
palyginus neilgam, išvažiuo
damas į Petrapilio Dvasinę 
Akademiją studijų pagilinti.

Vyskupo pirmoji vieta bu
vo — graži visame katalikiš

kame pasaulyje — Aušros 
Vartų šventovė. Vilniaus lie
tuviams iškovojus pirmą, o 
kartu seniausią Vilniuje šv. 
Mikalojaus bažnyčią — a.a. 
vysk. Kukta liko jos klebo
nu. Pirmojo pasaulinio karo 
metu matome jį Visų Šventų 
parapijos klebonu.

Velionis už savo toleran
tiškumą, taktiškumą, būdo 
švelnumą ir gilią dvasinę 
kultūrą buvo visų Vilniaus 
miesto lietuvių ir nuosekles
nių lenkų mylimas ir gerbia
mas. Vilniaus vyskupijos ad
ministratorius kun. K. Mich
alkevičius, giliai įvertinda
mas uolaus kunigo darbuotę 
žmonių dvasinei gerovei, ne
žiūrint į velionies anais lai
kais labai nepopuliarų Vil
niaus bažnytinės valdžios 
viršūnėse aiškų patriotingu- 
mą, pašaukė kun. Kuktą į 
Vilniaus Kapitulos sąstato 
narius. Tai buvo vienintelis 
lietuvis aršių lenkomanų Ka
pituloje.

A.a. vysk. Kukta nesitenki
no zokristijos sienomis. Jis 
matė plačią ir apleistą lietu
vybės atžvilgiu Vilniaus 
krašto dirvą. Per ištisus me
tus — ne dėl garbės, pigaus 
populiarumo arba atlygini
mo — dirba ne visada dėkin
gą visuomeninį darbą. Jo vi
suomeninė veikla buvo labai 
įvairi. Jis įsteigė Vilniaus 
miesto lietuvaitėms tarnai
tėms šv. Zitos draugiją ir jai 
ilgai ir sėkmingai vadovavo. 
1915 m. susidarius lietuvių 
Komitetui Nukentėjusiems 
dėl karo šelpti, matome jame 
aktyviai veikiantį ir a.a. vys
kupą Kuktą, o nuo 1918 m.' 
iki 1922 m. einantį sunkias to 
komiteto pirmininko parei
gas. Minėto komiteto veikla 
buvo plati: nuo labdaros iki 
švietimo, nuo švietimo iki at
bundančio Lietuvos sąjūdžio 
ir gynimo lietuvių teisių 
prieš skaudžią lenkų okupa
cijos leteną. Jis buvo taipo
gi ir didžiosios (Subačių gat
vėje) našlaičių prieglaudos 
ir bendrabučio globėju. Tas 
bendrabutis išauklėjo ir iš
mokslino žymų skaičių mo
kytojų, daktarų, advokatų, 
kunigų ir kitos profesijos in
teligentijos kadrus, labai rei
kalingus Vilnijai ir nepri
klausomai Lietuvai.

Velionis politiku nebuvo ir 
politikauti nemėgo.Tas „dar
bas” visai netiko jo švelniai 
sielai. Politikauti nemokėda
mas drąsiai ir nenuilstamai 
mokėjo ginti lietuvių teises 
Vilniaus krašte prieš bažny
tinės valdžios teisių siaurini- 
mus lietuviškose parapijose, 
prieš lenkų okupacinės val
džios persekioji mus, ir 
skriaudas. Už griežtą 1917 
m. pasisakymą prieš Vil
niaus lenkų imperializmą a. 
a. vysk. Kukta su keliais ki
tais kunigais buvo vyskupi
jos administratoriaus kun. 
K. K. Michalkevičiaus su
spenduotas ir be vietos pa
liktas. Skaudus ir neteisėtas 
lenkomano elgesys nepalau
žė velionies dvasios ir visai 
nepakenkė jo ateities darbui. 
Lenkų okupacinė valdžia ne
galėjo pakęsti jo tolimesnės 
veiklos ir įtakos. 1922 m. į- 
metamas į Lukiškių kalėji
mą ir, galop, tais pačiais 
metais, su kitais 32 lietuvių 
ir gudų veikėjais, ištremia
mas į nepriklausomą Lietu
vą.

Nepriklausomoje Lietuvo
je a.a. kan. Kukta apsigyve
no Kaišiadoryse, eidamas 
Vilniaus diecezijos dalies, es
ančios nepriklausomos Lie
tuvos ribose, administrato
riaus pareigas. 1926 m. su
tvarkius Lietuvos Bažnyčios 
provinciją, velionis šv. Tėvo 
buvo pašauktas vienos iš 
naujųjų vyskupijų — Kaišia
dorių — ganytoju.

Nedidelė Kaišiadorių vys
kupija, karo nualinta, yra 
garsi istorinėmis ir tautinio 
atgimimo vietovėmis, gražio
mis apylinkėmis. Kuriant 
naują vyskupiją, turėjo la
bai sunkias sąlygas: nei pa
talpų, nei katedros, nei pa-

“BE TĖVYNĖS BRANGIOS 
J. Aisčio

NAUJA EILERAŠCIŲ KNYGA

99

222

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

KAINA —40 CENTŲ

Kreipkitės į 

’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJĄ

South Ninth Street Brooklyn, N. Y.

„Pilnas d i s k u s a v i mas 
Jungtinių Tautų taikos sie
kių yra galingas ginklas ka
rui laimėti” — pasakė Elmer 
Davis, Karo Informacijų 
Ofiso direktorius, išleisda
mas knygutę „Keturios Lais
vės.”

Knygutė, išleista Atlanto 
Čarterio sukakties savaitėje, 
paaiškina būtinas laisves, 
dėl kurių Jungt. Tautos ko
voja.

„Mūsų darbas yra laimėti 
šį karą ko greičiausiai,” p. 
Davis sakė. „Bet milžiniškos 
pastangos yra reikalingos 
karui laimėti ir laimėjimas 
greičiau įvyks, jeigu Ameri
kos žmonės pilnai supras ob
jektyvus, dėl kurių jie kovo
ja. Mes ne tik kovojame 
prieš ką nors, bet už ką — 
už laisvą pasaulį tiems žmo
nėms, kurie, kaip Valstybės 
Sekretorius sakė, supranta 
„jog laisvei išlaikyti turime 
kovoti, kentėti ir mirti už 
ją . . . ” „Keturios Laisvės” 
ir diskusijos, kurios seks, 
bus naudinga geresniam su
pratimui to pasaulio, kokį 
mes stengiamės įsteigti.”

Ašies tautos, sako knygu
tė, „žada pasaulį, kuriame 
užkariauti žmonės užbaigs 
savo dienas tarnaudami savo 
ponams.” Jungt. Tautos, ji 
sako, „planuoja pasaulį, ku
riame žmonės tiesiai stovi ir 
laisvai vaikščioja, laisvi ne 
nuo visų žmoniškų rūpesčių, 
bet laisvi nuo baimės despo
tiškų jėgų, laisvi išsivystyti 
kaipo individai, laisvi vesti 
ir sutvarkyti savo reikalus.”

„Mes ir mūsų alijantai,” ji 
sako, „šiandien kovojame ne 
tik apginti garbingą praeitį, 
seną karinį šauksmą ir įsiti
kinimus, bet įvykdyti gar
bingesnę ir pilnesnę ateitį. 
Kovojantieji vyrai grįždami 
iš karo nebus patenkinti tik 
užtikrinimais nuobodaus 
saugumo — jie tikės rasti 
darbo ir naudingą gyveni
mą.”

Kalbant apie keturias lais
ves, OWI knygutė sako:

Kalbos Laisvė: „Laisvai 
gyvenąs žmogus turi atvirai 
kalbėti: sustabdyki jo laisvą 
kalbą — jis viskuom bus ne
patenkintas. Laisva valdžia 
realistiškiausia valdžios rū
šis, nes ji ne tik pripažįsta, 
kad žmogus gali protauti, 
bet jis turi teisę pareikšti 
savo nuomonę.”

Tikėjimo Laisve: 
susijungusios tautos
tarpe kurių visos didžios re-

,Mes, 
kare;

i

1 i g i j o s reprezentuojamos, 
matome džiaugsmingą taiką, 
pagal kurią visos rasės tikės 
į žmogų, jo neliečiamą dva
sią ir į įvertinimą gyvybės.”

Laisvė Nuo Skurdo: „Kai 
kurios vietos pasaulyje kai 
kurį istorijos laiką džiaugėsi 
gerlaikiu, bet jų vietinė ge
rovė įvykdyta nuskriaudimu

kitos vietos, kuri buvo nu
alinta ir karas visada vi
siems grasino. Dabar, indus
triniai pakeitimai pereitų 
150 metų ir naujos viltys, 
pareikštos Jung. Tautų žo
džiuose, davė prasmę žo
džiams „laisvė nuo skurdo”; 
ta laisvė ne tik galimas, bet 
reikalingas daiktas.

Laisve Nuo Baimės: „Už- 
puolingas karas, staigus gin
kluotas puolimas, slapta po
licija — ant visados turi būti 
išnaikinti . . . tai pirmas žy
gis išlaisvinti žmones nuo 
baimės, įsteigti taikų pasau
lį, kuris negali savęs sunai
kinti. Tą galima atlikti tik 
nuginkluojant agresorius ir 
neduodant jiems vėl ginkluo
tis. Paskutinį kartą mes juos 
nuginklavome, bet jie nebu
vo ilgai nuginkluotais, šį 
kartą tikrai bus nuginkluo
ti.”

Šią knygutę galima gauti 
iš Office of War Informa
tion, Washington, D. C.
Office of War Information.

Baltimore, Md
Graži Lietuvos Karalien
Jos vardas — švč. Pan 

Marija, Motina mūsų. Ii 
visi esame Karalaitės sūl 
ir dukros. Norėdami būti 
ri vaikai, mylėkime Mari 
žemę Lietuvą, o meilei 
reikšti ir Jos šventam v 
dui įgyvendinti savo tau 
čių širdyse — aukokime k 
dien šv. Rožančiaus tris d; 
ar vieną — nuo Marijos V 
do šventės iki kitų metų 
dienos; kad tai gražiai ; 
ralienei, savo Motinai, 
puoštume garbės vartus ■> kalbant apie Di- 
kelią į Marijos žemę — I įo pabaigą, matėm 
tuvą. Mūsų viltis daug išk ‘ 
kintai brangiai Lietuvai 
Mariją, kuri išmelš pas I 
va pasigailėjimo, kad b 
išlaisvinta iš pagoniškų ] į šūvių ūžimus, . 
kliu Marijos žemė Lieti .^pasaulis bu- i 
Nebūsime verti tėvynme įje sferoje, gyve- i 
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IDA MES JUC
įėjome suaugusius

karius gatvėmis 
st stoties link, jau- 
įžiaugsmo nerimą 
£ubėjimą, klausė-

jUŪsij pasaulis bu

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Žmonės, kurie nepaisė į- 

spėjimų tokių vyrų, kaip L. 
Henderson ir D. Nelson, kad 
civiliams gresia ilgas, sun
kus įvairių trūkumų laikas, 
pamatys tų įspėjimų išsipil
dymą.

Šalis ligi šiol vartojo reik
menis gerųjų 1941 dienų, 
prieš pakeitimą industrijos 
programos. Išskyrus gumos, 
cukros ir gazolino trūkumus, 
galima sakyti, kad papras
tas suvartotojas dar karo 
nejautė. Neilgai taip bus. Di
delis spaudimas ateina. Žen
klai kasdien pasirodo.

Karo Produkcijos Taryba 
išleido du įsakymu, kurių še
šėlius jau matome. Vienas į- 
sakymas praneša, kad „nėra 
pakankamai būtiniems rei
kalams” plieno, cinko, daug 
rūšių medžio ir daug kitos 
medžiagos. Kitas įsakymas 
sustabdė darbą 85 viešos pri
vatinės jėgos projektuose 
šalyje.

Ką tas reiškia? Pirmas į- 
sakymas reiškia, kad ta me
džiaga nebus skiriama civi
linei industrijai, nepaisant, 
kaip svarbūs tie produktai 
yra civiliams. Jeigu nerasi
me pavaduotojų nebus gali
ma gaminti reikmenių, ku
rioms ta medžiaga reikalin
ga. Antras įsakymas reiškia, 
kad liuksusinis jėgos varto
jimas bus draudžiamas ligi 
karo pabaigos ;WPB žodžiais 
— „negalima prezervuoti ap
tarnavimo standardų” ir 
„civiliai turės pakęsti nepa
togumų ir pasiaukojimų.” 
„Turi” taip būti. Tą žodį mes 
visi gerai pildysime per ilgą 
karo nesmagumų žiemą.

kraščių Sargybos mokestį už 
pastovią arba laikiną tarny
bą.

vardo, jei šįmet neprisidfc 
me prie kalbėjimo mili 
dalių šv. Rožančiaus už 
tuvą. Kalbėkime visur — 
savo kambaryje, ar poils 
ir einant į darbą. Sąžini gį ]aįiau rūpėjo 

ifkliuko likimas, po 
iresnis brolis, supy
lė didelį triukšmo

■jovė nelietė mūsų.
<nis pasibaigus ir 1 

ž I jrome kokius „rim- 1
jnus, surištus su 
nykiais, tai vis tiek i

maldą dangaus angelai 
skaičiuos.

Tegu auklėja Lietuvai 
dus gražios Karalienės fjbaryje, išnešė jį į 
das! .............. ..

I 
t

kankamai kunigų. Daug lai
ko ir tikrai didelių pastangų 
reikėjo, iki pastatė vyskupo 
rūmus, išbaigė ir papuošė 
katedrą, įsteigė kapitulą ir 
sutvarkė naująją dieceziją.

Baigęs darbus, netikėtai 
paliko šį pasaulį ir numylė
tą Lietuvą, dėl kurios visą 
gyvenimą dirbo ir kentėjo. 
Užgeso Bažnyčios ir Tautos 
pažiba . . .

Šiandien Kaišiadorių vys
kupija, o su ja kartu ir vi
sa Lietuva, su nusvirusia 
galva ir ašarotom akim sto
vi nuliūdus prie brangaus 
kapo aukštos doros kunigo, 
visuomenininko, kovotojo dėl 
lietuvių teisių, kalinio, trem
tinio, veiklaus patrioto.

„Amžiną atilsę duok, Vieš
patie, jam!”

Dr. K. Gečys. (KVB)

z

Amerikiečiai jau padvigu
bino pirkimą karo bonų, bet 
jie nepasiekė Iždo Departa
mento kvotos. Valdžios eko
nomistai sako, kad jie dau
giau turės pirkti, jeigu in
fliacija nebus išvengiama.

Nuo sausio 1 d. bonų par
duota už $5,400,000,000. Iždo 
Departamento Sekretorius 
sako, kad per tris mėnesius 
pardavimai bonų nepasiekė 
paskirtos kvotos.

Infliacijos atžvilgiu, svar
bu iš kur pinigai paeina. Val
džios ekonomistai nurodo, 
kad jeigu perki $100 boną pi
nigais, kuriuos vistiek bū
tum taupęs, tai neprisidedi 
prie infliacijos kovos. As
mens dalyvauja toje kovoje, 
jeigu į karo bonus deda pini
gus, kurie būtų praleidžiami 
dėl kokių reikmenų.

Pakraščių Sargyba prašo 
daugiau vyrų prisidėti prie 
jos laivų sargybos jūrose. 
Siųskite laišką į Coast Guard 
Sailing Vessel Committee c/o 
New York Yacht Club, 37 W. 
44th St., New York City.

Priimti vyrai bus prisai- 
kinti, turės pilną militarinį 
stovį ir gaus reguliarų Pa

Taupymas visokių atlieka
mų daiktų yra būtinai reika
lingas darbas. Kiekvienas 
žmogus šioje šalyje turi tai 
suprasti. Ašis lig šiol varė 
savo karo mašiną tik atsar
giu ir nepertraukiamu tau
pymu. Amerika — Jungt. 
Tautų arsenalas — tiek daug 
visko reikalauja, kad mes 
galime pagreitinti pergalę 
tik sukoncentruotu ir visą 
tautą apimančiu vaju.

Šalis būtinai reikalinga 
geležies laužo, vario, misin- 
gio, cinko, aluminijaus, švi
no, gumos, virtuvės riebalų, 
skudurų, virvių ir t.t. Tai tik 
kelios medžiagos, kurias rei
kia taupyti. Neturime pa
kankamai žalios medžiagos, 
tad esame priversti rinkti se
ną.

VISKAS REIKALINGA! 
Metalo laužas būtinai reika
lingas nuo senų automobilių 
iki išsinešiojusios saugiosios 
spilkutės. Peržiūrėkime savo 
kambarius, darželį, įrankių 
vieteles, ūkius, garažus, skie
pus ir visas kitas vietas, kur 
tik laikomi visokį seni daik
tai. Paveskime atliekamus ir 
nevartojamus daiktus karo 
pastangoms.

Bet rinkti jų negana. Rei
kia tą medžiagą įteikti 
„junkmonui,” kuris už ją už
mokės pagal svorį, arba gali
ma ją paaukoti savo apylin
kės rinkimo stotims arba 
labdarybės tikslams. Visų 
mūsų pareiga pagreitinti 
pristatymą šio svarbaus me
talo į tinkamas vietas atjau
ninimui.

Office of War Information.

APLANKE KARIUS

New Yorko arkivyskupas 
Spellman, karo kapelionų vir 
šininkas, aplankė net 92 J. 
A. V. kariuomenės stovyklas 
ir matėsi su 300 karo kape
lionų. Kelionę atliko lėktuvu.

Anglijoje susiorganizavo 
krikščioniškos idėjos draugi
ja, su katalikų vyskupais 
prieky, Europoje nuo karo 
nukentėjusiems šelpti. Prie 
draugijos prisidėjo ir žydai.

TRŪKSTA SLAUGIŲ

_______

Kun. L. J. Mendelis su 
žo iš atostogų; pailsėjęs d 
giau turi jėgų darbuotis 
rapijos reikaluose.

Šio mėnesio pradžioje 
rė Agota Abromikienė ( 
romaitienė). Palaidotai 
sėjo 4 d.

imi vokiečių išėji- 
įčiuvos žemės.
a, kai aušo Lietu- 

c š ir nepriklauso
mas, mes iki pietų 
įsu mama ir visais 
sičiais vyresniai- 
jmus pagaliau iš
dėlį ar prie pat na-

n

. mums į gryną orą 
aro lėles. Dėl nė
jo ir ypač dėl kaž- 

avouauA o judėjimų,
nuolis Antanas Draigini; ’ ne^’

Rugsėjo 6 d. įvyko SLI 
13 kuopos susirinkimas, 
la, kad mažai narių at 
buvo atsilankęs svečias

Worcester, Mass. Jis ■; 
pareiškė gilaus pasigai 
mo, kad jaunimas taip 
jautrus lietuviškai veikli

a vėlų popietį, sau- 
minkštėjo vyres- 
Jpsojus, aprimus 

aplankyti klel ■M išleidoTeko „p,____ d _ ,,
kun. J. Lietuvninką šv.į Pažaisti lauke. Bet 
nietės ligoninėje. Jis turi šą griežtą įsaky- 
ties pasveikti. Prašė į ^gsnelio negalima 
melsti jo intencija. Nori 
goninėje, bet vis domisi; 
tuvos padėtimi. (

sę. Vienas kitą tu- 
i vienam iš mūsų 
Ė kiemo vartų, 

uėl pakviesti į vi-

Bridgeport, Com .or 7 , $ dar man, sesu-
_ _. , v T . sniam broliukui,

^tvarkyti su Iš
dėtame kiemo 

itaip Eliutė, jau- 
aimynų dukrelė,

Rugsėjo 6 d. šv. Jurgic 
rapija susilaukė naujo v 
ro, kun. A. J. Zeneviči 
Parapiečiai sveikina n; 
vikarą ir linki sėkmi
darbuotės; jie taipgi 
geriausios laimės išv 
šiam vikarui kun. P. P. i 
lonui.

Rugsėjo 6 d. Bridgep į baigėme įsi- 
miestas atidarė Victory J®1, žaidimui, 
jų bonams platinti. Atid^,Pne vartelių, 
me dalyvavo net pašau ^s_avū didžiu-

1 namai stovėjo 
'š nuo mūsų, o 
šoje ji stovėjo 
<prieš kiemą, ku-

miestas atidarė Victory l2^. žaidimui.

bietė, kad mesžvaigždės iš Hollywood, 
Ann Rutherford, Vir; 
Gilmore, Charles Laug 
Visi gabūs kalbėtojai, 
riuos tūkstantinė minia 
nių po kalbų pasveikint ^ išeiti iš kie- 
Darbininkai įteikė laivai drauge žais- 
brangią dovaną — lėk '^atbėgti, 
šimto tūkstančių dolerių jos nuspren- 
tės; lėktuvas pavadi ^ymo nusisku- 
„Spirit of Bridgeport’ 
du.

Amerikos ginkluotosioms 
pajėgoms reikia 66,000 slau
gių. Brooklynui paskirta 
kvota—1,015 slaugių. Deda
mos visos pastangos tokiam 
skaičiui savanorių slaugių 
gauti.

Rugsėjo 2 d. Bossert vieš
butyje įvyko susirinkimas, 
kuriame svarstyta, kaip gau
ti armijai ir laivynui dau
giau slaugių. Ištekėjusios ir 
vyresnio amžiaus slaugės , vanai as i 
kviečiamos grįžti į ligonines. Į naudai-,

išminus griežtą 
M jai trumpai 
Šmes nei žings-

■^ri drauge žais-

tasty, nes lėlių 
' tyivo nebaigti 

visos lėlės pa-
.. . .

H sutarėm 
hokyklą.” Ir 

taip tik turė- 
•^skrynelę naujų 
■^tetulė rūpės

Orui atvėsus, jaunimai visos tinkamai 
retų pradėtis organizuo 
parapijos chorus, kaip 
mažųjų, taip iki suaug 
jų. Kurie tik jaučiasi 
balsus ir galį dainuoti 
giedoti, kviečiami prisii 
ti prie parapijos choro x- b • 
žiūrint, kad ir iš kitur yDęS * 

atvykę. Muz. A. Stanii
turėjo būti 

'’tai mokyklai,
kas žada pradėti mokyt Wtoneįjjo: 
kią operetę .Jaunime, i / ,J. bą! Tėvai turėtų pas ŽH !3e k°k* 
kad in dnkrniėa ta ritn' J “P EI1Ute 

musų ir, dė
dules lėles ša-

Parapijos 40 vai. atl :^ausė,

kią operetę .Jaunime, į '.tari lėlė kokią

kad jų dukrelės ten eitiŲ 
reikia.

^mūsų ir, dė-

, -------ša-

prasidės rugsėjo 20 d. 
sumą. Klebonas jau pn ■ 
ir kvietė rengtis.

^iine.
H kad 

Rūkyklą, kad 
5 stato suo-

ren-

Netrukus bus rengia,^ė, kad jo- 
vakaras Raudono Kryįa '• didžiausios, 

Trojos, čia ir 
1 Jnėjom Eliu- 
1^ negali bū*5
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ms grasino. Dabar, indus- 
niai pakeitimai pereitų 
D metų ir naujos viltys, 
reikštos Jung. Tautų žo 
tuose, davė prasmę žo 
iams „laisvė nuo skurdo"; 
laisvė ne tik galimas, bet 
kalingas daiktas.
Laisvė Nuo Baimės: „Už- 
olingas karas, staigus gin- 
lotas puolimas, slapta po- 
ija — ant visados turi būti 
taikinti ... . tai pirmasžy- 
1 išlaisvinti žmones nuo

npaali co vm nunai DA MES JUOKĖMĖS Iš JOSkuris negali savęs Simai- 
iti. Tą galima atlikti tik 
ginkluojant agresorius ir ‘^ĮjTdėjome suaugusius 
duodant jiems vėl ginkluo- Jy ‘ kalbant apie Di- 
. Paskutinį kartą mes juos ro Pabaigą, matėm 
ginklavome, bet jie nebu- M kariu® gatvėmis 

ilgai nuginkluotais. afejU ?toties link, jau- 
rta tikrai bus nuginkluJ *' dz!a.u?sm0 nenmą 
, 0 klju įkubejimą, klause-

, .. Neįtinku šūvių ūžimus,
šia knveute galima mb mūsų pasaulis bu.

koje sferoje, gyve- 
•ovė nelietė mūsų, 
įams pasibaigus ir 
vome kokius „rim
šinius, surištus su 

mJ,' vykiais, tai vis tiek 
lėlės labiau rūpėjo 
rkliuko likimas, po 
resnis brolis, supy- 
er didelį triukšmo 
mbaryje, išnešė jį į 
tegu vokiečių išėji

nt lėtu vos žemės.

BUTO ĮRENGIMAS

. Paskutinį kartą mes juos ; 
ginklavome, bet jie uebu- JJį 
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rtą tikrai bus nuginkluoja

Šią knygutę galima gauti 
Office of War Infonna-^' 
n, Washington, D. C. 
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mejį
daliiįi

savoį
ireįj

įsčių Sargybos mokestį už 
stovią arba laikiną tarny- dus p. 

das!

Taupymas visokių atlieka- 
į daiktų yra būtinai reika
las darbas. Kiekvienas 
ogus šioje šalyje turi tai 
prasti. Ašis lig šiol varė 
zo karo mašiną tik atsar- 
i ir nepertraukiamu tau- 
mu. Amerika — Jungt. 
utų arsenalas — tiek daug 
ko reikalauja, kad mes j mums į gryną orą 
ime pagreitinti pergalę 13 fe savo lėles. Dėl ne

sukoncentruotu ir visą la, į oro ir ypač dėl kaž- 
itą apimančiu vaju. buvoc tmišimų, judėjimų, 
Šalis būtinai reikalinga duoIš 
ežies laužo, vario, misin- Wortf|> 
>, cinko, aluminijaus, švi- part 

gumos, virtuvės riebalų, mo. k
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^Bc lą, kai aušo Lietu- 
ės ir nepriklauso
mas, mes iki pietų 

su mama ir visais 
pančiais vyresniai- 

romt i mus pagaliau iš- 
idelį ar prie pat na- 
ną pažaisti, o ypač

rapiĮs

rėk.

sėjo!:

u antrą dieną neiš- 
,laisvę,” į kiemą ir

tu vėlų popietį, sau- 
įdurų, virvių ir t.t. Tai tik jaute, suminkštėjo vyres- 
ios medžiagos, kurias rei- jsypsojus, aprimus 
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lkit ėjus dar man, sesu- 
inesniam broliukui, 
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JISKAS REIKALINGA! 
talo laužas būtinai reika
las nuo senų automobilių 
išsinešiojusios saugiosios 

Ikutės. Peržiūrėkime savo 
nbarius, darželį, įrankių 
teles, ūkius, garažus, skle- 
3 ir visas kitas vietas, kur 
laikomi visokį seni daik-

. Paveskime atliekamus ir pam. 
vartojamus daiktus karo^ 
stangoms. x
3et rinkti jų negana. Rei- 

tą medžiagą įteikti 
nkmonui,” kuris už ją už- 
kės pagal svorį, arba gali- 
ją paaukoti savo apylin-

1 rinkimo stotims arba 
darybės tikslams. Visų jq 
sų pareiga pagreitinti me 
statymą šio svarbaus me- žvaigž5 
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ii prieš kiemą, ku- 
»s jau baigėme įsi- 
Igėsniam žaidimui. 
>ėgus prie vartelių, 
dė dvi savo didžiu- 
ir kvietė, kad mes 
iume į jos verandą 
I Atsiminus griežtą 
lakymą, jai trumpai 
kad mes nei žings- 
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SVEIKATA

illman, karo kapelionų vir 
inkas, aplankė net 92 J. 
V. kariuomenės stovyklas 
natėsi su 300 karo kape
lų. Kelionę atliko lėktuvu, 
inglijoje susiorganizavo 
<ščioniškos idėjos draugi- 
su katalikų vyskupais 
jky, Europoje nuo karo 
lenkėjusiems šelpti. Prie 
ugijos prisidėjo ir žydai.

ar buvo nebaigti 
ir ne visos lėlės pa
ne visos tinkamai 
3. Mat, sutarėm 
ėlių mokyklą.” Ir

TRŪKSTA SLAUGIŲ

merikos ginkluotosioms 
šgoms reikia 66,000 slau- 
Brooklynui paskirta 

ta—1,015 slaugių. Deda- 
s visos pastangos tokiam 
ičiui savanorių slaugių 
ti.
ugsėjo 2 d. Bossert vieš
oje įvyko susirinkimas, 
iame svarstyta, kaip gau- 
irmijai ir laivynui dau- 
i slaugių. Ištekėjusios ir 
jsnio amžiaus slaugės vas*' 
.čiamos grįžti į ligonines.Įnaut^
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i suolai mokyklai, 
sesute dar nespėjo- 

voti, kuri lėlė kokią 
dėvės, kaip Eliutė 
jo prie mūsų ir, dė- 

įąj T) didžiules lėles ša-
įjįjįjį įkių, užklausė, kokį

nes žaisime.
inus jai, kad ren
is į mokyklą, kad 
I jau stato suo- 
>jau pasiūlė, kad jo- 
l, kaip didžiausios, 
; mokytojos. Čia ir 
is. Įrodinėjom Eliu- 

^gos lėlės negali būti
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mokytojos, nes negražiai ap
rengtos, nenupraustos. Eliu
tė vis užsispyrusi reikalavo 
joms mokytojų vietos ir ga
na.

Pro šalį praėjusi teta gir
dėjo mūsų ginčus ir sugrįžu
si pasiūlė mums, kad Eliutės 
lėlės gali būti „motinoms,” 
kurios kitas lėles nuves į mo
kyklą ir jas pasitiks. Tuo 
baigėsi ginčai ir visos paten
kintos tęsėme savo darbus 
tolyn, kaip staiga, kaž kur 
netoliese, pasigirdo granatos 
sprogimas, keli šūviai.

Tuo pačiu išgirdome ir 
Eliutės vyresnio brolio Benio 
balsą, raginantį Eliutę bėgti 
į namus. Išsigandusi trenks
mo ir šūvių, Eliutė sugriebė 
lėles į glėbį ir jau buvo neto
li vartų, kai vėl kaž koks 
sprogimo trenksmas atlėkė 
staiga. Eliutė prispaudė abe
jomis rankytėmis savo lėles 
prie namo sienos, apgaubusi 
jas lyg nuo pavojaus ir pasi
leido graudžiai verkti. Ir jos 
brolis verandoje, ir mes trys 
kieme, pradėjome juoktis iš 
jos, raginome bėgti į kitą 
gatvės pusę, bet Eliutė nesi
liovė verkusi, nors aplinkui 
buvo vėl ramu.

Pagaliau, Benis atbėgo jos 
paimti ir gerokai erzindamas 
ją nusivedė į namus, šią sce
ną atpasakojome visiems na
miškiams ir dažnai paerzin
davome Eliutę, kaip ji apsi
kabinusi savo lėles graudžiai 
ašarojo. Po kelių metų, pra
dėjus. lankyti mokyklą, vis 
dar prisimindavome tą įvykį.

Laikui bėgant, likimas 
perskyrė mus visus, anos 
dienos žaidėjus. Tik po ke
liolikos metų, sugrįžus man 
vėl aplankyti tuos kadaise 
mažomis kojelėmis išvaikš
čiotus takus, šventoriuje 
mama netikėtai atkreipė ma
no dėmesį į aukštą, liekną, 
tolėliau einančią moteriškę, 
pastebėdama, kad tai Eliutė. 
Vos pažinau, nes buvo labai 
išaugusi ir gerokai pasikei
tusi. Ji ėjo ne viena, vedėsi 
gražų 3 metų sūnelį. Sužino
jau, kad ji baigusi gimnaziją 
tuojau ištekėjo už pradžios 
mokyklos mokytojo ir da
bar gyvena provincijoje, jo 
ūkyje, netoli nuo mokyklos, 
kurioje jos vyras dėsto.

Norėjau ją pasivyti, pasi
kalbėti ir drauge pajuokauti 
apie tą kūdikystės sceną. 
Tuo momentu buvo nepato
gu, maniau susitiksianti ją 
vėliau, kas, deja, neįvyko. 
Nors mama tikrino, kad 
Eliutė juokais vis prisimin
davo anų laikų incidentą.

Kambarių sutvarkymas, 
jų papuošimas visuomet pa
rodo moters skonį, jos gabu
mus, jos darbštumą ar visiš
ką nesugebėjimą. — Kokia 
šeimininkė, tokia ir namų 
tvarka, — dažnai pasako ne 
vienas. Jei kas nors pastebi, 
kad tos ir tos namuose labai 
jauku, tai dar nereiškia, kad 
jos namų baldai yra vėliau
sios mados, kad durų ir lan
gų užuolaidos parinktos 
brangios medžiagos. Tikrai 
jauku yra ten, kur kiekvie
name kambaryje rasime pui
kią tvarką ir visuomet ką 
nors skirtingą, ką nors indi
vidualaus, ko niekur kitur 
nepastebėsime; pats sutvar
kymas, spalvų parinkimas, 
smulkūs papuošalai yra gry
nai šeimininkės skonis pa
daras, o ne tik todėl, kad ki
tur taip matė, vadinasi, ko
pijavo.

Dažnai pasitaiko, kad įė
jus į kambarį tuojau jauti 
kažkokią šaltą to kambario 
nuotaiką. Baldai gali būti ir 
patys brangiausi, bet dau
giau jauti baldų 
lango atmosferą, 
kių namų.

Buto įrengime
turi pasireikšti asmenybė tų 
žmonių, tos moters, kuri tuo
se namuose gyvena, kuri vis
ką juose tvarko. Didelė mūsų 
moterų dauguma nepasinau
doja tuo malonumu, kuris 
kyla iš pasitenkinimo sukū
rus ką nors individualaus, 
savito, net grynai tautiško.

Ir tokiuose butuose, ku
riuose nepasireiškia siela, in
dividas, greit darosi nuobo
du, lyg tarytum kažkas er
zintų nuotaiką.

kia atsidėjimo, noro padir
bėti, ir gerai pažinti savo 
skonį. Taip pat reikia atsi
kratyti tos baimės, kad štai 
aš neturiu tiek lėšų įvai
riems daiktams nusipirkti. 
Daug ko originalaus ir sko
ningo galima padaryti iš an- 
tra-rankių daiktų, iš senes
nių, bei visai pigių medžiagų. 
Jei koks daiktas, užtiesalas 
gražiai ir skoningai atrodo, 
niekam nesvarbu ar tai kaš
tavo tik keli centai ar kelios 
dešimts dolerių. Juo 
žiuojamasi vistiek.

gra-

krautuves 
negu jau-

visuomet

Namai kaip palocius
Ne visos galime turėti 

puošnius namus, įvairias pa
saulines retenybes juose, bet 
kiekviena galime savo kuk
lius namelius, kuklų butą pa
daryti kaip palocių. Tik rei-

Svarbu patogumas
Namų šiltai atmosferai 

reikalingas jaukumas, bet 
reikia nepamiršti ir patogu
mų. Reikia atsiminti, kad 
statant baldus reikia žiūrėti 
ir patogumo, patogumo sau, 
patogumo kitiems šeimos na
riams. Namų tvarka yra ta
da pilnai patenkinanti, kai 
aplinkui yra jauku, praktiš
ka ir patogu.

Ne visuomet supirkti sun
kūs ir brangūs baldai „vi
sam amžiui” yra praktiška. 
Daug keblumų susilaukiama, 
jei tenka kraustytis į piges
nes, mažesnes patalpas. Tik 
todėl, kad daug už juos ka
daise sumokėta, darosi kur 
kas sunkiau nuo jų atsiskir
ti, kai jie perdaug pasensta, 
atsibosta. Išlaikyti vidurys 
— geriausiai patartina.

Kalbant apie patogumą, 
nereikia suprasti, kad kam 
kas patinka, ten ir palieka 
kur patinka. Iš tokių neva 
patogiai išmėtytų daiktų pa
sidaro 
kingi 
nebus
tekus į netvarkingai laiko
mus namus, žmogus nori ko 
greičiausiai išsinešdinti ir 
kitam kartui jie nebevilioja 
ir nuoširdžiai nekviečia ta
vęs užeiti.

netvarka. O netvar- 
kambariai niekuomet 
jaukūs, skoningi. Pa-

Laimutė.

^ujoldiA, SvaikcL Minčių Žiupsnelis
Padėkok už 12

Mokytojas — Kaip gražu, 
Onute, kad tu man atnešei 
dovanoms gražius aštuonius 
obuolius. Kai sutiksiu tavo 
motutę, būtinai ir jai 
kosiu.

Onutė — Jei dėkosi 
mamytei už aštuonis
liūs, tai būk toks malonus 
ir padėkok jai už dvylika.

pade-

mano 
obuo-

Ant stalo guli iš pavergtos 
Lietuvos balto popieriaus 
laiškelis, pasiekęs mane per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių. 
Keletas žodžių: „Eliutė su 
dviem mažais vaikučiais ru
sų okupacijos metu ištremta 
į Sibirą, be pinigų, be šiltes
nių rūbų. Gelbėk.” Pasirašęs 
„Benis,” Eliutės brolis.

Žiauri tikrovė prieš akis. 
Rodos, matau Eliutę tremti
nių prigrūstame gyvulinia
me vagone: vienu vaikučiu 
rankoje, kitas įsikibęs į jos 
sijoną. Glaudžia ji juos prie 
savęs . . . Pats skausmas di
desnis už ašaras! Viena su 
mažyčiais vežama iš gimto
jo krašto, mylimos Lietuvos, 
į svetimąjį, šaltą Sibirą, ve
žama didžioms kančioms, 
skurdui.

Čia vėl tolimas kūdikystės ................. —
dienų vaizdas gyvai sukasi tremtieji . . 
aplink, tarytum dar skamba)

Pasveikino
Motinai kalbant su pieni

ninku, įėjo jos maža dukre
lė, kuriai ji padarė pastabą:

— Ką tu turi sakyti pieni
ninkui, kuris tau kas 
atneša šviežio pieno?

— Geras rytas. Man 
nu Tamstą matyti.
Tamstos karvė šį rytą? — 
atkirto maža mergaitė.

rytas

malo- 
Kaip

juokas iš vaikiškų krūtinių. 
Štai — Benis skuba gatve 
parsivesti verkiančios Eilu
tės. Bet ne! Dabar tas pats 
Benis, su kuriuo anuomet 
drauge juokėmės iš jos, ra
šo: „Gelbėk.” Ir jis negali jai 
padėti.

Juodas skausmas spau
džia mano širdį. Gailesčio a- 
šaros nebesulaikau. Nelai
mingoji Eliutė, vargšai iš-

Eugenija.

Dėkingumas kyla iš mas
tymo ir parodo, kad žmogus 
nesiurbia visa ko taip be- 
mintiškai, kaip koks bangi
nis vandenį, bet mato, kaip 
viskas yra surišta su kits ki
tu ir kaip menkas yra žmo
gus pats vienas.

Foersteris.

Jei kelias į Dievą tikras,— 
siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi sa
vyje.

VI. Putvys.

Vienas mokytumas 
tuštybė, jei gyvenime 
darbų trūksta.

yra 
gerų

Mano prigimtis man 
kė: Būk neturtingas! 
Būk turtingas! Ji, 
Būk nepriklausomas — sa- 
vistovis!

nesa- 
arba: 

šaukė:

Chamfortas.

Nuo mūsų asmenybės kil
numo priklauso tai, kaip mes 
jaučiamės atsiskirdami nuo 
mylimosios ar mylimojo.

Religija, kada ji yra tikrai 
pažinta ir praktikuojama, 
nėra žąslai, bet syvai, kurie 
teka mumyse ir gaivina mū
sų gyvybę.

MŪSŲ ŠIRDIS
Daugiausia mirimų šioje 

šalyje yra nuo širdies ligos. 
Tačiau yra retas atsitikimas, 
kad kas gimtų ar iš paveldė
jimo turėtų silpną ar nesvei
ką širdį. Kaip kiekviena kū
no dalis, taip ir širdis reika
lauja, kad ją atidžiai prižiū
rėtume, sektume jos veiki
mą.

Tas mažas mėsos gabalėlis 
— širdis, be perstojimo dir
ba dieną ir naktį. Širdis yra 
tas aparatas, kuris mūsų 
kraują išsiuntinėja, išskirs
to po visą kūną, tuo palaiky
dama mūsų gyvybę. Ar mes 
esame savo širdžiai už tai 
dėkingi? Dažniausiai — ne.

ŠIRDIS NUSILPSTA
Po sunkios ligos širdis yra 

kur kas silpnesnė, nes visą 
laiką ji buvo labiau įtemta ir 
dažniau turėjo plakti. Įtemp
to sunkaus darbo metu mū
sų širdis irgi sunkiau dirba. 
Kuo mažiau galvojame apie 
poilsį, tuo daugiau sunkina
me širdies veikimą. Kūnui il
sintis, ilsisi ir širdis. Pervar
gusi ir nusilpusi širdis grei
čiau nustos tarnavusi, sun
kiau bus ir jos nusilpimą at
gauti.

Ne visuomet širdies nusil
pimą pats žmogus gali laiku 
pastebėti. Tai geriausiai gali 
padaryti gydytojas. Taigi 
verta patikrinti savo sveika
tos stovį ir jaučiantis gerai, 
nelaukiant sunkesnių susir
gimų.

Širdies ir savo gerovei rei
kia visuomet turėti užtekti
nai poilsio, vengti persidirbi- 
mų, nesijaudinti, nesinervuo- 
ti dėl menkniekių, žodžiu, 
reikia vesti ramų, tvarkingą 
gyvenimą, šiais karo laikais 
tas padaryti yra kur kas 
sunkiau, bet reikia tik va
lios ir rimto nusprendimo. 
Persidirbimų, r ū p e s č i ais, 
galvosūkiais apie būtas ir 
nebūtas nelaimes mes karo 
dienų nepalengvinsime, sa
vųjų nuo pavojų tuo neiš- 
gelbėsime, o tik sutrumpin
sime bereikalingai savo die
nas.

DAUGIAU LAIKO ORE
Labai svarbu yra žinoti, 

kas sveikatingumui reika
linga, bet dar svarbiau tuos 
žinojimus įgyvendinti. Bai
giasi šiltesnės dienos. Kiek
viena stengėmės praleisti jas 
pajūriuose, miškuose, kur 
nors kalnuose. Ir gal ne vie
na pagalvos, kad dabar su 
šaltesnėm dienom užsibaigia 
ir buvojimas ore. Grynas 
oras reikalingas organizmui 
per visus metus. Ko daugiau 
laiko praleisime atvirame 
ore, gamtoje, tuo geriau bus 
mūsų sveikatingumui. Turė
sime sveikesnę širdį, plau
čius ir visą nervų sistemą.

Jaunuose metuose labai 
svarbu įvairios sporto pra
tybos gryname, atvirame 
ore. Prižiūrėkime, kad vaikai 
tai gautų kas dieną, kad po 
pamokų mokykloje nesėdėtų 
vėl ištisas valandas viduje. 
Mažus -vaikus, kuriems rei
kalinga priežiūra kieme ar 
gatvėje, nelaikykime berei
kalingai viduje, ypač gražią 
dieną. Jei turima darbelių 
namuose, atidėkime juos va
karui, kai mažieji suguls, ir 
dienos laiką praleiskime su 
jais drauge gryname ore. Ir 
motinoms ir vaikučiams bus 
didelė iš to nauda.

Negalėdamos užsiimti ko- 
kiuo nors sportu, atsiminki
me, kad vaikščiojimas taip 
pat yra sportas, tad bandy
kite nors po valandą į dieną 
pasivaikščioti.

Gailestingoji Sesuo.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

MANDAGUMAS
Mokykite vaiką, kad kita

tikių akivaizdoje jis nesi
juoktų iš jų tikėjimo, apeigų 
ir papročių, nes tai kiekvie
nam yra skaudu, o svetim
taučiams girdint, kad nenie
kintų jų tautos. Ir čia tegu 
jis visados atsimena žodžius: 
„Ko nenori, kad tau kiti da
rytų, nedaryk nė tu kitiems.”

Kitose šalyse nepažįstami 
žmonės susitikę ir kelyje 
sveikina kits kitą. Tai labai 
malonus paprotys. Žmonės 
tuomet tikrai rodos kits ki
tam artimi, kai nepraeina 
pro kits kitą, lyg tie bežo- 
džiai akmens.

Svarbiausia, kad vaikas 
gražiai elgtųs visuomet, ne 
tik tuomet, kai yra svečių 
arba kai pats nueina į sve
čius. Jis turi taip įprasti į 
visas mandagumo taisykles, 
kad jos įeitų jam į kraują, 
kad jis jau nebegalvodamas 
apie tai, elgtųs, kaip reikia 
ir kitaip elgtis tiesiog nega
lėtų. Bet jis tai tuomet tepa
sieks, jei visą tai dažnai kar
tos.

Tuojau pažinsi žmogų, 
kurs tik svečiuose tesisten- 
gia mandagiai elgtis: jis yra 
lyg suvaržytas, lyg sugau
tas, — mat vis jam reikia 
mąstyti, kaip čia dabar elg
tis, kad neišeitų aikštėn jo 
neaptašytas būdas. Jo man

dagumas yra, lyg išeiginis 
rūbas, užvilktas tam kartui 
ant nešvaraus naminio, kur 
lenda iš po apačios, vos jam 
pajudėjus.

Taip pat žiūrėkite, kad 
vaikas būtų mandagus vi
siems: ar čia bus vargšas, ar 
turtuolis, ar tarnas, ar po
nas. Nes mandagumas yra 
juk artimo meilės išreiški
mas, o artimas juk yra kiek
vienas žmogus.

Sunku išmokyti vaiką 
mandagumo, jei bent motina 
nėra mandagi. Nes čia dar 
daugiau, negu kitur, moko 
pavyzdys. Kiekvienas vaikas 
kaip beždžionė, daro tai, ką 
mato darant kitus. Todėl jei 
nesate papratusios prie to
kio mandagumo, kokio rei
kalauja geras auklėjimas, 
tai stenkitės dabar pačios jo 
įsigyti. Norinčiam nėra nie
ko negalima.

Bet reikalaudamos iš vai
ko laikyti visas mandagumo 
taisykles, neužmirškite, kad 
vis dėlto čia yra mažmožiai 
ir jei vaikas šio to nepadarė, 
nesielgite taip, lyg tarytum, 
jis būtų mirtinai nusidėjęs. 
Jei jo nemandagumo prie
žastis nėra atkaklumas nei į- 
žulumas, tai jis nė maž ne
nusidėjo. Todėl nesmarkau- 
damos, priminkite dar kartą, 
kaip reikia elgtis, paaiškin
kite, kodėl, ir nenustokite 
kantrybės.

(Bus daugiau)

ŠEIMININKĖMS
------------------------------- □

Inkstukų Pajus
1 svaras jautienos mėsos,
2 avienos instukai, 

puoduko miltų,
1 šaukštukas druskos,

y4 šaukštuko pipirų,
1 svogūnas-supiaustytas,
1 šaukštukas pamidorų ko

šės.
Supiaustyki į gabalėlius 

jautieną mėsą ir inkstukus, 
pavolioki miltuose, į kuriuos 
reikia įmaišyti druską ir pi
pirus. Sudėki paruoštus ga
balėlius, svogūnus, pamido- 
rus, užpilki užtektinai van
dens, kad apsemtų ir tušiki 
ant lėtos ugnies. Praaušus 
sudėki į pajams kepti indą ir 
uždenki tešla, kurios kraš
tus gerai prispausk! prie 
kraštų indo o viršų aptepki 
išplaktu kiaušiniu. Tešlai pa
ruošti reikia paimti: 2 puo
dukai miltų, 1 šaukštukas 
kepamų miltelių, V2 šaukš
tuko druskos, 6 šaukštus iš
tirpintų taukų, truputis šal
to vandens.

Tešlą uždėjus kepti pečiu
je 20 minučių.

Jaknos su daržovėmis
1 svaras jaknų,
1 šaukštas riebalų,
5 svogūnai,
2 puodukai vandens,
2 šaukštai miltų,
1 puodukas žirnių,
1 puodukas pamidorų,
3 morkos,
2 gabalėliai salėrų.

Druskos ir pipirų pagal 
skonį. Vietoj šviežių žirnių 
galima vartoti virti džiovin
ti žirniai, šviežius pamido- 
rus gali pavaduoti pamido- 
rai iš dėžučių.

Riebaluose paspirginti vie
nas svogūnas, miltai. Sudė
ti smulkiai supiaustytos 
jaknos, visos daržovės, svo
gūnai, vanduo. Pavirti maž
daug 20 minučių, arba kol 
daržovės suminkštės. Į stalą 
duoti su bulvių koše. Tinka

užpilti ant duonos, lengvai' 
pakepintos.

Jautienos ir kiaulienos 
jaknos yra dalinai geresnės 
kaip avienos ir veršienos. 
Be to jos yra ir pigesnės. Į- 
vairios jaknos labai aukštai 
vertinamos maistingume. Iš 
mineralų jaknos turi gerą 
nuošimtį geležies. Randasi 
vitaminai: A, BĮ ir G.

Ledai be cukraus
1 dėžutė saldaus konden

suoto pieno, y2 puoduko van
dens, 1 šaukštukas vanilos, 
1 puodukas grietinėlės, iš
plaktos.

Vandeniu praskiesti kon
densuotą pieną ir įdėti į šal
dytuvą kol sukietės. Išėmus 
gerai išplakti, įpilti vanilos 
ir įmaišyti išplaktą grietinė
lę. Palaikius šaldytuve 3 va
landas jau galima vartoti. 
Duoti į stalą su vaisių syra- 
pu.

Burokėlių lapai
Burokėlių lapai ir kotai 

turi užtektinai maistingų da
lių ir galima vartoti kaip at
skiras patiekalas, atskiros 
daržovės. Reikia paimti: 4 
puodukai išvirtų ir smulkiai 
sukapotų burokėlių lapų su 
kotais, 1 smulkiai supiaus- 
tytas svogūnas (geriausiai, 
kad būtų išvirtas drauge su 
lapais), y2 puoduko grieti
nės, 2 šaukštai paruoštų 
krienų, druskos ir pipirų pa
gal skonį.

Viską sumaišius gerai su
šildyta, bet nevirinki. Duoti 
į stalą karštus.
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63JMarian Hills Seminari-

31. Biekšai J. ir Dom., Eliza- £euXs.of Kings’ to consumed off

119

the

(T)DVI NETIKĖTOS MIRTYS

NADEL

Rugsėjo 3 d.

the Brooklyn802

3070-3102

the

the

(T)BUVO GERAS ABIEMS .
No.

eis

the

nariai pra-

rijos Valdyba.
the

6 Newkirk Y.
S TALKON

hereby given that Liceni

MIRĖpa-

the
Y.ATOSTOGOSE 1019 Ave.

Kun. V. Vėžis, šv.

the
89 Wyckoffsa- (T)
NOTICE isTel. POPlar 4110 No.

LANKO KURSUS d

Y.485 Myrtle

hereby given that

the
Dl- 183 Bedford

hereby given that
REMIA ŽAIDIMUS

77 Sutter Y.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

re-
I VAIRŪS GALVOS MASAŽAI

theVESTUVĖS ŽAIDIMAS LABDARYBEI
26-A Sutter

hereby given that License

ftlURAWVEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė 233 Buffalo

hereby given that License I

hereby giver, that License <

Tel. REgent 8434 BAUDŽIA . .

lengviems išm<
NUŠOVĖ MERGAITĘ

nu-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

(T)

No.

(T)

No.

Avenue, 
Kings, to be consumed on

(T)

No.

NIEKUR NEI 
Kaip Petraičh

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed on

EMANUEL LEVY
Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

HERBST
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 511 
to sell 
of the . 
1764 E. : 
County ____
premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC. 
1764 E. New York Av., Brooklyn, N. Y.

p Grand Street, 
TeL EVergr

RBWAI GEROS
P pasižiūrėti mūsų ] 
'-Write kainas su

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

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

Avenue, Borough of Bi 
Kings, to be consumed i

JOSEPH BROWN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
GB 1761 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
6 Newkirk 
County of 
premises.

1 is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
New York Av., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that 
EB 742 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of '.he Alcoholic Beverage 
119 — 3rd Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Avenue, Borough of Brool 
Kings, to be consumed on

BELLE WEISS
Ave., » Brooklyn, N,

CARL BRUGMANN
Ave., Brooklyn, N.

DAVID ALPERT
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 9679 has been issued to the undersii 
to sell beer, at retail under Section 101 
the Alcoholic Beverage Control Law 
195 Irving Avenue, Borough of ’ Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Draugija 
k Komunijos

13 d., 8

BARRIS
Brooklyn, N. Y.

THOMAS RAFFAELE 
(Domenick’s Bar & Grill 

— 3rd St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Riverdale Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN 
97 Riverdale Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is
EB 746 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
215 Sutter 
County of 
premises.

215 Sutter

Plaza, Borough of 
Kings, to be consumed

DAVID KESSLER 
Plaza, Brooklyn, N.

NOTICE is _____ _
GB 2227 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
183 Bedford Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MIRIAM BRANDT 
Ave., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
the

107 
at 

18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

at retail ūhder Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue H, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

----------- --- . . .. > No
Į GB 1840 has been issued to the undersigned 

t retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Broadway. Borough of '
be consumed off the

(T)
No.

(T)

No.

(T)
No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1434 has been issued to the unders 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
318 Franklin Ave., Borough of Bron 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY 
318 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 1652 has been issued to the .undei 
to sell beer, at retail under Sectic 
of the Alcoholic Beverage Control Lii 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Brod 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises. . 1

NOTICE is _____ „
GB 2711 has been issued to the unders 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
3624 Church Ave., Borough of Bro< 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

HYMAN LAKRITZ
3624 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is _____ _
GB 9021 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
1101 Banner Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANNA ESPOSITO 
1101 Banner Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
GB 2557 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
1154 Liberty Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

EDWARD GEVIRTZ 
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
GB 2177 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
1808A Fulton Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MARIA SCHMIDT 
(Four Star Del.) 

1808A Fulton St., Brooklyn, N.

195 Irving

NOTICE is ... _ _______
GB 2048 has been issued to the underslg! 
to sell beer, at retail under Section i 
•I the Alcoholic Beverage Control Law 
580 Wilson Avenue, Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off . 
premises.

ALEXIUS LAND GRAF 
580 Wilson Ave.. Brooklyn, N.I

NOTICE Is hereby given that License | 
GB 2237 has been issued to the undersi® 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control I<aw 
4323 Avenue D, Borough of Brook] 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises. . a

HENRY GARBE
4323 Ave. D, Brooklyn, N.j

J is hereby given that License No. 
EB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

Į of the Alcoholic Beverage Control Law at 
I 132 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX BEROZI
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3070-3102 Stillwell Av., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo Įstaiga, 
delfi, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
Ave.,

NOTICE is hereby given that 
GB 1996 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
63 Reid Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ERICH KOLOWSKY ĮJ 
63 Reid Ave., Brooklyn, N.I

NOTICE is hereby given that 
EB 529 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
4115 — Avenue J, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
(Sullivan’s Bar & Grill) 

4115 Ave. J, Brooklyn, N.

JAMES CLANCY
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 455 has ___  _ ___
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1661 Bergen Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN WIENER 
(Economy Food Center)

1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y. (T)

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA |
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m.«

Direktorius !
ANTANAS DŽEKAS

■ 3619 East Thompson Street ■
Į Philadelphia, Pa. į
Į Telefonuoklte: Regent 2937 į

NOTICE is hereby given that License 
EB 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANDREW J. BENTIVEGNA 
513 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T>aw at 
4021 Flatlands Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES E.
1021 Flatlands Ave.,

JOHN BRUNO
Ave., Brooklyn, N. Y«

_______  _ hereby given that License! 
GB 1713 has been issued to the underd 
to sell beer, at retail under Section' 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
485 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOROTHY GREENBERG 
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
8614 ______ z___ _z _____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NICHOLAS PAPAGEORGE 
8614 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the 
1019 - 
County of 
premises.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

D. & J. CAFETERIA, INC.
78 East 18th St., Brooklyn, N.

MIKE WHITE
187 Harrison Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Tziw at 
896 Belmont Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
172 Havemeyer Street. Borougl? of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS FREEDMAN 
172 Havemeyer St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 77 Sutter _ . _
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that 
EB 553 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
631 Vanderbilt Avenue, Borough of 
County of Kings, to be 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
(Park View Tavern) 

Vanderbilt Ave- Brooklyn, N,

min.); 24. Bražinskas, Ant.,! 
Somersville, Conn. — $105,! 
(Koleg.); 25. Baskevičienė 
Marija, Brockton, Mass. (Se
min.) ; 26. Andriulienė, Salo-
mpa Atbnl ^KoIpP" ) ■ NOTICE is hereby given that License No.IllCd,, JALI1U1, lVLd.bb„ (rVUteg.) , GB 1924 has b€pn jssued to the undersiffne<1 
27. Kaminskaite, K„ Sims- A^eru-,.at Jetail un£er section 107 _  __ \ ’______ | of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH THALER 
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB "460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 East 18th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that 
EB 2389 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
802 — 64th Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOR. AM. SEAMENS & 
HOLDING 
64th St-

NOTICE is hereby given that 
GB 1782 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
60 St. Nicholas Ave- Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

THOMAS RUSSO 
60 St. Nicholas Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
I GB 9039 has been issued to the 

Brooklyn, N. Y. ! to sell beer, at retail under 
-----  į of the Alcoholic Beverage Control 

25 Driggs Avenue, Borough of 
| County of Kings, to be 
' premises. 

OTTO KOPP 
Otto's Delicatessen 

!5 Driggs Ave- Brooklyn,

DAVID GROSSMAN
H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 1922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tie Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

AMERIKA

11,1942.

Rugsėjo-September H,

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalanskas

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

LIETUVIS GRABORIUS
Lalsnluotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Philadelphijos Žinios
A.A. KUN. JONUI NAVIC

KUI ATMINTI

KAI LIETUVIS PREZI
DENTO KLAUSĖS

Ne vieną kalbą teko girdė
ti, kurias pasakė prez. Roo
sevelt paskutiniais laikais. 
Bet rugsėjo 3 d. pasakyta 
kalba ypač giliai įsmigo. į 
mano lietuvišką dūšią ir ne
galiu išlaikyti nepasakęs ir 
kitiems.

sų tautos tradicijos. Jūs ka
riaujate su didžiausiu pasi
šventimu ir nesavanaudišku
mu. Mes, namie pasilikę'; tu
rime suprasti mūsų pareigas 
jums dabar ir po karo. Mes 
neapleisime jūsų!

lonijos organizuotai ir pa
vyzdingai varo tą gelbėjimo 
darbą. Jei taip visi lietuviai 
rems didžiuosius Amerikos 
pasiryžimus, tai ir Amerika 
nepamirš mūsų tėvų žemės, 
kaip nepamiršo ir lig šiol.

Rasa.

šiol a.a. kun. Jono Na- 
Fondo Nariais įsirašė

LT T? ?\T Q T? Q NOTICE is hereby given that
1 VU JLU O JLl O CB 6751 has been issued to the

to sell beer, at retail under 
WHOI FSAI F AND RFTAII of the Alcoholic Beverage Cont WnULLOALE KtlAlL n,, Tompkins Avenue, Borough

B\-if i • County of Kings, to be consumedeer, W me, Liquor premises.
B-Z-BEE FOODLAND 

Samuel J. Dickler
318 Tompkins Ave.,

of the Alcoholic -----
bury, Conn. (Semin.) ; 28. Šv. Ue underbill Avenue.y ’ County of Kings, to
Roz. Drau-j'a., New Britain, premises. JULIUS 
Conn., (Koleg.); 29. K. D., US Underhill Ave- 

So. Boston, Mass., (Semin.) 
30. Biekšai Jonas ir Dom 
Elizabeth, N. J„ (Semin.)

Uenės
«• __

Kai 
New 
pareų 
nas ž 
buvo 
mokr 
baisa 
kartą 
dų i 
duota 
gubei 
Kai 
teisėj 
ke, it 
kių t 
minė: 
apie 
jai, s

Lįjos mone
ta Komunija 
Lį.9 vaL šv. 
taopo mišių 
Lfis pusry- 
L jau
ta pasižadėję 
Ljos draugi- 
' riš parapi- 

e dar nepri- 
atalikiskos 
rjios kitose

beth, N. J., (Koleg.) ; 32. TT. |723 Meckcr
Marijonų Bendradarbių 35
Skyrius, Chicago, Ill., (Se- EBT5i9Ehas

A.a. kun. Jono Navicko 
Fondo Nariais skaitomi įne- 
šusieji į Fondą bent $100, iš 
kurio nuošimčių a.a. kun. J. 
Navicko amžinajam atmini
mui bus nuolatos išlaikomas 
vienas studentas Marianapo- 
lio Kolegijoje ir vienas klie
rikas 
joje.

Iki 
vieko
šie asmens, paaukoję po $100 
ar daugiau:

1. Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence, R. I., $110 (kole- 
gisto) ; 2. Kun. Ignas Albavi- 
čius, Cicero, III., (Seminaris
to) ; 3. Kun. Pranas Juškai- 
tis, Cambridge, Mass., (Ko- 
leg.) ; 4. Kun. Dr. Kazimie
ras Urbonavičius, So. Bos
ton, Mass., (Koleg.) ; 5. Kun. 
Konstantas Strimaitis, Al
bany, N. Y., (Seminar.) ; 6. 
Kun. Konstantinas Strimai
tis, Albany, N. Y., (Koleg.); 
7. Leščinskienė, Antanina, 
Chicago, Ill., (Seminar.); 8. 
Domkai, Vincas ir Teodor., 
Chicago, Ill., (Seminar.) ; 
9. p.p. Šulcai, Chicago, Ill., 
(Seminar.) ; 10. Perekšlytė 
Ona, No. Abington, Mass., 
(Koh); 11. Latvinienė Ver., 
Athol, Mass., (Seminar.);
12. Saukaičiai Pijus ir Ona, 
Bristol, Conn., (Seminar.) ;
13. Mazurkevičienė Ona, Pro
vidence, R. L, (Koleg.) ; 14. 
Radavičius Pr. ir Vai., Chi
cago, Ill., (Semin.) ; 15. Ra
davičius Ewald, Chicago, Ill., 
(Semin.); 16. Stankevičienė 
Marija, Waterbury, Conn., 
(Koleg.-; 17. Moneikai Ant. 
ir Kat., Rockdale, Ill., (Se
min.); 18. Moneikai Ant. ir 
Kat., Rockdale, Ill. (Koleg.) ; 
19. Šakenis. Pov., Melrose 
Park, Ill., (Semin.); 20. Mic
kevičienė Ant., Waterbury, 
Conn., (Koleg.); 21. Statkai- 
tė Jadvyga, Brockton, Mass. 
(Semin.) ; 22-. Ališauskienė 
Rožė, Waterbury, Conn. (Ko
leg.) ; 23. Naujokai Juozas ir 
Barbora, Chicago, Ill., (Se-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

I • \ oo -* ir •xr* / . I to sell beer, at retail under Section 107mm.) ; 33. Mag. ir Vine, (mi- of the Alcoholic Bever.'ge Control Law at 
. - . . . T11 263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn,ręs) Cepauskal, Lhicago, Ill. County of Kings, to be consumed on 

(Semin.); 34. Mončiūnai Jo- I,cmis<:s’ Israel steiner 
nas ir Rozalija, Hartford, |263 Riverda,e2^___Brooklyn’ N~ Y~
Conn. (Koleg.); 35. Galevi-t^e 
'čius Juozas,Worcester, Mass. f?11 J)cei; "t:“' unler. slctlfon ’ ’ of the Alcoholic Beverage Control Law
(Koleg.); 36. Sudaitė, Chi- 5,76 Broadway. Borough of Brooklyn, 
' ° ’ County of Kings, to
cago, Ill., (Semin.); 37. Bag- premises. harry 
donienė V., N. Arlington, N. 876 Broadway, ' 

J., (Semin.); 38. Dausevičius notice 
Martinas, Brooklyn, N. Y., 
(Kelg.).

Primename visiems, kad 
Fondo Nariai:

a. Kaipo požymį gaus gra
žų a.a. kun. J. Navicko at
vaizdą ;

b. Narių Vardai, amžinam 
atminimui, but atžymėti ant 
metalinės lentos arba Semi
narijos Koplyčioje arba prie 
a.a. kun. J. Navicko kapo 
Marianapolyje;

c. Kasmet, rugsėjo 8 d., a. 
a. kun. J. Navicko palaidoji
mo metinėje dienoje, bus lai
komos šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius Fondo Narius.

Kas norėtų įsirašyti į Fon
do Narius, tegu siunčia savo 
auką arba į Marianapolis 
College, Thompson, Conn, 
arba į Marian Hills Semin
ary, Hinsdale, III.

Čekius arba „Money Or
der” rašykite vardu: „Con
gregation of Marian Fa
thers.”

Visiems Fondo Nariams 
tariame nuoširdų ačiū!

Rugp. 31 d. bežaisdamas 
pateko po traukiniu Jonas 
Kilikevičius, 11 metų berniu
kas ir buvo užmuštas. Jis tik 
prieš pora metų išsikėlė gy
venti kitur iš šv. Kazimiero iei iiss meili y lu, rietu uu uic- i ., , , _; • -i • -ii. -*, i par. ribų, lanke musų motų io vaikai vėl turėtų ka- t m . , • • •7 , kyklą. Visi irnauti kitą karą ... .J v. , ., jaučia nelaimę

Negalėjo praeiti nepaste- už a a Jonuką. 
bėti ir baigiamieji žodžiai:— 
Mes tikime, kad, Dievui pa
dedant, galėsime pasiekti sa- vas 
vo tikslo dabar ir po karo, o gyv- 313 Titon St. Motina ėjo 
tas tikslas yra labai aukštas pakelti, kad_ eitų dirbti, bet 
ir didelis, kaip kada nors ga- 3au nesikėlė, užmigo amži- 
lėjo žmogus įsivaizduoti . . . nai- Velionis paliko seną mo- 
Mes turim kovoti, kad gale- tiną, seseris ir vaikučius. Pa- 
tumėm užtikrinti taiką mū- laidotas iš šv. Kazimiero par. 
sų vaikams, kad jie galėtų'bažnyčios, šv. Kryžiaus ka- 
naudotis savo teise laisvai pinėse. Jis lyg nujautė mirtį, 
kalbėti, laisvai tikėti, būti 
laisvi nuo skurdo, laisvi nuo 
baimės . . ..

Lietuvis negalėjo nesi
džiaugti ir nesiguosti šia 
Prezidento pasakyta kalba. 
Visiems žadama laisvė ir ly
gybė. Juk tos laisvės labiau
siai trokšta mažosios tautos 
ir silpnesni. Tai ir pažadama, 
nes dabar kovojama ne tik 
laimėti, bet po karo ir to
liau taiką ir ramybę išlaiky- 
|ti. Visuotinės taikos nebus, 
jei dalis tautelių būtų pri
spaustos, belaisvės . . .

Lietuviams duoda daugiau 
vilties ir ta aplinkybė, kad 
lietuviško kraujo amerikie
čiai narsiai kariauja šiame 
kare ir guldo savo gyvybes, dvilypį gyvenimą. Abi reika- 
• i • j , • v t . _ latrn nn Iriinn Tčain Inizl u na-

Paguodžiančiai ir tikrai 
skambėjo patikrinimas, kad 
bus laikomasi Atlanto čar- 
terio laisvės dėsnių. Kad visi 

Mat, šį kartą Prezidentas vyrai, moterys ir vaikai ga-
kalbėjo jaunimui — studen- lėtų laisvai ir lygiai gyven- 
tams, kurie atstovavo 29 ti: be baimės karo baiseny- 
tautoms. Nežinau, ar ten bu- bių. Juk nė vienas karys ne- 
vo lietuvių studentų, bet, 
kaip Prezidentas pareiškė, 
kad čia dalyvauja dvasioje 
jaunoji karta ir daugelio ki
tų tautų, kurios ir nėra da
bar aktyviai kare mūsų pu
sėje, bet yra su mumis visa 
širdimi ir siela, trokšdamos 
saugaus ir taikaus pasaulio. 
Vadinas, Lietuvos jaunuolis 
neatstumtas visiškai, bet ir 
jam leista dalyvauti ir viltis, 
kad ir Lietuvos žemelės jau
noji karta taip pat susilauks 
laisvos, ramios ir saugios a- 
teities. Ar tai nedžiuginantis 
žodis kiekvienam lietuviui, 
laisvės ir laimės ieškotojui!

norėtų taip sunkiai kariauti, 
jei jis manytų, kad po 20 me-

Gražiai pabrėžė Roosevelt 
jaunimo reikšmę šiame gy
venime. Dabar jau žinoma, 
kad išmintis nebūtinai eina 
su metais, kad seni gali būti 
nelabai gudrūs, o jauni — iš
mintingi. Karo gi sunkeny
bes visada neša jaunoji kar
ta, nes jie kariauja ir jiems 
tenka pokarinės nelaimės. 
Kreipdamasis į amerikiečius 
karius kalbėjo:

Jaunieji amerikiečiai, 
šiandien jūs patys darote 
tai, ko yra vertos aukščiau
sios ir pasididžiuotinos mū-

jų kraujas teka ir už Lietu
vos išlaisvinimą. Ir visi lie
tuviai remia šią kovą, pirk
dami karo bonus ir šiaip vi
sokiais būdais remdami di
džiausias Amerikos pastan
gas. Kai kurios lietuvių ko-

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

H ---------------------------------------------------

♦

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

iį 3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

mokiniai at- 
ir meldžiasi

■įjusyti, ma- 
j i parapijos 
^.Komunijos, 
j prisirašyti. 

■Įjpijos vyrų, 
-įatidėlio- 
įe šios drau- 

geriausias 
prisirašyti.

Jie 
parti 
kova

rastas negy-
Jurgis Dambrauskas,

nes prieš pora savaičių prašė 
melstis už jį savo giminaičio 
klieriko.

Philadelphijoj vienas vy
ras gyveno dviejuose na
muos ir turėjo dvi žmonas, 
kurias abi išlaikė ir kurios 
nežinojo, kad jis su dviem 
apsivedęs, dvi pavardes turė
jo. Tai buvo Meeks ar Hout. 
Kai jis mirė, paaiškėjo, kad 
su viena žmona gyveno 31 
metus, o su antra 18 metų. 
Abi žmonos prisipažino, kad 
jis buvęs geras vyras ir nė 
vieną kartą nenorėjo tikėti, 
kad jis būtų galėjęs vesti

A.a. kun. J. Navicko Fondo 
iždininkai:

Kun. K. Rėklaitis, MIC.
Kun. J. Vaškevičius, MIC.

lavo jo kūno. Kaip byla 
sibaigė, nežinia . . .

Kazi
miero par. vikaras, dabar il
sisi - atostogauja, kad sugrį
žęs galėtų vėl dirbti tarp 
vųjų.

Dveji pirmosios pagelbos 
kursai vedami šv. Kazimiero 
par. patalpose. Vienus jau 
baigia lietuvės mergaitės, ki
ti tik pradėti, daugiausia air 
raid wardens klausytojams.

Izabelė Critohley, susilau
kusi tik 44 m., paliko nuliū
dusią motiną, kuri gyvena 
šv. Kazimiero parapijoj.

Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse rugsėjo 8 d.

Regina Radžiuvienė mirė 
staigiai ir netikėtai. Ji tik 51 
metų amžiaus. Iškilmingai 
palaidota rugsėjo 9 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse. Ilsėkis 
ramybėje.

j TĖVŲ PRANCIŠKONŲ RE
KOLEKCIJOS IR MISIJOS

NEGALI IŠVARYTI ŠEI
MOS IŠ NAMŲ

Žaidimai gatvėse pas mus • 
labai įsigalėjo. Dabar kiek- , 
vienas orinio apsaugojimo 
rajonas ruošia tokius žaidi
mus savo rajonuose. Šiomis 
dienomis buvo Moyamensing 
ir Wharton gatvėse prie pat 
šv. Kazimiero par. bažnyčios 
ribų. Visi tuos žaidimus 
mia.

Apartmento s a v i n i nkai 
Gandy norėjo išvaryti šei
myną su keturiais vaikais, 
skųsdamiesi, kad jie nežino
ję, kad šeimyna turi tiek vai-!

Vaikai esą neramūs ir 
kelia triukšmą. Be to, jie pa- 
juokią šeimininkę ir dainuo
ją dainas apie ją.

Skundėjos advokatas norė
jo, kad mažas berniukas ir 
teisme padainuotų, kaip jis 
moka dainuoti, bet teismas 
neleido dainuoti ir tos šei
mynos neišvarė iš namų.

: įiėiuliu ren- 
rugsė- 

jsiiis parke, 
ps suįdomi- 
į; girdėti, visi, 
isjiasi į Klas- 
[į sekmadienį, 
[tąja ypač bus

savo 
Man 
sines 
lų a 
kiek 
mas 
mok 
savo 
triją 
Šian 
opos 
nint 
yra 
reišl 
vien 
runa

Kor 
iroį 
se t 
tam 
die 
did; 
par 
tiži 
gal:

Naują lietuvišką šeimyną 
sudarė Antanas Vaizgilas su 
Kotrina Matusevičiūte. Jiedu 
susijungė rugsėjo 6 d. šv. 
Jurgio parapijoj, Camden, 
N. J. Vestuvių pokylyje da
lyvavo labai daug draugų ir 
pažįstamų. Jaunieji abu ge
ri katalikai ir lietuviai, lin
kėtina ir toliau būti ištiki
mais lietuviais amerikiečiais 
ir uoliais katalikais.

Baudžia už neėmimą 
stato už pieno butelį 1

uz- 
cen- 

to, kaip dabar jau įsakyta. 
Jau nubaustos trys firmos. 
Taip pat nubausta ir už kai
nos numažinimą.

Futbolo žaidimas labda
ringų draugijų naudai buvo 
rugpiūčio 31 d. Pažiūrėti su
sirinko 50,000 žmonių, žai
dė geriausi žaidėjai iš visų 
kolegijų ir Philadelphijos 
Eagles. Laimėjo ,,Eagles,” 
nors visų žiūrėtojų simpati
ja linko į studentų pusę. 
Gauta gražaus pelno, nes bi
lietai buvo nuo $1 lig $5. Žai
dimo metu prisaikdinta J. V. 
Laivynan 230 savanorių su 
atitinkamomis prakalbomis, 
sveikinimais ir maršavimu.

Chicago, Ill. — švč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos 
oktava, rugsėjo 7 — 15 d., 
T. Justinas Vaškys.

Waterbury, Conn. — šv. 
Juozapo par.„ šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų 
vizitacija, rugsėjo 8 — 17 d., 
T. Juvenalis Liauba.

Sioux City, Iowa. — Šv. 
Kazimiero par., rugsėjo 21— 
27 d., T. J. Vaškys.

Philadelphia, Pa. — Šv. 
Kazimiero par., šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų 
vizitacija, rugsėjo 25 — spa
lių 4 d., T .Justinas Vaškys.

So. Boston, Mass. — Šv. 
Petro par., spalių 5 — 18 d., 
T. Justinas Vaškys ir T. Ju
venalis Liauba.

Ansonia, Conn. — Šv. An
tano par., spalių 5 — 11 d., 
T. Juvenalis Liauba.

New Britain, Conn. — Šv. 
Andriejaus par., spalių 18 — 
20 d. T. Justinas Vaškys.

Kingston, Pa., Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9 — 
15 d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Švč. Pane
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo par., švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo novena 
ir misijos, lapkr. 29 - gruod
žio 8 d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Šv. Kry
žiaus par., gruodžio 13 - 20 
d.d., T. Justinas Vaškys ir 
T. Juvenalis Liauba.

Kewanee, Ill. — Šv. Anta
no par., gruodžio 21 - 25 d.d. 
T. Juvenalis Liauba.

13 metų mergaitė rasta 
nušauta girioje. Piktadaris 
ieškomas.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard Street 

Pittsburgh, Pa.

Kelias į pergalę yra 
tiestas Karo Bonais. Turėki- 
|me jų, kiek tik galime.

c at į Kongre- • 
iihrti su dauge- 
L Prisiminkime 
p vardo klausi
as metus „pri
tašė daugelis 
p balsuotojų 
taškos man. ži
bėjo pagelbėti, 
tas demokra- 
piai ir kadan- 
p respublikonų 
Įgalėjo man 
Ir. smulkia au- 
p-dui. Jie buvo 
Rojo! Bet ko? 
p tie baikštuo- 
L-oje. Vienok, Ši; 
ppaaiškina, ko- gy 
R politiškai yra vi: 
sffiėse Valsty- tij 
'iiiškina, kodėl 
unėjo kandida- 
j ankštoms pa- 
Mje arba val-

ra 
tuv 
Yo 
šia 
į I 
vyl 
kn 
tri

«administraci- 
—i A. Vaičiulai-

sktory of
I1W

Ri iliustruota, I 
f i yra Lietuvių 
•Wuto leidinys, g 
feplioriaus kai- g 
pasakant 50 eg- n 
p daugiau—30c. k
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[CENSES 
SALE and RETAIL 
er, Wine, Liquor

Nom.
OB 8781 L.S 
to KU X’

Ccrantv Y*5,

eptember 11, 1942 5

hereby given that License 
s been issued to the undersiJj 
r. at retail under SertiA 
>hohc Beverage Control Law .! 
11 Avenue, Borough ofKings, to be XXd®^

JULIUS BARRIS
JI Ave,, Brooklyn, N, y 

hereby given that License
s been issued to the undersicZi 
r at retail under SetZ“^ 
>hohc Beverage Control Law ■ 

Avenue, Borough of Branki?
Kings, to be consumed off Se

JAMES CLANCY
Ave., Brooklyn, N. y

hereby given that License No 
been issued to the undersi^J 

r at retail under Seeti^ 
>holic Beverage Control taw 
le Ave., Borough of Brooklyn! 
Kings, to be consumed on the

ISRAEL STEINER 
e Ave., Brooklyn, N. Y, (y)

hereby given that License No 
3 been issued to the undersimJ 
r, at retail under Section 1“ 
iholic Beverage Control Law 
way, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

HARRY NADEL
»y. Brooklyn, N. Y,

hereby given that License No.
1 been issued to the undersigned 
r. at retail under Section 107 
holic Beverage Control taw at 
her Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MAX BEROZI 
her Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Na 
been issued to the undersigned 

•, at retail under Section 107 
holic Beverage Control Law at 
illwell Av., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

EMANUEL LEVY 
llwell Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

hereby given that License Na 
been issued to the undersigned 

■, at retail under Section 107 
holic Beverage Control taw at 

York Av„ Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

S & DEMETRI CO., INC.
■ York Av„ Brooklyn, N. Y. (T) 

hereby given that License No. 
I been issued to the undersigned 
', at retail under Section 107 
holic Beverage Control taw at

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

REW J. BENTIVEGNA
St., Brooklyn, N. Y. (T) 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107 
holic Beverage Control taw at 
Is Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

AMES E. 
is Ave.,

518

® 558 kA
to *U

tht
«i

631 VqlN

ETOS ŽINIOS DIDŽIULIS PERGALĖS MITINGAS

u Karalienes 
’arapija
do draugijos mėne- 
dra šv. Komunija 
imadienį, 9 vai. šv. 
;u. Tuojau po mišių 
ngti kuklūs pusry- 

nariai, ypač jau- 
; iurie yra pasižadėję 

ų brangios draugi- 
rašyti; visi parapi- 
i, kurie dar nepri- 

L",K' ie šios katalikiškos 
prie kurios kitose 

"ie visi katalikai vy- 
ėdi priklausyti, ma- 
iečiami į parapijos 

tfti, po šv. Komunijos, 
iauti ir prisirašyti. 

, ra parapijos vyrų, 
; žinia kodėl, atidėlio- 
* išyti prie šios drau- 
i įbar yra geriausias 

i' rie jos prisirašyti.
įeikite!

ĘB7fi^ 
toriu*’ 
of the iQt 
119 

prtaita,

119

rones į? 
EB sau* 
to seQ l,*1 
'f the te‘ 
4115 -3^ 
County 
praises.

«18 WP 

NOTOJ į l 
08 998^ 
toriu? 
of tbefi 
25 D%' 
Count! į 
premises.

25 Drįs, į,
NOTOS į 1“ 
EB 2381 į' 
to ri te 
oi the ite 
802 - tot 

mniia,

W-8MI

GBraįt i sekmadienį, rugsė- 
tftSite •’ Klasčiaus parke, 

e, piknikas suįdomi- 
prati*‘ ir kaip girdėti, visi, 
MSLKelnas, rengiasi į Klas- 

irką šį sekmadienį, 
to rife* 
of the Ife 
1154 [fa, , 
County ((į peniM 

Ei
UMlfaįį 

Nona h į 
GBantas 
to rite< 
Of the tew 
186U Fntai 

fardo Draugija

stybės valdžioje. O kaip su 
kitų tautybių žmonėmis?

Kai Lehman kandidatavo 
New Yorko gubernatoriaus 
pareigoms, beveik kiekvie
nas žydas, nepaisant ar jis 
buvo respublikonas, ar de
mokratas, ar darbietis — 
'balsavo 100% už jį: pirmą 
kartą valstybės istorijoj žy
dų kilmės asmeniui buvo 
duota proga kandidatuoti 
gubernatoriaus pareigoms. 
Kai Scilleppi kandidatavo 
teisėjo pareigoms New Yor
ke, italai iš visur, iš apylin
kių toli nuo kandidato rinki
minės apygardos, susispietė 
apie jį, sukėlė lėšų kampani
jai, sunkiai dirbo ir įstatė jį 
į tas pareigas. Jie nedvejojo. 
Jie neklausė: „Kurios jis 
partijos?” Tai buvo politinė 
kova ir jie visi stojo talkon
savo tautiečiui. Kai šiemet bažnyčioje per 10 vai. mi- 
Marcantonio stojo į kongre
sines nominacijas tirštai ita
lų apgyventoje apygardoje, 
kiekvienas italas, nepaisyda
mas ar jis respublikonas, de
mokratas ar darbietis — bal
savo už jį ir jis laimėjo visų 
trijų partijų naminacijas. 
Šiandie jis rinkimuose neturi 
opozicijos, nes jis tėra vie
ninteliu ten kandidatu. Tai 
yra stebėtinas 
reiškinys, 
vienybės 
rūmą.

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Havemeyer 
gatves aikštėje, prie Apreiškimo par. bažnyčios, įvyks di
džiulis New Yorko lietuvių susirinkimas — LITHUANIAN 
AMERICAN VICTORY RALLY. Šį susirinkimą ruošia Lie
tuvių Amerikiečių Komitetas Karo Bonams platinti. Jo 
tikslas — parodyti Valstybės Iždo Departamentui, kaip 
gausiai vietos lietuviai remia Amerikos karo pastangas.

Susirinkimo programa bus labai įvairi — chorai, be- 
nai, tautiški šokiai, geri kalbėtojai. Programos pildytojų 
tarpe bus svečių artistų iš judomų paveikslų teatro padan
gės. Programos vedėju bus Juozas Boley (Bulevičius), ra
dijo ir Paramount žinių pranešėjas.

Šiame susirinkime bus valdžios atstovi), todėl labai 
svarbu tinkamai pasirodyti. Dalyvaukime visi, kuriems tik 
laikas leis. Susirinkimas įvyks, nežiūrint koks oras bus. 
Jei bus lietus, susirinkimas įvyks Apreiškimo par. salėje.

New Haven, Conn
Gražios Vestuvės

Rugsėjo 5 d. Mary Masiu
lytė ištekėjo už brooklynie- 
čio inž. Aleksandro V. Ska
rulio. Moterystės ryšiu juo
du surišo kleb. kun. Ad. Gra- 
deckas šv. Kazimiero par.

ikos” bičiulių ren-

Klasčiaus parke,

ir kaip girdėti, visi,

o draugija ypač bus

preiškimo 
Parapija

politiškas 
kuris vaizduoja 

pajėgumą ir stip-

sugebėjo išrinkti į

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y. (T) 

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

Kings, to be consumed off the

ROTHY GREENBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the underšgned

. at retail under Section 107 
lolic Beverage Control taw at

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

HOLAS PAPAGEORGE
Ave., Brooklyn, N. Y. (T) 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

at retail dfider Section 107 
lolic Beverage Control taw at 
■nue H, Borough of Brooklyn, 
kings, to be consumed on the

IAVID GROSSMAN
[, Brooklyn, N. Y. (T)

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

lolic Beverage Control taw st 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

lings, to be consumed on the

MIKE WHITE , 
Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
clic Beverage Control taw at

Ave., Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed on the

.DAM SHINKUNAS
Ave., Brooklyn, N. I-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

at retail under Section 107 
olic Beverage Control taw al 
ir Street, Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed on the

GUIS FREEDMAN » 
?r St., Brooklyn, N. Y. (Tj

rereby given that License No. 
been issued to the underagneo

at retail under Section 107 
olic Beverage Control taw at 
.venue. Borough of Brooa^' 
lings, to be consumed on tne

JOSEPH THALER
ve., Brooklyn, N. *•

hereby given that License. No. 
been issued to the

at retail under Section 107 
olic Beverage Control taw

Street, Borough of Br00“J?' 
lings, to be consumed on tne

J. CAFETERIA. INC.
i St., Brooklyn, N- 11

hereby given that Lic^n5®.Jįį 
been issued to the undersign

at retail under Section 107 
olic Beverage Control taw » 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed on (

AHAM WASSERMAN _ 
Ave., Brooklyn, N- *•

įereby given that bicense N°j 
been issued to the ^7 
at retail under Section

>lic Beverage Gontro' 
Avenue, Borough of Brooty 
ings, to be consumed on

AMUEL 
Lve.,

. eis 
prie šv. Komunijos 

enį, rugsėjo 13 d., 8imiFfci

Nfmciita Mišių metu.
GBmitea 
to ri tet 
of the Ann 
S Xnfeth 
County d Lj 
pram 

r8 Nwfekha ,
3TIMAS TALKON 

NOUS ils 
GB 2711 bi 
to rite, 
of the tel 
8824 Qsk 
Cramtr dk

g lŪČių.

3624 (teds

.raugijos nariai pra- 
ndrai dalyvauti.
į Draugijos Valdyba.

NOTICE ate 
GB 14U se 
to sell tei 
of tk te: 
SIS Intel 
(tajtifc 
pretea

SK
S18 Italą *

datuojant į Kongre- 
:a susidurti su dauge- 

Prisiminkime 
arti jos vardo klausi- 
eš dvejis metus „pri- 
rungtynėse daugelis 

I kilmės balsuotojų 
ė nuo talkos man. ži- 
jie galėjo pagelbėti, 
sakėsi esą demokra- 
. darbiečiai ir kadan-

notice s s 
GB 183 tex 
to sell te ‘ 
89 ogiausi respublikonų 
Cotte «< 
rrtsĖss ..

89 W*

, jie negalėjo man 
— netgi smulkia au- 
■imų fondui. Jie buvo

(Sb* s. Jie bijojo! Bet ko? 
to sell te .i 
of the 
485 M* 
Cou-7 d t 
predsi. ...

485 fri*

gb 
to rite' 
of tbs Ate 
188
Court! d A* 
premia -

183

notice ** 
GB sente’' 
to rite1 
of th* Ate; 
INI Bb»; 
Court! ti' 
penisi į4

1191 Bart;

NOTICE’^

« Bed £ 
County i”

Dievui, tie baikštuo- 
ro mažumoje. Vienok, 
yzdys paaiškina, ko- 
hiyiai politiškai yra 
j Jungtinėse Valsty- 
Cas paaiškina, kodėl 
ad neturėjo kandida- 
tokioms aukštoms pa- 
; federalėje arba val-

,IKOS” administraci-
:e gauti A. Vaičiulai-

!INE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
literature

H Eari*

EB5«# 
to sell I*.

2M
County '

a gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

nio Instituto leidinys. 
> egzemplioriaus kai- 

o užsisakant 50 eg- 
rių ar daugiau—30c.

26-AS^S
•

Nonąį; 
0 IS »1 
to S 
of the

Canty « M

HERBST y
Brooklyn, K- »■ 

ereby given that Llcen^JJ°j 
>een issued to theat retail under Sectioni W 
.lie Beverage Control U* 
Avenue, Borough of Broolill™ 
ngs, to be consumed on

ORRIS FEINMAN « 
Ave., Brooklyn, N- *•

ereby given that 
t>een issued to the
at retail under Section 

lie Beverage Control
Street. Borough of BrooW^ 
ngs, to be consumed ou

ILLIAN WIENER 
nomy Food Center) «

Brooklyn, N- *'

“reby given that Licenseį No. 
,een issued to the «nderstgned 
nt retail under Secti°" 
lie Beverage Control

St., Borough of BrooUg, 
igs, to be consumed oh

STANLEY ZUK (T)
St.. Brooklyn. N. Ą

215 Sets >

NOflJ** 
GB^ 

the 
195 
Court! “ M

Lenkai
Kongresą 12 atstovų, ir turi 
progos busimajame Kongre
se turėti 15 lenkų. Vienas jų 
tautietis, Adamowski, šian
die Illinois valst. netgi kan
didatuoja į J. V. Senatą. Tas 
parodo, kad lenkai yra poli
tiškai pažangūs žmonės. Ar 
galima abejoti, kad Lenkija 
atgims? Tokia politinė pa
žanga nusipelnė atlyginimo. 
Netgi ukrainiečiai, kurių nė
ra tiek daug J. V-se, kiek lie
tuvių, turi savo atstovą New 
Yorko legislature j e ir ruo
šiasi išstatyti savo tautietį 
į Kongresą. Jiems tas pa
vyks, nes jie turi vienybę, 
kurios, gaila pasakyti, taip 
trūksta lietuviams ligi šiol.

šias. Choras nešykštėjo gie
dojimo. Ypač gražiai skam
bėjo solistės lakštingališkas 
balsas Avė Maria giesmėje.

Juozo ir Anastazijos Ma- 
siulių dukrelę Marytę iki 
altoriaus lydėjo jos tėvelis; 
ji buvo baltuose, kaip snie
gas, rūbuose, su vainikėliu 
ant galvos; rankose turėjo 
didžiulį gėlių bukietą. Pir
muoju pabroliu buvo Juozas 
Klimas iš Brooklyno, o pir
mąja pamerge — Kazė Ged- 
rimaitė iš New Haven. Kitos 
palydovų poros buvo: Juozas 
Masiulis (jaunosios brolis) 
brolis) ir Agnes Skarulytė 
(jaunojo sesuo) ; Vilimas Za- 
tulskis iš W. Haven ir Ver. 
Pūkaitė (jaunojo giminai
tė) ; Albinas Steckis iš Broo
klyno ir Adelė Masiulytė 
(jaunosios giminaitė). Jau
nieji ir jų palydovai ėjo prie 
Komunijos.

Vestuvių puota įvyko lie
tuvių salėje, Front St.

Airiams, italams, lenkams, 
čekams, ukrainiečiams ir ki
toms tautinėms grupėms 
partijos pavadinimas nieko 
nereiškia, kai vienas jų tau
tiečių dalyvauja rinkimuose. 
Bet daugeliui lietuvių—?! 
Šiandie Queens apskrity, kur 
gyvena tiek daug lietuvių, 
visi vietiniai demokratų par
tijos kandidatai, nuo kon- 
gresmano žemyn, yra airiai, 
be jokių išimčių. Tas pavaiz
duoja įdomų politinį reiški
nį.

Kviečiu talkon — rašykite 
komitetui, jei norite padėti. 
Vos šešios savaitės beliko iki 
rinkimų!

William J. Drake.
Campaign Headquarters 

359 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Flatbush Ave. 
gyventojai skundžiasi, kad 
gatvekariai neduoda jiems 
naktimis ramybės savo tarš
kėjimu.

9

TUVIU RAKANDU KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
eikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

195 if*1 C

NO^Lk-

Comt! *
prsrtte

PETRAITIENE IR SŪNŪS
Count! ’

Juodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

šiuo laiku. Anglijoje, Ameri
koje lenkai randa užuojautą 
todėl, kad moka dirbti. Ko
voja jie ne tik už Lenkijos 
atstatymą, bet kovoja ir už 
Vilniaus sujungimą su atsta
tyta Lenkija. Matysite, kad 
jų norai ir troškimai išsipil
dys! Jie nemiega! Washing
tone lenkai priimti, gerbia
mi. Kur mūsų lietuviai? Pre
zidentas Smetona atvažiavo 
ir dingo! šaltai ne tik Ame
rikos politikų priimtas, bet 
ir mūsų lietuvių politikų, gy
venančių Amerikoje. Aišku, 
kad lietuvių įtaka šios šalies 
gyvenime silpna ,labai silp
na, nors ir galėtų būti daug 
stipresnė. Atsiminkite, kad 
nė vienas žmogus nėra tobu
las. Neužmirškite irgi, kad 
be prez. Smetonos nepriklau
soma Lietuvos valstybė bū
tų netekus daug svarbių jė
gų •

Verkiame mes savo laik
raščiuose, savo kalbose apie 
Lietuvos padėtį. Verkiame, 
kad „trispalvė vėliava tėvy
nėje juodu gedulu perrišta,” 
verkiame, kad tūkstančiai 
Lietuvos patriotų išblaškyti 
Sibirijoje, tūkstančiai nužu
dyti.

dą praplatinti tarp lietuvių. 
Ir tie mūsų vadinami patrio
tai tam distrikte gali tai pa
daryti, jeigu pasistengtų. 
Lietuviai tam distrikte turi 
daug draugų ir pažįstamų 
kitataučių. Lietuvių įtaka jų 
balsai gali tekti adv. Drake. 
Reikia tik biskutėlį pasidar
bavimo !

Advokatui Wm. Drake lin
kiu geriausio pasisekimo. 
Kovok, dirbk, melskis ir tik
slą pasieksi!

Gerb. redaktoriau, ši yra 
mano nuomonė, ir nuomonė 
daug lietuvių. Ar pateks ji 
Brooklyno lietuvių laikraš
čio skiltyse, kaip adv. Drake 
prašė?

Kun. Tomas G. Chase.

I NOTICE is hereby given that License No. 
EB 853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, 
County of Kings, 
premises.
NEW ORPHEUM

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

560 Fulton St.,

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.

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.

NOTICE is hereby given that 
EB 417 has been issued to the 
to sell beer, at retail under ______ __
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.

License No. 
undersigned 
Section 107

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM MACKIN
108 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritsen Ave., ~ 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
2602 Gerritsen Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 9th Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 7th- 
County of 
premises.

4917 7th j

NOTICE Is 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.

the

(T)

Nc.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

STEFFENS
Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.

the

(T)

No.

hereby given that License No.NOTICE is
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 
premises.

HENRY VON BARGEN 
9508 Ave. L, Brooklyn,

the

N.

Avenue, Borough of 1 
t Kings, to be consumed

DIETRICH AHRENS 
Ave., Brooklyn, N.

Brooklyn, 
I off the

NOTICE 
GB 1970 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
1419 8th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1419 8th

(T)

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

107 
Law at 

Brooklyn, 
the

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 the 
premises.

FRANK SINGERMAN
173 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
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
ANNA LEEMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

DAVID KATZ
Ave., Brooklyn, N. (T)

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 713 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is heieby 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. 
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.

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

hereby given that License No.

1

NOTICE is
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.

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

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

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 
72 Sands 
County of 
premises.

72 Sands

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

ALFRED SNIKE
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

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

hereby given that License No.
been issued to the undersigned

premlses.
DOROTHY

85 Johnson

Per 
pietus atsilankė kun. Ed. 
Gradeckas ir jam pagelbstįs 
kunigas salezietis. Savo da
lyvavimu juodu suteikė daug 
džiaugsmo jauniesiems ir vi
siems svečiams.

Linksmoje nuotaikoje visi 
jauniesiems daug laimės lin
kėjo ir dovanėlių nepavydė
jo. Jaunieji to nepamirš, kol 
mirs.

Svečių matėsi iš Worces
ter, Mass. (Rukonaičių, Šu
kių, Jenčiauskų šeimos) ; iš 
Brooklyno V. M. Pūkai, S. S. 
Steckiai, K. E 
Petras Skarulis 
tėvai Skaruliai. Telegramo
mis sveikino ir dovanas at
siuntė Mrs. Karaktinas, Mr. 
ir Mrs. Zanish, Sperry Co. 
draugai iš Brooklyno, Jonas 
ir Alice Skaruliai iš Ohio. 
Svečių dalyvavo du šimtai. 
Tėveliai Masiuliai paruošė 
vestuves dukrelei ko iškil
mingiausiai. Rugp. 22 d. bu
vo surengta didelė „Shower 
party.” Jaunasis A. V. Ska
rulis yra ėjęs šv. Jono kole
giją ir Navai Akademiją; 
dabar Sperry Co. turi prak
tišką inžinieriaus darbą.

Jaunavedžiai i š v a ž i avo 
medaus mėnesio į Washing
ton, D. C. ir, jei „stiminis” 
bėgs, pasieks Ohio valst. bro
lį Joną su žmona. Grįžę ap
sigyvens 371 Etna St., Broo
klyne.

Abiejų tėveliai yra „Ame
rikos” skaitytojai. Kor.

Skaruliai,

Bet dėl tos priežasties dar 
svarbiau yra dar daugiau 
saugoti tuos patriotus ir 
tuos pasižymėjusius žmones, 
kurie dar liko su mumis. Dėl 
tos priežasties dar svarbiau 
yra padėti tiems, kurie gali 
laisvai dirbti mūsų tarpe. Ir 
kitą kartą trispalvė vėliava 
nebus kažinkur nustumta 
New Yorko parade, nes tu
rėsime įtakingą vyrą užtarti.

Laikraščiai mūsų, kalbė
tojai mūsų, šaukia: „Lietuva 
turi būti nepriklausoma.” 
Taip, turi būti! Bet tai ne 
reiškia, kad todėl ir bus! 
Reikia nurodyti kaip ji bus 
nepriklausoma, kaip ji bus 
atstatyta. Vien žodžiais ir

NOTICE 
GB 2025 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WERNER MEYER , 
113 Prospect Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 9268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
2703 Avenue 
County of 
premises.

2703 Ave.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
„ Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

the

RAVITZ
Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

SIDNEY 
Ave.,

NOTICE is 
EB 421 has __ 
to sell beer, at retail under Section 107 . 
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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

STARR
Brooklyn. N. Y.

E. FREY 
Brooklyn, N. Y. (T)

No.

the

(T)

No.

the

(T)

No.

ir jaunojo pįnigais įr bonaįs neatgims

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

Gerb. Redaktoriau:
Skaičiau „Adv. Drake 

dį Lietuviams” paskutiniam 
„Amerikos” numeryje. Ir iš 
tikrųjų adv. Drake daug, 
daug teisybės tais keliais žo
džiais yra pasakęs.

Bet keista man, labai keis
ta, kad lietuvis amerikietis 
turi tokiu būdu kreiptis į sa
vo brolius ir seseris ameri
kiečius lietuvių kilmės.

Pažvelkime į lenkų darbą

ŽO-

Lietuva!
Tūkstančiai „amerikonu

kų,” jaunų gerų stprių vyrų 
lietuvių kilmės, šiuo laiku 
ne tik guldo savo jėgas ir 
gyvastis tarnaudami Ameri
kos kariuomenėje, bet ir yra 
užėmę svarbius darbus šioje 
šalyje. Jie turi daug jėgų 
Lietuvai padėti. Vieni per šį 
karą išlies savo kraują, ati
duos savo gyvastis „kovoda
mi už laisvę.” Kiti savo gy
venime išnaudos savo ener
gijas, kovodami už laisvę ir
gi. Bet neatrodo šiuo tarpu, 
kad jų tėvų žemė, Lietuva, 
kiek nors tos laisvės bema
tys.

Vien Brooklyne tiek yra 
lietuvių! Ar galime parodyti, 
ką jie nuveikė? Vienas žmo
gus iki šiol atsidavęs vaisin
gai dirba. Tai yra kun. Bal- 
kūnas. Bet vienas mažai pa
darys.

Brooklyno lietuviai gali 
dabar nors pristatyti į Kon
greso forumą lietuvį, kuris 
prižada mums dirbti Lietu
vos naudai kur tik atsiras 
proga. Brooklyno lietuviai 
gali nors vieną vyrą pasta
tyti ten, kur kiti girdės, ką 
jis sako ir gal įvykdys ko jis 
prašys. 9-tas New Yorko 
kongresinis distriktas, kuris 
apima Ridgewood, East New 
York, Cypress Hills, Wood
haven, Ozone Park ir Rich
mond Hill, gali padėti išrink
ti kongresmanu William J. 
Drake. Reikia todėl jo var-
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JOHN
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PAPPIANOU
Brooklyn, N. Y. (T)

No.License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
EB 701 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises,

LOUIS
1102 Clarkson Ave.,

the

(T)

No.

be consumed on the

NOGIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
966 Halsey Street, Borough 
County of 
premises.

966Halsey

107 
■at

■ Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

H. E. WITTMER
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10G74 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 2519 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 FRUCTANO 
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 
1S8 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 2531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS WEISBERG 
Plymouth Del. & Grocery

90 Henry St., Brooklyn, N.

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

SAMUEL
715 Church Ave.,

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the 

DIAMOND
Brooklyn, N. Y.

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. ,

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& SOL, KRAMER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 622 has ___  _____ . _____
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.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

■S

432J ** ”

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

•”

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

Laisnluotas Graborius

the

No. Tel. NEwtown 9 - 4464

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

— $150
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

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

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

RUGSEJO-SEPT. 13,1942
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

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

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

Maspetho Žinios
Remia R. Kryžių

Amerikos Raudonąjį Kry
žių Maspetho moters ir mer
ginos uoliai remia. Vis dau
giau ir daugiau narių įstoja. 
Motinos galėtų dar uoliau 
paraginti savo dukreles sto
ti į Raudonąjį Kryžių. Pa
mokos labai įdomios.

IM KI ARBATĖLĖ

Jersey City, N. J.

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.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-92!
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitar

AMERIKOS LIETU

ŪKŲ VISUOME1

KULTŪRINIO GI

SAVAITRAi

EINA KAS PENI

Entered as Second-Clai 
Office at Brooklyn, N.

STALING!!

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kunigų Vienybės pirm, 
kun. J. Karalius, ižd. kun. 
J. Miliauskas ir Lietuvai 
šelpti komisijos pirm. kun. 
Dr. J. B. Končius rugsėjo 9 
d. lankėsi „Amerikos” įstai
goje. Juos lydėjo kun. J. Bal- 
kūnas.

• Kunigų rekolekcijose 
šią savaitę dalyvavo kun. P. 
Lekešis, kun. J. Laurynaitis, 
kun. V. Pinkus.

• Apreiškimo M o k y k los 
mokinių registracija bus 
vykdoma dar šį penktadienį, 
rugsėjo 11 d. nuo 9:30 iki 
11:30 vai. ryto.

• Jurgis ir Mar. Tumaso- 
niai rugsėjo 7 d. aplankė sa
vo sūnų Antaną, esantį pran
ciškonų vienuolyne, Pater
son, N. J. Antanas baigė no
viciatą ir siunčiamas semi- 
narijon, Brogan, N. Y. Ant. 
Tumasonis dabar žinomas 
kaip Fr. Casimer, OFM.

• Kunigų Vienybės cent
ro valdybos posėdis įvyko 
rugsėjo 9 d. New Yorke.

• Dr. A. Rakauskas, LRK 
SA vyr. Daktaras Kvotėjas, 
šią savaitę vieši Elizabethe 
pas kun. J. Simonaitį.

• „Amerikos” skaitytojai 
rugsėjo 13 d., sekmadienį, 
kviečiami ir laukiami Mas
pethe, Klasčiaus parke ir sa
lėje. Visi susitiksime „Ame
rikos” naujų mašinų fondui 
ruošiamame piknike!

• Inž. Aleksandras V. 
Skarulis su savo žmonele 
Maryte (Masiulyte) medaus 
mėnesį praleidžia kelionėje. 
Lankysis Washingtone ir 
Athens, Ohio, kur apsigyve
no jo brolis Jonas.

• Robertas Norkauskas į- 
stojo į Cathedral College. Jo 
draugai linki sėkmingo mo
kymosi.

• Korp. Balys Laučka at
vyko iš Mississippi paviešė
ti pas savo brolį. Aplankė gi
mines ir draugus.

NAMAI-BARCENAI
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

MALONIAI VISUS KVIEČIAME
Šis kvietimas visiems „Amerikos” skaitytojams, vi

siems jų draugams.
Visus maloniai kviečiame šį sekmadienį, rugsėjo 13 d., 

būti Klasčiaus parke ir salėje, Maspethe. Tai bus „Ame
rikos” Naujų Mašinų Fondui piknikas. Jį ruošia artimi 
„Amerikos” bičiuliai. Jo tikslas — paremti „Ameriką” ku
ri neseniai įsigijo dar vieną naują—automatinę—mašiną.

Visų laikraščių skaitytojai šiais laikais stengiasi nuo
širdžiai stipriau pagelbėti savo laikraščiams. Gyvenamasis 
laikotarpis uždeda naujų pareigų, atneša įvairių apsunki
nimų. Visa tai bus lengviau, kai visi drauge viens kitam 
pagelbėsime, viens kitam ranką ištiesime.

Rugsėjo - September 13 d. piknikas yra lyg ir vasaros 
laikotarpio užbaigimas. Kol dar oras kiek šiltas, kol dar 
neatkeliavo šiurkštus rudens vėjas, praleiskime sekmadie
nio popietį parke, tarp savųjų ir saviesiems. Smagiai pra
leisdami laiką, gražiai paremsime ir savo įstaigą.

Šį mūsų kvietimą perduokite visiems savo artimie
siems, savo pažįstamiems ir draugams. Iš anksto Jums vi
siems sakome:

Nuoširdus ačiū už atsilankymą ir — iki labai malonaus 
pasimatymo Klasčiaus parke šį sekmadienį, rugsėjo 13 d.

Maspetho par. tretininkai 
rugsėjo 20 d. 7 vai. vak. par. 
salėje, 64-25 56th Drive, tu
rės labai jaukią arbatėlę. Ka
dangi rugsėjo 17 d. yra šv. 
Pranciškaus Penkių Žaizdų 
šventė, tad arbatėlėje bus a- 
titinkama dvasinė progra
mėlė. Kun. J. Balkūnas skai
tys paskaitą. Bus ir daugiau 
kalbėtojų.

Seselių pranciškiečių va
dovybėje vaikučiai vaidins ir 
giedos. Bus ir bendras visų 
dalyvių giedojimas. Treti
ninkai suaukojo valgius, kad 
tik būtų galima geriau pa
vaišinti svečius. Arbatėlė 
bus su skaniais užkandžiais.

Kviečiame apylinkės treti
ninkus ir šiaip visus vyrus 
ir moteris. Auka tik 40c., 
skiriama labai gražiam tiks
lui. Iš anksto dėkojame vi
siems. Tegu Dievas atlygi
na visiems geradariams!

Taryba.

New York, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 61-1 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 RUBNTTZ
3523 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned i 
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.

NOTICE is hereby given that L’ccnse 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, N. Y.

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 Law at 
6322 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BERL
6322 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

TeL EVergreen 7 - 68i 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždary

MS J' 

įbonas. 
Lira- 

stitinka-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS I

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkfl
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS išį 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTH

* Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel.

Stalingrado 
gynimas sušilau 
tinkamo vardo, 
vo aršesnių mūs 
lingrado mūšis, 

die- saį didžiausiu n 
I •; dirba siaukojimu gyn 
Į :įe. kpn šį svarbų indi 

padėti- į esantį prie c 

■j. nesan- gOS Upės. Štai 
l^aanuo- me dalyvauja 
j^ia. Cam-jame kovoja i 

Besto- gyventojai —
i parapija, įr vaikai. Mie! 

, mokyklą, kirstas. Patys 
Haitis. kariuomenės i 
kao veikla kymu, sunaiki 
Lapijos ri- per Volgą, kac 
Loję para- trauktų iš gy 

viralinių
I Jis yra di- 
I iikų apau
ki stovįs 
I asmenyje

Stalingrade n 
bos apie pa 
šaukiama tik 
ba — mirtį.

Paskutiniai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 

742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that LI 
GB 1921 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under St 
of the Alcoholic Beverage Centro 
4101 Avenue U, Borough of . 
County of Kings, to be consume 
premises.

AARON LIPKO
4101 Avenue U, Brooklyn,

1; nuoširdų
J aybė, Fe- kad naciams 
di ?irbininkų bai didelių ] 
Jjjasi, kaip ryti naujų pi

Maskvos rug

n; -Ji

Vyčių pramoga
Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 

L. Vyčių 12 kuopa turės sa
vo pramogą, įvyksiančią 
Aušros Vartų parapijos salė
je, Broome St. Pelnas skiria
mas bažnyčios atnaujinimo 
reikalams.

NAUJA LIETUVAITĖ

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.

SAM WAKER
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

• Kun. Juozas Varnaitis 
atvyko iš Colorado ir atos
togas praleidžia Maspethe. 
Apsistojęs pas kun. J. Bal- 
kūną.

• Antanas Stanis šiomis 
šiomis dienomis apsivedė. 
Medaus mėnesį praleidžia 
Kanadoje, iš kur siunčia lin
kėjimus savo draugams.
• Ar jau prisiruošei? Taip 
klausia daugelis brooklynie- 
čių, turėdami dėmesyje rug
sėjo 13 d. pikniką. Tai „Ame
rikos” naujų mašinų fondo 
naudai ruošiamas piknikas.

• Vestuvių varpai praeitą 
savaitę Apreiškimo par. baž
nyčioje skambėjo Jonui Čer
niui su Amelija Sadauskai
te, John Campbell su Stella 
Kresineliute, Antanui Gali
niu! su Agota Staselyte.

• Marytė Fiore (Juozapai- 
tyte) savo gimtadienio dieną 
— rugsėjo 7 d. — susilaukė 
gražios dukrelės. Dukrelė 
auga, motina sveiksta W’ms- 
burg Maternity Hospital, 
Brooklyne. M. Fiore visą lai
ką buvo geroje Dr. Aid. Šliu- 
paitės priežiūroje. Linkime 
Marytės šeimynėlei geriau
sios kloties.

• Jozefina Paulauskienė, 
Maspetho dr-jų veikėja, ar
tima „Amerikos” bičiulė, šio
mis dienomis tapo pilnateise 
Amerikos piliete.

• Ona Valaitienė jau su
grįžo iš ligoninės, kur jai pa
daryta apendicito operacija. 
Ligonė jaučiasi gerai ir 
smarkiai tvirtėja.

• Sofija Lamanauskaitė, 
gyv. Hoboken, N. J., rugsė
jo 13 d. ištekės už Henry Ba
ley. Šliubas bus šv. Jono baž
nyčioje, Cliffside, N. J.

• M. Paltanavičienei, gyv. 
41 So. 10th St., netikėta gim
tadienio puota suruošta rug
sėjo 8 d. Ruošė M. Jasiuky- 
naitė ir O. Jackevičiūtė.

• Demokratų partijos a- 
pygardos atstovės kandidate 
Newarke yra Jieva Trečio
kienė. Rinkimai bus rugsėjo 
15 d. Bl. Sacrament par. sa
lėje. Tos apylinkės lietuviai 
demokratai kviečiami akty
viai dalyvauti rinkime.

• Radijo piknikas bus 
rugsėjo 27 d., pekmadienį, 
Klasčiaus parke. Jį ruošia 
Jono Valaičio vedama lietu
vių radijo programa.

APREIŠKIMO MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ

Naujuosius mokslo metus, 
drauge su kitomis mokyklo
mis, pradėjo ir Apreiškimo 
parapijos mokykla, kurios 
mokytojomis yra lietuvaitės 
sesers domininkonės.Tai vie
nintelė lietuviška mokykla 
New Yorko miesto ribose. Ji 
naudojasi visomis miesto ir 
vyskupijos p r i p a ž intomis 
teisėmis. Jos mokiniai auk
lėjami pilnutinio ugdymo ke
liais — nuoširdžiais katali
kais, ištikimais amerikie
čiais ir lietuvių tautos gerbė
jais.

Apreiškimo mokyklos pa
talpos yra gražios, patogios, 
higieniškos. Mokyklos dar
bo tvarka pavyzdinga, gerai 
išbandyta. Nuo mokyklos 
pradžios iki šiol ją baigę 1,- 
120 mokinių. Mokyklos a- 
lumnų tarpe šiandie yra 8 
kunigai, 36 vienuolės, 3 klie
rikai, 3 gydytojai, 3 advoka
tai, 4 inžinieriai, 8 slaugės ir 
apie 50 baigusių šiaipjau uni
versitetus. Tad mokyklos is
torija labai garbinga.

Brooklyno lietuviai turėtų 
pasinaudoti Apreiškimo mo
kykla. Visi tėvai, kuriems 
aplinkybės leidžia, turėtų 
siųsti savo vaikus tik į Ap
reiškimo parapijos mokyklą.

Alberto ir Marijonos Ben
derių naujagimė dukrelė rug 
piūčio 30 d-^Šv. Jurgio baž
nyčioje pakrikštyta Dianos- 
Onos vardais. Krikšto sak
ramentą suteikė kun. V. Pin
kus, o krikštotėviais buvo 
Garbanauskas ir Binkinienė- 
Vyziūtė. Krikštynų puota į- 
vyko pp. Benderių rezidenci
joj, 486 Eastern Parkway, 
Brooklyne. Pokylio dalyvius 
stebino Benderienės paga
minti įvairūs valgiai, kurių 
tarpe juodas obuolių sūris, 
dirbtiniai grybai ir lietuviš
kas midus — buvo tikra nau- 
janybė. Mat, p. Benderienė 
Lietuvoje yra baigusi ūkio 
mokyklą (Ji turėtų pasiro
dyti su savo žiniomis šio lai
kraščio Moterų Skyriuje). 
M. Benderienė yra buvusio 
Lietuvos prezidento Dr. Gri
niaus giminaitė.

Puota buvo pradėta su 
malda ir praėjo gražioj nuo
taikoj.

Vyresnioji pp. Benderių 
dukrelė Eugenija lanko auk
štąją mokyklą ir jau puikiai 
skambina pianu.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5822—Fourth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
430 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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
(Washington Butter & Egg Mkt.)

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

TUOJAU REIKALINGAS 
ZAKRISTIJONAS

Lietuvių parapijai reika
lingas zakristijonas. Darbo 
sąlygos geros. Kreiptis į „A- 
merikos” administraciją, 222 
So. Ninth St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & 
LOUIS M. DITCHEK 

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

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

Su visais įrengimais ir pa
togumais. Važiuoti: Jamaica 
traukiniu iki Norwood sto
ties. Kreiptis:

186 Hale Avenue 
(antras aukštas) 
Brooklyn, N. Y.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lt'7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Road, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW OAK, INC.
2007 Ave. U, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE KRINSKY 
(Famous Kosher Del.)

1713 Ave. U, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
423 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

john t. McKenna
423 7th Ave., Brooklyn. N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY BAKER
764 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
pt the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DEL. & REST., INC.
445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2005-11 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE & HERBERT JACOB 
(Quentin Bowling Center) 

2005-11 Coney Island Ave.,
Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE CANONICO
2258 Pacific St., Brooklyn. N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 1478 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Set 
of the Alcoholic Beverage Control; 
760 Macon Street, Borough of į 
County of 
premises.

Street,
Kings, to be com

760 Macon
LOUIS BONELLI

St., Brooklyn, N.’

vakariniame 
fronte. Rus;

p P. Dau- _

K SALIAM
NOTICE is hereby given that Li, 
GB 6757 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control! 
5012 3rd Avenue, Borough of H 
County of Kings, to be consumed!, 
premises.

FRED FIXSEN
5012 3rd Ave., Brooklyn, N.)

Li,NOTICE is hereby given that 
GB 1716 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sed 
of the Alcoholic Beverage Control! 
3515 Quentin Road. Borough of ] 
County of Kings, to be consume® 
premises.

HENRY HARMELING 1 
3515 Quentin Road, Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 2328 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under See 
of the Alcoholic Beverage Control! 
377 Flatbush Avenue, Borough of ’ 
County of 
premises.

ALEX

Kings, to be consum.

STEIN &
(Slope

377 Flatbush Ave.,

SAM BURS1
Del.)
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Liu 
GB 6761 has been issued to the un< 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control, 
299 Palmetto St., Borough of ] 
County of Kings, to be consumed! 
premises.

MARTIN SOMMER 
299 Palmetto St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave.. Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., INC. 
255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
201 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
78 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN & VINCENZA 
MABEL MENNECI

178 Gold St.. Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA MARCHESANO 
(Adelphi Del.)

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. (T)
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NOTICE is hereby given that Liq 
GB 2365 has been issued to the uni 
to sell 
of the 
2783-85 
County 
premises.

LOUIS MEHRBERG
(Fulton Self Service Super M’L 

2783-85 Fulton St., Brooklyn, N.I

Prof«j-;:omenės va-
Jsunkiai dir-j §s lib 
Jakus žiūri, gausių 
k kaip vie. r.Frontie 

ii šalies gy- kHinyjt 
ta. George straipsn 

Lai pasakė: tis Rusi
-, vi už di
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_ I* lakūno taJs pas

beer, at retail under Sect! 
Alcoholic Beverage Control J 
Fulton St., Borough of B 
of Kings, to be consumed!

LIEPOS ŽIEDU,

M miTC tas Pas4T& rJb JUr "U w | Lakūnas yra>(jealizui 
I-tose, kai pa- vykdyt 
|> Jis pri- ma<

Maistui
Vaistams
Sveikatai Oi

(100% PURE HONEY)

Gamtd-310 ir žinoji- 
Saldumyl Įėjote į jo lėk- 
&Sveikatį'įMs 1

KONČIAUS BITININKYSTi
67 Battery St-, No. Abington, Mats.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, 
medus nčra tikras bičių medus.

Dewi 
, kiečiar 

^as priklau- bartini 
-nebus plojimų, kuri 

'Br,adų,; ti stai 
•w pergales.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai .................$

5 svarai ...................................... ;
Galionas ...................................... :
5 Galionai ............................... |

SIUNTIMAS APMOKĖTAI
KONČIAUS BITININKYI

57 Battery St 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

„Amerikos” Admiiiistri
222 So. 9th St, Brooklyn,

tautin 
amerikietis, Ine, pe 

l'ta atitinkamą I zavim 
plieka savo pa- (jos s;

rai, šiandie y- užmo1 
pas krašto gy- biavii 
po pasaulio kū- gali 
pyvis, ir Le

Telephone Resided
EV 7 - 1670 VI 7 - 2»
JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANC1 

and LIFE INSURANCE ( 
Mortgages Loaned and Bougl 

496 Grand St, Brooklyn, Nd 
Residence: , .
87-34 90th St., Woodhaven, N.I

HAvemeyer 8 - 0259 | 
RALPH KRUCfl 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENlfl 

Maspeth, N. Y.
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