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.9 d. sukanka ly- 
ai, kai kunigu į- 
cun. Pranas J. 
lambridge, Mass., 
rapijos klebonas.
Cambridge ir a- 

ituviai atitinka- 
is rugsėjo 20 d.
įšventinimo die- 
Juškaitis dirba 
parapijoje, kuri 

savo gera padėti- 
mokykla, nesan

čiomis, gražia nuo- 
įįnga dvasia. Cam- 
I vienintelė Bosto- 
Bkupijoje parapija, 

SALDAINIŲ Pd įuvišką mokyklą. 
Ikun. Juškaitis.
1, Juškaičio veikla 
J ir už parapijos ri- 
faovaujamoje para- 
kia visų centralinių 
pkyriai. Jis yra di- 
Ivių katalikų spau- 
|is, artimai stovįs 
Eko”. Jo asmenyje 
pka” turi nuoširdų 
pinigų Vienybė, Fe- 
| Liet. Darbininkų 
įuo didžiuojasi, kaip 
iriu ir vadu.

Tel. STagg2-7177

Alfred J.
(Vendus)

advokatu
219 So. 4th Street, 

, (Williamsburg!) Bijį

Tel. EVergreen 4 - 7142

GERIAUSIOS te 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arm 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE ■ 
AISKRYMAS gamintas namie ii gsiaisd 
riaušių bravorų. Parengimams pritaial į]

* Juozas Gint
495 Grand Street,

CE is hereby given that License No. TODQi, 
277 has been issued to the undersigned GB IE J 
ill beer, at retail under Section 107 to ri"fe 
ic Alcoholic Beverage Control Law it ‘ ’ 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
:y of Kings, to be consumed off the 
ses.
HIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 
ianhattan Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

CE is hereby given that License No. 
514 has been issued to the undersigned 
II beer, at retail under Section M 
e Alcoholic Beverage Control Law at 
licks Street, Borough of Brooklyn, 
y of Kings, to be consumed off the 
ses.

DANIEL HANA WAY 
cks St., Brooklyn, N. Y. (T)

'E is hereby given that License No. 
147 has been issued to the undersigned 
I beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Juentin Road, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the 
is.

ABRAHAM DAVIDOFF 
uentin Road, Brooklyn, N. Y. (T)

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

beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Tar at 

Avenue 
of

s.

ve.

u. 
Kings,

NEW

Borough of Brooklyn, 
to be consumed

OAK, INC.
Brooklyn, N.

on the

Y. (T)

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

beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law st 

ivenue U, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

MINNIE KRINSKY 
(Famous Kosher Del.) 

re. U, Brooklyn, N. Y. (T)

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

Alcoholic Beverage Control las al 
i Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

JOHN T. McKENNA
Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

is hereby given that License No. 
has been issued tn the undersigned 
beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
sylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
>f Kings, to be consumed on the

RAY BAKER 
sylvania Ave., Brooklyn, N. Y. (T) 

is hereby given that License No. 
ras been issued to the undersigned 
>eer, at retail under Section 107 
Icoholic Beverage Control Law at 

> Highway, Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consumed on the

ESAR DEL. & REST., INC,
Highway, Brooklyn, N. Y. (T) I 

is hereby given that License No. I 
has been issued to the undersigned I 
eer, at retail under Section 107 I 
Icoholic Beverage Control Law at I 
>ney Island Ave., Borough of I 
County of Kings, to be consumed Į 
•emises.
GENE & HERBERT JACOB 
Juentin Bowling Center) 
ney Island Ave.,

Brooklyn, N. Y. (T) I 

s hereby given that License No. I 
as been issued to the undersigned I 
er, at retail under Section 107 I 
■oholic Beverage Control Taw at I 
ic Street, Borough of Brooklyn, I 

Kings, to be consumed on the||

HUSEPPE CANONICO 
c St., Brooklyn. N. Y. m

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

FOHN & VINCENZA 
MABEL MENNECI

., Brooklyn, N. Y. (T)

hereby given that License No. 
i been issued to the undersigned 
•, at retail under Section 107 
liolic Beverage Control Law at

Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

IARIA MARCHESANO 
(Adelphi Del.)

Ave., Brooklyn^ N. Y. (T)

Jetu viską
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STALINGRADAS NARSIAI GINAMAS
Stalingrado puolimas ir 

gynimas susilauks istorijoje 
tinkamo vardo. Vargu ar bu
vo aršesnių mūšių, kaip Sta
lingrado mūšis, kuriame ru
sai didžiausiu narsumu ir pa
siaukojimu gynė ir tebegina 
šį svarbų industrijos mies
tą, esantį prie didžiosios Vol
gos upės. Stalingrado gyni
me dalyvauja ne tik kariai; 
jame kovoja ir visi miesto 
gyventojai — seniai, moters 
ir vaikai. Miestas visai at
kirstas. Patys jo gynėjai, 
kariuomenės vadovybės įsa
kymu, sunaikinę visus tiltus 
per Volgą, kad niekas neatsi
trauktų iš gynimosi fronto. 
Stalingrade nėra jokios kal
bos apie pasidavimą. Ten 
šaukiama tik apie pergalę ar
ba — mirtį.

Paskutiniai pranešimai iš 
Maskvos rugsėjo 16 d. sakė, 
kad naciams pasisekę, po la
bai didelių nuostolių, pada
ryti naujų prasiveržimų piet
vakariniame Stalingrado 
fronte. Rusai pasitraukę į

kitas pozicijas, iš kur vėl sėk 
mingai priešinasi vokie
čiams ir skina jų tankų ir 
žmonių eilių eiles.

Vokiečių radijo stotis iš 
Berlyno pranešė, kad vokie
čių daliniai pralaužę svarbias 
Stalingrado gynėjų eiles ir 
pasiekę centralinę geležinke
lių stotį. Vokiečių kariuome
nės vadovybė pažymi tik a- 
pie nuolatinius pasistūmėji
mus pirmyn, visai nenurody- 
dama, kokie tie laimėjimai.

Rašant šiuos žodžius, Sta
lingrado blogiausia padėtis 
buvo pietuose ir pietvaka
riuose. Puolime beveik be 
pertraukos dalyvauja vokie
čių lėktuvai, kurie nuolat 
bombarduoja ir miestą ir gy
nėjų vietas. Pats varžimasis 
vis lydimas tankais, kurių 
daugybė sunaikinama.

Vokiečiai, pranešdami, 
kad Stalingrado likimas jau 
aiškus, vengia pranašauti 
greitą jo kritimą, nes rusai 
desperatiškai kovoją.

i
Reikia Daugiau
Gamybos Darbo

Camden. — 50,000 darbi
ninkų susirinkimui per radi
ją kalbėjo karo gamybos ta
rybos viršininkas Donald 
Nelson. Jis pareiškė, kad A- 
merikos karo gamyba nuo 
Perlų Uosto įvykių padidėjo 
350 nuošimčių, bet to dar ne
gana. Jis džiaugėsi darbinin-

Nelson, kreipdamasis į dar 
biavimu, bet nurodė, kad A- 
merikos gamyba turi būti 
dar daug didesnė.

Nelson kreipdamasis į dar
bininkus, nurodė, kad ameri
kiečiai negali sutikti būti ja
ponų ar Hitlerio „naujos 
tvarkos” žmonėmis. Tokia 
agresorių „tvarka” reikštų 
tik ekonominę, politinę, tiky
binę ir asmeninę vargovę.

SALIAMONO SALOSE NAUJOS KOVOS
„Chicago Daily 

jChicago Times” ir 
Įis Daily Globe-De- 
įturėjo konsulo Dau- 
| išsamius laiškus, 

I aiškinta Lietuvos 
(r lietuvių tautos pa- 
įs greičiau nusikraty 
yės ir vėl atsteigti 
lisomybę.
tee Chicagos laikraš- 
aip pat paskelbti L. 
įsko ir Ed. Kubaičio 

AŽfamerikiečių lietuvių 
iai. Tenka tik pasi- 
, kad Lietuvos gy- 
s reikalai ginami ten, 
eikiama viešoji nuo-

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad per 
paskutinias kelias dienas 
Guadalcanal saloje, vienoje 
iš Saliamono salų, vyksta di
delės kautynės, kuriose ja
ponai bandė atsiimti praras- 
tą vietą, kurią sėkmingai 
saugo marinai.

Atvyko Lietuvis Tremtinys
Admirolas John 

wers paskirtas Ramiojo van
denyno aviacijos viršininku. 
Jis bus atsakingas Ramiojo 
vandenyno laivyno viršinin
kui admirolui Nimitz, kurio 
patarėjų štabe jis taip pat 
dalyvaus.
Pietvakarinio Ramiojo van
denyno oro pajėgų virši
ninku paskirtas gen. G. C. 
Kenney. Jis užėmė vietą gene 
rolo Brett, kurs šiuo metu 
yra Amerikoje. Generolo 
Kenney paskyrimą pranešė 
gen. MacArthur.

To-

GUMAI TVARKYTOJAS PASKIRTAS
Union Pa-
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paimti ją baigėsi visišku jų 
nepasisekimu.

Salon išsikelti keliems ja
ponų daliniams pagelbėjo 
nakties tamsuma. Kautynė
se rugsėjo 12 ir 13 dd. ame
rikiečiai nušovė 14 japonų 
lėktuvų. Nuo rugpiūčio 7 d.

i - į Saliamono salų kautynėse
Kautynės vyko salos vi- amerikiečiai nušovė mažiau- 

duje, ore ir jūroje. Pagrindi- sįa -Įgą. japOnų lėktuvus, 
nis japonų šioje kovoje šie- ______________
kis dabar, matyti, yra užim- ...
ti vieną lėktuvų stotį, kurią n llIklC Jau Rusijoje 
japonai buvo pasistatę lėk
tuvams. Japonų pastangos

ikos kariuomenės va- 
rbtuvėse sunkiai dir- 

darbininkus žiūri, 
sau lygius, kaip vie- 
tliekančius šalies gy- 
areigas. Gen. George 
t neseniai pasakė:
darbininkai — vyrai 

;ers — esate lakūno 
broliai. Lakūnas yra 
jūsų rankose, kai pa- 
į padanges. Jis pri- 
darbštumo ir žino j i- 
p jūs įdėjote į jo lėk
ti gyvenimas priklau

pi .. Jums nebus plojimų, 
jums garbės paradų, 
jūsų nebus pergalės.” 
vienas amerikietis, 
;ik dirba atitinkamą 
kurs atlieka savo pa- 
sąžiningai, šiandie y- 
tskiriamas krašto gy- 
' geresnio pasaulio kū- 
ygio dalyvis.

I#'

Viė®

0
Kvwtod' 
5 mni 
Galioms
5 Gili®

Respublikonų partijos va
das VVillkie sėkmingai tęsia 

toks gilus ir galingas, koks savo kelionę. Jis aplankė E- 
jis šiandien yra. giptą, Palestiną, Turkiją,

Lebanoną, Iraką, Persiją.
Prof. John Dewey, pagar-.yįsur jįs priimtas labai nuo

rėjęs liberalas, vienas įžy- į širdžiai. Jo lankymuisi tei- 
miausių Amerikos filosofų, j kiama daug reikšmės. Toli- 
„Frontiers of Democracy” muose Rytuose jis laikomas 
leidinyje neseniai paskelbė sekančiu Amerikos preziden- 
straipsnį, kaip reiktų laiky-|tu, todėl jam visur atdaros 
tis Rusijos atžvilgiu. Jis sto- durys. Jo misijai labai daug 
vi už didžiausią paramą Ru- padeda prezidento Roosevel- 
sijai, bet protestuoja prieš to laiškai, kuriuos Willkie 
(tas pastangas, kurios nori i- veža ir įteikia įvairiems val- 
dealizuoti Staliną ir Rusijoje stybių pareigūnams. Willkie 
vykdytą bolševikų despotiz- laikomas asmeniniu Roose- 
m4- velto atstovu.

Dewey nurodo, kad ameri-; T. , .v _ . .. „T.,,
kiečiams reikia saugotis da- L . sv^ 1?os’ 1 ."
tortinės aktyvios veiklos. ^ Pareiškė kad, jo giliu j- 
kuri „stengiasi idealizuo-!sitl,'lnl1mu' TurklJa. >s.la,kys 

l ti Staliną ir jo viddus ir tarp- neutralumą ir neprisidės prie 
tautinę politiką”. Jo nuomo- hjunginin ų priešų, jei hu
ne. perdėtas Stalino ideali- ]Ja’. alP aa‘
žavimas gali priversti Rusi- ko..Wlllkle' 8'ntl>sl 18 vlsl-' 
įjos sąjungininkus brangiai 1 J
užmokėti už rusų bendradar- Šiuo metu Willkie bus pa- 
biavimą. Tos kainos dalimi siekęs Rusiją.
gali būti Baltijos valstybės ----------------------

Washington. ■ 
cific geležinkelių bendrovės 
pirm. William M. Jeffers, 
rugsėjo 15 d. paskirtas Ame- 

' rikos gumos administrato
rium. Jam suteiktos labai 
plačios teisės. Jo paskyrimas 
yra Barucho vadovautos ko
misijos darbų pasekmė.

Prezidentas Roosevelt bu
vo paskyręs gumos reika
lams ištirti komisiją, kuriai 
vadovavo senas pramonin
kas Baruch. Ši komisija pra
eitą savaitę pranešė prezi
dentui, kad šalies gumos pa
dėtis yra labąį^yįįloga, kad 
reikalingas gumos
taupymas. Komisija patarė 
uždrausti automobiliams
greičiau važiuoti nei 35 my
lias per valandą. Patarė įves
ti visoje šalyje gazolino var
tojimo kortelių sistemą. Pa
tarta plačiai vartoti dirbti
nės gumos gamybą. Visai 
gumos programai vadovauti 
ir vykdyti patarta paskirti

atskirą administratorių, 
ris turėtų plačias teises.

Prezidentas buvo labai 
tenkintas komisijos 
Šimu ir pažadėjo imtis
priemonių jai vykdyti, 
mos administratoirus 
fers jau pradėjo eiti 
pareigas.

ku-

pa- 
prane- 

visų 
Gu- 
Jef- 

savo

Nepasiduodama
Šveicariečių laikraštis 

„Die Tat” (liepos 18-19) ra
šo, kad vokiečių okupuotuose 
Vakarų ir Rytų Europos 
kraštuose žemės ūkio gamy
ba ne tik nekylanti, bet ma
žėjanti. Vokiečių smurtas 
sukeliąs ,,nenorą dirbti prie
šui.” Taip pat opozicija ei
nanti vis didyn. Tas pats 
reiškinys esąs pastebimas o- 
kupuotų kraštų pramonės 
gamyboje. Tuo tarpu karas 
dabar įėjęs į „medžiagos eik
vojimo stadiją.”

PRANCŪZŲ DARBININKAM VERGUVE
Amerikos valstybės sekre-

nu
kreiptus prieš žydus pabėgė-

Šių metų rugsėjo 7 dieną į 
New Yorko uostą atplaukė 
Dr. Mykolas Devenis. Po 
dviejų dienų, rugsėjo 9 d, ji
sai buvo išleistas iš laivo ir, 
sėdęs į traukinį, tą pat va
karą pasiekė Waterburį, kur 
jo žmona su vaikais gyvena.’

Kai Dr. M. Devenis pas
kambino, išėjus durų atida
ryti jo žmona žodžio nega
lėjo ištarti iš nustebimo :ji 
tiesiog savo akimis netikėjo 
matanti savo vyrą. Jos vie
toje ir jūs būtumėt netikėję, 
nes Dr. M. Devenis po dviejų 
su viršum metų grįžo pas sa
vuosius iš ištrėmimo. Žmona, 
vaikai žinojo, kad jisai yra 
jau paleistas i šbolševikų iš
trėmimo, kad jisai jau kur 
nors kelionėje, bet kas šei
moje būtų rugsėjo 9 dieną 
pamanęs, kad štai jisai jau 
prie savo namų slenksčio sto
vi ir laukia pažįstamo, se
niai matyto veido pasiro
dant.

Jei kada būna namuose ti
kro džiaugsmo, didžiulio nu
stebimo ir laimės pajautimo, 
— viso to su kaupu tą vaka
rą turėjo būti Devenių pas
togėje.

Ukmergės kalėjime
Tik bolševikams užėmus

1940 metais Lietuvą, Dr. M. 
Devenis buvo suimtas liepos 
mėnesį ir įmestas Ukmergė
je į kalėjimą, nežiūrint to, 
kad jisai buvo Amerikos pi
lietis. Ukmergėje sėdėjo jis 
su kitais suimtais lietuviais 
drėgname be saulės kamba
ry, kur čiužiniai po jais su
pelijo. Svarbiausias kaltini
mas Dr. M. Deveniui buvo 
tasai, kad jis užsiėmęs „po
litiniu buržuaziniu veikimu”.

Dr. M. Devenis vėliau bu
vo išvežtas į Vilniaus Lukiš
kių kalėjimą. Tas atsitiko
1941 m. balandžio mėn. Per 
visą tą laiką jis nieko nema
tė iš savųjų, niekas apie jo 
likimą nežinojo. Jam netyčia 
pasisekė patirti iš naujai at
varyto kalinio, kad jo žmona 
su vaikais išvažiavo į Ame
riką. Tai davė jam drąsos, 
nes žinojo, kad jo šeimai nie
ko blogo neatsitiko.

Nuteistas ištrėmiman
Dr. M. Devenis už akių bu

vo nuteistas ištrėmiman: be 
teismo, be nieko, pačiam vi
durnakty pasišaukė jį bolše
vikai ir perskaitė sprendimą, 
kad yra išvežamas 8 metams 
į Rusijos gilumą.

Prieš ištrėmimą jam bu
vo leista pasimatyti su gimi
nėmis. žmonos motina atne
šė jam į kalėjimą kiek daik
tų.

marias. Ten žemė be 
išbūdavo tik du mė- 
Žiemą kildavo milži- 
pūgos; šaltis krisda-

Taip jis 1941 metų birže
lio 16 dieną buvo išvežtas iš 
Lietuvos. Jo traukiniu, kuris 
turėjo 70 vagonų, ištrėmė a- 
pie 3,000 žmonių. Vežė pro 
Daugpilį, Smolenską, pro 
Maskvą. Kelionėje mito žu
vies gabalėliu ir vandeniu, 
kurio neištekdavo, nes nuo 
sūdytos žuvies visi baisiai 
ištrokšdavo, ir sustojus trau 
kiniui visi šaukdavo: „van
dens, vandens”.

Pati kelionė truko 16 die
nų. Taip bevažiuodamas, jis 
iš vienos bobutės, einančios 
pro traukinį, sužinojo, kad 
kilo karas tarp rusų ir vo
kiečių.

Iš pradžių juos nuvežė į 
vieną skirstymo stovyklą. 
Ten tremtinius skirstydavo 
prie darbų — į uostus, ang
lių kasyklas, kelių tiesti, gi
rių kirsti. Dr. M. Devenis bu
vo pristatytas skirstyti žmo
nes. Po kiek laiko jis buvo 
dar toliau nugabentas. Jam 
paliekant tą skirstymo sto
vyklą, joje buvo 25,000 trem
tinių kalinių.

Kur Pečiora teka
Dr. M. Devenį nuvežė ant 

pat Ledinuotojo Vandenyno 
kranto, ten, kur Pečioros upė 
įteka į 
sniego 
nesiūs, 
niškos
vo ligi 50 laipsnių žemiau 
nuliaus.

Daktaro prie fizinių darbų 
ant to vandenyno krašto ne
varė. Ten buvo uostas — 
Raudonojo miesto uostas. 
Toje stovykloje Dr. M. Deve
nis buvo vienintelis lietuvis. 
Jis turėjo gydyti tremtinius 
ligonius, taip pat ištirti, kurie 
yra pasigėrę. Girtuokliui 
grėsdavo labai didelės baus
mės, bet tremtiniai vis tiek 
gerdavo. Tremtinių ten bu
vo visokių tautų, tarp kurių 
ir nemaža rusų. Visą laiką 
Raudonojo uosto mieste Dr. 
M. Devenis nematė nė vienos 
bulvės ar daržovių.

Pėsčiomis į sovchozus
Iš ten jį su kitais tremti

niais pėsčius varė 300 kilo
metrų į sovchozus — valsty
binius, pavyzdinius ūkius. 
Kelionėje, kai nebuvo pasto
gės, gulėdavo patvoriuose, 
ant gryno lauko. Daug kas 
nušalo kojas, rankas, nosį, 
ausis, veidus.

Sovchozuose, kurių jis pe
rėjo tris ir kuriuose vertėsi 
pieno ūkiu, rado keletą mote
rų, ištremtų ten iš Lietuvos. 
Būdamas sovchoze, jisai ga
vo žinią, kad bus paleistas.

Paleido jį todėl, kad juo, 
kaip Amerikos piliečiu, rūpi
nosi Amerikos vyriausybė 
tiek tiesiog Vašingtone, tiek 
per ambasadorių Maskvoje.

Vargų kelias
Šių metų vasarą Dr. M. De

venis paliko Rusiją, baigda
mas tremtinio vargus. Per 
Iraną ir Indiją, pro Afriką, 
jis atplaukė į Ameriką, nuo 
Lediniuotojo vandenyno pa
kraščių patekdamas į karš
čiausias šios žemės vietas, 
pervažiuodamas ir nuplauk
damas milžiniškus plotus.

Taip vienas žmogus išėjo 
į laisvę iš to ištrėmimo, ku
riame pasiliko vargti ištisi 
tūkstančiai gerų ir dorų lie
tuvių.

Dr. M. Devenis savo širdy 
linki, kad jo likimo broliams 
ir seserims Sibiro platybėse 
ir visai 
čiausiai 
diena.

Prancūzų Vichy vyriausy
bė išleido įsakymą, pagal ku- torius Hull išleido pareiški- 
rį Prancūzijos vyrai ir mo- mą, kuriame griežtai smer- 
ters bus imami privalomam kia naują Vichy įsakymą, 
darbui. Pagal tą įsakymą,‘kaip priešingą tarptautinei 
Hitlerio pataikūno Lavalio teisei ir žmoniškumui. Ta 
vyriausybė turės teisę siun- proga Hull pasmerkia Lava- 
tinėti prancūzus darbininkus lio vyriausybės žygius, 
bet kurion viton.

Nėra jokios abejonės, kad liūs, kurie neužimtoje^ Pran- 
Laval siųs ištisus tūkstan- cūzijoje suimami ir žadami 
čius prancūzų darbininkų 
Vokietijon. Hitleris reika
lauja daugiau ir daugiau dar 
bininkų. Savanorių prancū
zų. kurie vyktų Vokietijon 
dirbti, atsirado labai mažai. 
Hitleris yra pažadėjęs už tris 
prancūzus darbininkus pa
leisti vieną prancūzą belais
vį. Vokiečiai dar turi pusan
tro milijono prancūzų karių 
belaisvių.

perduoti Vokietijos pareigū
nams.

Hull ne tik viešą pareiški
mą padarė, bet buvo pasi
šaukęs Vichy ambasadorių 
Henry-Haye, kuriam pareiš
kė oficialų Amerikos vyriau
sybės protestą.

---- --------
Prezidentas ir visi jo arti

miausi bendradarbiai kviečia 
visus gyventojus būti tau
piais, neleisti savo uždarbio 
nebūtiniems dalykams. Visi 
kviečiami gausiai pirkti ka
ro bonus, dalyvauti įvairiuo
se pilietinio gynimosi dar
buose.

Turime visi gerai įsidėmė
ti, koks karo bonų pirkimas 
šaliai pageidaujamas. Vals
tybės iždas laukia ne tų pi
nigų, kurie yra bankų taupv- 
mo skyriuose. Iždas laukia 
nauju pajamų, kurias dabar 
darbininkai gauna. Valsty
bės iždui svarbu, kad darbi
ninku dabar gaunami dides
ni uždarbiai neitu neribotu 
dvdžiu į prekių rinką. Nuola
tinis, pastovus taupymas ka
ro bonu pirkimo formoje vra 
geriausia priemonė šaliai 
,nuo infliacijos apsaugoti.

KITAIS METAIS ŠAUKS TĖVUSKON$' ijoje naciams stipriau- 
f jipriešinimo teikia ka-
I kuriems vadovauja 
olas Van Roey. Jis 
i smerkia nacių pago- 

jis užstoja 
tarnus belgus ir Belgi- 
lus, jis saugo bažny- 
lo nacių pastangų pa- 
:i jas savo tikslams.
Bniai naciai išleido tai- 
, kokios pamaldos bel- 

realĮŠ Žnyčiose gali būti. Na- 
Mortį ŠaudytM Belgijos pa- 

intencija gali būti lai- 
tik skaitytinės mi- 

___> ; jų metu bažnyčioje 
___ ' :iama lankytis dides- 

būriui maldininkų nei 
nenų; bažnyčios papuo- 

t III draudžiamas ir tt.
varžymų, Belgi- 

tikybinis nusitei- 
niekad nebuvo
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Rugsėjo 14 d. Bedford Vil
lage, New York, dingo dvi 
jaunos mergaitės, sesers 
Margaret ir Helen Lynch, 7 
ir 8 metų amžiaus. Jos dingo 
vakare. Tuojau spėliota, kad 
abi mergytės galėjo būti pa
grobtos.

Rugsėjo 15 d. atrasti abie
jų mergaičių sužaloti 
nai. Netoli rastas 
automobilius, kurs 
vogtas Stamforde. 
suimtas 17 metų 
Edward Haight,
Stamforde. Jis prisipažino 
išniekinęs ir nužudęs abi mer 
gaites, kurias jis buvo pasi
grobęs į pavogtą automobi
lių. Jis atgabenamas iš Conn, 
valstybės į New Yorką, kur 
jis atliko žiaurų nusikaltimo 

i darbą.

lavo- 
paliktas 

buvo pa- 
Netrukus 
jaunuolis 
gyvenąs

Washington. — Karines 
prievolės tarnybos viršinin
kas gen. Hershey šios f vai- 
tės pradžioje pareiškė, .ad 
Amerikos kariuomenė gali 

, TT , „ . . jau netrukus pareikalauti į
Perlų Uostas. Ramiojo sav0 eįies įr tų vyrų, kurie

vandenyno laivyno pajėgų turi vaik Paklaustas> kada 
viršininkas admirolas Chęs- tėvai n būti imami_ Her. 
ter W. Nimitz įteikė pasizy- pasakė, kad tokio žygio 
mejimo ženklus 25 jurinin- lima tikgtig lg43 metų 
kams. Ta proga jis pasakė sku,jnįarnc ketvirtadalyje, 
trumpą kalbą, kurioje pazy-.
mėjo, kad Perlų Uosto už- Jis pasisakė už ėmimą ka- 
puolimo nuostoliai jau visiš- riuomenėn 18 ir 19 metų am- 
kai išlyginti daug geriau, nei žiaus jaunuolių; jo pareiški- 
tikėtasi. Be to, jis pažymėjo, mu, negalima pertraukti ka- 
kad japonai Ramiojo vande- ro pastangų ir laukti, kada 
nyno fronte dar nėra „bėgi- jaunuoliai susilauks vyres
nio” srityje, nors ir pasiekta nio amžiaus.
stambių laimėjimų. Nimitz
pabrėžė, kad japonai yra nar sijos svarsto pasiūlymą, pa
sus ir ištvermingi kariai, 1 gal kurį būtų pakeistas kari-

Nuostoliai Jau

Kongrese šiuo metu komi-

nes prievolės įstatymas, ku
ris dabar dar neleidžia 18-19 
metų jaunuolių imti kariuo
menėn.

Hershey Kongreso komisi
jos posėdyje pažymėjo, kad 
nuo spalių 1 d. kariuomenė 
pradės priimti ir Veneros li
gomis sergančius vyrus.- To
kie asmens tuojau bus gabe
nami į kariuomenės klinikas, 
ir tik visiškai išgydyti bus į- 
jungiami į kariuomenės da
linius. Paskutiniai mokslo 
laimėjimai prieš Veneros li
gas užtikrina labai greitą iš
gydymą. Taip pat jau imami 
kariuomenėn ir anafalbetai- 
nemokantieji skaityti ir ra
šyti.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

Lietuvai kuo grei- 
patekėtų laisvės
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

ŠV. TĖVO PIJAUS XII ATSIŠAUKIMAS
ti vilties ateičiai ir atidaryti 
vartus nugalėjimui. Vėliau 
ar anksčiau išsipildys šv. Jo
no žodžiai: „Tai yra nugalė
jimas, kurs nugali pasaulį, 
mūsų tikėjimas”. Pirmieji 
krikščionys nesibijojo perse
kiojimų. Juose jie matė savo 
galią ir laimę.

Iš kur jie gavo stiprumo 
baimei nugalėti? Jie gavo 
stiprumo iš švč. Sakramen
to. Jie gavo drąsos iš tos vie
nybės su Kristumi. Per Šv. 
Komuniją jie tapo broliai ir 
seserys. Nors jų buvo daug, 
bet jie buvo kaip vienos šei
mos nariai. Nuo Pijaus X 
laikų tikintieji vėl pradėjo 
dažniau artintis prie Dievo 
stalo. Tai yra geras ženklas, 
kad jie irgi nugalės priešin
gumus. Mat, Bažnyčia negrį
žta atgal.

Glauskimės prie šv. Sosto
Tie žmonės, kurie atsisky

rė nuo šv. Petro Įpėdinio, 
kenkia sau ir visam krikščio- 

Bet tie, 
su šv. 

Sostu, meldžiasi už taiką ir 
krikščionių vienybę. Jie žino, 
kad be Kristaus ir Jo įsteig
tos Bažnyčios sunku gyventi 
pasaulyje.

Dėl to dabartiniais laikais 
visi turėtų glaustis prie šv. 
Sosto, semti tenai krikščio
niškos stiprybės ir pirmųjų 
krikščionių ištvermės. Po 
Vatikano sparnais visi gali 
pasislėpti. Čia nėra skirtumo 
žmonių, tautų arba rasių tar
pe. šv. Tėvui visi yra lygūs 
ir jo akyse visi yra Dievo vai
kai. Dabar prašymai plaukia 
iš viso pasaulio į Vatikaną, 
kad Bažnyčia tarpininkautų 
taikai 
virstų

Kai šv. Tėvas Pijus XII 
šventė 25 metų vyskupo ju
biliejų Viešpaties Jėzaus Į- 
žengimo į Dangų šventėje, 
jis ypatingai savo kalboje at
sišaukė į kariaujančias tau
tas.

Pirmoje vietoje Jis rodė 
džiaugsmo, kad susilaukė su 
kakties. Jam buvo malonu 
prisiminti,* kad priėmė kuni
gystės pilnumą iš savo pirm- 
takūno, Pijaus XI. Tačiau jis 
pabrėžė, kad dabar nėra vie
tos džiaugsmui pasaulyje. 
Viešpaties Jėzaus žodžiai pil
dosi:” Tauta sukils prieš tau 
tą ir karalystė prieš karalys
tę; vietomis bus maro, bado 
ir žemės drebėjimų”. Dėl ka
ro baisybių negalima iškil
mingai švęsti net bažnytinių 
apeigų. Baisus karas verčia 
mus ne džiaugtis, bet daryti 
atgailą.

Garstyčių grūdas išaugo į 
medį

Sukaktuvių išvakarėse šv.
Tėvas mintimi atsirado toje niškam pasauliui, 
koplyčioje, kurioje jam buvo kurie yra vienybėje 
uždėtos Vyriausiojo Kunigo 
pareigos. Tuo pat kartu jam 
buvo užkrauta ir sunki naš
ta, ypač kai atėjo antras pa
saulinis karas. Tik gilus ti
kėjimas ir nuolatinė malda 
į Jėzų gali mus išgelbėti: 
„Viešpatie, gelbėk mus, žū- 
name”.

Dėl to, pirmiausiai reikia 
turėti gilų tikėjimą, kaip tu
rėjo pirmieji krikščionys. 
Antra, reikia būti prisirengu
siais pasiaukoti. Trečia, mel
stis į Švč. Sakramentą ir, pa
galiau, būti ištikimais Baž
nyčiai.

Bažnyčia pergyveno daug 
blogybių, vargų ir nelaimių, 
mingais. Ji išves ir mus iš tų 
Ji išvedė savo ištikimus iš 
tų vargų ir padarė juos lai- 
visų blogybių. Juk Kristus 
neveltui pasakė: „Aš nugalė
jau pasaulį” Tie žodžiai tu
rėtų būti giliai įrašyti į mū
sų širdis. Mat, Kristus nuga
lėjo pasaulio blogybes ir už
tikrino, kad ir mes nugalėsi
me viską, jei būsime ištikimi 
Bažnyčiai.

Bažnyčia gali žiūrėti atgal 
į du tūkstančiu metų ir gėrė
tis savo mokslo gilumu, na
rių šventumu, ir jų skaičių 
mi. Per ilgus laikus ji iš
augo į didelę draugiją.

Garstyčių grūdas išaugo į 
didelį medį, kurio pavėsyje 
teisingi žmonės gali ilsėtis. 
Bažnyčioje jie suranda savo 
sielai pastovią pastogę, dva
siško maisto ir amžinų tiesų 
supratimo.

Atgal negrįžta
Šv. Dvasia saugoja, valdo 

ir gina Bažnyčią nuo priešų. 
Ne vienoje pasaulio vietoje 
ji kovoja už savo dieviškas 
teises. Ateistai, atskalūnai ir 
kiti blogos valios žmonės vis 
ją užpuldinėja. Kai kur net 
krašto valdininkai vartoja 
jėgą prieš Bažnyčią' Jie ran
da tokių kaltinimų prieš ją, 
kokių surado Romos valdi
ninkai prieš šv. Petrą, šv. 
Paulių ir kitus apaštalus bei 
kankinius.

Tų dalykų akivaizdoje mes 
turime turėti ugnies tikėji
mą, nepalaužiamą viltį ir 
šventą meilę to, kas yra ge
ra. Pirmųjų krikščionių dva
sios jėga ir priešų nugalėji
mas turi mus stiprinti, duo-

ir kraujo praliejimas 
amžina ramybe.

Stovi už taiką
prieš karą šv. Tėvas

AMERIKOS PULKAI VISUR ŠIANDIE

Dar 
stovėjo už taiką. Karo metu 
jis nuolat stengiasi suvesti 
tautas į taiką, šv. Tėvas ge
rai žino, kad juo toliau ka
ras tęsis, tuo daugiau bus 
blogybių pasaulyje. Kiekvie- 

| nas karas neša tautoms 
skausmą, vargą ir badą.

Žmonės per kelias dešim
tis metų sunkiai dirbo, statė, 
tvarkė, o dabar leidžia mili
jonus dolerių viskam su
griauti ir panaikinti.

Šv. Tėvas savo kalboje į- 
spėja pasaulio valdovus, kad 
šeimos nebūtų naikinamos, 
kad vyras nebūtų atskirtas 
ilgai nuo žmonos ir kad vai
kai būtų tėvų globoje ir prie
žiūroje. Iš viso pasaulio bal
sai šaukia: „Duokite mums 
taiką ir darbą”. Dėl to val
dininkai turėtų, kaip galėda
mi, ieškoti kelio į taiką.

Kariai, kurie dabar kariau 
ja, sugrįš namon ir ramiai 
gyvens. Gi valstybių parei
gūnai, ieškodami taikos, ne
parodys savo silpnumo, bet 
parodys, kad yra ištikimi sa
vo atsakomybei. Pats šv. Tė
vas žada melstis ir prašyti 
gailestingo Tėvo, kad sku
biai pakeistų žmonių 
ir pasauliui grąžintų 
Juk Viešpats Jėzus, 
Kunigaikštis, patarė: 
šyk ir gausi”. Ir visi 
tieji turėtų nuolat melstis, 
kad žmonių širdyse pasiro
dytų artimo meilė ir kad tai
ka ir ramybė vėl viešpatau
tų pasaulyje.

Kun. Juozas Jusevičius. joj, ir toliau į šiaurę randa-

mintis 
taiką, 
taikos 
„Pra- 
tikin-

Septyni mėnesiai po Perlų me jų Egipte, netoli Libijos 
Uosto įvykių, o Amerikos ” 
ginkluoti kariai patruliuoja 
visas pasaulio jūras ir turi 
stovyklas kiekviename kon
tinente, išskyrus kontinenti
nę Europą.

Šis išskirstymas karių ir 
jūreivių —jų skaičiaus ne
galima pasakyti — perkėlė 
Dėdės Šamo jaunuolius į be
veik 40 vietų per visą pasau
lį. Gal kiekviena šeima turi 
savo karį ar tai šaltose šiau- 
rėse ar Afrikos tankumy- 

i nuošė.

Laivynas kalbindavo jau
nuosius įstoti šiais žodžiais: 
„Stokite į Laivyną ir maty- laskoj pulkai yra Sitkoj, Ro
kite pasaulį”. Šiandien ne tik diak ir Olandų Uoste, nese- 
laivynas, bet armija; mari- niai po japonų atakų, 
nai, slaugės, oro stočių dar
bininkai ir civiliniai mecha- ma, ypatingai Panamos Ka- 
nikai yra visose pasaulio da
lyse.

Kur jie būtų — ir kai ku- se Amerikos kariai apsisto- 
rie iš jų randasi 12,000 my- ję. Nereikalinga minėti Ha
lių nuo Amerikos — gyvybi
nė linija sujungta su nami
niu frontu. Aprūpinti tą vis 
augančią milžinišką armiją, 
kuri, kaip prezidentas Roo
sevelt nurodė, gali tapti še
šiomis arba dešimt skirtin
gomis Amerikos Expeditio
nary Forces, ne vienas, kaip 
pereitame kare, yra daug ke
blesnis ir sunkesnis darbas, 
negu perkėlimas kareivių. 
Nepaisant milžiniškumo dar
bo, mūsų militariniai autori
tetai netiki sulaukti neįvei
kiamų kliūčių apginkluoti, 
pavalgydinti ir susisiekti su 
mūsų kareiviais taip ilgai, 
kol jų broliai ir seserys, jų 
tėvai ir motinos vis produ
kuoja pergalei laukuose, fa
brikuose, kasyklose ir šapo- 
se.

Iš beveik 40 vietų, kur 
Amerikos kovojantieji vyrai 
šiandien apsistoję, 25 vietos 
yra svetimose žemėse, dau
giausia Jungtinių Tautų te
ritorijose. Paprastas ameri
kietis apsipažinęs su kai ku
riomis vietomis, bet jis nie
kad nėra girdėjęs vardo 
kitų.

Į rytų šiaurę Atlanto mū
sų kariai yra Newfoundlan- 
dijoj (dalis Kanados), Gren
landijoje, Danijos pozesijoj, 
Islandijoj (valstybė sujungta 
su Danija), šiaurės Airijoj ir 
Anglijoj.

Karibų jūrose ir į rytus 
nuo Floridos, amerikiečiai 
skaitlingai saugoja britų po- 
zesijas. Tos vietos yra Ber
muda, transatlantinio lėktu
vų sustojimo vieta, Bahamos 
salos ir mažesnės salos An
tigua ir šv. Lucijos. Yra A- 
merikos karių Kuboj, Gua
temala ir centralinės Ameri
kos žemėse. Tų dviejų šalių 
valdžios paskelbė karą prieš 
Ašį. Olandų salos Aruba ir 
Curacao, netoli Venezuelos 
pakraščio, maloniai priėmė 
Amerikos karius, Pietų Ame 
rikos kontinente Britų Gvia- 
nos ir olandų Surinam stra
tegiškos vietos pavestos A- 
merikos jėgoms.

Žiūrėdami į kitą pasaulio 
dalį, Amerikos karius dide
liais skaičiais randame Nau
joj Zelandijoj, kur, su tų salų 
vietiniais pulkais, jie neduo
da japonams įsibriauti į pie
tus. Ir mūsų kariai su lais
vais prancūzų kariais tar
nauja Naujoj Kaledonijoj ir 
artimose salose prancūzų va
dovybėje.

Gauname žinių, kad Ame
rikos kariai vis kovoja olan
dų Rytų Indijoj, su olandų 
kolonistais ir vietiniais gy
ventojais, bet Karo Departa
mentas to nepatvirtina.. Ka
ro Departamentas neseniai 
pranešė, kad Amerikos pul
kai dabar randasi Naujoj 
Gvinėjoj.

Afrikoj Amerikos karius 
matome gatvėse Brazzaville, 
esančiam laisvų prancūzų ran 
koše ir Leopoldville.

Daug jų randasi Eritrėjo
je, Italijos žuvusioj koloni-

kovų laukų ir net pačiose Li
bijos kovose.

Amerikiečiai randasi Azi
joj, Irane, ir Indijoj. Ir ten, 
kur kautynės aršiausios Bur
iuos tankumyne ir prie Kini
jos Burmos kelio, American 
Volunteer Group iš Ameri
kos lakūnų per ilgus, sunkius 
mėnesius sulaikė japonus. 
Jie neseniai prisidėjo prie A- 
merikos jėgų, iškeldami A- 
merikos vėliavą toje pasau
lio dalyje.

Ir be tų svetimų avanpos- 
tų, yra tuzinas arba daugiau 
kitų vietų, kurias Jungt. Val
stybių kariai turi saugoti. A-

Panama tvirtai saugoja-

nalo zona. Virginijos salose 
ir Puerto Rico, Karibų jūro-

vajų ir Perlų Uosto.
Midway sala irgi yra scena 

puikaus laimėjimo; nors A- 
merikos visuomenė apie ją 
nieko nežino, bet šiandien y- 
ra paprastas žodis, kuris vi
siems primena Amerikos he
roizmo pavyzdį. Amerikos 
Samao nėra gerai žinoma vie 
ta, ir mažos Johnston, Pal
myra salos, ir kelios kitos 
Pietų Pacifike, bet jos visos 
pirmą kartą- savo istorijoj 
žino žymę Amerikos milita- 
rinio bato. Jos saugoja mūsų
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“BE TĖVYNĖS BRANGIOS'v

NAUJA EILERAŠCIŲ KNYGA
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

KAINA — 40 CENTŲ

Kreipkitės į

’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJĄ

222 South Ninth Street Brooklyn, N. Y,

gyvybės liniją tarpe Ameri- 'riems karo darbams, ir reikė- 
kos vakarų pakraščio ir Aus- jo pradėti milžinišką lavini- 
tralijos. mo programą. Įstaigos, ku-

Kada visa Amerika apgai- rios gamino daiktus civi- 
lestavo, kai Baatanas buvo liams, buvo uždarytos, kad 
evakuotas ir kada Corregi- galėtų gaminti ginklų. Ir mes 
dor puolė, bet Karo Departa- turėjome siųsti vis daugiau 
mentas leidžia mums žinoti, ir daugiau maisto ir kitų rei- 
kad ne visos Filipinų salos 
japonų užimtos, kad Ameri
kos vėliavos plevėsuoja kai 
kuriose salų dalyse, kur A- 
merikos kariai, nukirsti nuo 
savo originalių vienetų, vis ko 
voja išvien su vietiniais filipi
niečiais ir vietiniais civiliais,

Prieš Perlų Uosto ataką muį, jeigu ko perdaug turime 
nebuvo tikėta, kad bus gali- turėsime su kitais pasidalin
ta taip greitai perkelti Ame ti Turėsime ilgai viską lai- 
rikos pulkus į visus pašau- kytį. Racionavimas visiems 
lio kampus. Bet kad Ameri- ^uos lygią progą gauti kai 
kos kariai saugoja pasaulio , • - ----------
laisvę visose pasaulio dalyse 
tik įrodo, kad Dėdė Samas 
bus prisirengęs ateities sun
kiems mėnesiams.

FLIS - Common Council

kmenų mūsų sąjunginin
kams ir mūsų kovojantiems 
vyrams.

Tas viskas pradžioje reiš
kė netvarką. Bet palikę ne
tvarką užpakaly, sutvarkėme 
dalykus taip, kad dabar ga
lime pavesti laiką planavi-

kurių reikmenų.

LIET. GELBĖTI FONDO REIKALAI
Nuo karo nukentėjusių ir 

iš Lietuvos ištremtųjų šelpi
mo reikalai nėra sumažėję. 
Priešingai, jie yra žymiai 
padidėję. Dėl to, prasidedant 
veikimo sezonui, pirmoje vie
toje ir reįk^C^idžiausio dė
mesio kreipinį1-nelaimingųjų 
mūsų brolių ir sesučių šelpi
mą, kurie ne iš savo kaltės 
pateko į didelį vargą, kurie 
kenčia alkį, šaltį, baimę.

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
veikiąs prie LRKF, jau ke
linti metai šelpia nuo karo 
nukentėjusius lietuvius. Šel
pia tiek, kiek Amerikos lie
tuviu visuomenė šiam reika
lui aukų sudeda. Šiomis die
nomis yra planuojama tęsti 
Lietuvai Gelbėti Fondo vajų, 
kuris buvo pradėtas 1941 m. 
rudenį. Užsimota sukelti 
bent dešimtį tūkstančių do
lerių, tačiau tos sumos nesu- 
kėlėme dėl to, kad kai kurie 
rajonai savo kvotų neužpil
dė. Rajonų vadai prašomi 
kiek galima greičiau imtis 
darbo kvotai užbaigti. Nuo 
1943 m. pradžios reiks pra
dėti kitą vajų.

Reikia žinoti, kad visi tie, 
kurie renka aukas užsieny 
gyvenantiems šelpti, turi bū
ti registruoti Valstybės De
partamente. Lietuvai Gelbėti 
Fondas yra registruotas per 
National Catholic Welfare 
Conference. Ta tvarka ir fon
do apyskaitos yra išduoda
mos. Laikantis tos tvarkos, 
LGF skyriai surinktas au
kas tuojau turi siųsti į Lie
tuvai Gelbėti Fondo centrą 
(2334 S. Oakley Ave., Chica
go, Ill.). Organizacijos ar 
fondai, neužsiregistravę Val
stybės Departamente, nei 
tremtiniams, nei kitiems pa
našiems dalykams aukų rin
kti negali.

Mūsų visuomenei, be abe-

1941 m. liepos pirmos 
iki 1942 m. rugsėjo 1 

į Lietuvai Gelbėti

Pavyzdžiui, šiandien stin
ga mėsos. Mūsų kovojantieji 
vyrai ir mūsų sąjungininkai 
reikalauja neišpasakytai 
daug mėsos — apie 6 bilijo
nus svarų. Civiliai žmonės 
suvartotų 21 bilijoną svarų 
šiemet, jeigu jie galėtų, bet 
mūsų kiekis yra tik 24 bili
jonai svarų mėsos. Ir tas 
skirtumas tarp kiekio ir rei
kalavimo reiškia, kad mes na 
mie turėsime apseiti su 2^2 
svarų mėsos kiekvienam as-

tremti-

jonės, įdomu žinoti, kiek bu
vo surinkta aukų į Lietuvai 
Gelbėti Fondą ir kiek pasiųs
ta nuo karo nukentėjusiems 
šelpti.

Nuo 
dienos 
dienos
Fondą įplaukė $5,874.57.

Nuo karo nukentėjusiems 
ir tremtiniams šelpti išsiųs
ta šios sumos: Per Amerikos 
Vyskupų Komisiją — $3,- 
089,49; per Lietuvos Pasiun
tinybę prie Vatikano —- $1,- 
000.00; lietuviams
niams studentams sušelpti 
$580.00; Lietuvos 
niams į Sibirą (paskiriems 
asmenims, kurie kablegra- 
momis kreipėsi) — $993.70; 
per Šveicariją — $105.00; 
LGF vajaus išlaidos: kalbė
tojų kelionės lėšos, spauda, 
celulojidinai ženkleliai (jų 
centre dar turime užtektinai 
— kreipkitės, prisiusime) — 
$1,011.43. Viso Lietuvos 
tremtiniams ir nuo karo nu
kentėjusiems iš fondo išmo
kėta, įskaitant ir vajaus iš
laidas, $6,779.62. Kadangi į- 
eigų į LGF buvo $5,874.57, 
dėl to fonde deficitas pasida
rė $905.05. Šis deficitas bu
vo padengtas iš A. L. R. K. 
Federacijos iždo.

Per vasarą į LGF įplaukė 
šios sumos: Rochester, N. 
Y., Federacijos sk. $100.00; 
Thompson, Conn., Mariana- 
polio studentų aukos $17.00; 
Kearny, N. J., LRKSA 165 
kp. $8.00; Chicago, Ill., Šv. 
Kryžiaus par., — $71.00; O- 
maha, Nebr., $23.20; Bing
hamton, N. Y., Sesuo Binijo- 
na $1.00; Amsterdam, N. Y., 
Pranas ir Agota šlaveikiai 
$5.00.

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
2334 S. Oakley Ave., Chica
go, HL

tremti-

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Mūsų dabartinė kova prieš 

Ašį yra skirtinga nuo pirmų
jų mėnesių kovos. Matome 
pakeitimų kautynių fronte, 
kur mūsų oro ir žemės pulkai 
pradeda pasirinkti laiką kir
sti priešą. Pakeitimų pasiro
do ir naminiame fronte, kur 
mes visi prisirengę prisidėti

prie sunkaus ir svarbaus 
jaus laimėti šį karą.

Tuoj po Perlų Uuosto įvy
kių dėjome milžiniškas pas
tangas. Kai kurie karo pas
tangų darbai nebuvo pasek
mingi. Trūko žaliavos me
džiagos. Buvo per mažai pri
tyrusių darbininkų kai ku-

va-

Kasmet Amerikos šeimini 
kės išmeta apie 2 bilijon 
svarų virtuvės riebalų ir i 
reikalingų taukų. Iš riebi 
gaminame gliceriną, o gli 
rina reikalinga sprogdini] nepereinamą 
medžiagai pagaminti, šit -ui tarp Lietuvos 
dien kiekviena šeiminii ’jdėl to ne vie- 
prašoma taupyti tokius ti '■' X;_J’-----
kus, kad šalis turėtų ūžti ^įnas, kad taip 
tinai pigios glicerinos. "-x- -i-

e) Skudurai, „manila” v 
ve, „burlap” maišai. — 
daiktai irgi reikalingi. Ne 
gauname indiškos kanap 
Apsunkinta tekstilės indi 
trija negali pristatyti sku< ' 
rų, kurie reikalingi maši 
dirbtuvėms ir inžinų kam 
riams. Amunicija yra su 
kuojama skudurais.

Office of War Informati

ištroškę ilgėsiu 
petuvą, išgirsti iš 
jįįs atgarsį. Liki

įą ir širdį apsu-

:railgto krašto — 
jokia žinelė a- 

. pragiedrulius, a- 
įfliijančius bro- 
/jjimą, aimanas

mūsų mintyse

mi s 
kla I 
ligor 
kain 
Prek 
mai, 
1.1.

Li 
Nem 
Raui 
Prie 
kelic

K]

Liet

įta bakūžėlė, sava 
mokykla, į ku- 

įome, savi kaimy
nei laukų rėžiai, 

^upeliai, girios, 
jjjji; tarp jų klai
pys, ieškodamas 
ji, veltui... Šir- 

, realybės, kad iš- 
šaltiniai savų 

kertu... kadsa- 
lėvų ar sesių bent 
•rinktų... Ne... jų 
lot Neša mintys 
įs ir seklyčias, o 

pagelbininko Sumi i ^ibi-

NAUJOS BROŠIŪROS

Office of War Informal 
išleido pirmą seriją brošiū 
lių — „Į naujus Horizonti 
— Pasaulis po karo”. Jos a 
sidės iš pranešimų ir kali 
kurios aiškins ir nušvies 
A. V. padėtį.

Viceprezidento Henry
Wallace, Valstybės Sekre 
riaus [
Welles, ambasadoriaus Jo 
G. Winant ir Milo Perki 
Ekonominės Gerovės Ta 
bos direktoriaus, kalbos j prisiminimas bent 
įdėtos pirmame leidinyje.

„Šios kalbos parinkto :estų ar kaimų ap
sako Elmer Davis, OWI 
rektorius, 
šviečia įvairias nuomon 
ką amerikiečiai mano apie 
karinį pasaulį”.

„Šie Amerikos vadai”, į 
ko p. Davis, „pabrėžia pn 
lemą ir pataria, kaip ją sp 
sti.” \

„Jų kalbos ne tik įdom 
studentams ir istorikai] 
bet liečia visus asmenis, į 
prastus 
gi nori

tėvynės. 0, kokia 
ria, kur savieji?!

susikaupus ieško-

nių. 
per 
vą. 
jų F 
įžen 
miei 
Ged 
nė ] 
ven 
Var 
lieti 
pah 
kali

Nei

iąntojėliais. 0, ne. 
todėl, kad jos i ys vergijos, nuo ku

i lietuvis, bet ir jo 
ja nukentėjusi ir 

Gal sugriautas ir 
hr nevieno lopšys 
3 motina sukdama 
iiėsi, mokė doros, 
imoniškumo.
•
jai jaučiame. Ge-

piliečius, kurie ta 
žinoti apie karo 1

meniui per savaitę. Bet mes mėjimą ir apie taiką, ki 
tik tiek paprastai vartojome wSeks.‘ 
per pereitus dešimt metų, i 
Anglijos civiliai gauna tik 1, 
svarą per savaitę. Vokiečiai 
12 uncijų, belgai — 5 unci
jas. Bet mes turime pakan
kamai vištų, sūrio ir džiovin
tų pupų mūsų dietai papil
dyti.

pir-

Mes naminiame fronte vis 
eikvojame reikmenis, ku
riuos galėtume ir privalome 
aukoti pergalei. Ne tik turi
me mažiau visko vartoti, bet 
turime rinkti ir taupyti tuos 
daiktus, kuriuos mes 
miau išmesdavome.

Šiandien turime sąrašą 
medžiagų, kurias turime rin
kti ir atnaujinti (reclaim). 
Svarbiausios medžiagos yra 
metalas ir guma. Bet sąra
šas keičiasi. Karui tęsiantis 
gali būti ir bus kitų daiktų, 
kurie bus būtinai reikalingi. 
Dabar mūsų karo industrijos 
būtinai reikalauja:

a) Geležies laužo. — Pusė 
kiekvieno tanko, naikintuvo, 
prekinio laivo ir šautuvo, ku
riuos mūsų karo fabrikai ga
mina, yra iš dalies pagamin
ti iš geležies laužo laužo, ku
ris mupas lig šiol buvo visai 
be vertės. Reikia jį būtinai 
surinkti, kad turėtume pa
kankamai medžiagos karo 
darbui.

b) Varis, misingis, cinkas, 
aluminas ir švinas. — Mums 
tų visų metalų trūksta. Be jų 
negalima gaminti amunici
jos. Bombų viršus, šautuvai, 
mašinų šautuvai, kanuolės ir 
labai svarbūs mechanizmai 
didžiulių šautuvų jų reikalau 
ja. Laivų ir lėktuvų statyto
jai jų būtinai reikalauja.

c) Guma. — Amerikos rim 
čiausias trūkumas, šiandien 
japonai užima šalis, iš kur 
net 97% gumos ateidavo. Jie 
ten bus, kol mes juos išvysi
me. Amerika turi rinkti savo 
visą seną gumą, net atiduoti 
jos nesvarbius guminius dai
ktus, kad pristatytume šim
tus tūkstančių tonų, kuriuos 
turime turėti.

d) Virtuvės Riebalai. —

N 
rod 
spa 
rių 
pe 
nas 
sau 
pui 
tris 
liet 
dra 
jim 
rin 
ir 
dai 
kit 
dai

i, į Vytauto salę, 
riysime Lietuvos 
ir gal užklysime 
to lūšnelės, kur su- 
šj beržai... žydėjo

lia 
gu

Kopijas naujos brošiūrė riiai, juokėsi aly-
— „Toward New Horizons ari, junginiai, sau- 
The World Beyond The Ws rijai ir mielų sese-
— galima gauti iš Office i
War Information, Washii j rasime motinėlę 
ton, D. C. švelnų liną, ar 

rinksime pro jos 
TINKAMA DOVANA MŪI t sueikime... Broliai 

sums surinko amži- 
mj paminklus, ir 
iro, tad jų neiš- 

mūsų širdžių nei

KARIAMS

Daugelis tėvų, seserų 
brolių klausia, kokia bi 
tinkama kariams dovana, 1 .nei kiti „laisvės1 
ri primintų lietuviškuri 
Štai atsakymas:

Neseniai išėjo iš spaucJ 
A. Vaičiulaičio parašyta ki lietuvis- 

ga „Outline History of Li 
uanian Literature”, ši kny 
turiningai supažindina su 1 
tuvių rašytojais, s

lies, brangindami 
kultūrinius ir isto- 

iitatus, juos amžiais

pr:

įVJ 
nu

W 
mi 
m< 
rū 
ta 
gr 
ta 
ril

ritą, kultūrinių ir 
Nepriklausomos 

tuvių rašytojais, su reil čia suminė- 
mingiausiais literatūros h surišto vainiko
riniais. Tai tikrai vertin 
knyga. Ji labai pigi. Tik 
centų. Ją galima įsigyti „ 
merikos” administracijo Pe Patys ati_ 
222 So. Ninth St., BrookljMias filmų sce- 
N. Y.

ils, kuriuos skiria 
Motuzai Montrealo 
& Aukščiau minė-

sres mus į Lietuvą.. 
prailgtą!

ns 
ki 
g< 
S3 
ni 
na 
k< 
n;

REIKIA DAUG SLAUGI ^visa programa, ku 
----------- si Motuzai atsiveža 

New Yorke tebevedam 4 tad prašau susi- 
kariuomenės slaugių vaji -filmų turiniu ir at- 
Iki spalių 1 d. New Yor 
mieste norima gauti 1,8 
registruotas slauges, kuri 
sutiktų stoti kariuomen 
slaugių tarnybon. Toki 
slaugės turi būti netekėj 
sios ir dar neturinčios 
metų.

k: 
Ii 
či 
t< 
k

n 
k 
N

s Architektūra ir 
Statyba 

iriausių laikų iki 
Vytauto Didžiojo 

Apries 500 metų 
stiliaus bažnytėlės 
i, Kauno, Kedai- į 

Šio mėnesio pradžioje N®og gotiko stiliaus t 
'meno statybos: Ro- 
W ir tt. Baroko 
Tytuvėnų vienuoly- 

1 Renesanso turtai: 
bažnyčia, Pažaislio

Yorko slaugių vajaus kvo 
buvo labai žemo laipsnio.

PAIEŠKO BROLIŲ

š

t

Paieškau savo artimų į tas ir tt.
minių, trijų brolių — Petį Sės pilis statyta kry> 
Jono ir Antano Dereškeviči tais prieš 605 me- 
kurie yra kilę iš Dzūkijo

nikais prieš 605 me.

Simno parapijos. Išvažiavai architektūros pa- 1 
-padaryta Lietuvos ] 

trumpą jos ne- i 
Mės laikotarpį, 

gyvenimo na- 
!ipartmentai.

6634—3rd Av., Rosemourihieji pastatai: tie 
Montreal, Que., Canadfarba pastatai, ku

rstomi arba baigia-
I

Ameriką prieš didįjį kar 
Turiu svarbų reikalą. Kas i 
pie juos žino arba patys, a* 
sišaukite šiuo antrašu:

Antanas Navickas,
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SPAUDOS

PJENTŲ

i
NISTRACIJĄ

Brooklyn, N. Y.

I ištroškę ilgėsiu 
Lietuvą, išgirsti iš 
nors atgarsį. Liki- 
ivėrė nepereinamą 
aviui tarp Lietuvos 

‘ s, ir dėl to ne vie- 
sielą ir širdį apsu- 

pinimas, kad taip 
prailgto krašto — 

a- 
a-

New Britain, Conn. Telšių Pliumpio 
Marnastys

iš akių nepaleisdamas. Aš ir
gi sėlinu iš paskvos. Tik Fri
cas plum, plium tiesiai į van
denį. Na, sakau, iš desperaci
jos nutarė pasiskandinti, bet 
kam dėl to reikėjo sėlinti! O 
tuo tarpu Fricas išvelka di
džiausią lydeką. Prišokau ir 
aš niaunėdamas — juk tai 
mudviejų išgelbėjimas. Bėda 
visko išmoko, net ir prūsišką 
katiną žvejoti. Lydeką vos 
vos sudorojom, Fricas net ir 
žiaugsėti pradėjo. Užsilakėm 
iš to paties upeliuko tyro 
vandenėlio ir, kiek pasnaudę, 
patraukėm Žemaitijos link. 
Nors ir sunkiai su maistu, bet 
su žvejoti mokančiu Fricu 
bėdos nematėm.

Po to vėl įvyko netikėtų 
dalykų. Prasidėjo orlaivių 
skraidymas, šaudymas, žai
bai, perkūnai, ir bendrai tik
ra pekla ant žemės, o jau ki
tą dieną pilna Žemaitija prū
sų. Laksto jie visur kaip pa
dūkę ir grobsto valgomus 
daiktus, šiaip iš jų nieko kito 
ir negirdėsi, kaip tik „heil, 
heil ...” be galo ir krašto. 
Patys visą laiką „heiliuoda- 
mi,” verčia ir kitus tą daryti, 
net gyvulių nepalieka ramy
bėje, ir juos moko heiliuoti.

Girdėjau žmones kalbant, 
kad prūsai, patys badu stip- 
dami, baisiai bolševikams pa
vydėjo, kai tie Žemaitijoje 
dešras, lašinius, sviestą ir 
kiaušinius rijo ir dar savo 
katiuškoms į Maskoliją siun
tė, todėl nutarė bolševikus iš 
ten išvaryti, kad jiems kas 
nors liktų. Taip ir padarė — 
atėję išgrobstė iš žmonių kas 
dar buvo likę, žmones vis 
dažniau girdžiu kalbant „ba
das, badas, bus badas ...” 
Man baugu ir dėl savo kailiu
ko, nes iš bado ir katino mė
sa gali pasidaryti valgoma, 
kaip Prūsuose.

Mano gyvenimas dabar la
bai sunkus. Tarnauju vienam 
javų sandėlyje už sargą, at
lyginimo jokio negaunu, vi
sas mano atlyginimas — tai 
kokią peliūkštę kai pasigau
nu, tai ir viskas. Pelių veik 
visai nėra likę. Aną savaitę 
vieną pasigavau, tai gaila ir 
žiūrėti — vieni kaulai ir plo
na skūra. Kai kartais susap
nuoju anuos senus laikus 
prieš bolševikų atėjimą, tai 
net širdis apsala. Pelių būda
vo visur, tik netingėk gaudy
ti. Ir tos buvo riebios ir stam
bios, kad vieną sukirtęs tik 
saldaus pienuko benorėjai. 
Pas kiekvieną gaspadorių po 
kelis katinus ir šunis išsilai
kydavo ir nė vienam alkti ne
tekdavo. Neskaitant ką pats 
susimedžioji, gaspadinė po 
kelis kartus saldaus pieno ir 
sriubos pakišdavo. Dabar jau 
antri metai, kai nemačiau, 
kaip pienas atrodo.

Gal nustebsi, kad aš Tavo 
adresą gavau. Mat, to sandė
lio vyriausiu, kur aš tarnau
ju, yra toks ilgakojis vokie
tis. Jis gauna gazietų iš viso 
svieto. Tai vieną kartą išgir
dau jį besikeikiant „Verfluk- 
ter šamait Plumpis.” Niekaip 
negalėjau suprasti, kas ten 
apie Tave parašyta. Paskiau 
jis pasišaukė maskolių plien- 
ščiką, kuris dabar ten eina 
šlaviko padėjėjo pareigas ir 
tam parodė „Ameriką.” Tas 
gi paskaitė, palingavo galvą 
ir baisiai įtūžęs numurmėjo 
„Prakliaty sabak etot Plium
pis.” Kaip matai, Tavęs ne
kenčia nė vokietis, nė masko
lius. Tą išgirdęs ir nutariau 
Tau tą gromatą parašyti, kad 
kartais nepakliūtum į jų ran
kas.

Nuolankus Tavo tarnas pe
lių medžiotojas

Runcis.
Gromata rašyta slaunam 
Rietavos mieste šių metų 
gegužės mėnesį.

AT LEAST 10% OF YOUR PAY EVERY PAYDAY

Every *3?° you pul 
into War Bonds buys 

144 rifle bullets

Anglų kalboje yra priežo
dis „First impressions are 
lasting”. Norėčiau nors trum 
pai aprašinėti savo pirmus 
įspūdžius iš šv. Andriejaus 
parapijos, kuri yra vieninte
lis lietuvių suorganizuotas 
būrys, New Britain, Conn.

Nustebau, kai pamačiau 
milžiną, gražiai bei meniškai 
išpuoštą ir sutvarkytą baž
nyčią. Prisiminiau puikias 
bažnyčias ir Dievui namus 
brangioj Lietuvoj, ir pagal
vojau sau, kad lietuviai vis- 
vien pasiliks lietuviais meno, 
grožio ir tvarkos atžvilgiais. 
Gražios... puošnios bažnyčios 
yra jų džiaugsmas, nežiūrint 
kur jie gyvenime atsidurs.

Supratau iš savo vado iš
sireiškimų, kad tenka garbės

mi statyti: Technikos moky
kla Kaune, didžiulės klinikos 
ligoninės, Šančių gimnazija 
kainuojanti milijoną litų, 
Prekybos ir Pramonės Rū
mai, Prisikėlimo bažnyčia ir 
t. t.

Lietuvos naujieji tiltai: 
Nemuno ir Aleksoto tiltai, 
Raudondvario tiltas, Alytaus 
Prienų ir Lyduvėnų geležin
kelio tiltai.

Klaipėdos uostas.
Lietuvos kariuomenės įžen

gimas į Vilnių
Kaip Lietuva atgavo Vil

nių. Jos kariuomenės žygis 
per buvusią okupuotą Lietu
vą. Vilniaus krašto gyvento
jų pasitikimas. Kariuomenės 
įžengimas į patį Vilniaus 
miestą per žaliąjį tiltą ir pro 
Gedimino kalną. Kariuome
nė pasitinkama Vilniaus gy
ventojų su gėlėmis. Aušros 
Vartai ir pamaldos (pirmos 
lietuviškos). Lietuvos tris
palvės iškėlimas Gedimino 
kalne.
New Yorko Pasaulinė Paro

da 1939 — 1940
New Yorko Pasaulinė Pa

roda — ateities pasaulis su 
spalvingais pavilijonais. Įvai
rių tautų pavilijonai, jų tar
pe gražus Lietuvos pavilijo- 
nas iš lauko ir vidaus. Pa
saulinėje Parodoje lietuviai 
puikiai pasirodė nusinešdami 
tris pagrindines dovanas: 
lietuviški moterų tautiški 
drabužiai gavo pirmą laimė
jimo vietą, lietuvaitė buvo iš 
rinkta „Miss World’s Fair” 
ir Lietuvių Diena sutraukė 
daugiausia žmonių, net to
kius lenkus ir italus pralenk
dama.

Pliumpis netikėtai 
laišką iš katino Runciaus, 
kuris padėjo jam per rube- 
žių pabėgti į Prūsus. Pasiro
do, kad Runciui nuo bolševi
kų šunų pavyko išsigelbėti. 
Kad tas laiškas būtų rašytas 
paties Runciaus koja, už tą 
galvos nededu, bet kadangi 
tai laiškas iš Lietuvos, tai 
vistiek jį duodu pasiskaity
ti.

gavo

vė,
j į. "% F LkJ rkl <XO LU

ida jokia žinelė
‘s pragiedrulius, 
mergaujančius bro- 

j gyvenimą, aimanas 
ngas.
no mūsų mintyse 
otėje matosi gimtas 
sava bakūžėlė, sava

as karo darbams, ir reikė- 
pradėti milžinišką lavini- 
programą. Įstaigos, ku- 

; gamino daiktus civi- 
is, buvo uždarytos, kad 
itų gaminti ginklų. Ir mes 
i j ome siųsti vis daugiau 
augiau maisto ir kitų rei- 
mų mūsų sąjunginin- 
is ir mūsų kovojantiems 
ams.

as viskas pradžioje reiš- 
netvarką. Bet palikę ne- 
rką užpakaly, sutvarkėme 
/kus taip, kad dabar ga- 
‘ pavesti laiką planavi- 
, jeigu ko perdaug turime 
isime su kitais pasidalin- 
Purėsime ilgai viską lai- 
i. Racionavimas visiems 
s lygią progą gauti kai 
ių reikmenų.

naniįį

ak, |Bava uanuitiv, oo-vo, 
■ e ar mokykla, į ku- 
s bėgome, savi kaimy- 

ai bei laukų rėžiai, 
serai, upeliai, girios, 

i: sodai; tarp jų klai- 
, ieškodamos 

Į; .. Ak, veltui . . . šir- 
i a realybės, kad iš- 

kių šaltiniai savų

_____
lintys,

sidėsg

tonos į atsigertų. . . kad sa-
A-V.jij tėvų ar sesių bent

Fits* iraslinktų... Ne... jų
Walks e toli... Neša mintys 
rians; teles ir seklyčias, o 
Welles,;' bėga toli... į Sibi-

EkfflKti e tėvynės. O, kokia
bosfeį ižinia, kur savieji?! 
įdėtos? prisiminimas bent 

i, susikaupus ieško- 
sakoEį niestų ar kaimų ap- 
rettoih ūpintojėliais. O, ne. 

rios vergijos, nuo ku 
ai ir mūsų sąjungininkai ik lietuvis, bet ir jo

avyzdžiui, šiandien stin- 
mėsos. Mūsų kovojantieji

;ik lietuvis, bet ir jo 
neišpasakytai įįįZ itūra nukentėjusi ir 

n vnu. į Qai sugriautas ir 
kur nevieno lopšys 

nir motina sukdama 
Leldėsi, mokė doros, 
r žmoniškumo.

skaudu rašyti.

:alauja ]
g mėsos — apie 6 bilijo- 

svarų. Civiliai žmonės
artotų 21 bilijoną svarui P- 

net, jeigu jie galėtų, bet 
jų kiekis yra tik 24 bili-stL" 

ii svarų mėsos. Ir tas 
•tumas tarp kiekio ir rei- studcii jaučiame. Ge- 

ivimo reiškia, kad mes na bet liė
turėsime apseiti su 2y2 prasta:

rų mėsos kiekvienam as- gj į matysime Lietuvos 

dui per savaitę. Bet mes mėjim: 
tiek paprastai vartojome 
pereitus dešimt metų.

dijos civiliai gauna tik 1 ..................................’ J ° '-„ta minai, Jurginiai, sau-
TheW

irinkime rugsėjo 18, 
d., į Vytauto salę,

ir gal užklysime 
htos lūšnelės, kur su- 
angėj beržai... žydėjo

Every you pul 
Into War Bands bring

you back $4--

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Marianapolis Baltimore, Md

rą per savaitę. Vokiečiai 
uncijų, belgai — 5 unci- 
Bet mes turime pakan- 

įai vištų, sūrio ir džioviu- 
pupų mūsų dietai papil- 
L.

War M" 
ton, D. C

m
les naminiame fronte vis 
m j ame reikmenis, kn
is galėtume ir privalome 
oti pergalei. Ne tik turi- 
mažiau visko vartoti, bet 
me rinkti ir taupyti tuos 
rtus, kuriuos mes pir- 
u išmesdavome.
iandien turime sąrašą 
ižiagų, kurias turime rin- 
ir atnaujinti (reclaim), 
rbiausios medžiagos yra 
alas ir guma. Bet sąra- 
keičiasi. Karui tęsiantis 
būti ir bus kitų daiktų, 

ie bus būtinai reikalingi. 
iar mūsų karo industrijos 
nai reikalauja:

) Geležies laužo. — Pusė 
rvieno tanko, naikintuvo, 
rinio laivo ir šautuvo, kn
is mūsų karo fabrikai ga- 
a, yra iš dalies pagamin- 
i geležies laužo laužo, ku- 
mums lig šiol buvo visai1 

vertės. Reikia 
nkti, kad turėtume pa- 
kamai medžiagos karo 
3U1.
i Varis, misingis, cinkas, 
ninas ir švinas. — Mums 
isų metalų trūksta. Be jų 
dima gaminti amunici- 
Bombų viršus, šautuvai, 
inų šautuvai, kanuolės ir 
i svarbūs mechanizmai 
iulių šautuvų jų reikalau 
l<aivų ir lėktuvų statyto
jų būtinai reikalauja.

Guma. — Amerikos rim 
sias trūkumas. Šiandien 
nai užima šalis, iš kur 
97% gumos ateidavo. Jie 
bus, kol mes juos išvysi-; 
Amerika turi rinkti savo 
seną gumą, net atiduoti' 

nesvarbius guminius dai- j 
, kad pristatytume šim-1 
tūkstančių tonų, kuriuos 
ne turėti.

Virtuvės Riebalai.

davijai ir mielų sese- 
ai.
ia rasime motinėlę 
inčią švelnų liną, ar 

_ aslinksime pro jos
k, sueikime... Broliai 
; mums surinko amži- 
ninimų paminklus, ir 
Javo, tad jų neiš- 
lš mūsų širdžių nei 
i, nei kiti „laisvės” 
I Mes, brangindami

Daiirt 
broliu t 
tinkami

ri P1-- s kultūrinius ir isto-
Štaiii#

Nes®
A.V1Ė- 
ga> 
uanianii l

1

mingia> 
riniaisJ 
knyga. I 
centįli 

menk®

New ■ 
karini

jį būtinai
mieste >

astatus, juos amžiais 
ae iššaugoti lietuviš
ki-
astatų, kultūrinių ir 
i Nepriklausomos 
s pažibų, čia suminė- 
mtum surišto vainiko 

į irdus, kuriuos skiria
I Motuzai Montrealo 
jnei. Aukščiau minė- 
ienomis jie patys ati- 
ražiausias filmų sce- 
[sives mus į Lietuvą... 
į prailgtą!
ha visa programa, ku 
iai Motuzai atsiveža 
ealą, tad prašau susi- 
su filmų turiniu ir at- 
;i:
os Architektūra 

Statyba
ir

registf/, seniausių laikų iki 
sutikti : Vytauto Didžiojo 
g|aOgji tos prieš 500 metų 

stiliaus bažnytėlės 
do, Kauno, Kedai- 
atos gotiko stiliaus 
s meno statybos: Ro- 

Šio^ Kauno ir tt. Baroko 
: Tytuvėnų vienuoly- 
tt. Renesanso turtai: 

Pažaislio 
ynas ir tt.
ones pilis statyta kry 
laikais prieš 605 me-

sutikti1

slaugės * 
sios H 
metų.

Into*
buvoti

y bažnyčia,

Paie^ 

minių. 
Jonotf-^

Priedas
a) Keturi Lietuvos vaizde

liai: Ten kur Nemunas ban
guoja...

Sudiev Sesutės...
Kur bakūžė samanota...
Karo Muziejaus vaizdeliai.
b) Amerikos šaukimas 

prie ginklo: Amerikos gink
lavimas, karių paruošimas, 
įvairių ginklų rūšių veiki
mas, Amerikos ginklo jėgos.

c) Lietuviai „New York at 
War” parade: Milžiniškas 
milijoninis paradas didžiulia 
me New Yorko mieste, įvai
rūs gyvi paveikslai, įvairios 
tautos žygiuoja, jų tarpe 
gražus lietuvių pasirodymas 
tautiškais kostiumais, Ame
rikos ir Lietuvos vėliavomis.

Visi vaizdai yra nutraukti 
natūralėse spalvose. Visi aiš
kūs. Brolių Motuzų filmos 
gerai žinomos plačiai po vi
sas Amerikos lietuvių kolo
nijas, žinomi jie gerai ir Ka
nados lietuviams, kada prieš 
keleris metus jie lankėsi Ka
nadoje.

Šie visi paveikslai dar nie
kad nebuvo rodyti Kanados 
lietuviams, todėl visus kvie
čiame ateiti aukščiau minė
tomis dienomis į Vytauto 
klubo svetainę.

Laiką, vietą, dienas prašo
me sekti iš skelbimų bei pla
katų, kurie bus paskleisti 
Montreale.

Montrealo lietuvi, nepra- 
leiski progos! Kas nematys 
šių naujų filmų, gailėsis. 
Tad kviečiame visus ir visas 
į puikią pramogą, kad pama
tytume savo mielą ir prailg
tą Lietuvą.

Jūsų,

Kun. Navicko metinės
Rugsėjo 7 d. čia iškilmin

gai ir turiningai paminėta a. 
a. kun. Jono Navicko, MIC. 
mirties vienerių metų sukak
tis. Gedulingas mišias laikė 
kun. K. Rėklaitis, tėvų mari
jonų provincijolas; jam asi
stavo kun. A. Petraitis ir ku
nigas Dr. J. Starkus. Iš ko
legijos koplyčios visi pamal
dų dalyviai nužygiavo proce
sijoje prie kun. J. Navicko 
kapo, kur atgiedotas Libera, 
pasimelsta. Pamokslą pasa
kė kun. V. Puidokas, o jaut
rų žodį tarė prof. K. Pakš
tas.

Po pietų apeiti Kryžiaus 
Keliai, kuriuos pastatydino 
kun. J. Navickas. Kun. J. Vai 
tekūnas pašventino naujas 
šv. Juozapo ir šv. Onos sta
tulas. Iškilmėse dalyvavo 
daug a. a. kun. J. Navicko 
gerbėjų ir buvusių bendra
darbių. Atvykusių buvo iš 
New Yorko, Hartfordo, Wor- 
cesterio, Bostono, Waterbu- 
rio, Athol, Providence ir ki
tur. Dalyvių tarpe buvo prof. 
K. Pakštas su žmona, Dr. A. 
Rakauskas, red. Juozas Lau- 
ška ir visa eilė kitų. Maria- 
napolio vadovybė visus mi
nėjimo dalyvius nuoširdžia 
priėmė.

Rugsėjo 13 d. Lietuvoj mi
nima Marijos Vardo ir šv. 
Rožės šventė. Kas žino jos 
gyvenimą, turi save pavesti 
maldingumui prie Švč. Pa
nelės Marijos ir paklusnybei 
Šv. Tėvui. Ši diena tinka
miausia pažadui paaukoti 
milijoną rožių vainikų Lie
tuvos Karalienei, Švč. P. Ma
rijai. Šv. Rožė žiemos metu 
nešė pavargėliams ryšulėlį 
maisto; jos tėvas norėjo per
sitikrinti, ką ji neša; kad ir 
su baime parodė; išvydo vie
toj valgio — gražiausias ro
žes.

Kas šį pasiūlymą pamiršo 
pradėti kalb^^d^ Lietuvą 
rožančių, niekai nėra vėlu. 
Jau ir spalių mėnuo netoli. 
Bažnyčia tuojaus viešai kal
bės rožančių, vėl bus gražus 
pažadinimas intencijos, ko
kią švč. P. Marija paskirs.

Mūsų tautos didelė 
baisiomis kankynėmis 
dyta, namie svetimi 
ninkauja. Reikia, kad 
gus stipriau išgirstų
tautos balsą. Įauklėkime į sa 
vo širdis, į savo sielas Vardą 
Motinos švenčiausios Mari
jos, nes ji yra arčiausia tarpe 
mūsų ir dangaus. Jos ašaros, 
kritusios ant Lietuvos že
melės, perprašys savo Sūnų 
už mūsų nuodėmes; gailestin 
gumas Dievo palaimins Lie
tuvą, iškils aukštai graži, 
nesutepta laisva Lietuvos 
Bažnyčia.

Brangieji mūsų tautos vy
rai, dabar laikas kreiptis 
prie savo Karalienės Švč. 
Marijos Motinos, milijoną 
Rožių Vainikų aukoti Lietu
vos Karalienei! Reikia dau
giau mylinčių širdžių prisi
dėti prie šv. Rožančiaus.

dalis 
išžu- 

šeimi-
dan- 

mūsų

LAUKIA SLAUGIŲ

Pittsburgh, Pa.c* 7

mokslo metus, šv. 
atlaikė kapelionas 

V. Skripkus. Kun. 
pasakė labai gražų

Mielas Pliumpi:
Kai mane tie britvonai nu

vijo, o pats nuėjai į Prūsų 
pusę, tai aš suspėjau įšokti 
į aukštą pušį ir joje tupėda
mas stebėjau, kas ant žemės 
dedasi. Prie pušies susirinko 

žodį tarti klebonui kun. M. kokie aštuoni britvonai, pas- 
Pankui už jo gražų, gerą, są- kui atbėgo kelios dešimtys 
žiningą šeimininkavimą. Kai kareivių ir keli raiti atjojo, 
ba jis: „Per paskutinius ke
leris metus buvo įdėti nauji 
spalvingi bažnyčioje takai, 
naujas puikiausias marmuri
nis altorius, gražūs meniš
kiausi spalvoti langai ir lan
geliai. Jo rūpesčiu, bažnyčia 
gražiai iš vidaus išpuošta ir 
atnaujinta”.

Bažnyčios navę puošia di
deli religinio turinio paveiks
lai, kurie lyg kelte kelia žmo
gų į tas beribes, kurias jie 
atvaizduoja. O vaizdas iš 
choro balkono esti tikrai ža
vingas ir primena žmogui a- 
pie tą grožį, kuris yra amži
nas.

Vaikų katekizacijos mobi
lizacija jau prasidėjo, nes 
vaikų būriai nuolat lanko se
selių pranciškiečių vienuoly
ną bei bažnyčios kiemą. Gir
dėtis, kad jos žada suorgani
zuoti aukštesnių mokyklų 
jaunimą darbuotis su šv. An
driejaus jaunesnių moterų 
grupe, Raudonojo Kryžiaus 
skyriumi, jaunesnių ir vy
resnių sodaliečių grupėmis ir 
teikti dvasinę bei moralinę 
pagalbą ir paskatinimą ten, 
kur ji bus reikalinga.

Teko lankytis laimėjimų 
vakare, kurie būna kiekvieną 
ketvirtadienį. Parapijiečių 
uolumas ir pasiaukojimas pa 
rapijos labui labai pavyzdin
gas.

Mano laimei įvyko netikė
tas dalykas. Kas tai švilpte
lėjo, britvonai sužiuro į tą 
pusę ir vampsėdami nurūko į 
vakarus. Nugi žiūriu prieš 
juos kuo ne išsitiesdamas ne
ria mano jaunų dienų drau
gas Rainis. Naudodamasis 
proga, virste išvirtau iš pu
šies ir pasileidau Prūsų link. 
Kadangi šunys nurūko į kitą 
pusę, tai aš kiek paėjėjęs nu
tariau pasiilsėti. Vos tik spė
jau akį primerkti, kai kaž
kas man į padą gnybt, uo
degoje net iš karto kelis dū
rius pajutau, taip pat jau
čiu, kad kas tai per pilvą ir 
nugarą rausiasi. Nugi žiūriu 
— parazitai . . .

— Na, iš kur jūs čia atsi
rado!? — sakau — Ar pasiu
tot mane užpuldamos, ar ne
matot, kad iš manęs tik skū
ra ir kaulai bėra likę?

— Bėgame iš Prūsų — ten 
tikras badas, žmonės baisiai 
suliesėjo, nebeturi ko valgy
ti.

Jų daugybė pasileido judė
ti pirmyn, o aš išpurčiau į 
mane įsikibusias, o vienai už
sispyrėlei prisiėjo net ir gal
vą nukąsti, nes niekaip nega
lėjau atsikratyti.

Einu toliau ir susitinku 
negirdėtą neregėtą katiną. 
Visas puošnus, blizga ir taip 
gražiai susilaižęs nuo uode
gos iki galvos, kad net ma
lonu žiūrėti. Kojos ilgos, ūsai 
susukti ir net iki ausų už
riesti, pilvo jokio neturi, o 
kai eina, tai stypt, stypt at
sargiai kojas dėlioja.

— Sveikas — sakau — kur 
styblini?

— Heil Hitler, nach Osten, 
mein Herr.

— O ką, ar Prūsuos nege
rai?

— Nein, alles kaput, keine 
Maeuser, nichts zu essen.

Tada ir aš pamečiau ūpą į 
Prūsus keliauti, ir apsisukęs 
pradėjau su savo naujuoju 
pažįstamu keliauti Lietuvos 
link. Pradėjau jam aiškinti, 
kad bolševikams užėjus ir 
Lietuvoje veik nieko nebeli
ko, pelių pritrūko. O tas man 
sako, kad Prūsuos dar blo
giau, ten katinai apie peles 
ir nebesvajoja, bet ėda kas 
pakliūva. Peles gi patys prū
sai gaudo ir išsičirškinę švei
čia apsilaižydami. Blogiau
sia, kad dabar žmonės net 
pačius katinus ir šunis gaudo 
ir iš jų kotletus išsikepę pa
sigardžiuodami valgo.

— Man tai dar šiaip taip 
pavyko išnirti — sako jis — 
bet daugybė mano giminės 
draugų jau iščirškinti ir su
valgyti.

Iš to išgąsčio ir tie patys 
mano nušiurę plaukai pasi
šiaušė. Tik pagalvokit, į ko
kią bėdą galėjau pakliūti 
Prūsuos!

Pagrioviais, pievomis be- 
slinkdami priėjome upeliuką. 
Naujasis pažįstamasis Eri
cas staigiai pritūpė. Katinų 
giminė supranta, ką tas reiš
kia. Matyt, užtiko paklydu
sią pelę ar žiurkę. Pagalvo- 
iau. Aš ireri nritūniau. Fricas

Rugsėjo 10 d. per žaidimą, 
įvyko karinis miesto užtem
dymas; žinoma, teko tamsoj 
sėdėti ir kalbėtis. Per pasi
kalbėjimą daug ką sužinojau 
apie New Britainą, jo kari
nės medžiagos fabrikus ir 
svarbią rolę, kurią žmonės 
čia atlieka šiais laikais, žo
džiu, šis miestas yra gana di
delis, mūsų valdžios įvertin
tas ir lietuviams mielas, nes 
jame gyvena energingas, Die 
vą mylintis, darbštus ir pa
vyzdingai apsigyvenęs jų bro 
lių skaičius.
Šv. Andriejaus parapija 
Ilgai man minty pasiliks, 
Joje mačiau gėrybių daug, 
Kurios, žinau, Dievui patiks.

„Petrelis.”

Rugs. 11 d. šv. Pranciš
kaus Akademija iškilmingai 
pradėjo 
Mišias 
kun. J. 
Jankus
ir pritaikintą pamokslą. Jis 
nuodugniai nurodė, kad ten, 
kur nėra įdėtos širdies į dar
bą, ten yra bergždžias dar
bas. Jis priminė, kad darbas 
be maldos yra kaip kūnas be 
sielos. Iškilmėse dalyvavo 
kun. E. Vasiliauskas iš Ho
mestead, Pa.

Koplyčia buvo pilna stu
denčių — apie 200. Šv. Pran
ciškaus Akademija sparčiai 
auga. Kai statė naujus Aka
demijos rūmus, dauguma ma 
nė, kad bus perdideli, o da
bar pasirodo, kad jau pilnu
tėliai. Dieve, padėk ir toliaus 
šv. Pranciškaus Sesutėms 
savo gražų krikščionišką dar 
bą plėsti.

Rėmėjų posėdis
Rugsėjo 20 d. įvyksta šv. 

Pranciškaus rėmėjų suvažia
vimas. 11 vai. bus mišios ir 
pamokslas vienuolyno kop
lyčioje; 12 vai. pietūs; 1 vai. 
delegatų surašymas; 
posėdžio pradžia; 6 
kaktuvinė vakarienė 
smoji dalis.

Šis pranciškiečhj
suvažiavimas jau yra XI iš 
eilės.

Rugsėjo 13 d. 8:30 vai. ry
te, per mišias kitas kunigas 
sakykloje kalbėjo Ministran- 
tūrą su žmonėmis. Buvo šv. 
Vardo vyrų mėnesinė Komu
nija, po mišių Palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ RE
KOLEKCIJOS IR MISIJOS

Rugsėjo 8 d. atidaryta pa
rapijos mokykla. Kaip kun. 
A. Dubinskas bažnyčioj pra
nešė, vaikučių susirinko 114.

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.

Mes labai įvertiname ir dė
kingi esame „Amerikai” ir 
Kun. J. Bogušui už straips
nį apie Švč. Panelę Mariją 
Šiluvoje. Ačiū. (Buvo rugsė
jo 4 d. „Amerikoj”). Toki 
straipsniai stiprina mūsų jė
gas ir meilę prie Lietuvos 
Karalienės.

Amerikos Raudonasis Kry 
žius prašo daugiau savanorių 
mergaičių ir moterų moky
tis būti slaugių pagelbinin- 
kėmis. Jei jos yra baigusios 
High School ir yra tarp 18- 
50 metų amžiaus, gali pasi
mokyti 80 valandų ir tada ne 
apmokamai dirbti per metus 
150 valandų. Tokių savano
rių labai daug reikia, bent 
100,000.

ieji architektūros pa- 
jįurietfi — padaryta Lietuvos 
Simno^ 1 Per trumP4 jos ne- 
Ame*1 laikotarpį.

.tiniai gyvenimo na- 
r apartmentai.

: tie 
d arba pastatai, ku- 

*) statomi arba baigia-

Turiu s* 
nie r šiitai, 

įįii mieji pastatai:

2 vai. 
vai. su- 
ir link-

rėmėjų

J. K.

Kosta Rikos chemikas F. 
Molina surado, kad atskiedi
mas gazolino su alkoholiu 
padaro 
niu ir

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoie už Amerikos sau-

• gazoliną 35% tvirtės 
taupesniu.

310 Orchard Street 
Pittsburgh, Pa.

su didžiausiu atsargumu sta
to vieną koją už kitos, ko tai

gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.



* *

4 AMERIKA 

Philadelphijos Žinios
PARAPIJIEČIŲ LANKY

MAS

Šiomis dienomis Philadel- 
• phijoj ir apylinkėse bus pra

dėtas parapijiečių lankymas. 
Kunigams įsakyta kartą me
tuose aplankyti savo parapi
jiečius, palaiminti jų namus, 
sužinoti jų dvasinį stovį, pa
sikalbėti ir išaiškinti įvai
rius gyvenimo ir religijos 
klausimus, kurių nebuvo pro 
gos paliesti kitu metu. Lie
tuviai visada labai nuošir
džiai priimdavo kunigą, kurs 
atsilankydavo į jų namus. 
Kunigo lankymosi diena lyg 
šeimos šventė. Visi namiškiai 
seni ir jauni, laukdavo ir pa
sitikdavo kunigą. Įėjęs kuni
gas palaimindavo jų namus, 
giedodavo giesmę ir duodavo 
pasveikinti kryžių ar pateną, 
kurią pabučiuodavo visi su
klaupę. Paskiau kunigas su
žinodavo šeimynos religinį 
stovį, paklausdavo poterių, 
nes ne visi turėdavo progos 
mokytis mokyklose, todėl na 
muose patys turėdavo išmo
kti.

Su parapijiečių lankymu 
yra sujungta ir kalėdojimas 
— block collection. Visi ži
no, kad parapija, mokykla, 
vienuolynas, klebonija turi iš 
silaikyti ir dar daug skolų 
bei nuošimčių sumokėti. Tam 
reikia pajamų. Kunigams nė
ra malonu ubagauti, bet ką 
padarysi, kai kitos išeities 
nėra. Jau Lietuvoj kai kada 
sakydavo, kad kunigas yra 
didžiausias ubagas, nes vis
ką iš kitų gauna... Bet kiti 
atsakydavo, kad mes esame 
visi ubagai, nes visi maldau
jame iš Dievo vienokių ar

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

W T E L j
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA •

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.« 
Direktorius " 

ANTANAS DZIKAS 
8619 East Thompson Street

Philadelphia, Pa. į
Telefonuokite: Regent 2937 Į ;

kitokių dovanų. Kalėdojimo 
aukos eina parapijai, o ne 
kunigui, čia galima būtų pa-
sakyti žodelį: ne visi vienodai 
atjaučia parapiją.

Vieni per visus metus re
mia parapiją, aukoja kas se
kmadienį, dalyvauja visuose 
parapijos parengimuose, dir
ba nieko neimdami ir tt. Kiti 
gi tik per metus kartą duoda 
kokią nors auką. Aišku, susi
daro didelė nelygybė. Jei tas, 
kurs nuolat aukodamas duo
da metinę kalėdojimo auką 
$5 ar $10, tai kiek reiktų duo
ti tam, kurs per metus gal 
tik labai mažai ar visiškai 
nepaaukojo parapijai? Bet 
kai kurie to nesupranta ar 
nenori suprasti. Jie per me
tus neaukoję ir kalėdojimo 
metu didžiuojasi, jei $1 ar $2 
paaukojo. Tokie turėtų ma
žiausia nors pora dešimtų pa 
aukoti, nes vidutiniškai tiek 
išeina šeimynai per metus 
parapijai.

Žinoma, čia negali būti ko
kio rekvizavimo; tai priklau
so nuo žmogaus geros valios 
ir minkštos širdies. Pasitai
ko šeimų, kurios neturtingai 
gyvena, tai nuo jų nieko ir 
nesitikima. Tačiau tokios ne 
turtingos šeimynos kartais 
esti taip jautrios, jog su aša
romis skundžiasi, kad nega
li atlikti savo pareigų... Bet 
yra ir tokių, kurie ir gausiai 
turi, bet numeta kokį dolerį 
po ilgų kalbų ir „pamoks
lų”.

Lankant pasitaiko, kad už 
daro duris... Kai kurie tiek 
jau atšalę, kad išbara kuni
gą, kodėl jis varginąs juos ir 
jų šunelį, kurs turįs loti sve
čiui atėjus... Žinoma, reikia 
kantrybės ir ištvermės lan
kant visus...

Jaunoji karta permažai su 
pranta tokio lankymo reikš
mę. Jie dažnai visiškai ne
dalyvauja pasikalbėjime su 
kunigu, būk tai tik tėvų rei
kalas. Kodėl tokia klaidinga 
nuomonė susidarė, kad kuni
go atsilankymas tik tėvams,

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI Į

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

g Tel. REgent 8434.

| RICHMOND GROCERY CO. .
| WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
| PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
I 3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

g B
0
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VYRŲ BALIUS

Šv. Kazimiero par. šv. Var 
do vyrų draugijos susirinki
me rugsėjo 6 d. pasiruošta 
didžiuliam baliui, kurs bus 
rugsėjo 20 d., par. salėje, 331 
Earp St. Išrinkti šeimininkai 
ir šeimininkės jau sparčiai
dirba, kad visi svečiai būtų
pilnai patenkinti. Vieningas

Vysk. Ambr. Senišynas, 
neseniai šv. Tėvo paskirtas 
vietinio ukrainiečių vyskupo 
Konstantino Bochačevskio 
pavaduotoju. Vyskupas Am
braziejus Senišynas yra vie
nas jauniausių vyskupų. Phi
ladelphijos ukrainiečiai labai 
gražiai sugyvena su lietu
viais. Nuo vietos lietuvių vy
skupui Senišynui skamba šie 
linkėjimo žodžiai: Na mno- 
haja litą, Vladyko!

K. V.

bet ne visiems namiškiams 
yra skirtas, nežinau. Daug 
gražiau būtų, jei visa šeimy
na, kiek tai galima padaryti, 
lauktų savo dvasios vadų ir 
visi kartu pasikalbėtų savo 
dvasiniais reikalais ir geriau 
susipažintų su parapijos ir 
savo sielos reikalais.

Jei jau kartą buvai, tai ki
tą kartą eiti susidaro sunku
mų. Juk jei aplankyta, sako
ma, tai jau reikalo nebėra 
beeiti, o auką gali atiduoti ir 
kitu keliu. Bet ne visi tai su
pranta. Dalis verčia kunigą 
ateiti kitą kartą sakydami: 
„Juk tu neturi ko dirbti, tai 
galėsi vėl ateiti, dabar mes 
„broke” ir tt. Ir taip pasitai
ko keletą kartų su ta pačia 
šeima, žinoma, po tokių ke
lių „malonumų” nelabai be
nori eiti, jei jau suvoki, kuo 
tas kvepia...

Iš patirties reikia pasaky
ti, kad lietuviai labai malo
nūs ir gražiai sutinka savo 
Dvasios Vadus, nors jų au
kos parapijai, bent kai ku
rių, galėtų būti kelis kartus 
didesnės.

Rasa.

NEPASIDUOKIME
SUKLAIDINAMI

„Vienybė” Nr. 36 įdėjo il
gą straipsnį apie labdarybės. 
Tą straipsnį parašė eks-ku- 
nigas Brigmanas. Jis tame 
straipsny puola Katalikų Ba
žnyčią ir peršasi pats orga
nizuoti labdarybės kuopas. 
Nežinia ko „Vienybė” siekia, 
tokius straipsnius spausdin
dama. Kiekvienam katalikui 
toks laikraštis gali pasida- 
daryti nepakenčiamu. Čia 
žmonės labai pasipiktinę, nes 
jie gerai atsimena ir žino 
straipsnio autoriaus pirmes
ni veikimą. Jo neigiamas vei
kimas yra aprašytas, pasire
miant dokumentais, spaudo
je.

LIETUVAITĖ ĮSTOJO 
KARIUOMENĖN

Neseniai baigusi gailestin
gosios sesers (slaugės) mok
slą Agnė Skamarakaitė išėjo 
į U. S. kariuomenę, Va., kur 
tarnaus savo broliams ka
riuomenėj. Dabar iš šv. Ka
zimiero parapijos tarnauja
kariuomenėj, laivyne ir avia
cijoj 150 karių ir 1 gailestin
goji sesuo. Bet vis dar dau
giau išeina ir išeina. Vieni 
patys įsirašo, kitus paima.

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

darbas visada duoda gražių 
vaisių.

Balių ruošia šv. Vardo dr- 
ja, tad ir kviečia visus gau
siai atsilankyti. Tas balius 
vadinamas kopūstų balium; 
bus šaunus orkestras, tad 
jaunimui bus ko pašokti. Ba
liaus pradžia 4 vai. popiet. 
Visas pelnas parapijai. Ren
gimą nuoširdžiai remia ku
nigai. Kviečiam visus...

Report.

MIRĖ 3 KARIŲ MOTINA

Rugsėjo 5 d. mirė Regina 
i Radzevičienė, našlė. Labai 
gražiai palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse rugsėjo 9 d. 
Velionės trys sūnūs tarnau
ja kariuomenėje. Du sūnūs 
kariai buvo atvykę į laidotu
ves, o trečiasis negalėjo. Liū
dintiems sūnums reiškiame 
užuojautos.

sužalojo; reikėjo ligoninėn 
gabenti.

Patartina, turint pinigų 
prie savęs, vakarais eiti tik 
šviesiomis gatvėmis — tai 
saugiau ir kišeniui ir sveika
tai.

K. D.

PUIKUSIS BENAS

TURĖJO OPERACIJĄ

Visiems gerai žinomas 
Jurgis Pranskūnas turėjo o- 
peraciją; netrukus būsiąs 
pargabentas pas dukterį, p. 
Čeledinienę. Linkime nuošir
džiam Lietuvos bičiuliui greit 
pasveikti.

LANKĖ MOKYKLĄ

Šiomis dienomis vizitavo 
šv. Kazimiero parapijos mo
kyklą Philadelphijos arkivys 
kūpi jos paskirtas atstovas. 
Jis susipažino su seserų ka- 
zimieriečių darbo tvarka, pa
sikalbėjo su mokiniais, ap
žiūrėjo mokyklos patalpų 
tinkamumą.

Šiemet mokinių tiek pat, 
kaip ir kitais metais. Tai ge
ras ženklas, kad mokiniai 
nemažėja, nors parapijiečių 
skaičius mažėja.

DAUG KARIŲ TUOKIASI

Vėliausiomis ž i n i c m i s 
daug karių tuokiasi savo pa
rapijose ar svetur. Bet ar ne 
atrodo, -W^^&riau karei
viams reiktų palaukti po ka
ro ir tada vesti? Bažnyčiai 
yra žinoma iškilmingas ir 
viešas susižiedavimas, kurs 
padėtų kariams ir mergai
tėms palaukti vienam kito, 
kol pasibaigs karas, nes toks 
susižiedavimas neleidžia su 
kitoms ar kitais draugauti ir 
tuoktis.

Šiomis dienomis susituokė 
Jonas Pečiukonis su Frances 
Hays; Andrius Versak su 
Sofija Globus ir kiti.

LAUKIA KRIKŠTYNŲ

Rugpiūčio viduryje J. V. 
Staniškiai susilaukė gražios 
dukrelės. Krikštynos įvyk
siančios šv. Andriejaus baž
nyčioje rugsėjo 20 d. Krikš
to tėvai, sakoma, bus Petro 
Staniškio vyr. sūnus ir Sta- 
niškienės sesuo. Mergaitei iš
rinktas Loretos vardas. Kri
kštynų puota būsianti labai 
puiki.

Pranešėjas.

IŠLEIDO KARĮ

Rugsėjo 6 d. Richmonde 
buvo Juozo Sasnausko ka
riuomenėn išleistuvių pietūs. 
Jaunas karys yra Stasio ir 
Ievos Sasnauskų sūnus.

SERGA JURGAITIS

Petras Jurgaitis, gyv. 219 
Mifflin St., antrą kartą sun
kiai susirgo. Jis gydomas 
namuos, dukters slaugės prie 
žiūroje. Buvo atvykusi ir jo 
duktė Sesuo Dovydą. Skubi 
gydytojo pagalba ligonį sus
tiprino.

Prašykime Dievo sveika
tos ligoniui, o šeimai reiškia
me užuojautos.

Rugsėjo 6 d. naktį du gin
kluoti plėšikai apvogė respu
blikonų klubą, prie Lehigh 
Ave. Iš klubo ka^os gavo 128 
dol, o iš ten buvusių kišenių 
iškraustė 14 doi? Nuo vagių 
nėra laisvi ir politikieriai...

K. D.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 
i 7:30 vai. vak. šv. Kazimiero 
par. salėje, bus labai svarbus 
šv. Vardo vyrų dr-jos susi
rinkimas. Yra labai svarbių 
reikalų, ryšium su dr-jos 
rengiamu parapijos naudai 
balium.

Balius jau visai čia pat, 
rugsėjo 20 d. Turime gerai 
pasirengti svečiams priimti. 
Visi nariai laukiami.

Rep.

VESTUVĖS

Pranciška Vaisgilytė ište
kėjo už kario Baladini. Jie 
susituokė šv. Jurgio par. ba
žnyčioj, Camden, N. J. Trum
pos vaišės buvo tėvų namuo
se.

Prieš savaitę Antanas Vai- 
sgilis apsivedė su Matusevi
čiūte. Tai antros vestuvės 
toj pačioj šeimynoj per vie
ną savaitę.

BUVO IŠVYKĘS

Šv. Kazimiero par. vika
ras kun. V. Vėžis buvo išvy
kęs pas savo tėvelius į gim
tinį Mahanoy City. Ten jis 
lankė ir kun. čėsną, savo 
gimtinės kleboną. Girdėti, 
kun. Vėžis linksmai praleido 
laiką. Linkime jam smagiai 
atostogauti ir mūsų nepamir 
šti, o lauktuvėms grybų par
vežti.

K. D.

New tow n, Pa.
Juozapo Marijos Vilos pik

niko įspūdžiai
Graži rami jauno rudenė

lio diena. Saulutė nekaitina, 
bet teikia malonios šilumos. 
Laukai puošiasi, kad ir re

mtais, bet naujais rudens žie
dais. Vilos ilgas, platus sod
nas išsidriekęs tarp miško ir 
dvaro kiemo ramiai nokina 
savo’ vaisius. Daugiaspalvės 
gėlės darželiuose akį vilioja 
į save, šiandien piknikas. 
Laukiama svečių. Tačiau sve 
čiai nesiskubina atvykti, kaž 
kas juos sulaiko.

Toj vietoj, kur kitais kar
tais šimtai automobilių bliz
gėdavo, šiandien jų kelioli
ka. Autobusų didelis būrys 
viešėdavo nuošaliam kieme, 
šiandien nėra nei vieno. Žmo
nių nedaug, bet ir tie kitoki, 
kitokios nuotaikos. Būdavo 
po visais sodno medžiais sta
lai linksmų svečių apspietę, 
nesutilps — po medžiais da
rydavo ant minkštos sodno 
žolės stalus. Lietuviškos dai
nos tai vienoj, tai kitoj vie
toj aidėdavo, o juokams, gar
sioms kalboms nebūdavo ir 
galo.

Šiandien kitoks vaizdas. 
Po medžiais nuliūdę stalai 
stovi tušti, be svečių. Dainų 
negirdėti, negirdėti ir juoka
vimų. Nėra orkestro, nėra 
kam šokti. Jeigu pasitaiko 
pamatyti jaunas, ar jauna, 
jie atrodo lyg nepatenkinti, 
nes nėra linksmos pramogos.

Kokia priežastis? Kas jū
sų, lietuviai, dvasią slegia? 
Kodėl jūs nevykstat į mūsų 
Vilos gražų ir mėgiamą pik
niką ?

Vienas atsakymas: Karas!
Meškuitis.

Neseniai teko viešėti Phi- 
ladelphijoje, kur buvo lem
ta Richmond© dalyje maty
ti kariams pagerbti vėliavos 
iškėlimo iškilmes. Visi daly
viai ten gėrėjosi šv. Jurgio 
par. benu. Tikrai, benas pui
kiai atrodo.

Akis išpūtęs, ausis pasta
tęs, žiūrėjau ir klausiaus nu
stebęs. Argi šv. Jurgio para
pija galėtų turėti, išmokyti, 
išlaikyti tokią organizaciją! 
Sužavėtas žiūrėjau ir gėrė
jaus ta puikia grupe gražiai 
išmokytų berniukų ir mer
gaičių. Priešakyje vėliavos 
buvo komanda su apsigink
lavusiais garbės sargais, pa
skui ėjo trys labai gražios 
lietuvaitės baltomis auksu 
blizgančiomis suknelėmis; 
kojom jos mandriai mina že
mę, rankose iškėlusios suki
nėja, į orą meta ir vėl pa
gauna lazdeles, o po jų pul
kas iš 50 muzikantų, blizgan 
čiomis uniformomis, gražiai 
ritmu žengia. Jų puikios, 
džiuginančios muzikos aidai, 
rodos, net sprandą lanksto, 
kojų padus kutena. Visu ei
senos keliu šalia stovėjusių 
žmonių grausmingas rankų 
plojimas lydėjo juos. O vis 
mano krūtinėje širdis smar
kiau plakė, nes tai ne kieno 
kito, bet mūsų pačių tas pul
kas jaunimo — mūs lietuvių! 
Parapijos benas, nors dar ne 
perseniai suorganizuotas, po 
visą miestą gerai žinomas. 
Kur tik atsiranda koks nors 
žymesnis miesto ar valsty
bės didesnis suvažiavimas ar 
eisena, šis benas vis užprašo
mas pirmoje vietoje. Tai 
daug garbės atneša ne tik šv. 
Jurgio parapijai, bet ir vi
siems lietuviams! Turime 
būti dėkingi klebonui kun. 
Dr. V. Martusevičiui ir jo 
smarkiam vikarui kun. J. 
Bagdonui, kurio rūpesčiu ir 
darbu šis benas gyvuoja!

Ratilas.

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

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Underhill Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS BARRIS
116 Underhill Ave., Brooklyn, N.. Y.

-------- 7----------------------------
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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES CLANCY
723 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverjge Control Law at 
263 Riverdale Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE :s 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 Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL LEVY 
3070-3102 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

APIPLĖŠĖ DARBININKĄ

John Craven, gyv. 211 E. 
Cambria St., ėjo namon ne
šinas 28 dol. — visą savaitės 
uždarbį; jis ėjo neva tieses
niu keliu, šunkeliais. Jį už
puolė du plėšikai, apiplėšė ir

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1764 E. New York Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOOLAS & DEMETRI CO.. INC.
1761 E. New York Av., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANDREW J. BENTIVEGNA
513 Leonard St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that Liet 
GB 6751 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
318 Tompkins Avenue, Borough of ] 
County of Kings, to be consumed 
premises.

B-Z-BEE FOODLAND I 
Samuel J. Dickler

318 Tompkins Ave., Brooklyi

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

MICHAEL DOHERTY | 
(Park View Tavern)

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.]

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 742 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Sect 
of the Alcoholic Beverage Control J 
119 — 3rd Street, Borough of E 
County of Kings, to be consumed^ 
premises.

THOMAS RAFFAELE
(Domenick's Bar & Grill Į 

119 — 3rd St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Lid 
EB 529 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
4115 — Avenue J, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAh 
(Sullivan's Bar & Grill)

4115 Ave. J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Lice 
GB 9039 has been issued to the und 
to . sell beer, at retail under Sect 
of 'the Alcoholic Beverage Control J 

125 Driggs Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed^ 
premises.

OTTO KOPP 
Otto's Delicatessen

25 Driggs Ave., Brooklyn

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

NOR. AM. SEAMENS & GJt 
HOLDING CORPORATION

802 — 64th St., Brooklyn,

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

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

NOTICE is hereby given that Liceii 
GB 2557 has been issued to the und< 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
1154 Liberty Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed ■< 
premises.

EDWARD GEVIRTZ 
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N.'s

NOTICE is hereby given that Lice® 
GB 2177 has been issued to the und< 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control J 
1808A Fulton Street, Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed -i 
premises.

MARIA SCHMIDT 
(Four Star Del.)

1S08A Fulton St., Brooklyn, N. ]

NOTICE is hereby given that Liceii 
GB 1761 has been issued to the undt 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
6 Newkirk Plaza, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed i 
premises.

DAVID KESSLER '3 
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licei 
GB 2711 has been issued to the und 
to sell beer, at retail under Sect 
of the Alcoholic Beverage Control
3624 Church Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed I 
premises.

HYMAN LAKRITZ
3621 Church Ave., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that Liceii 
GB 1434 has been issued to the undt 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
318 Franklin Ave., Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed .1 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1652 has been issued to the unde 
to sell beer, nt retail under Sectil 
of the Alcoholic Beverage Control I 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Br 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. a
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NOTICE is hereby given that Licenj 
GB 1743 has been issued to the undelĮ 
to sell beer, at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control Lt 
485 Myrtle Avenue. Borough of Brc 
County of Kings, to be consumed ol 
premises.

JOSEPH BROWN
485 Myrtle Ave., Brooklyn, N. a

NOTICE is hereby given that Licena 
GB 2227 has been issued to the unden 
to sell beer, at retail under Sectid 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
183 Bedford Ave., Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed ol 
premises.

MIRIAM BRANDT
183 Bedford Ave., Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that Licenj 
GB 9021 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
1101 Banner Avenue, Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed ol 
premises.

ANNA ESPOSITO 
1101 Banner Ave., Brooklyn,1?

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

ERICH KOLOWSKY J 
63 Reid Ave., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that Liccnl 
EB 796 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Sectic 
of the Alcoholic Beverage Control L 
97 Riverdale Avenue. Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN 
97 Riverdale Ave., Brooklyn, Į

NOTICE is hereby given that LicenS 
EB 1910 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Sectid 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
233 Buffalo Avenue, Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed e 
premises.

SAMUEL HERBST 
233 Buffalo Ave., Brooklyn, '
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NOTICE is hereby given that LicenSl 
GB 2736 has been issued to the under! 
to sell beer, at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control La 
1664 Bergen Street. Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed of 
premises. • į

NOTICE is hereby given that Licenaį 
EB 455 has been issued to the under! 
to sell beer, at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control 
900 Saratoga Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, 1

street, Br
H EVergreen 7-8451

GEBOS RCŠIES RAJ

lillian wiener i mūsų parduodamus
(Economy Food Center) 'J kainas 

1664 Bergen St., ~ Brooklyn, j su kitomis krauti
NOTICE is hereby given that Lkensi 
GB 2675 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Sectioi

Alcoholic Beverage Control La 
Borough of BrtX 

1 of
213 Franklin St., Borough of j 
County of Kings, to be consumed 
premises.

STANLEY ZUK 
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y

NEGAUSITE PI(
Petraičių Krautuvėse

'WIENE IR «
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
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NOTICE is hereby given that UceM M..
GB 1924 has been issued to the wnfersp® GB, • 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control U» !’offe- 
116 Underhill Avenue, Borough of BroWį|lSI 
County of Kings, to be consumed ou t®!te *' 
premises. ite®

JULIUS BARRIS
116 Underhill Ave., Brooklyn, N.. *• [IS vP' 

____________ į
NOTICE is hereby given that Lies*.No; Rį į 
GB 1700 has been issued to the ®aerw;~ -\ v 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La* » 
733 Meeker Avenue, Borough of BrookW *• .: 
County of Kings, to be consumed oil 
premises. __

JAMES CLANCY .
723 Meeker Ave., Brooklyn, N. I-

- voikd
NOTICE is hereby given that License įj f 
EB 519 has been Issued to the undera«n® u 
to sell beer, at retail under Section ‘’JU fell* 
of the Alcoholic Bever/ge Ii i
263 Riverdale Ave., Borough of fej i
County of Kings, to be consumed on f 
premises. ‘

263 Riverdale Ave.,

NOTICE is hereby given that Liwue.j'j w 
GB 1840 has been issued to the undersiP” to 
to sell beer, at retail under Section ■ 
of the Alcoholic Beverage Control 
876 Broadway, Borough of 0roou- ' 
County of Kings, to be consumed off t« 
premises. __

HARRY NADEL - 
176 Broadway, Brooklyn, N-

NOTICE is hereby given that Licenw Y: 
SB 2407 has been issued to the 
o sell beer, at retail under Sectoni w 
.f the Alcoholic Beverage Control 
32 Christopher Ave., Borough of BK»w 
kounty of Kings, to be consumed on w 
remises. __ __ _

MAX BEROZI v
32 Christopher Ave., Brooklyn, N.

IOTICE :s hereby given that 
B 195 has been issued to the ur><iersign__ 
> sell beer, at retail under Secto“,:I 
r the Alcoholic Beverage Control 
>70-3102 Stillwell Av.. Borough of BrooMP- 
ounty of Kings, to be consumed on 
remises.

EMANUEL LEVY

723 Meeker Ave.,
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ISRAEL STEINER „
Brooklyn, N. X. (T)
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Lilian žviniūtė, gyv. 43 
Furman Ave., šiomis dieno
mis baigė Hunter Kolegiją, 
gaudama B. A. laipsnį. Ta 
proga artimi šeimos draugai 
suruošė puotą, kuri labai 
gražiai praėjo. Puotą suruo
šė pp. Švabienė ir jos duktė 
Onutė, Juočepiai, Rodgers, 
Samuoliai, Bražėnai, Laukai
čiai, Luobiai, Šlikai, Am. 
Tvaskaitė, Fraces Andrews, 
Vepštas ir Kadžius.

Kotryna ir Leonas Žviniai 
ir dukrelė Lillian nuoširdžiai 
dėkoja puotos rengėjams ir 
dalyviams už sveikinimus ir 
labai brangias dovanas.

TAI BENT VALGYKLA

Amerikos garsusis Ring
ling Bros, ir Barnum ir Bay- 
ley cirkas suvartoja kiekvie
ną dieną savo štabui užlaiky
ti

daržo-

Apreiškimo Parap 
Karių Sąrašas

Raudonojo Kryžiaus sky
riaus vadovybės veiklumas 
uždega daugiau ir daugiau 
žmonių gražiam darbui. Dar
bo programoje yra pakeiti
mų: antradieniais nuo 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak. yra ban
dažo pamokos; trečiadieniais 
10 — 2:30 vai. popiet, ir 7— 
9 vai. vak. siuvimas; ketvir
tadieniais: 10 — 4 vai. po
piet bandažo pamokos, o 8 
vai. vak. — pirmosios pagal
bos pamokos.

Skyriui labai reikalingos 
siuvimo mašinos. Kas gali, 
malonėkite dovanoti ar pas
kolinti. Skyriui reikalinga 
daugiau narių, kurios dirbtų 
siuvimo skyriuje.

tiek produktų:
226 tuzinus kiaušinių, 
2470 svarų šviežios mėsos, 
2220 bulkelių duonos, 
285 svarus sviesto,
30 galionų pieno,
1300 svarų šviežių

vių,
200 svarų kavos ir arbatos,
110 tuzinų apelsinų,
2 bačkas cukraus,
36 maišiukus minkštos 

druskos,
50 bušelių bulvių,
3600 ausų saldžių kukurū

zų (kornų),
350 svarų visokių priesko

nių.
Cirko „valgomasis” kam

barys yra didžiausia pasau
lyje keliaujanti valgykla — 
pastogė.

Trumpos Žinios
Utah 

yra per 
ežerų.

valstybes kalnuose
1,000 visokio didumo

V. svetimšalių turto 
sukonfiskavo vokie-skyrius 

čių ir italų 20 didžiųjų kom
panijų—išdirbysčių.

JAUKI ARBATĖLĖ

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 Yorko miesto pože
mių geležinkeliai per vienus 
metus perveža 1,000,000,000 
asmenų.

UVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

170-3102 Stillwell Ave., Brooklyn, N. *• <*' jiflflfU. 
OTICE is hereby given that License?5V’ 

3 541 has been issued to the undersipw ", P 
sell beer, at retail under Section W _ mJ 
the Alcoholic Beverage Control “** rhs# ’

61 E. New York Av., Borough of Broom. 
unty of Kings, to be consumed on u* «•

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

ŠD1RBUJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
ate pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
odame lengviems išmokėjimams be nuošimčiii

$

Etijopijos gyventojai, tu
rėdami mažai druskos, vart-o 
ja ją vietoj pinigų 
pirkdami.

ką nors

Šv. Pan. Marijos 
parapija Brooklyne 
900 jaunuolių J. A. V. ka
riuomenėje.

Loretto 
turi net

Naciai Alzaso - Lotaringi
jos apskrities Metz mieste 
paliko tik 3 bažnyčias atda
ras. Kitos visos paimtos na
cių žinion.

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia pataria pilie
čiams pratintis valgyti ma
karonus, nes mėsos gali šią 
žiemą pritrūkti.

Dėl stokos kitokių valgių, 
Australijos katalikams šv. 
Tėvas Pijus XII leido valgy
ti mėsą ir penktadieniais.

Saliamono salose, kur da
bar eina kovos, yra 5 iš J. A. 
V. katalikų kunigai ir 4 se
serys.

Nuo lapkričio 1 d. bus už
drausta išdirbinėti matrasai 
lovoms, lovų spiruoklės ir t. 
t., kur yra reikalinga varto
ti plienas.

MALDŲ ŠALTINIS”

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

cmisęs.
NOOLAS & DEMETRI CO., INC.

54 E. New York Av., Brooklyn, N. I. (*’

ITICE is hereby given that License No-
I 1651 has been issued to the undersign^ 

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

I Leonard Street. Borough of Brooklyn- 
inty of Kings, to be consumed on 
mises. _____

ANDREW J. BENTTVEGNA
-a St., Brooklyn, N. V. I*1

S,«:
JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Kaip Petraičių Krautuvėse
PETRAITIENĖ IR SŪNŪS

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y,

Apreiškimo parapijoje su
darytas kariuomenėn išėju
sių parapiečių sąrašas, kurį 
čia skelbiame:

(Tęsinys) 
Pvt. Anthony Antanaitis 
Corp. Zigmund Kraujelis 
Pvt. Frank Krezner 
Pvt. Albert Kučinskas 
TSgt. Albert Kučinskas 
Pvt. Frank Kučinskas 
Corp. Albert Kulakaus 
PFC Adolph Kulikauskas 
Pvt. Joseph Kunicki 
Sgt. Michael LaMedica 
Pvt. Thomas LaMedica 
Pvt. Frank Latinis 
Pvt. Michael Latinis 
Corp. Balys Laučka 
S. George Lavinsky 
Pvt. Peter Lenk
Pvt. Edward Levandauskas 
Pvt. Michael Levonas
S. George Liubomirskas 
Pvt. Frank Lubinskas 
Pvt. Victor Lubinskas 
Pvt. Joseph Lucas
Pvt. Anthony Lukasevich 
S. Frank Lukasevich 
Corp. Samuel Macenas 
PFC Walter Mackevičius 
Pvt. Peter Markevičius 
Pvt. George Maskolaitis 
Pvt. Vincent Maskolaitis 
PFC. Joseph Markūnas 
Pvt. Joseph Markūnas 
Pvt. Joseph Martin 
Pvt. Joseph Masones 
Pvt. Frank Matonis 
Pvt. Vincent Matonis 
PFC. Charles Matulevich 
PFC. Julius Mažeika 
Pvt. Constantine Mazukelis 
S. James McKeever 
Pvt. Paul Melved
Pvt. Vincent Mikalauskas 
SFC. Anthony Mikaliunas 
Pvt. Anthony Minauskas 
Pvt. Edward Misevich 
PFC. Stanley Mordos 
Pvt. Albert Narvydas 
Pvt. John Neckworth 
Pvt. Frank Nięręr 
Corp. Allan N^^as 
StSgt. Thomas Obelenas 
TSgt. Albert Okas 
Pvt. Stanley Palukaitis 
Pvt. Joseph Paulauskas 
Pvt. Anthony Pavalkis 
Pvt. Joseph Pavalkis 
Pvt. Anthony Pavilionis 
Pvt. Isidore Pazereckas 
Pvt. Alphonse Petrauskas 
Pvt. Edward Petrėnas 
Pvt. Anthony Petronas' 
Pvt. Philip Petronas 
Pvt. Adolph Pečkaitis 
Pvt. Frank Pliauplis 
PFC. Anthony Pliauplis 
S. Larry Plioraitis 
Pvt. Anthony Poceviel 
S. John Poškus 
S. Albert Pradės 
Pvt. Edward Rainis 
Pvt. Benjamin Raubunas 
Sgt. Charles Reper, Marines 
S. Peter Rogers 
Sgt. Walter Rogers 
Pvt. Joseph Rutelonis 
Pvt. John Sabolenko 
Pvt. Joseph Sabolenko 
Corp. Joseph šalčiūnas 
Pvt. Edward Sarkauskas 
S Anthony Savickas 
S Joseph Savickas 
Pvt. Michael Savickas 
Corp. Peter Savickas 
S Joseph Schwabas 
PFC John Serbent 
Pvt. Joseph Serbent 
Pvt. Joseph šermukšnis 
Pvt. Adolph Shagžda 
Corp Peter Shalins 
Pvt. Joseph Shasgus 
Pvt. John Simkonis 
Pvt. Vito Sinkevich 
Pvt. Joseph Skarulis 
SSgt. Adolph Slagus 
Pvt. Edward Smetanka 
Pvt. Vincent Snachkus 
Corp. Stanley Šnipas 
Pvt. Richard Sommers 
Pvt. Ignatius Spirgulevičius 
LT Anthony Stalonas 
Pvt. John Sticklickas 
TSgt. Charles Straigis 
Pvt. John Stulgaitis 
Pvt. John Svegzda 
Pvt. Frank Tamasiunas 
Pvt. Peter Tamasiunas 
PFC Alexander Terry 
Corp. Albert Tilla 
Pvt. Peter Tinco 
SSgt. Vincent Trainis 
Pvt. Peter Tursa

PFC Joseph Urbelis 
PFC Anthony Uzmickas 
Pvt. Charles Vaicekauskas 
Pvt. Charles Vaitkevich 
Pvt. William Vaitkevich 
Pvt. William Valutsky 
Sgt. Michael Varanauskas 
S Anthony Vartunas 
S Walter Vartunas 
Pvt. Anthony Vaskevich 
Pvt. John Velička 
SFC George Vedegis 
Pvt. Albert Verbickas 
Pvt. John Vidiksis 
Pvt. Joseph Vidiksis 
Pvt. Albert Vilkas 
Pvt. Joseph Virbukas 
Corp. John Visnauskas 
Pvt. Victor Vitkevich 
Pvt. Walter Vitkus 
Corp. Peter Wabalas 
PFC Adolph Wadalavage 
Corp. George Wadalavage 
Pvt. Frank Wainauskas 
Pvt. Joseph Wailaity 
Pvt. Michael Waser 
Pvt. Frank Wassler 
Pvt. Paul Weisner 
Pvt. Albert Wilkowsky 
Corp. Charles Wilkowsky 
Pvt. Donald Weita 
Pvt. Frank Wonsevich 
Pvt. Henry Wonsevich 
Pvt. Charles Wytenis 
Corp. John Yurevich 
Pvt. Peter Yuskevich 
Pvt. John Zarembo 
PFC Peter Zabuda 
Corp. Alphonse Zenka 
Pvt. Daniel Zenka 
LT Albert Zidanavich 
S Peter Zupkus 
Pvt. Edward Zurauskas 
Pvt. Stanley Dubinskas 
Pvt. Michael Catuogno 
Pvt. Peter Gritzewich 
Corp. Paul Nemeiksis 
TSgt. Alexander Poniatowski 
Pvt. Peter Wilkowsky 
Pvt. Albert Shidiskie 
Pvt. George Mitchell 
PFC Anthony J. Frankaitis 
Pvt. Victor Murauskas

Albert Žemaitis 
John Žemaitis

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 904 1 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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 2 7 
of the Alcoholic Beverage Control T>aw at 
4021 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises,

JAMES E.
1021 Flatlands Ave.,

NOTICE is hereby given that License ___
GB 15-19 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 177 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GREENBERG
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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 12“ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ADAM SHINKUNAS 
896 Belmont Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control ..............
172 Havemeyer Street, BorouglT of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
premises.

LOUIS FREEDMAN 
172 Havemeyer St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ' " ' ~ " 117
of the Alcoholic Beverage Control _Law nt 
77 Sutter 
County of 
premises.

77 Sutter

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 460 hns 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 
premises.

D. 
78 East

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
□f the Alcoholic Beverage Control Law at 
86U — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
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, at retail under Section 
of the 
1019 - 
County of 
premises.

1019 Ave.

EN RIGHT 
Brooklyn, N. Y.

(T)

No.

107

the

(T)

No.

107

the

(T)

No.

107

the

No.

J 07
Law nt

on

Y.

the

(T)

No.

at retail under Section 107 
z_ ....................................... t

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

JOSEPH THALER
Ave., Brooklyn, N. Y.

& J. CAFETERIA, INC.
18 th St., Brooklyn, N.

the

the

(T)

No.

___  ... ____  _ ______ 107
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

DAVID GROSSMAN
H, Brooklyn, N. Y.

the

ŠV. PRANCIŠKAUS
AKADEMIJA

(T)

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

NOTICE is hereby given that License Nc. 
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.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STEFFENS
2602 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholle Beverage Control Law nt 
4007 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 9th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
4917 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consuiz-xl off 
premises.

4917 7th

NOTICE 
GB 1970 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID KATZ
1419 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ; 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
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 2 7. T 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

DIETRICH AHRENS 
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

(T)

No.

the

(T)

No.

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

E. FREY
Brooklyn, N. Y,

the

(T)

No.

107

the

(T)

NOTICE is hereby given that License 
GB 9268 has been issued to the "Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 117 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MOLLIE & 
356 Sumner Ave.,

to be consumed off

MARY LEVINTON 
Brooklyn, N. Y.

No.

107

the

(T)

No.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 Law at 
2703 Avenue 
County of 
premises. 

2703 Ave.

z. 
Kings,

JOHN 
Z,

107

BorouRh of Brooklyn, 
to be consumed off the

PAPPIANOU
Brooklyn. N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l^aw at 

Brooklyn, 
the

180 West 
County of 
premises.

180 West St..

Street, Borough of 
Kings, to be consumed on

JOHN KOTULAK 
Brooklyn, N. Y. (T)

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS
1102 Clarkson Ave.,

107

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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H. E. WITTMER 
966Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

Lietuvaičių Seserų Pran
ciškonių vadovaujama šv. 
Pranciškaus Akademija 
Pittsburge švietimo srityje 
atlieka didelį vaidmenį. Nors 
Šv. Pranciškaus akademija 
yra neseniai įkurta, bet savo 
mokslu ir auklėjimu prilyg
sta prie seniai Pittsburge 
veikiančių akademijų. Aka
demijoj moko aukštuosius 
mokslus baigusios ir patyru
sios Seserys. Akademijos va
dovybė nesigaili lėšų įsigyti 
mokslo priemonių. Akade
mija kreipia didelio dėmesio 
ne tik į mergaičių išmoksli
nimą, bet ir į religinį ir tau
tinį jų išauklėjimą. Jaukioje 
religinėje ir tautinėje atmos
feroje mergaitės subręsta ir 
pasiruošia savistoviam gy
venimui.

Dėl aukšto mokslo lygio ir 
auklėjimo, šv. Pranciškaus 
Akademijos vardas yra pla
čiai Amerikoj žinomas. Mer
gaičių skaičius akademijoj 
kasmet didėja ir šiemet pa
siekė 180. Didėjant mergai
čių skaičiui, Seserys Pran
ciškonės buvo priverstos sta
tyti erdvesnius akademijos 
rūmus. Pernai šie rūmai bu
vo baigti ir pašventinti. Aka
demijos rūmai yra moder
niai įrengti ir erdvūs. Jie yra 
tikras Amerikos lietuvių pa
sididžiavimas.

Linkėtina, kad šv. Pran
ciškaus akademija būtų la
biau lietuvių vertinama. Kad 
lietuviai tėvai į ją siųstų sa
vo mergaites ir ją kuo galė
dami remtų. Pačiai akademi
jai linkėtina ir toliau dirbti 
pasekmingai mokslo ir auk
lėjimo srityje.

Kas norėtų įsigyti šiemet 
išleistą puikią ir gražiai iliu
struotą knygą apie akademi
jos veiklą, tegu rašo sekan
čiu adresu:
Sister Principal,

St. Francis Academy,
R. D. No. 10

So. Hills, 
Pittsburgh, Pa.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
t



AMERIKA Rugsėjo-September 18, 19- JU KAIP AX
I

DIDŽIULIS PERGALĖS MITINGAS
MALONIAI VISUS KVIEČIAME

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Havemeyer 
gatvės 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 Valstybes 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 atstovų, 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.

Kalbas pasakys valdžios atstovas, bonų komiteto pirm. 
Juozas Garšva, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkonas, red. 
Juozas Stilsonas, adv. Wm. J. Drake, red. Juozas Laučka. 
Koncertinę programos dalį pildys Apreiškimo parapijos 
choras, muz. Jono Jankaus vedamas. Tautiškus šokius 
šoks Apreiškimo parapijos mokyklos mokiniai ir Bronės 
Brundzienės vadovaujama mergaičių grupė. Visus links
mins Angelų Karalienės parapijos benas, kun. Jono Lau- 
rynaičio vadovaujamas.

Šis susirinkimas nepaprastai svarbus. Kiekvienas tu
rime atlikti prievolę savo kraštui. Čia bus puikiausia pro
ga parodyti, kaip mes atliekame savo pareigas, kokio mas
to darbais prisidedame Amerikos gynime ir ateities lais
vo pasaulio kūrime. Visi, o visi New Yorko ribose gyveną 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami ir prašomi dalyvauti.

VISKAS PERGALEI! EVERYTHING FOR VICTORY!

Newark, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių pa

rapijos piknikas bus sekma
dienį, rugsėjo 27 d., Park Ca
sino, Linden, N. J. Vieta la
bai patogi ir lengvai pasie
kiama iš visur.

Programoje įdomiausia da 
lis — rinkimas gražiausios 
lietuvaites, kuri gaus titulą 
„Lithuanian Beauty of New 
Jersey”.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, AVINES & LIQUORS
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
850 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw nt 
381 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 

MURRAY PINE
381 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 511 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, at retail under Section 107

New Yorko 9-tos rinkiminės apygardos kandidatas į $ ‘'k^0110^ %ZXh bX‘ 

Kongresą adv. Wm. J. Drake su savo šeima. Adv. Drake p°Xfce8.of Kings to be consumed 0,1 the

(Dragūnas) vedė Genovaitę O. Venskūnaitę 1934 m. lie
pos 1 d. Jų vaikai — William J., Jr„ gimęs 1940 m. vasario 
9 d. ir Genovaitė K., gimusi 1942 m. gegužės 13 d. Vaikai 
krikštyti Angelų Karalienės par. bažnyčioje.

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shoppe

80 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS: '

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

Šventadieniais susitarus

pevems.

u vienybė,

(jį! sukruto.

• Kun. Antanas Pažerec- 
kas buvo atvykęs iš Central

UŽUOJAUTA
478 King Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO
■178 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

I

E

Entere 
Office

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

T»L EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

porais iš Rusi- 
įacijos stovyk- 
sDr. M. Deve- 
jė didžios bolše- 
įės. Jis apšau
ktu vien tik to-

Z daug vargo 
Jėse ir kad apie 

truputėlį pa- 
etuviškos spau-

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

jėtis su Dr. De- 
u labai kuklus, 
-ogus. Jis gerai 
partinę tarptau- 
. Rusijos atžvil-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SAUDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street.

įo pikto žodžio 
; aiškiai pabrėžia, 
ij turi remti Ru- 
prieš nacius. Bet 

ūna norėti, kad 
įdarytų neby
lį 

_

DI
Ne 

Dewi 
data 
tona 
23 c 
latvi 
škė ( 
lįs 
kad 
1941 
save 
tų i 
Ame
be i 
laik: 
ir I

T 
ke:

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

° Danieliaus ir Jadvygos 
Averkų sūnelis Danielius, Jr. 
mirė rugsėjo 12 d. Palaido
tas šv. Jono kapinėse. Kapą 
švęstu vandeniu pašlakstė ir 
atitinkamas maldas atkalbė
jo kun. J. Aleksiūnas. Gra
žiai patarnavo grab. J. Garš
vos įstaiga. Liūdintiems Da
nieliui ir Jadvygai Aver- 
kams, dėl jų mylimo sūnelio 
mirties, „Amerikos” štabas 
ir draugai reiškia gilios u- 
žuojautos.

• Kunigų rekolekcijose šią 
savaitę dalyvauja kun. J. 
Laurynaitis, kun. Ant. Pe
trauskas ir kun. J. Kartavi- 
čius.

• Henrikas Rabinavičius, 
buvęs Lietuvos gen. konsu
las New Yorke ir atstovybių 
Maskvoje ir Londone patarė
jas, grįžo iš vasaros poilsio. 
Jo sveikata kaime tiek pa
gerėjo, kad jau pradėjo dirb
ti New York Life Insurance 
įstaigoje. Linkime jam visiš
ko išsveikimo.

• Lillian Žviniūte baigė 
Hunter kolegiją, įsigydama 
B. A. laipsnį. Ji yra „Ameri
kos” skaitytojų K. L. Žvi- 
nių dukrelė.

• Barbora Darlys, operos 
artistė, grįžo iš Chicagos, 
kur praleido atostogas.

• Lietuvos jūrininkai Ur- 
belis ir Valatkevičius jau iš
plaukė paskirton vieton A- 
merikos laivu.

• Gruodžio 13 d. jau dabar 
įsidėmėtina. Tą dieną Aprei
škimo par. salėje bus „Ame
rikos” metinė vakarienė.

• Povilas Mikolaitis praei
tą savaitę išėjo kariuomenėn 
savanoriu. Naujas karys yra 
Magdalenos ir Motiejaus 
Mikolaičių sūnus. Jo tėvelis 
yra Federacijos New Yorko 
apskrities sekretorius.

NAMAI-RARGENAI
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

• Apreiškimo par. mokyk
loje šiuo metu yra 219 moki
nių — 113 mergaičių ir 106 
berniukai. Naujų mokinių į- 
stojo 6 mergaitės ir 21 ber
niukas.

• Kun. Mykolas Kemežis, 
Bayonnės klebonas, lankėsi 
„Amerikos” įstaigoje drauge 
su kun. K. Stadalninku, MIC. 
Ta proga paaukojo $5.00 „A- 
merikos” naujų mašinų fon
dui.

• Irena Avižonienė tebėra 
New Yorko ligoninėje. Ji 
ruošiama sunkiai gerklės o- 
peracijai.

• Margumynų vakaras, ku
rį rengia Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja, įvyks spalių 18 d., An
gelų Karalienės par. salėje. 
Programą išpildys * choras.

• Jono Valaičio radijo pro
gramos piknikas bus rugsė
jo 27 d. Klasčiaus parke. 
Rengėjai kviečia visus gau
siai atsilankyti. .

• čigonių balius bus rug
sėjo 26 d. Angelų Karalienės 
par. salėje. Ruošia sąjungie- 
tės.

• Paulius Labanauskas, 
Lietuvos jūrų kapitonas, ap
sistojo Los Angeles, Calif,, 
kur lankysiąs universitetą.

• Marytė Jasiukynaitė iš
vyko Kanadon. Grįš kitą sa
vaitę.

• Baltrušaičių gyv. 111 Pi
ne St., vedybinio gyvenimo 
30 metų sukaktis paminėta 
rugsėjo 12 d. Daugiausia dar 
bavos jų vyr. sūnus su žmo
na. Piršliu ir svočia buvo pp. 
Akusevičiai. Svečių buvo per 
30. Baltrušaičiai dėkojo vi
siems, ypač šeimininkėms p. 
p. Žerolienei ir Dumblienei.

• Kariuomenėn iš Maspe- 
tho netrukus išvyks Jul. Bi
zūnas, P. Jaznis, Zigmas Bru 
sokas, D. Volungevičius (ant 
ras šeimos narys).

• Ona Ručinskienė, gyv. 
Maspethe, gydosi Bushwick 
ligoninėje. Iš kariuomenės 
buvo atvykęs korp. Aloizas 
Kučinskas.

• Metų ketvirčio pasnin
kas šią savaitę dar yra penk- 
pehktadienį ir šeštadienį.

• Marijona Naruševičienė, 
gyv. 404 Wythe Ave., Brook- 
lyne, Angelų Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
narė, mirė rugsėjo 14 d. savo 
namuose. Palaidota rugsėjo 
17 d.

Islip palaidoti savo krikšto 
tėvą Antaną Puišį, kuris mi
rė rugsėjo 12 d. Sunkiai susi
žeidė darbe; mirė Long Is
land College ligoninėje. Pa
laidotas rugsėjo 16 d. šv. Jo
no kapinėse iš Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčios.

• Serž. Jurgis Tumasonis 
šiomis dienomis pakeltas į 
štabo seržantus. Naujasis 
Staff Sergeant dabar yra 
Marianna, Fla.

• Elena Karsokaitė ištekė
jo už Juozo Ambrozaičio, šv. 
Jurgio dr-jos pirm, sūnaus. 
Šliubą Maspetho par. bažny
čioje suteikė kun. P. Lekešis. 
Bažnyčioje buvo daug gimi
nių ir draugų. Puota įvyko 
Navicko salėje. Jaunavedis 
netrukus grįžta kariuome- 

inėn, į Georgia.
• Uršulė Augulytė, Maspe

the, išvyko karo tarnybon. 
Dirbtuvės darbininkai ir 
draugės palydėjo linkėji
mais ir gražiomis dovano
mis.

M

Apreiškimo 
Parapija

Susipažinimo vakarėlis
Amžino Rožančiaus drau

gija rugsėjo 20 d. ruošia su
sipažinimo vakarėlį, kurio 
programa bus labai įvairi. 
Kun. N. Pakalnis turės įdo- 
mią paskaitą. Muz. Jankus, 
mūsų parapijos karalius, da
lyvaus muzikalinėje progra
moje. Leona Juodytė dainuos 
solo ir skambins gitara. Da
lyvaus ir kitos Amžino Ro
žančiaus dr-jos narės. Sesers 
Nikodemos vadovybėje išmo
kytos mergaitės gražiai lie
tuviškai pašoks. Vakarėlio 
pradžia 6 vai. vak.

Rengėjos pasiryžusios vi
sus maloniai priimti. Bus 
skanių užkandžių. Kviečia
me vakarėlin visus — mote
ris ir vyrus. Draugijoje yra 
nemažai vyrų, pageidaujama 
daugiau.

Susiv. nariams
LRKSA 135 kuopos susi

rinkimas šaukiamas sekma
dienį, rugsėjo 20 d., par. sa
lėje, tuojau po sumos. Nariai 
prašomi atsilankyti.

Reiškiame gilios užuojau
tos „Amerikos” administra
toriui Danieliui ir jo žmone
lei Averkams dėl jų naujagi
mio sūnelio mirties.

O. Petrulienė ir šeima.

Bayonne, N. J.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

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 License No. 
GB 1611 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.
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Borough of Brook
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NOTICE is hereby given that License 
GB 1921 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4101 Avenue U, _
County of Kings, to be consumed off jį 
premises.

AARON LIPKO
4101 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
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Law
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i off rthe

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

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

Šv. Jurgio Parapija
Šį šeštadienį, rugsėjo 19 

d., 7 vai. vak. įvyksta pirmas 
šio sezono laimėjimų žaidi
mų vakaras, kurį rengia jau
nų moterų dr-ja parapijos 
salėje. Rengėjos kviečia skai 
tlingai atsilankyti, nes turės 
gražių laimėjimų.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

Pavykęs piknikas
Šv. Mykolo liet, parapijos 

piknikas rugsėjo 13 d. nau
jame darže puikiai pavyko. 
Atsilankė per 400 žmonių, 
kurių tarpe buvo Elizabetho, 
Linden, Newark, Kearny, 
Harrison, Jersey City, Broo
klyn©, Patej^Ž^. net iš Phi- 
ladelphijos.

Kleb. kun. M. Kemežis pra 
vedė trumpą liaudies dainų 
programą, kuri labai patiko. 
Visi gėrėjosi nauju daržu ir 
puikia cementine aikštele. 
Piknikas davė gražaus pelno. 
Klebonas labai dėkingas dar
bininkams ir atsilankiu
siems.

Piknikan buvo atsilankę 
kun. J. šernius iš Jersey Ci
ty ir kun. K. Stadalninkas, 
MIC.

Rugsėjo 8 d. pas kleboną 
lankėsi klierikai Domininkas 
Pocius (Bayonne), . Pranas 
Ignačiūnas (Newark), Vin
cas Svirnelis ir Ant. Kaspa
ras (abu iš Kearny). Klebo
nas iškėlė klierikams gražias 
vaišes.

Rugsėjo 27 d., Mykolinių 
proga, rengiama didelė va
karienė.

Rugsėjo 12 d. susituokė 
Albinas Bernotą su Ona Gri- 
galiūnaite; buvo šv. mišios. 
Liudijo St. Jurevičius ir M. 
Grigaliūnaitė. Pusryčiai bu
vo pas Grigaliūnus.

1 vai. popiet tą dieną susi
tuokė Richard Fertal su A- 
melia Budreckyte. Pokylis 
buvo par. salėje.

Rugsėjo 11 d. susituokė 
Vincentas Zaleskas su Alice 
Zutkiūte. Liudijo Petras Ra- 
guckis ir Veronika Ozeli.

Rugsėjo 16 d. kariams pa
gerbti vėliavos iškėlimo (25 
St. ir Broadway) iškilmėse 
kun. Kemežis pasakė kalbą.

Sesutės pranciškietės jau 
pradėjo katekizmo pamokas, 
kurios bus antradieniais ir 
ketvirtadieniais 4 vai. po 
piet.

Povilas Sakalas įstojo į 
Šv. Petro High School.

Spalių 31 d. J.A.V. valdžia 
sustabdys gaminimą rašo
mų mašinėlių — typewriters.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Berry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAULINE BABEY
79 Berry Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
441 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PALMA ALAIMO
<41 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
869 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off tht. 
premises.

HERMAN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1024 Clarkson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR KLIEGER 
(Victor’s Delicatessen)

1021 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 428 has been issued to the undersigned 
tos sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Meeker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. INC. 
391 Meeker Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be'consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1617 East 96th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KING HYMAN 
(King Delicatessen)

324 Saratoga Ave. Brooklyn. N. Y.
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, nt 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.

T.EO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1599 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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.

43 Hicks
DANIEL HANA WAY

St., Brooklyn, N. (T)

NOTICE
GB 10147 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 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

the

(T)

NOTICE is hereby given that License ___
EB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.'tv- 
2007 Avenue 
County of 
premises.

2007 Ave.

No.

U, 
Kings,

NEW

Borough of 
to be consumed on

at 
Brooklyn, 

the

OAK, INC.
Brooklyn, N. Y. (T)

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

the

MINNIE KRINSKY 
(Famous Kosher Del.) 

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

No.NOTICE is hereby given that License
EB 557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
on

423 7th 
County of 
premises.

423 7th

Avenue, 
Kings,

JOHN 
Ave.,

under Section 
Control Law

Borough of 
to be consumed

T. McKENNA
Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

(T)

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

the

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

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

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

the

(T)

No.NOTICE is hereby given that License 
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) 

Coney Island Ave., 
Brooklyn, N. Y.

2005-11
(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 
premises.

GIUSEPPE CANONICO
2258 Pacific St., Brooklyn. N. Y.

the

(T)

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

178 Gold

JOHN & VINCENZA
MABEL MENNECI

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2525 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
206 DeKalb Ave., Borough of ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIA MARCHESANO 
(Adelphi Del.)

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Q 
v

i
K

U

t

the

(T)

No.is hereby given that License 
has been issued to the undersigned- 107

Law at
Brooklyn.

the

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

(T)

*8
£

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ■ 
GB 1478 has....................................................
to sell beer, 
of the Alcoholic Bcverag. 
760 Macon 
County of 
premises.

icreby given that License . mitromnhna no
been issued to the undersig SUlIuHipivS Ila1 
at retail under Section ;

Control Law 
Borough of Brookl 

off ■
Street, 

Kings, to be consumed

760 Macon
LOUIS BONELLI 

St., Brooklyn, N.

va

į Straipsnio gale 
jkua pareiškimas: 
.nulis nebus lais- 
į laisva jokia vals-

N
NOTICE is hereby given that License < • j'J
GB 6757 has been issued to the undersig J DldZa, H61 01(16” 
to sell beer, at retail under Section , (■lji1 1 J T) 
of the Alcoholic Beverage Control Law llKvllS, KaQ rCU*

A
esą

5012 3rd Avenue, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

B mok
I off

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

NOTICE is hereby given that . License | 
GB 1716 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section | 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
3515 Quentin Road, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY HARMELING 
3515 Quentin Road, Brooklyn, N.

iankamai išmin
uotu po karo at- 

1 metų sienas”.

vyi
nai
nu

siaus Morgano ar-
Borough of Brook _ • r 
be consumed off -iSHS Lamont rug

i Y. Times” 
isakė už paramą

NOTICE is hereby given that License • -AL.; -AmmU-nMl GB 2328 has been issued to the undersig DeSlgllinaDl 
to sell beer, at retail under Section ! 4 jcan. 
of the Alcoholic Beverage Control Law SįĮ Jvo VlUdllB ball 
377 Flatbush Avenue. Borough of Brook 
County of 
premises.

ALEX

Kings, to be consumed off

STEIN & 
(Slope

377 Flatbush Ave.,

SAM BURSTEIN'
Del.) 1
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License i 
GB 6761 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section • 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
299 Palmetto St., I 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

: 23 d. „Times” 
LA. Corbet prita
ri minčiai Rusijai 
teikimo atžvilgiu,

sai
Vi<
CH
CŪ

kų
pr

ka
pr
Pi

•erage Control Law x
Borough of Brookffriuoja pries pas-

NOTICE is hereby given that License

□baltinti Sovietus, 
mmena barbarišką 
užpuolimą, Rusi

GB 2365 has been issued to the undersig ’'iqhi naotanoraa Vito sell beer, at retail under Section pdBldllgdb VI

rh',nofo,B^ki Wje Pravesti re- 
nuversti valdžias, 
įdėjimą naciams 
;eatsirasti, apie jų 
Prancūzijos žuvi- 

ripriai pažymi, kad

of the Alcoholic Beverage <
2783-85 Fulton St., Borough ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS MEHRBERG
(Fulton Self Service Super M’kt.) 

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

LIEPOS ŽIEDŲ. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

-į iii visada reika-

Maistui
Vaistams
Sveikatai G

Gamtos 
Saldumynas 

^Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
67 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys. Jog Sis 
medus nčra tikras bičių medus.

zi 
d( 
st
ti 
b;
ti
Iii 
ti 
T
s1

laisvės nuo komu
tuosi į Amerikos

4.—

IS 
b

k

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai .....................$ .8
5 svarai ................   1.21
Galionas ..................................... 3.01
5 Galionai ................................. 13.01

savo tarpe sako-
■ lietuvių visuome- v 
'vienybės,, kad tik t 
neužmiršta savo 

vaidų, kai kitur viš
toje... Bet ar taip 
-vėje?
- šiandien turėtų 
feningi, kaip skel- 
tkoma, kad aplink 
irgi k jo sudarytą 
ię visos grupės su-

1

I

I

SIUNTIMAS APMOKĖTAS ,\ r.KONČIAUS BITININKYSTi Jj“, .

57 Battery St.
No. Abington, Mass,

Galima gauti Ir

„Amerikos” Administracijo,
222 So. 9th St,

&

s

1

Mjai laisvės. Bet.. 
ienomis iš Graiki- 
riisybės ištrėmime 
iė darbo, žemės ū- 
peratyvų ministeris 

Brooklyn, n. Y ! Dimitratos. Jis iš-

Telephone
EV 7-1670

Residence
VI 7 - 2940

išą pareiškimą, rei
ris pašalinti Tsou- 
’iausybę, kuri nesan 
sa graikų tautai at-

JOSEPH VASTUNAS

Mortgages Loaned and Bought 
496 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N. Y.

HAvemeyėr 8 - 0259
R A L PH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

ri, kur mūsų nėra.
— A__

nt Maskva stipriai 
&nti, kad Ameri- 

nutrauktų diplo-
; santykius su Suo- 

■ ir karą jai paskel-

J kariautų prieš vi-

■čia neprisimintina, 
$ja ir šiandien pa
ltis santykius su 
didžiųjų Amerikos 
"Japonija? Jei rei
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