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enomis iš Rusi- 
tracijos stovyk- 

Dr. M. Deve- 
ė didžios bolše- 

lonės. Jis apšau- 
listu vien tik to- 
lip daug vargo 
mėse ir kad apie 
ą truputėlį pa- 
lietuviškos spau- 
Įns.
Įbėtis su Dr. Dė
ti labai kuklus, 
mogus. Jis gerai 
labartinę tarptau- 
i. Rusijos atžvil- 
kio pikto žodžio 
j aiškiai pabrėžia, 
ia turi remti Ru- 
prieš nacius. Bet 

pusryčiai—pietos—vakariene 7 ilima norėti, kad 
t pasidarytų neby- 
agis?

Tel. STagg 2-7177

Alfred J.
(Vendus)

advokatas
219 So. 4th Street,

Tel. EVergreen 4 - 7142
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AISKRYMAS gamintu namie Ii girtis. 
riaušių bravorų. Parengimami prihnaml

Juozas Gintį
495 Grand Street, fork Times” vėl 

f laikosi savo tie- 
ies už visų tau-OTICE is hereby given that License No. iNOTICY, .m now k.o 1X..U iv. Qj[g, elių ir mažų __B 9277 has been issued to the undersigned I 

3 sell beer, at retail under Section 101 I 
f the Alcoholic Beverage Control Lew it i 
42 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
lounty of Kings, to be consumed off the 
remises.
CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC.
42 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. (I)

JOTICE is hereby given that License No. • 
IB 1614 has been issued to the undersigned ( 
o .sell beer, at retail under Section 1JI ( 
f the Alcoholic Beverage Control Law it , 
3 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
kranty of Kings, to be consumed off the 
remises. ,

DANIEL HANAWAY
3 Hicks St., Brooklyn, N. Y. (T) 1

JOTICE is hereby given that License No. 
IB 10147 has been issued to the undersigned , 
o sell beer, at retail under Section Idi 
f the Alcoholic Beverage Control law it , 
976 Quentin Road. Borough of Brooklyn, 
lounty of Kings, to be consumed off the 
remises.

ABRAHAM DAVIDOFF
976 Quentin Road, Brooklyn, N. Y. (I)

,’OTICE is hereby given that License No. 
IB 1650 has been issued to the undersigned 
o sell beer, at retail under Section 107 
>f the Alcoholic Beverage. Control Ltv it 
007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
xrunty of Kings, to be consumed on the 
remises.

NEW OAK, INC.
1007 Ave. U, Brooklyn, N. Y. (T)

7OTICE is hereby given that License Na 
B 1612 has been issued to the undersigned 
o sell beer, at retail under Section 107 
if the Alcoholic Beverage Control Law st, 
713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
ycunty of -Kings, to be consumed on the 
įremi ses.

MINNIE KRINSKY 
(Famous Kosher Del.)

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

ifOTICE is hereby given that License No 
5B 557 has been issued to the undersigned 
o sell beer, at retail under Section 107 
,f the Alcoholic Beverage Control law it 
,23 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
lounty of Kings, to be consumed on the 
remises.

JOHN T. McKENNA
,23 7th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

JOTICE is hereby given that License No. 
IB 585 has been issued to the undersigned 
o sell beer, at retail under Section 10. 
if the Alcoholic Beverage Control Law nt 
'64 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed on the 
premises.

' RAY BAKER , 
64 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that
3B 625 has been issued to the undersgned 
z> sell beer, at retail under Section 107 
f the Alcoholic Beverage Control Law a> 
45 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed <n the 
premises. __

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

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1966 has been issued to the undersign* 
a sell beer, at retail under Section 10‘ 
if the Alcoholic Beverage Control La. u 
1005-11 Coney Island Ave., Borough « 
Brooklyn, County of Kings, to be consume 

m theEj?ęe^E & HERBERT JACOB 

(Quentin Bowling Center) 
>005-11 Coney Island Ave.,

Brooklyn, N. Y. (11

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 2337 has been issued to the 
» sell beer, at retail under Section N 
if the Alcoholic Beverage Control 
’258 Pacific Street. Borough of Broom. 
County of Kings, to be consumed on the 

premises. GIUSEppE CANONjco 
’258 Pacific St., Brooklyn. N. I. ID

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 6467 haa been issued to the 
to sell beer, at retail under Section m 
of the Alcoholic Beverage Control taw li 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed oft ue 
premises. ___ ,

JOHN k VINCENZA
MABEL MENNECI

178 Gold St., Brooklyn, N. Y. ID

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 2525 has been issued to the undertignm 
to sell beer, at retail under Section W; 
of the Alcoholic Beverage Control taw « 
206 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off W 

premises. MARCHESano
(Adelphi Del.)

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. (T)
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DEWEY UŽ LIETUVOS ATSTATYMU
New York. — Thomas E. 

Dewey, respublikonų kandi
datas New Yorko guberna
toriaus pareigoms, rugsėjo 
23 d. amerikiečių lietuvių, 
latvių ir estų grupei parei
škė didelio pasitenkinimo ga
lįs susipažinti ir pažymėjo, 
kad jau du kartu, 1940 ir 
1941 metais, jis yra išreiškęs 
savo pagarbą Baltijos kraš
tų žmonėms, prisidėjusiems 
Amerikos kūrybiniame dar
be ir yra tvirtai pasmerkęs 
laikiną Llietuvos, Latvijos 
ir Estijos pavergimą.

• Toliau Dewey taip pasa
kė:

„Virginijos pirmieji ama
tininkai buvo atvykę iš Bal
tijos uostų; New Yorko pir
masis klasinių dalykų mo
kytojas, Dr. Alexander Ca
rolus Curtius, buvo atvykęs 
iš Lietuvos. Nuo viduramžių 
laikų , dar prieš Amerikos 
atradimą, Lietuva buvo u- 
žuoveja tikybinės nepakan
tos aukoms. Moderni Lietu
va ir jos seseriškos respu-

jblikos, Latvija ir Estija, li
ko ištikimos šiai tolerancijos 
tradicijai ir demokratiniam 
gyvenimui. Per 22 nepriklau
somo gyvenimo metus Bal
tijos valstybės įrodė savo 
pajėgumą nepriklausomai gy
venti, ekonominiai ir kultū
riniai vystytis.

„Užpuolimas Baltijos vals
tybių buvo visiškai neteisin
gas ir iššaukė užuojautą Bal
tijos kraštų aukoms visame 
pasaulyje. Laimėjusios de
mokratijos niekada nenusi
leis Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos galingesnių kaimynų 
„strateginiams” sumetimams 
Šios tautos yra vertos lais
vės ir jos vėl pasieks savo 
nepriklausomybės. Atlanto 
Čarteris yra jūsų viltis, o jū
sų nepalaužiama dvasia ir 
garbingos tradicijos yra jū
sų apsauga.

„Mano pažiūros šiuo klau
simu yra labai tvirtos. Jūs 
turėsite mano visą paramą 
pagalboje atstatyti Jūsų tė
vų šalis”.

NACIAI EUROPOJ SUŠAUDĖ 207,373
Washington. — 

esančių Europos 
vyriausybės gavo 
naciai užimtuose

Ištrėmime^ yra sušaudę 200,000 asme- 
valstybių nų; 100,000 jų sušaudyta na- 
žinių, kad cių teismo sprendimu, 70,000 
kraštuose užmušta kaip užstatai ir 30, 

nuo pat karo pradžios yra su 000 nužudyta koncentraci-
šaudę jau 207,373 žmones. 
Vien tik praeitą savaitę Pran 
cūzijoje jie sušaudė 116 pran 
cūzų.

Daugiausia sušaudyta len-

Willkie
Maskva. — Wendell L. 

Willkey šiuo metu lankosi 
Maskvoje. Kalbėjosi su už
sienių komisaru Molotovu 
ir kitais pareigūnais. Lan
kėsi įvairiose įstaigose.

Pranešama, kad Willkey 
buvo susitikęs ir su ameri
kiečiu kun. Leopold Brown, 
kurs yra kapelionu prie A- 
merikos atstovybės.

Rugsėjo 23 d., Willkie dvi 
valandas kalbėjosi su Stali
nu.

Stalingrade Kovoja Gatvėse
Slovėnui Verguvė

Slovėnų Verguvė
Londonas. — Jugoslavijos 

vyriausybė gavo žinių, kad 
per kelias paskutines savai
tes naciai iššaudė 3,000 slo
vėnų ir sunaikino 58 kaimus.

Be to, 165,000 slovėnų iš
gabenta Vokietijon ir apie 
70,000 į Italiją.

AMERIKOS LAIVYNO LAIMĖJIMAI

sriaus Morgano ar- 
;neris Lamont rug 
. „N. Y. Times” 
asisakė už paramą

Washington. — Atstovų 
rūmų laivyno reikalų komi
sija paruošė pranešimą apie 
laivyno padėti. Komisijos 
pirmininkas Vinson bendra
darbiavo su laivyno vado
vybe, todėl turi tikslių žinių. 
Pranešimas sako, kad Jung
tinių Tautų jūrų pajėgos 
dabar turi iniciatyvą savo 
rankose. Vietoje gynimosi, 
Jungtinių Tautų laivynas pe
reina į puolimo padėtį. ’

Vinson pažymi, kad Salia
mono kautynės ir Dieppe už 
puolimas aiškiai rodo, kad 
Jungtinių Tautų laivyno pa
jėgos sustiprėjo, 
kė, kad šių metų 
d. Amerika statė 
rios rūšies karo
tuo tarpu prieš metus sta
tyta tik 697 laivai. Šalia to, 
Amerika savo sąjunginin-

kams davė 218 įvairios rūšies 
laivų.

Atlante padėtis žymiai pa
gerėjusi ; paskutiniu, metu 
labai retai kada Amerikos 
laivai benuskandinami.
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A. Corbet prita- 

nt minčiai Rusijai 
GBrbr teikimo atžvilgiu, 

stuoja prieš pas- 
ta^jubaltinti Sovietus, 

irimena barbarišką 
užpuolimą, Rusi- 

listų pastangas vi- 
aulyje pravesti re- 
nuversti valdžias, 
risidėjimą naciams 

ite ę atsirasti, apie jų 
Prancūzijos zuvi- 
ipriai pažymi, kad 
ai visada reika- 

3 laisvės nuo komu- 
ii Lmosi į Amerikos
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praneša, naciai Lenkijoje

Times” kalauti amerikiečių karo 
prieš suomius, ar negeriau 
pirmoje eilėje parodyti pa
vyzdį ?

Šią savaitę pas J. Š. popie
žių Pijų XII lankėsi prezi
dento Roosevelto asmens at
stovas Myron C. Taylor. Jis 
turėjo su popiežium du la
bai ilgus pasikalbėjimus. Kas 
tuose pasikalbėjimuose pa
liesta, viešai neskelbiama, 
tik spėliojama. Manoma, kad 
Taylor atvežęs Roosevelto 
svarbų laišką popiežiui, ku
ris paruošęs savo atsakymą. 
Nacių ir fašistų spauda la
bai niršta. Ji bando sumažinti 
Vatikane vykstančių pasi
kalbėjimų reikšmę, bet sa
vo dideliu susirūpinimu kaip 
tik parodo, kad Roosevelto 
ir Pijaus XII nuomonėmis 
pasidalinimai labai svarbūs.

Vatikano laikraštis pažy
mi, kad popiežiui rūpi visų 
žmonių likimas, kad jis rū
pinasi visų žmonių gerove.

jos stovyklose.
Belgijoje sušaudyta 130 as 

menų, kaip užstatų ir „sa- 
botažninkų”. Graikijoe su
šaudyta per 3,080 asmenų; 
Olandijoje per 200 asmenų; 
Norvegijoje - keli tūkstan
čiai; Jugoslavijoje - per 5,000 
[Liuksemburge - žinomi tik 
keturi sušaudymai, bet labai 
daug gyventojų išgabenta.

Londone nieko šiuo me
tu neskelbiama, kiek žmonių 
iššaudyta Lietuvoje. Anks
čiau buvo skelbta, kad per 
du kartu naciai sušaudė 800 partija, 
žmonių, kurie turėjo mirti kimuose 
už keturis nacių pareigu- nei vienos vietos savivaldy- 
HUS, Sicxptucil II C4.ZJ LU0. KJVUV , AAA.A kJAKZ* JAV VVCA v J :

to, žinoma, kad naciai Lie- šalyje penkis atstovus, bet' 
tuvoje yra išžudę didelį skai- ir tų nebeišrinko. Komunis
čių žydų. Yra tikrai žinoma, tai turėjo 17 vietų, o dabar 
kad Lietuvoje žydų šiandie pravedė 39 atstovus, 
gali rasti tik Kauno ir Vii- Stipriausia Švedijoje par- 
niaus getuose. tija yra socialdemokratai.

Rugsėjo 22 d. 8:49 vai. 
vak. New Yorkas neturėjo 
radijo. Visos radijo stotys 
buvo nutilusios beveik 45 mi
nutėms. Long Island ir šiau
rinėje New Jersey buvo duo
ti orinio puolimo pavojaus 
ženklai. Orinio saugumo sar
gai buvo pastebėję nepažįs
tama lėktuvą, tad ir davė pa
vojaus ženklą^

9:34 vai. vak. pranešta, 
kad jokio pavojaus nėra, ir 
visos radijo stotys pradėjo 
savo tarnybą.

Jau mėnuo, kai Stalin
grado gynėjai atremia vokie
čių puolimus. Vokiečiai su- 
įtraukė didelę kariuomenę, 
įvairiausios rūšies lėktuvus, 
tankus, kanuoles ir kitus ka
rinius pabūklus. Paskutinė
mis dienomis vokiečių puo
limas vykdomas be jokios 
pertraukos. Stalingrado mie
stas pasruvęs kraujuose, o 
griuvėsių pilna. Bet Stalin
grado gynėjai gina ne tik 
kiekvieną gatvę, bet ir kiek
vieną namą. Rugsėjo 22 d. 
pranešimai iš Maskvos skel- 

įbė, kad vokiečiai vėl laimė
jo kelias gatves, bet labai 
brangia kaina.

Šios savaitės pradžioje 
pranešta, kad iš Stalingra
do išgabenti vaikai ir mo
ters. Pasilikę vyrai visi gin
kluoti. Sugadinti sunkveži
miai ir nebeveikią automo
biliai paverčiami užtvara, 
iš kurios šaudoma į puolan
tį priešą. Kaip rusai skel
bia, šią savaitę vokiečiai kas 
dien netenka po du tūkstan-

čius karių, bet jie nesus
tabdo savo veržimosi.

Rusų spauda pažymi, kad 
Stalingradas ginamas nepa
prastu pasiaukojimu ir nar
sumu. Atrodo, Stalingrado 
gynimas dar neturi sau ly
gaus šiame kare. Sevasto
polis buvo įžūliai ginamas, 
bet Stalingradas tuo atžvil
giu žymiai pralenkia.

Vokiečių pranešimai irgi 
tvirtina, kad Stalingradas 
smarkiai ginamas. Iš Šve
dijos skelbiama, kad Kau
kazo fronto vadas maršalas 
Bock prašalintas iš vadovy
bės. Bock nepritaręs Hitle
rio užsimojimui būtinai pa 
imti Stalingradą. Maršalas 
norėjęs visas jėgas nukreipti 
į Kaukazą ir tik tada atsi
sukti į Stalingradą. Vienas 
švedų laikraštininkas sako
si matęs maršalą Berlyne 
civiliai apsirengusį.

Spėjama, kad Hitleris la
bai užsispyręs paimti Sta
lingradą dar rugsėjo mėn.

LEGIJONAS UŽ GRIEŽTUMU

Lietuviška

ALUDĖ
karšti užkandžiai

KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
__ Didelis pasirinkimas visokiu 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

savo tarpe sako- 
:lietuvių visuome- 
vienybės, , kad tik 
neužmiršta savo 
•aidų, kai kitur vis- 
pje... Bet ar taip 
^je?
i šiandien turėtų

, vieningi, kaip skel- 
koma, kad aplink 

s^irgį ir o sudarytą i
ę visos grupės su- merikos politinio gyvenimo 

bendru žygiu šie- sukūriuosna daugiau ir dau- 
ijai laisvės. Bet., 
enomis iš Graiki- 
tusybės ištrėmime 
j darbo, žemės ū- 
)eratyvų ministeris
Dimitratos. Jis iš-1 kiši ir adv. Olis. Ohio val- 
ą pareiškimą, rei- 
is pašalinti Tsou- 
ausybę, kuri nesan 
a graikų tautai at- 
f
a, kur mūsų nėra...

, Maskva stipriai 
inti, kad Ameri- 
Į nutrauktų diplo- 
santykius su Šuo-

Lietuviai amerikiečiai A-
5B0
Gili'’
5^

jas**

giau į eina. Tuo tenka tik 
džiaugtis.

Chicagoje . teisėjas Zuris 
siekia miesto teisėjo antro 
termino. Panašios vietos ti-

ŠVEDIJ^yLACIŲ PARTIJA PRAKIŠO
Stockholmas. — Švedijos 

miestai ir kaimai turėjo rin
kimus į savo savivaldybes. 
Švedijoje tebėra pilna demo
kratinė santvarka. Leista 
tenai yra ir komunistų par
tija. Veikia ir švedų nacių

. Rugsėjo 20 d. rin- 
naciai nelaimėjo

Jie ir toliaus turės daugu
mą, bet dabartiniuose rinki
muose jie neteko 34 atstovų. 
Iš viso socialdemokratai pra
vedė 829 atstovus, konser
vatoriai—266, ūkininkų par
tija—212 (laimėjo 36 vietas 
daugiau) ir liberalai—170 
(laimėjo 7 vietas daugiau,

Kansas City. — Amerikos 
Legijono suvažiavime daly
vavo 1,500 atstovų. Jis ne
buvo toks gyvas ir triukš
mingas, kaip taikos metu. 
Tačiau jo dalyviai visu rim 
tumu svarstė krašto padėti, 
išklausė atsakingų pareigū
nų išsamių pranešimų. Pir
mo pasaulinio karo veteranai 
pasisakė už griežtą karo ve
dimą, už didesnį piliečių su
sivaržymą, už didesnį kari-

nėn nuotaikon įsigyvenimą.
Priimtose rezoliucijose pa

sisakyta už greitą 18-19 me
tų jaunuolių ėmimą kariuo
menėn, už visuotinę karinę 
prievolę, už visuotinę darbo, 
kapitalo ir industrijos mobi
lizaciją.

Nauju Legijono vadu iš
rinktas Roane Waring. Di
džiajame kare jis buvo pul
kininku; jo sūnus yra leite
nantas gen. MacArthur štabe

RAUD. KRYŽIUS IEŠKOS TREMTINIŲ

slaptai nužudytus. Be bese; iki šiol jie turėjo visoje nei anksčiau turėjo).

BUVO DAUG LĖKTUVŲ NELAIMIŲ
Paskutinėmis dienomis bu

vo daug kariuomenės lėktu
vų nelaimių. Rugsėjo 22 d. 
ties Presque, Maine, nukrito 
vienas lėktuvas; žuvo 7 ka
riai, kurių tarpe du karinin
kai. Tą pačią dieną Perham, 
Maine, nukrito kitas karo lėk 
tuvas; užsimušė irgi septy
ni asmens, kurių du karinin
kai.

Rugsėjo 22 d. prie Miami, 
Floridoje, susidūrė kariuome 
nės lėktuvas su civiliu lėktu
vu. Žuvo trys kariai ir du ci
viliai, o keturi asmens sužei
sti.

Tą pačią dieną lėktuvų ne
laimių dar buvo Dacatur, Ga. 
East Hartford, Conn.- , Ha
rrisburg, Pa. ir Milwaukee, 
Wise. Šiose nelaimėse žuvo 
šeši asmens, kurių tarpe vie
na moteris lakūnė.

Rugsėjo 21 d. didelė ka
riuomenės lėktuvo nelaimė į- 
vyko Shreveport, La.; čia žu
vo septyni kariai.

Berlyno radijas labai pik
tai kalba apie švedų rinki
mus. Nacių kalbėtojai kal
tina Švediją, kaip Europos 
komunizmo lizdą.

Švedijos rinkimai parodė, 
kad Švedijos vidaus politi
niam gyvenimui naciai nepa
darė jokios įtakos. Švedų 
nacių pralaimėjimas aiškiai 
rodo, kad švedai nacių ne 
bijo. Neseniai Švedija turėjo 
dideles savo kariuomenės 
pratybas.

Vokiečiui Sapnai 
Apie Kolonijas

Vokiečiai Nuolat 
Bombarduojami

Amerikos Raudonasis Kry 
žius jau yra sutikęs ieškoti 
tų lietuvių, kurie pernai bu
vo išgabenti Rusijon iš Lie
tuvos. Amerikos lietuviai, 
kurių giminės ar šiaip artimi 
žmonės pateko Rusijon ir da
bar nežino, kur jie gyvena, 
gali eiti į vietinius Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus sky 
rius. Ten reikia užpildyti an
gliškai atitinkamas blankas.

Reikia nurodyti ieškomo 
asmens vardas, jo paskutinė 
gyvenimo vieta Lietuvoje, 
amžius, gimimo vieta, pilie
tybė, užsiėmimas ir šeimos 
padėtis (vedęs ar nevedęs) ; 
taip pat galima nurodyti 
vardus asmenų, kurie gali 
žinoti apie ištremtąjį. Užpil
džius blanką, reikia nurody
ti savo vardą, adresą ir pilie
tybę.

Keliolika tūkstančių lietu
vių tremtinių vardų buvo pa
skelbta Amerikos lietuvių

spaudoje; nemažai sužinota 
ir iš laiškų, atėjusių iš Lietu
vos per Amerikos Raudoną
jį Kryžių. Svarbu sužinoti, 
kur lietuviai .tremtiniai iš
vežti. Kai jie bus surasti, ta
da bus lengviau įmanomas 
ir paramos jiems teikimas.

18,907 SAUŽUDŽIŲ

stybėje į legislatūrą kandi
datuoja Deraitis.

New Jersey į atstovų rū
mus antram terminui kan
didatuoja adv. K. Paulaus- 
bėje atsakingas pareigas ei
na Z. Šalnienė. Maryland© 
valstybėje į atstovų rūmus 
kandidato nominacijas lai
mėjo adv. N. Rastenis.

New Yorke adv. Wm. J. 
os vadai nori, kad Drake net į Kongresą išsta- 
kariautų prieš vi- tytas 
os priešus.
čia neprisimintina,!
a ir šiandien pa- profesionalai pradėjo vertin- 
mus santykius su 11 " 1 ~yj ‘ 1
džiųjų Amerikos 
Japonija? Jei rei-1

santykius su Suo- 
ir karą jai paskel-

kandidatu. Lietuvių 
kilmės amerikiečiai jam daug 
pagelbsti, žodžiu , lietuviai

gai dalyvauti savo krašto 
politiniame gyvenime.

Good luck.

Kairas. — Anglijos dali
niai Egipte padarė labai drą
sius įsiveržimus į Lybijos 
dykumas, kur jie nužygiavo 
net 500 mylių. Lybijoje nar
sūs anglų daliniai puolė tris 
svarbias vietas — Bengasi, 
Barce ir Gialo. šiose vietose 
vokiečiai ir italai, matyti, už 
klupti netikėtai. Priešui pa
daryta didelių nuostolių.

Užpuolimus dykumose į 
vykdę anglų daliniai jau su- 
gręžo į Egiptą, į savo pas
kyrimo vietas.

. - - t-i<..i ...________ , .. . .

Anglijos lėktuvai nuolat 
lanko užimtus nacių kraštus 
ir pačią Vokietiją. Neseniai 
anglai sėkmingai bombarda
vo Miuncheno miestą, kurs 
paliktas liepsnose. Šios sa
vaitės pradžioje didieji an
glų bombanešiai lankė įvai
rius Prancūzijos miestus, 
kur veikia vokiečių karo 
dirbtuvės. Kai kur anglai 
taip žemai skraidė, kad tu
rėjo saugotis kaminų.

Vokiečiams padaryti nuo
stoliai labai dideli. Apie nuo
stolius vokiečiai labai atsar
giai kalba, tik pažymi, kad 
buvo žmonių aukų.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— Įsigykite Karo Bonų.

Dresden© Banko valdybos 
narys Dr. K. Rasche buvo 
nuvykęs į Olandiją, kur Haa- 
goje laikė paskaitą apie vo
kiečių sumanymus koloniza
cijos srityje. Savo paskaito
je jis apžvelgė vokiečių kolo
nizacijos istoriją, įsakmiai 
paminėdamas, kad vokiečiai 
kolonizavo Rytų Prūsiją, 
Klaipėdos kraštą ir buvo nu
ėję iki Dauguvos. Tai esąs 
kryžiuočių ordino nuopelnas.

Kalbėdamas apie dabar- ...
ties vokiečių kolonizacinius troliuojami prancūzai. Anglai 
planus, Rasche išsireiškė, reikalavo pasiduoti,, bet Vi- 
kad „šiandien vėl atsidaro šalininkai pasirinko ko- 
kolonizaciniai galimumai.” vos kelią.
Jiems kryptį nurodęs Adol- šių metų gegužės mėne- 
fas Hitleris savo „istoriniu” sį anglai sėkmingai išsikėlė 
pareiškimu, kuris skamba salon ir užėmė Diego Suarez 
taip: „Mūsų užsienių politi- uostą, kurs labai svarbus. An 
kos busimas tikslas neturi glai savo žygį rado reika- 
būti nei vakarų, nei rytų ori- lingu dėl Vichy vyriausybės 
entacija, bet Rytų politika ta pataikavimų ašies valsty- 
prasme, jog mes turime pra- bėms; buvo aiškus pavojus, 
plėsti mums reikalingą erd- kad Madagaskaras gali pa- 
vę.” tekti į japonų rankas. Pra-

Washington. — 1940 m. 
Amerikoje nusižudė 18,907 
asmens. Milijonui gyvento
jų teko 144 saužudžiai. Toks 
saužudžių skaičius yra ma- 

I žesnis nei 1932 m. Tris ke
tvirtadalius saužudžių 
re vyrai.

Daugiausia žudėsi 
mažiausia — indėnai, 
giausia nusižudė balandžio 
mėnesį, mažiausia — sausio. 
Amžiaus atžvilgiu, daugiau
sia nusižudėlių buvo 45-54 
metų tarpe.

suda-

kinai, 
D au

MADAGASKARAS JAU UŽIMTAS
Londonas. — Anglijos ka

riuomenės daliniai Madagas
karo saloje pasiekė Tanana
rive miestą, kurs yra salos 
sostinė. Madagaskaro sosti
nę gynė Vichy valdžios kon-

džioje pasitenkinta tik dalies 
salos užėmimu, bet, pavojui 
nepraėjus, dabar anglai sie
kia užimti saloje visas svar
biausias strategines vietas.

Vokiečiui Laivui 
Nepavyko

Šių metų gegužės mėne- Londonas. — Didžiulis Vo
kietijos karo laivas „Tirpitz” 
mėgino išsprukti iš Norve
gijos pakrančių. Bet jam ne
pasisekė. Anglų laivyno pa
jėgos žymiai padidintos ir 
stropiai saugo šio laivo ap
linkumą. Anglų laivai atvi
jo atgal „Tirpitz”, kai šis 
mėgino išsiveržti



APIE PAVARDŽIŲ AMERIKONINIM^

KAINA —40 CENTŲ

Rugsėjo-September 25,

Perskaičius Louis Adamic 
What’s your name?”

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams ..................... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .............  1.60
Užsienyje metams ....................... 3.25
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... 3.00
In U. S. A. six months .............  1.60
Other Countries one year ....... 3.25
Other Countries six months ..... 1.75

Advertising rates on application.

vusius karius. Priešas neži
nojo, ar buvo pamiršęs mū
sų karių marinų šūkį: „Ne
šauk, kol nematysi priešo a- 
kių baltynio!”

Kiekvienas mūsų karys at
sakė mažiausia už šimtą ja
ponų pirma, negu savo krau
ju parašė dar kitą garbingą 
mūsų istorijos lapą. Mažu 
pamažu, silpnėjo mūsų karių 
jėgos, retėjo skaičius; pri
trūko maisto, amunicijos, ne 
teko vaistų ir .... pralaimėjo. 
Bet tas jų pralaimėjimas 
šiandien skamba kaip gar
bingiausias pergalės balsas. 
Jų šūkis iki pat galo buvo: 
„Prisiųskite mums daugiaus 
japonų!” O paskutinis žodis, 
kurį pasaulis užgirdo iš tų

(Kalba, pasakyta pergalės duok, kad mūsų istorijos didvyrių, buvo „Priešas pri- 
. ZL___  1__ ____ i iškėlimo knyga nebūtų kitų žmonių važiavo — pasekmės abejo-

rašyta žodžiais: „Mes žino- tinos.”
Taip kovojo, taip gynė,

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

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

MŪSŲ VĖLIAVOS REIKŠME

vėliavos kariams i 
iškilmėje, Champlain Park, 
Philadelphijoje).

Ši vėliava vien tik žvaigž
delių skaičiumi skiriasi nuo 
kitų vėliavų. Kraštas raudo
nas, vidurys baltas su mėly
nomis žvaigždelėmis pamar
gintas. Jums dažnai buvo ir 
yra aiškinama, kad raudona 
spalva atvaizduoja drąsą, ar 
kad tai reiškia pasiaukojimą, 
kraują. Man, bežiūrint 1 jus, 
raudona spalva spiegte spie
gia PAVOJŲ! PAVOJŲ mū
sų vaikams, PAVOJŲ mums, 
PAVOJŲ mūsų kraštui! Nie
kur kitur, kad ir eisi skersai, 
išilgai visą pasaulį, nerasi 
tokio krašto, kur šiandien 
drįstų tiek žmonių susirinkti 
vienoje vietoje ir žibinti tiek 
žiburių, kiek šį vakarą čia 
matau.

Visi mes esame skaitę ar; 
bent iš kitų girdėję, jog Hit
leris turi, mažų mažiausia, puolė ir vėl puolė. Mūsų dra- 
kiek mums žinoma šimtą pen šuoliai vis atmušė, 
kiadešimt bombanešių, kurie T-‘“L------- ~
gali 8,000 mylių lėkti be jo
kio sustojimo. Tie bombane- 
šiai gali atlėkti stačiai iš Vo
kietijos čia, pas mus į Phi- 
ladelphiją, išmesti savo „pa
rako kiaušinius” ir vėl su
grįžti. Vadinasi, Hitleris ga
li, kad ir šį vakarą, tūkstan
čius tonų bombų išmesti čia, 
ant mūsų galvų. Dar kol kas 
jis nesiunčia savo bombane
šių į mus ne dėl kokios mie- 
laširdystės, ne dėl to, kad 
jam gaila savo lakūnų, bet 
todėl, kad tos žvaigždės šio
je vėliavoje, tie jūsų vaikai

• pasirengę galvą guldyti, prie 
šo ir savo kraują pralieti, 
priešo neįsileisti! Tie bomba- 
nešiai dar tebetupi Vokietijo
je, nes mūsų lakūnai, mūsų 
laivynas, mūsų kariai, mūsų 
vaikai dieną ir naktį pasi
rengę pulti, pasirengę ginti, 
pasirengę mirti.

Bet tas pavojus, kaip mes 
„apskaičiuojame”, toli, dar 
labai toli nuo mūsų.. Tarp 
mūsų ir priešo trys tūkstan- šautuvus. Jie tupėjo ir tylė- 
čiai mylių marių bangos ban
guoja... Kitur tai gali atsitik
ti, betgi ne čia...

Prancūzija pasitikėjo savo 
Maginot linija. Ir net kai na
cių lakūnai su žeme, su pur
vu ir krauju sulygino tą lini
ją, visą dangų aptemdino sa
vo lėktuvais, Paryžiaus gy
ventojai, pečiais pakraipę, 
grįžo prie savo užsiėmimų, 
prie savo linksmumų, prie 
savo stalo ir savo vyno. Kad 
ir sugriuvo ta linija, bet Pa
ryžius.... niekados!

Mes žinome, kas atsitiko.
* Varšuva niekados nesitikę 

jo rasti tokio karsto savo pe
lenuose, savo vaikų ir tėve
lių kraujuose. Jie to nieka
dos nelaukė, niekados nesiti
kėjo.

Mes žinome, kas atsitiko.
Gruodžio septintą dieną, 

dar vienuoliktą valandą iš 
ryto, Japonijos pasiuntiniai 
vedė derybas, tuo pat metu 
gerai žinodami, kad jų lakū
nai, lėktuvai, bombanešiai ir 
laivynas jau sėlinosi, artino
si prie Perlų Uosto! Niekas 
niekados nei sapne nesusap
navo, kad japonai drįstų mus 
pulti.

Mes šiandien žinome, kas 
atsitiko.

Šiandien mes netikime, 
kad, čia, Philadelphijoje drį
stų priešas pulti. Dieve,

rašyta žodžiais: ,,
me, kas atsitiko!”

Mūsų laivyno kariai, ma- taip mirė mūsų vaikai.
rinai savo karštu krauju, Kur musų akys šiandien,
jaunyste tvykstančiu krauju kur mūsų protas, kur mūsų 
įsirašė savo vardus amžinai širdys? Ar dar vis nesigėdi

jame murmėti, kad trūksta 
mums cukraus, gazolino, alie 
jaus? Tie drąsuoliai badą ken 
tė, badu mirė, jiems trūko 
gazolino ne pasivažinėjimui 
ar patogumui, bet nuo mir
ties išsigelbėti. O jie, vietoj 
murmėjus, vis šaukė: „Pri
siųskite mums daugiau japo
nų!” Jeigu cukraus mūsų ka
riuomenei reikia, tegu visą 
ima, mes be cukraus apsiei
sime. Jeigu gąsdino mūsų 
lakūnams reikia, tegu visą 
ima, mes be gasolino apsiei
sime. Jeigu mūsų kariams 
trūksta mėsos, mes ir daržo
vėmis galime pramisti, pra
gyventi. Ir visa tai duodami, 

j visa to išsižadėdami, mes 
dar nebūsime nei pradėję au
koti nei šimtosios dalelės tos 
aukos, kurią paprasčiausias 
karys yra paaukojęs.

Šios gražios vėliavos mė
lyna spalva primena man 
gražesnės, geresnės, tobule
snės ateities rytojų. Primena 
man dangaus žydrumą, kur 
vėl, Dieve duok, rasime tai
ką, ramybę ir laimės 
dulėlį.

Šis skaisčiai baltas 
vos vidurys, tai mūsų 
lai, kurie turi būti 
skaistūs ir šventi. Mes šian
dien per daug kalbame apie 
PERGALĘ, per daug šian
dien propagandos, per daug 
to šūkio „Akis už akį, dantis 
už dantį”. Pergalė, visiška 
pergalė mums reikalinga 
verktinai reikalinga. Bet 
svarbu, labai svarbu, ; 
apsižiūrėti, kad tas pergalės 
šūkis netaptų pagiežos riks
mu. Tiesa, šiandien mes tu
rime valdyti ar vergauti, 
žengti ar klimpti, žudyti ar 
žūti! Bet visa tai darydami, 
turime atsiminti, jog pagieža 
ir kerštas neturi nieko ben
dra su mūsų idealais, su mū
sų siekimais ; mes, krikščio- 
šukėtas Hitleris ir jo šunes 
nys, kovosime, ir, Dievui pa
dedant, susilauksime perga
lės ir ilgai tveriančios tai
kos. Mes šio nelemto karo 
nenorėjome, mes jo nepradė
jome, bet, Dievui padedant, 
gailėsis tie, kurie pradėjo, 
gailėsis tie, kurie mus užka
bino, gailėsis protiškai šukė
tas Hitleris, gailėsis ir pagel-1 
tonavęs Hirohito.

Šios vėliavon įsiūtos žvaig
ždelės laiduoja ir reiškia vi
sų mūsų viltį, kad mūsų vai
kai, atlikę savo darbą, su
grįš pas mus. Ta viltis dega 
kiekvienos motinėlės širdyje 
šį vakarą, ta viltis duoda 
mums, čia, namie, jėgos tęs
ti, kęsti, kentėti ir aukotis. 
Ta viltis surengė šį gražų 
vakarėlį, ta viltis iškėlė šią 
jūsų vaikų žvaigždėmis spin
dinčią vėliavą, ta viltis vi
sus mus arčiau prie Dievo 
privedė.

Kun. Jeronimas Bagdonas

į viso pasaulio istorijos kny
gą. Wake saloje buvo tik sau
jelė mūsų karių marinų. Jie 
turėjo tik keturis mažus lėk
tuvus. Kai japonų lakūnai vi
sai netikėtai užpuolė juos, 
keturi marinai pasikėlė į pa
danges niekšams kelią pasto
ti. Tik pamąstykite — ketu
ri Amerikos lakūnai prieš 
dvidešimt keturis pašėlusiai 
gerai pasirengusius japonų 
lakūnus. Tie keturi mūsų la
kūnai taip tiems niekšams 
japonams kailį išpylė, kad iš
likę gyvi nešėsi, kiek ir kaip 
tik galėjo. Bet tai tik pra
džia.

Priešas grįžo ir puolė,

, vis gy
nės. Bet, pamažu, jau ir taip 
jų mažas skaičius vis mažė
jo. Kiekvieno mūsų didvyrio 
mirtis brangiai, labai bran
giai kaštavo priešui, šimtas 
japonų už kiekvieną mūsų 
vaiką! Tie keturi lakūnai, 
viens po kitam, su staugian
čiais savo lėktuvais iš padan
gių nusileido, kaip gulbė, at
giedojus savo paskutinę dai
ną. Liko vien tik keletas ma
žų kanuolių ir šautuvų, amu
nicija baigėsi. O priešas vis 
arčiau. Japonai pareikalavo 
pasiduoti. Mūsų drąsuolių at
sakymas skambės per am
žius: „Prisiųskite mums dau 
giau japonų!” Po to drąsaus 
atsikirtimo, mūsų drąsuoliai 
nutilo, iš mūsų pusės nei 
vapt, rodos visi išmirė. Prie
šas, įsidrąsinęs, dar arčiau 
prisisėlino. Visos jo kanuo- 
lės bliaute bliovė, lėktuvai 
staugte staugė virš mūsų ka
rių, kurie karštomis ranko
mis laikė prisispaudę prie iš 
piktumo drebančių krūtinių

jo, nors kiekvieno širdis, it 
būgnas, skaitė, skaitė, skai
tė, kraujas virte virė.

Japonai tokio priešo dar 
nebuvo matę . . . nei jie šau
na, nei jie ginas, nei jie pasi
duoda. Dar arčiau priėjo, dar 
drąsiau ir jų laivynas pasi
rodė. O ta mūsų drąsuolių 
saujelė, iš visų pusių apsup
ta, vis tupėjo, vis tylėjo. Tik 
viena jiems išeitis — garbin 
ga mirtis. Jų viršininkas, 
kaip ir jie visi, nuvargęs, ne
migęs, nevalgęs, kraujais ap
tekęs, skaito, skaito, skaito. 
„Dar lūkėkite vyručiai, dar 
pakęskite.” O priešas, štai, 
jau už kalvos, tik už kalne
lio, jo kanuolės pragariškais 
balsais staugia, švilpia, bau
bia. Tikėdamiesi dabar leng
vai paimsią nuvargintus mū
sų karius, japonai padrąsėjo, 
jie jau stačiai puolė prie mū
sų vaiku greitai sustatytu 
silpnutėlių tvirtovių. Rodos, 
jau visa baigta, jau japonų 
laimėta, tik eiti ir paimti.

Gal paimta, bet dar ne
baigta. Viršininkas nustojęs 
skaitęs, pakėlė peršautą ran
ką ir visu balsu suriko: „Pra 
garuosna!” Visa sala sudre
bėjo, rodos, pati žemė prasi
vėrė. Žaibai, vėjai ir perkū
nas, rodos, susitarę trenkte

spin

vėlia- 
idea- 

kilnūs,

Šios knygos autorius yra 
jugoslavų kilmės rašytojas 
amerikietis. Jo knygos Ame
rikoje plačiai skaitomos, nes 
dažniausiai jose yra nušvie
čiami kiekvienam opūs klau
simai.

Paimkim „What’s your na
me?”, ką tik išėjusią iš spau
dos. To veikalo tema palie
čia keliolika ar keliasdešimt 
milijonų Amerikos gyvento
jų. Yra tai pavardžių klausi
mas. Juk ištisi milijonai į 
Dėdės Šamo kraštą atvažia
vo ne su angliškomis arba 
airiškomis pavardėmis, bet 
su lietuviškomis, lenkiško
mis, graikiškomis, olandiš
komis, prancūziškomis, ispa
niškomis.

Kadangi Amerika yra įvai 
rių tautų liedinys, tai, rodos, 
protinga būtų pareikšti to
leranciją tų tautų kilmės pa- 
vardėms. Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Prisidengiant tuo argu
mentu, kad neangliškas ar 
neairiškas pavardes sunku 
ištarti, yra varoma slapta 
propaganda keisti lietuviš
kas, vokiškas, graikiškas, 
suomiškas pavardes į angliš
kąsias.

Praktiniu atžvilgiu toksai 
keitimas turi asmeniui daug 
naudos, nes su neangliška 
pavarde sunkiau gauti gere
snį darbą. Nors kalbama a- 
pie lygybę, žmonės čia labai 
dažnai esti nelygūs vien dėl 
savo pavardės. Krautuvėje, 
fabrike, politikoje, biznyje, 
kariuomenėje tavo neangliš
ka pavardė yra tau kliuvi
nys, trukdąs aukščiau pakil
ti, gauti geresnę vietą. Kar
tais gaunamas įspūdis, kad 
senieji biurokratai, viršinin
kai veikia pagal tam tikros 
angliškai =^‘s’\ąmerikoniškos 

direktyvas 
žmonių

grupes 
dėl kitokios tautos 
pravardžių. Už tai įstaigoje, 
ieškant darbo neretai pasiū
loma tau „suamerikoninti” 
pavardę — padaryti ją ang
lišką.

Louis Adamic savo knygo
je duoda pavyzdžių, iš kurių 
matyti, kaip žmogus dėl sa
vo „sunkiai” skambančios 
pavardės negauna geresnio 
darbo. Kiti jo pavyzdžiai tie
siog šaukte šaukia — tiek 
esama neteisybės su žmonė-

gerai imis šiame krašte! Antai, jau
nas italas ruošėsi į mokyto
jus. Jisai baigė mokslą, bet 
mokyklų viršininkai jo ne
priėmė mokytoju... dėl itališ
kos pavardės. Negavęs dar
bo mokykloje, jis nuėjo su 
tėvu dirbti į anglių kasyklas.

Argumentas, kad anglų 
kalbos žmogui sunku ištarti 
„svetimai” skambančias pa
vardes turi tik dalį tiesos. 
Gi turime daug kompozito
rių, muzikų, dirigentų, rašy
tojų, menininkų, karių var
dus. jei tik nori, kiekvienas 
angeliškai kalbąs žmogus su
geba ištarti taisyklingai; —

ir tai gana ilgus vardus. Jei 
gu ieškoti gi vienodumo iš
tarime, tai pririnktume šim
tus angliškiausių pavardžių, 
kurias girdėsime bent kele
riopai ištariant, žodžiu, jei 
kalbi angliškai, tai dar ne
reiškia, kad gali kraipyti 
kiekvieną pavardę, kaip iš
manai: reikia stengtis suži
noti tikrą ištarimą, o ne rėž
ti iš ausies, kaip kiekvienam 
pasitaiko. Turint bent trupu
tį geros valios, tų „svetimų” 
pavardžių ištarimas pasida
rytų daug lengvesnis, č ia 
tik reikėtų atsiminti mažą 
taisyklę, kurią ir dvejų me
tų vaikui nesunku atsimin
ti: bent 90% tų svetimų, ne 
angliškos kilmės vardų rei
kia skaityti taip, kaip para
šyta pagal pastovią abėcėlę. 
Pastovios abėcėlės pavyz
džiu gali būti lotynų kalba. 
Todėl inteligentas žmogus 
90% neangliškų pavardžių 
galėtų pakenčiamai ištarti, 
jei tik pasistengtų. Nemokšų 
gi ir mulkių vistiek nieko ne
išmokysi.

Dėl „svetimų” pavardžių 
todėl geros valios reikalauti 
turėtume ir iš senųjų ameri
kiečių. Antra vertus, nuolai
dą turėtų daryti ir labai il
gų bei sunkių pavardžių sa
vininkai. Tik jie turėtų savo 
nuolaidose būti protingi. Kad 
mūsų lietuviai dažnai nuk
lysta į pelkes, gerų pavyz
džių savo knygoj parodo ir 
Louis Adamic. Jie gražius, 
gerai skambančius ir lengvus 
ištarti lietuviškus vardus 
paverčia į kažkokias karika
tūras. Jeigu tavo pavardė 
trumpa, jos keisti visiškai 
nereikėtų. Jeigu labai ilga ir 
sunki, ją galima būtų su
trumpinti taip, kad ji galuti
nai nepamestų ryšio su savo 
tauta. Bet kas iš lietuviškos 
padaro Young ar Douglas, 
tasai savo pavardės nė kiek 
nesuamerikonino, bet tik su- 
anglino. Jis tapo ne ameriko
niškos, bet angliškos propa
gandos auka, ir susyk tar
tum atsisakė nuo savo seno
sios tautos kamieno. Taisy
klė turėtų būti, kad iš tavo 
pakeistos, kiekvienam leng
vai ištariamos pavardės bū
tų galima pažinti, kurio kel
mo atžala tu esi. Paskutiny
sis kelias kaip tik ir yra ame 
rikietiškasai: Amerikos pra
smė yra ne ta, kad kiekvie
ną anglu paverstų, bet kad 
susidarytų toksai junginys, 
vadinamas amerikiečių tau
ta, kurioje būtų galima at
skirti individualinius paski
rų , į ją įeinančių tautų ge
ruosius bruožus ir pėdsakus. 
To nesant, kyla įspūdis, kad 
Amerikoje tam tikros užku
lisinės jėgos kuria anglų tau
tą.

Dabar karo laikas. Kas 
dien laikraščiuose eilės pa
vardžių iš įvairių frontų — 
žuvusių, sužeistų, pasižymė
jusių, į nelaisvę patekusių. 
Kartais didesnioji sąrašo da
lis kaip tik yra iš tų „sve-

BE TĖVYNĖS BRANGIOS
J. Aisčio
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pavardžių — lenkų, graikų, ]\ew Britain, Coi
italų, lietuvių. Jeigu jie tin
ka kovos ugnyje stovėti pir
mose vietose, jie turi su to
mis savo pavardėmis ir vi
same Amerikos gyvenime tik 
ti į pirmąsias vietas. Kol to 
nebus, pasiliks ir šiame kra
šte skirstymas į sūnus ir po
sūnius, nors kad ir kažin 
kaip čia būtų deklaruojamas 
lygybės principas.

Štai keletas minčių skai
tant minėtą knygą. Dar rei
kėtų priminti, kad tasai vei
kalas nėra koksai teorijų dė
stymas: jame pasakojami 
vaizdūs ir charakteringi at
sitikimai, pririnkta daug gy
vų pavyzdžių, iš kurių kiek
vienas skaitytojas sau nusi- 
statys protingas pavardžių 
politikos taisykles.

Tarnas Budreika.

Baltimore, Md.
Pagerbė karius

Rugsėjo 20 d. lietuvių atle-

„AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FONDAS
A. Štankevičius, Bronx, N. Y..............................
M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.............................
Kun. M. Kemežis, Bayonne, N. J.........................
Kanados Lietuvių S-ga, Kanada ......................
Antanas Andrišiūnas, Brooklyn, N. Y. .........
A. Kuzmickas, Brooklyn, N. Y.............................
N. N., Maspeth, N. Y...............................................
V. Zaukus, Brooklyn, N. Y................................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.....................
J. Butkus, Brooklyn, N. Y......................................

Kielienė, Worcester, Mass................................
Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.........................
N.,................ ...........................................................
Yermak, Detroit, Mich......................................

W. Zaukienė, Brooklyn, N. Y.................................
N. N........... ..................................................................
K. Žvinienė, Brooklyn, N. Y..................................
Ona Balsienė, Brooklyn, N. Y.............................
K. Marcinka, Jersey City, N. J.............................
P. Radvinauskienė, New York, N. Y................
L. Grigonis, Easton, Pa..........................................
Andrius Karušaitis, Brooklyn, N. Y................
M. S. Paltanavičiai, Brooklyn, N. Y................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

P.
P.
N.
P.

-jsiskundžia- 
,;js ištekėjus, 

, Įariuomenę,

-;!iišos valan- 
5 ilgesnės, neKlebono kun. Mato 

kaus vardinių proga, vis 
rapija ruošiasi tinkama 
gerbti savo darbštų ir l 
gų vadą. Rugsėjo 21 d 
Mato šventėje, jo interi 
buvo atnašautos šv. mii 
Rugs. 27 d. 5 vai. vak. j 
pijos komitetas ruošia i 
mingą pagerbimo vakar 
kurioje bus atlikta įi 
programėlė vadovybėje i 
lių pranciškiečių, kurios jikais taip ir 
buojasi šioje parapijoje.

rebi. kad sun- 
j; žmonėmis 
-įas, bendrau 
$ tiesiog ne- 
. šunelis, tai 
;ju. o su žmo- 
•įilas, tai jau 
„prideda dar 
^lėtina!

įištiĮ asme- 
jimogus ilgi-

mais, del 
tavo pusė 
liau.
, Ne didi 
žiniškos a 
kūs kasd 
padaryti 
priau riši 
Gerus dai 
dėl išroki 
kad mylin 
lime žmoi

Aišku, 
darbelį si 
ginimo, t< 
Pats pač 
žingsnis 1 
džiaugsm< 
nuoširdun

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda

nt, me kovoje už Amerikos sau-
trenkė iš tos mažos tvirto- gumą, už laisvą pasaulį, už 
vės. Priešas skaitė savo žu- laisvą Lietuvą.

________________ i__ _ __

Vaikų katekizacijos m jo kito as- 
kla šįmet žymiai padii 
Užsiregistravo per du ši įa šiltesnio 
mokinių. Matyti, kad ir a įo antrojo 
tesnių mokyklų jaunimas 
misi savo nauja organi :gpančių žmo- 
ja. Tikimės, kad neužilj labai įvai- 
jų bus maždaug šimtas.

Raudonojo Kryžiaus 
rius, kuris susideda iš 52 
sų parapijos moterų, dj

įo žvilgsnio

rosi kaip dei- 
į spinduliuose, 
šiuo jų neįzu- 
■ išminsi, kad 
23s surištas

tų klubas pagerbė karinome- čios ir uolios Marijonos įtaippat jau
gsi, to paties 
lias kančias 
pjausi jo- 
: santykių pa
tsai lengvas

nen išėjusius lietuvius. 8:30 davinienes vadovybėje 
r Britaine pripaži: 

kaipo pavyzdingiausias 
apylinkės materų būrys, 
darbai ir darbeliai yra 
žiai ir sąžiningai atliek

Sekančios moterys p 
nėtos dėl jų nenuilstamo iitrodo, pasi- 
bštumo; M. Uždaviniene 
yra pasidarbavusi 484 v: 
dų, Marliauskienė — 461iiuš niio ki- 
A. Sadauskienė — 193 v
Gidikienė — 251 v., S.i 2^0 jai la- 
zauskienė — 194 v„ Sat 
nė — 202 v., Marteskieri 3^ juo. 
110 v„ Gordienė — 258 ?tau perdaug 
Juknienė — 190 v„ Zdai 
kienė — 221 v., Yaknien n; sipni’a vn. 
205 v„ Iš viso šio skyi šei_ 
moterys yra paaukoji,gtu. 
darbui 5065 valandas. I• 
gu žinoti, kad mūsų lietįT1.!18 pu‘ 
yra įvertintos.

vai. ryte atnašautos mišios New 
už lietuvius karius (ta pačia 
intencija buvo mišios ir rug
sėjo 2 4d.). Atletų klubo na
me buvo iškeltos vėliavos, į- 
rengta estrada, grojo orkes
tras, buvo daug kalbėtojų. 
Gausi minia išbuvo 3 valan
das. Gale lietuviškai ir ang
liškai kalbėjo kun. Dr. L. 
Mendelis; jis kvietė motinas 
kasdien kalbėti rožančių už 
savo sūnus.- Kiekviena kario 
motina gavo po šilkinę vėlia
vėlę.

Lietuvių karių pagerbimas 
puikiai pavyko. Garbė atle
tų klubui. Rugsėjo 26 d. ka
rių pagerbimas bus trylikta
me bloke, Glyndon Avė., čia 
rengia visi gyventojai, 
daugumoje lietuviai.

bet

iro kaimynė

a. kad tokia 
itag pergy-

:ines ne vie-

-kramoje, tik-

Rugsėjo 17 d. mirė Petras 
Bobelis, senas parapijietis, 
Pasaulinio kar metu Bobe- būrys priėmė šv. Komu 
liai buvo persikėlę į Chicagą, §i grupė taip pat didžii J 
bpf vpI P-rižo i Baltimore At-Įsi savQ choru kuris

Sekmadienį, rugs. 20 c 
delis jaunesnių sodali

TIKRA!
Šia pro$ 

ną atsitik 
Didžiojo I

Vienoje 
gatvėje b 
prekybinii 
riuomenei 
skubomis 
gindami 1 
ventoją bi 
Caro kari 
pasakoti 
vokiečių i 
kias gyvei 
pači jos j u 
guma gyv 
šiokią tok 
Lietuvos 
Kiti gi neš 
į miškus, 
tis mieste, 
sišaudymj 
pavojinga

Minėtos 
ninkai vei 
ti Rusijon 
ir vienas, 
smulkių p 
kas Gūbry 
spėjo, kad 
ma su pi 
mergaitėn 
go keliom 
nos nuspi 
vo stiprės

Kada k; 
da jiems

bet vėl grįžo į Baltimorę. At- j 
rodė stiprus žmogus, susirgo 
kokia vidurių liga ir po ope
racijos mirė. P. Bobelis dau
geliui buvo pažįstamas, tad 
ir daug gėlių buvo atsiųsta ir 
šv. Mišioms daug gėlių auko
ta.

Mirė antras lietuvis Juo
zas Drąsutis, kilęs iš Žemai
tijos. Priklausė airiu šv. Pe
tro parapijai, tad iš ten ir 
palaidotas.

Pereitą savaitę nepapras
tai buvo šilta — vis iki 90 
laipsnių; dideliais lašais pra 
kaitą traukė iš žmonių dirb
tuvėse, net bažnyčioje nau
ju fenų nupirkta, bet sekma
dienį po pietų pakilo vėjas ir 
šilumą išvaikė.

10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
2.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.00 |
1-00.tojai iš 107 Greene Ave. An- 

Ithonian Hali.

Siuvėjai geriau pradeda 
dirbti, bet visur daug karei
viškų žiponėliu, kurie sun
kiau dirbami. Siuvėjai nepa
tenkinti, kad ant nirštu pūs
lės susitrina, o kaina už dar
bą maža. Jaunesni gauna su 
didesniu pelnu darbo, 
nesnieji 
vargti.

o se-
priversti sunkiai

J. K.

Brooklvno vyskupija nu
pirko buvusio Brooklyno 
nrez. Ingersoll rezidenciją, 

j380 Clinton Ave., kur bus 
nerkraustvta aklieji gyven-

gieda bažnyčioje kiekv 
sekmadienį p-lės ] 
Jenkeliūnaitės
Jos ruošiasi gražiai daly 
ti programoje per kle 
pagerbimo vakarienę ate 
tį sekmadienį.

TINKAMA DOVANA AI 
KARIAMS

-"Įžiūrėti ge- 
-dkras pamy- 
'313. žmonės 
’3i kitokioje 
• to atjausi 
iš pačių jau- ~ _

h pasielgi-J savimi vis 

imtis tiek 
jo panešti 
perpildyti, 
domą ir r 
rėjo palik 
visi kraut 
ti savo kr; 
priomis sp 
ris. Nors 
kančiųjų, 
kas neriz 
kais rimt;

Daugelis tėvų, seser 
brolių klausia, kokia : 
tinkama kariams dovana 
ri primintų lietuviški 
Štai atsakymas:

j Ižai :Waile- 
vadovy ^us Kini- 

javergtų tau 
?'iašarojame 
iPybiiĮ šiame 
^liekame šal- 
■Amos, kai 
^paprašo ko- 
^jai atsikė- 
M kad nors 
Wumet'jos 

IĮ nuvažiuos šypsojo 
i miestą, krautuvin 

'teikimas pa- saugoti s: 
^dalykas: Juk ir pi 

rūpiuosius, kiečiai m< 
/tonus, bet ti užrakti 

išneši 
savininkų 
Gūbrys gi 
apylinkės 
jo, kas iš 
vietoje, k! 
nutaręs. ( 
visas save 
nemokam: 
moms, ku 
trūkumas 
maišas ir 
šas kruop 
niai ir kit 
ir savo m 
io, kam ji 
jo. Pats 1 
vaikus dr 
bėgėliais 
gilumon.

Užėjus 
mus šūvi 
miesto

Neseniai išėjo iš spat į, '„ , .Mft.bi™ ? “*S- ką, 1
A. Vaičiulaičio parašyta 
ga „Outline History of I j, - 
uanian Literature”, ši kin . , . . . v. An Litturiningai supažindina si . 
tuvių rašytojais, su rą*. ' 61 
mingiausiais literatūros 
riniais. Tai tikrai vert 
knyga. Ji labai pigi. Ti 
centų. Ją galima įsigyti’ 
merikos” administraci;
222 So. Ninth St., Brool g 
N. Y. 144 įl

kuri nors 
"Pagalbos, tai 
■tol tau nie- 
. -J ne to
goje, su lai- 

tavo žei
sti ko nqrs

Pažįstamų 
J^aro nema- 
’ hu smerk
usi ją už 
■;! darbą, pa- 
Sie susi- 
jNijos. Ka

dės Šamo armijoj; 4 — ji J Pasikviesi 
Debekvie- 

tarnyboje; jauniausias ji^^jšta jos 
metų, rengiasi įstoti i 1 
ną. Vyriausioji duktė . 
nauja moterų ambulansc

Mrs. R. Radzinski, 6! 
amžiaus našlė, Los Ang

viai; 2 — civilėje jūr

2 džiaugsmo 
vieni

ai atvyku- 
štoažinti su
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M. Pečkauskaitė
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nVKM■k I iMiegas 
svarbus 
Vieniems 
valandų miego, kitiems ma 
žiau. Normalios miego va 
landos labai svarbu mūsų $ 
sveikatingumui palaikyti. 
Šiais laikais daugelis nusi- 

* skundžia nemigo naktimis. 
Blogai naktį miegojus iš ry
to paprastai skauda galvą, 
visas kūnas pavargęs, mąs
tymas ir darbingumas ma
žėja.

Kiti nusiskundžia, kad vi
są naktelę nei kiek nemie
goję. Tai yra didelė reteny
bė. Paprastai, žmogus vis- 
tiek kiek nors numiega. Kie
kvieną naktį normalus žmo
gus savo gulėjimo padėtį 
maino, vartosi, nuo dvide
šimt iki šešias dešimt kar
tų. Stipriai miegantieji to 
vartymosi nejaučia, ir nepa- Į 
žadinti miega toliau. 
tarpu silpniau miegantieji, na. Bet jei nuo kūdikystės 
kiekvienam pasivertimui su jįs temato aplinkui baisiau- 
kiekvienu padėties keitimu sįą netvarką ir nešvarumą, 
staigiai pabunda ir galvoja, 
kad tuose protarpiuose jų 
nei kiek nebuvo numigta.

Žmogus nemiegodamas, 
tik ramiai gulėdamas, vis- 
tiek ilsisi. Jei jis ir neužmie
ga, bet nesirūpina apie ne
migo valandas, jis gali tik
rai gerai pailsėti. Visą išeik
votą dienos metu energiją, 
mes turime atgauti naktį. Jei 
dviejų dienų darbus padaro
me vieną dieną, ar kelių die
nų pasilinksminimus sutrau
kiame į vieną vakarą, aišku, 
nakčiai atėjus būsime per
daug išvargusios miegoti. 
Net kartais ir akių nesumer
kusios būsim priverstos gu
lėti.

Miego priešai
Persidirbimas ir rūpestis 

yra ramaus miego priešai, ne 
skaitant kitų mažesnių prie
žasčių. Kada per dienas kuo 
nors rūpinamės, darosi kur 
kas sunkiau naktimis užmig
ti ir mūsij mintys negali taip 
greit rūpesčiais nusikratyti. 
Rūpestis lygiai išvargina 
žmogų, kaip ir darbas. Taigi, 
reikia taip sutvarkyti savo 
kasdieninius reikalus, kad 
kuo mažiausiai rūpestis mus 
vargintų. '

Geram nakties poilsiui la
bai svarbu turėti savas, ats
kiras nuo kitų, miegamasis 
kambarys. Jei jau negalima 
turėti atskiras miegamasis, 
tai reikia būtinai pasistengti 
turėti nors atskirą lovą. Taip 
pat reikia žiūrėti, kad lova 
būtų patogiai įrengta, kad 
kambaryje būtų puiki venti
liacija.

Nors ir tenka kuo nors rū
pintis dienos metu, prieš ei
siant gulti visuomet reikia 
sukaupti savo jėgas ir galvo
ti ką nors linksmesnio, malo
nesnio, neslegiančio. Kitiems 
pats galvojimas, kad jau esi 
užmigęs, pageritina užmigi
mo veiksmą. Dar kiti, kad 
greičiau užmigtu, skaito kny 
gas. Bet čia reikia pasirink
ti tokias knygas, kurios ma
žiausiai jaudintu, verstų ko 
mažiausiai galvoti. Taip pat 
įtempti kortu ar kiti žaidi
mai nepatartini prieš einant 
gulti.

Labai karštos ir šaltos vo
nios reikia vengti prieš po
ilsio laiką, šaltas ar karštas 
vanduo išjudina kraujo cir
kuliaciją ir tas neduoda greit 
užmigti. Tokios vonios ge
riausiai imti kokia valandą 
prieš gulsiant. Greitesniam 
užmigimui labai padeda 
drungnos, šiltos vonios paė
mimas. Vonioj reikia laisvai 
pagulėti 10 ar 15 min., leng
vai nusišluostyti ir tuojau 
eiti i lovą.

Žiemos metu daugelis ne
miega ilgai dėl šaltų kojų. 
Šaltas kojas turi daugiausia 
tie. kurie dirba protinį, ne fi
zinį darba. Įtempti smegenys _ __
sutraukia kraują. Tiems pa- gokis. 
tariama prieš gulant išgerti j Gailestingoji Sesuo.

MIEGAS
yra nepaprastai 

mūsų organizmui, 
reikalinga daugiau

asloj niekas nesimėtytų 
taip toliau.

Griežtai reikalaukite, kad 
paėmęs kokį daiktą, jis ati
dėtų jį į vietą ir kad tvar
kiai dėstytų ar kabinėtų 
drabužius, nusirengęs vaka
re. Mokant tvarkos, kiekvie
nas mažmožis turi didelės 
reikšmės.

Didysis Šveicarijos auklė
tojas Postalozzi pasakoja 
vienoje savo knygoje, kad 
vienas vagis stovėdamas jau 
pas kartuves, ant kurių jį 
tuojau žadėję pakarti, tarė 
budeliui: „Ak, kad mano tė
vas būtų bent man liepęs vi
suomet tvarkiai kabinti va
kare savo drabužius, aš čia 
dabar nestovėčiau”.

Gal iš karto tas pasaky
mas atrodys kam perdėtas. 
Bet pamąstęs, kiekvienas tu
rės jį pripažinti teisingu. 
Mat, dideliausi dalykai susi
daro iš mažų. Baisiausia ne
dorybė prasideda kokiu ma
žu apsileidimu ar nusikalti
mu. Vienas blogas įprotis 
gimdo kitą, tas vėl kitą — 
ir taip kartais žmogus priei
na ir kartuves.

Žiūrėkite, kad vaikas bū
tų tvarkiai apsivilkęs, kad 
nevaikščiotų susisagstęs špil 
komis ištrūkusių guzikų vie
toje. Mergaites spauskite čia 
dar labiau, dar stipriau. Mo
teriškė turi būti dar tvar
kingesnė už vyriškį, nes nuo 
jos pareina visa namų tvar
ka. Betvarkė žmona gali at
grasyti nuo savęs ir nuo na
mų kad ir kažin kaip prisi- 
rišusį prie jos vyrą.

Tvarkus žmogus turi bū
ti drauge ir punktualus, va
dinasi, Viską daryti paskirtu 
laiku, niekuomet niekur ne- 
vėluodamąs. Mes lietuviai 
punktualunyo, galima sakyti, 
nepažįstame; Kas mūsų pas
kirta aštuntai valandai, te
prasideda devintoje ar de
šimtoje.

(Bus daugiau)

kariai nėra žvėrys, elgiasi 
tinkamai, pradėjo grįžti at
gal iš miškų ir slėptuvių. Vi
sos krautuvės, kurių savi
ninkai buvo išbėgę, perėjo 
vokiečių Intendatūros ži
nion. Prieš tai, plėšikai, ki
tas smarkiai apvogė, dar ki
tas net sudegino, beieškoda
mi brangesnių daiktų. Tuo 
tarpu Gūbrį kaimynai minė
jo su dėkingumu, linkėjo jam 
pasisekimo, kiti net meldėsi 
už jo gerą širdį.

Dar ne viskas
Pasibaigus Didžiajam ka

rui, vokiečių kariuomenei iš
sinešdinus iš Lietuvos žemės, 
būriais pradėjo grįžti pabė
gėliai iš Rusijos. Taip po ke- 
lerių metų sugrįžo į tą patį 
miestą visos penkios Gūbrių 
mergaitės. Sugrįžo jos taip, 
kaip stovi, vyresniosios se
sers globoje, nes tėvas ir mo
tina mirė Rusijoj, pakeliui į 
Lietuvą.

Sujaudinti kaimynai, dar 
nepamiršę jų tėvelių gražaus 

saulės spinduliuose, Tiuomenei artinantis, rusai pasielgimo, vieningai joms 
:u savęs nuo jų neįzu- skubomis paliko miestą, ra- stojo į pagalbą. Mažesnią- 
dsados atsiminsi, kad gindami kiekvieną jos gy- sias laikinai priėmė į savo 
| gyvenimas surištas ^ventoją bėgti su jais drauge, namus, kol vyresniosios, jų 
:ad ir jie taip pat jau- Caro kariai nesigailėjo pri- pagalba ir rekomendacijo- 

apie mis, gavo darbus ir galėjo 
vokiečių žiaurumus ir sun-pilnai rūpintis jaunesnio-

— lenkų, graikų, N D' 1 dažnai nusiskundžia- mais, dėkingumas atplauks 
rių. Jeigu jie tin- ' 4 dukrelėms ištekėjus, tavo pusėn, anksčiau ar vė-

> s išėjus į kariuomenę, liau. 
Klebono į inas pasidarė liūdnas

[gnyje stovėti pir
se, jie tūri su to- 
pavardėmis ir vi- 
rikos gyvenime tik, .
rias vietas. Kol to^*®! ‘as vargina sielą, 
iliks ir šiame kra-i^.^Į 
nnas į sūnus ir po-i.

ūtų deklaruojamas ^s'J* • 
rincipas. ipi?Os^ 
lėtas minčių skai-U11^^ 
:tą knygą. Dar rei- ^™^ ?
dnti, kad tasai vei-pro^ noka’ ~ Prideda dar 
a koksai teorijų dė-Įrpiu< 

, ■ . buoiasi si' jame pasakojami J 
r charakteringi at- „..
, pririnkta daug gy- 1,v“ ,v. .v , • i -f kla i:;dzių, is kurių kiek-' , 
įaitytojas sau misi- .. , -. v,
rotingas pavardžių i?10! r0 s a 
taisykles. f??1*

Tarnas Budreika.

Kleboncį; mas pasidarė liūdnas Ne didieji darbai, ne mil- 
kausvariį bodus. Vienišos valan- žiniškos aukos, bet tie smul- 
rapija rnoĖį arosi vis ilgesnės, ne-

vėl pastebi, kad sun- 
šių laikų žmonėmis 

irs kad ir kažmPuvoa^ santykius, bendrau 
įgiškumas tiesiog ne
rias. — šunelis, tai 
ūkimas tau, o su žmo- 
ųrėti reikalas, tai jau

Mato šv@g.

<aip apgailėtina!
visais laikais taip ir

- iekvienas iš tų asme- 
Vaihjh kvienas žmogus ilgi- 

aus balso
draugiško žvilgsnio

kito as-

šiltesnio
paspaudimo antrojo

kūs kasdieniniai darbeliai, 
padaryti kitiems, mus tam
priau riša vieną prie kitos. 
Gerus darbus darykime ne 
dėl išrokavimo, bet todėl, 
kad mylime savo artimą, my
lime žmones.

Aišku, ne už kiekvieną 
darbelį susilauksime atsily
ginimo, to ir nesitikėkime. 
Pats padarytas žmoniškas 
žingsnis turi mums nešti 
džiaugsmo, jei jis daromas 
nuoširdumo šviesoje.

TIKRAS ATSITIKIMAS
Šia proga papasakosiu vie

ną atsitikimą iš praeitojo 
Didžiojo Karo laikų.

Vienoje, didesnėje miesto

Puikios, sese, tavo gėlės, 
Jos — užburta paslaptis. 
Jos kaip mintys—svajonėlės 
Židės nerimo naktis.
Ryto maldą šnabžda žemė, 
Lenkias girios ir kalnai, 
Spindi širdys, džiaugsmą se- 

(mia
Ten kur gėlės, kaip sapnai.
Skrieja per laukus šešėliai, 
Slenka tyliai ilgesys,
Širdies skausmą, kančią vėlei 
Gėlės, Sese, užgesys.
Skuba poilsin dienelė — 
Nebus saulės spindulių, 
Kai pajusi širdį gelia, 
Prasijuoki tarp gėlių.
Saulės žibintus užgesę — 
Tūli kalnai, kaip naktis. 
Skaisčios gėlės tau yr’ Sesė— 
Laimė, džiaugsmas ir viltis.

Bet čia kiekvienai moti- 
reikia tris kartus šūkte

rėti: PAVYZDYS! PAVYZ
DYS! PAVYZDYS! Be pa
vyzdžio čia nieko neįveiksi. 
Visi žinome tai iš savo pri
tyrimo, kad betvarkės moti
nos beveik visuomet betvar
kiai vaikai. Tvarka ir netvar
ka dažniausiai eina
mis. Tai geriausiai parodo, 
kad svarbiausia čia pavyz
dys. Jei namie visados tvar
ku, gražu, tai vaikas iš pat 
mažens įpranta į tai ir ne- 

Tuo tvarka nemaloniai jį užgau-

nai

šeimo-

ja. ik tave supančių žmo-
jųbusEi enimas yra labai įvai- gatvėje buvo susispietę keli 

. Inai mainosi kaip dei- prekybininkai. Vokiečių ka- 
' Raute 

įgerbė karius riusM 
jjo 20 d. lietuvių atle- parap - 
is pagerbė karinome- 
jusius lietuvius. 8:30 ’ 
e atnašautos mišios 
vius karius (ta pačia 
a buvo mišios ir rug- 
Ld.). Atletų klubo na- 
0 iškeltos vėliavos, į- 
estrada, grojo orkes- 
ivo daug kalbėtojų, 
minia išbuvo 3 valan- 
ale lietuviškai ir ang- 
kalbėjo kun. Dr. L.

timore, Md.
Minčių Žiupsnelis

čiosiit
davinieš . ~ ,.
New fc )a-ties ilgisi, to paties pasakoti gyventojams
kaipo jį :as pačias ’

Pasaulyje būtų daug 
riau gyventi, jei žmonės 
pusiau tiek rūpintųsi 
dvasia, kiek rūpinasi 
kūnu. Ir daugeliui žmonių
būtų kur kas smagiau žemė
je, jei jų sieloje būtų dau
giau tvarkos ir drausmės.

Foersteris.

ge- 
nors 
savo 
savo

darbai ii:
aaiirte

s kančias
.. greit nebejausi jo- kias gyvenimo dienas jų oku- siomis. Neteko man matyti, 

švaros ir santykių pa- pači jos junge. Didžiulė dau- kaip jų tėvai bėgo, kaip dali- 
s bus visai lengvas guma gyventojų, susigriebę jo visas prekes kaimynams,

I gal tavo kaimynė 
nėtosdfl" į išdidi atrodo, pasi- 

nežinai, kad tokia 
pergy-

bštumoA
yra pas: id jos daug
dų, MaiL i užsidarius nuo ki-

lis; jis kvietė motinas išdidumu, nes ne vie- 
. ! Gidikite r

zauskiei- Idus.
nė-t
110 v, fe 
Jukniete 
kienė-!

n kalbėti rožančių už 
tinusi Kiekviena kario 
i gavo po šilkinę vėlia-

uvių karių pagerbimas 
.i pavyko. Garbė atle- 
įbui. Rugsėjo 26 d. ka- 205 v.J 
įgerbimas bus trylikta- moteni 
oke, Glyndon Avė., čia 
a. visi gyventojai, bet 
įmoje lietuviai.

gsėjo 17 d. mirė Petras 
lis, senas parapijietis,

tai jis įpranta į netvarką ir 
ji jau nebėra skaudi jo a- 
kims.

Drauge su pavyzdžiu turi 
eiti pratinimas prie tvarkos. 
Tai pradėkite anksti, nelauk
damos kol vaikas supras tvar 
koš gražumą ir naudą. Iš 
pradžios liepkite jam tvar
kiai laikyti jo paties daiktus. 
Žiūrėkite, kad vakare jis 
gražiai sudėtų savo žaislus 
ir drabužius, o pradėjęs mo
kytis — knygas ir sąsiuvi
nius.

Duokite jam kokią vietelę 
daiktams sudėti ir žiūrėkite, 
kad ten visuomet viešpatau
tų tvarka, kad viskas būtų 
gražiai sudėta. Vaikui paū
gėjus, duokite jam daugiau 
laisvės tvarkytis pagal jo pa
ties skonį ir norą, retkar
čiais jam patardamos ir pa- 
ragindamos.

Visur kitur namie turi bū
ti motinos nustatytoji tvar
ka ir vaikas turi dėti daik
tus ten, kur buvo motinos 
padėta. Jei jis padarys ne
tvarką, jis visuomet pats tu
ri ją pašalinti. Liepkite jam 
padėti palaikyti tvarką na
mie: iššluoti kambarį, nuš 
luostyti dulkes, žiūrėti, kad

Protas kaip žibintuvas ga
li parodyti tikusius kelionei 
ir netikusius f^Venimo ke
lionei kelius, v^^hegali jais 
nei eiti, nei vesAE7."’Eiti galime 
tik dirbant, kūiramuoju tobu 
Įėjimo keliu.

VI. Putvys.

šiokią tokią mantą, trauke iš bet aš mačiau dar labiau jau- 
Lietuvos Rusijos gilumon. dinančią sceną.
Kiti gi nešdinosi su šeimomis pirmomis jų atvykimo die- 
į miškus, į kaimus, nes lik- nomis viena šeima pasikvie- 
tis mieste, kur gąli įvykti su- tė visas mergaites pietums. 

Drauge buvo keletas svečių. 
Gražioje nuotaikoje praėjo 
pietūs, po kurių namų šeimi
ninkė padarė pastabą, kad 
jos valgė kai kurius patieka
lus, pagamintus dar iš tų pa
čių produktų, kuriuos jų tė
vai jiems padovanojo išvyk
dami iš tos vietos. Priminė, 
kad anuo metu jiems toji pa
rama buvo labai reikalinga, 
nors jie niekam nesiskųsda- 
vę. Dabar, ačiū Dievui, prasi
gyveno ir kiek galės josioms 
padės. Ir su šiais žodžiais vi-| 
sų penkių mergaičių 1 
pasirodė didžiulės ašaros . . . 
Susigriaudino ir visi kiti. Ką 
jos tada jautė ir pergyveno, 
suprantame kiekviena.

Patys Gūbriai nesulaukė 
to džiaugsmo, kurį teikė visų 
kaimynų dėkingumas, įverti
nimas jų kuklaus, širdingo 
pasielgimo. Bet kiek gilaus 
ir neužmirštamo pergyveni
mo, kiek paramos susilaukė 
jų dukrelės! šis jų tėvelių 
žingsnis ir žmonių parody
tas nuoširdumas liko įam
žintas jų sieloje. Ir tas įam- mą, norą ką nors tai smar- 
žintas jausmas, kaip gilios kaus nuveikti. Ar tame re- 
įūros banga, kada nors išsi- cepte aš galiu to tikėtis? 
lies, paskantins ir jas pačias 
gyvenime nepamiršti artimo.

Tai tik vienintelis gyveni
mo pavyzdys iš tų tūkstan
čių, kurie vyksta žmonijos 
gyvenime.

Mylėti artimą visa savo 
širdimi, mokėti pažinti arti
mo silpnybes ir į jas nekrei
pti dėmesio, tai yra geriau
sia apdrauda prieš vienišas 
ir senatvės dienas. Jei tau iš- 
tikrųjų rūpi kas atsitiks su 
artimu, nuoširdžiai skubėsi 
jam į pagalba, tikrai nebū
si vieniša, neteks tau liūdėti 
ir nusiskusti, kad žmonės 
šalti ir žiaurūs. Visi malo
nūs žodžiai, šilta šypsena, į- kos, kuri padėtų gyvenimo 
domavimasis, kuri tu laisvai klampynes išbristi — viską 
sėji aplink, grįš atgal pas ta- tikrai turėsi. Kiek kartų pa
ve. Kai tau reikės draugės— darysi artimui gero, negai
li bus šalia tavęs, kai reikės vodama apie atsilyginimus, 
pagalbos — tu įą turėsi; jei tiek kartu 
tau prireiks peties — pavar- mingesnės 
srus atsiremti, nosinės savo mo dienos, 
ašaroms nusišluostyti, ran-

Pirmomis jų atvykimo die-

Laimutė.

linksmenės ir lai
bus tavo gyveni-

2
2
4
2

Kartais atrodo, kad teori
jos tai vien tušti žodžiai. Bet 
pagaliau ateina laikas, kada 
visi argumentai priima šū
vio ar giljotinos išvaizdą.

Lūpoms pasaulis yra labai 
saldus, bet tampa kartus, 
kai reikia nuryti jo saldumą.

as 
tą

Netiesa kartais laimi, bet 
savo nelaimei, o tiesa ir pra
laimėjusi garbinga.

nie- 
lai-

tų 
ap-

ko- 
šei- 
tu- 
pu- 
ge-

šei- 
buvo 
teko 
mai-

Ras sąskaitoje
Ligonis: — Daktare, 

norėčiau, kad man 
tum tokius vaistus,
manyje sukeltų įsikarščiavi-

aš 
išrašy- 

kurie

Saulėleidis horizonte tęsia- 
akyse dešimt minutų; gi moters 

širdyje — dešimt metų.

įvylimas buvo jai la-

Urios nuolatinis juo- 
, darosi tau perdaug 
- o tikrumoje, tik- 
jį drąsiai slepia 
rią naštą savo 
kviena iš mūsų 
as ir blogąsias 
ėjimas įžiūrėti

tu yra tikras pamy- 
to asmens. Žmonės 
au visai kitokioje 
kada tu atjausidelis i

darbai)*' 
gūžint! 
yraįvas

ulinio kar metu Bobe- įį™pluPrasi .Ite pačių, jau-
• i -i ? zxi_*_____ _ “Vmafvai iii riQQiplo*i-

luvo persikėlę į Chicagą, §į 
ėl grįžo į Baltimorę. At- sį 
stiprus žmogus, susirgo 

a vidurių liga ir po ope- 
os mirė. P. Bobelis dau- 
ii buvo pažįstamas, tad 
tug gėlių buvo atsiųsta ir 
Mišioms daug gėlių auko-

sišaudymai, buvo perdaug 
pavojinga.

Minėtos gatvės krautuvi
ninkai veik visi ruošėsi bėg
ti Rusijon. Taip pat galvojo 
ir vienas, labai gero būdo, 
smulkių prekių krautuvinin
kas Gūbrys. Kaimynai jį per
spėjo, kad jam su didele šei
ma su penkiomis mažomis 
mergaitėmis — bus daug var 
go kelionėje. Bet jo ir žmo
nos nusprendimas bėgti bu
vo stipresnis už perspėjimus.

Kada karas baigsis ir ka
da jiems teks ar neteks su
grįžti, niekas nežinojo. Su 
savimi visi pabėgėliai galėjo 
imtis tiek daiktų, kiek galė
jo panešti, nes vagonai buvo 
perpildyti. Taigi viską, ju- 
domą ir nejudomą turtą tu
rėjo palikti vietoje. Griebėsi 
visi krautuvininkai užkalinė
ti savo krautuvių langus, sti
priomis spynomis rakinti du
ris. Nors ir prašė kitų, lie
kančiųjų, pasaugoti, bet 
kas nerizikavo tokiais 
kais rimtai apsiimti.

Šypsojosi Gūbrys iš 
krautuvininku bandymo 
saugoti savo prekes, mantą. 
Juk ir plėšikai ir atėję vo
kiečiai mokės lengvai nuim
ti užraktus, pasidalins vis
ką, išnešios, nes nei vienas 
savininku nelieka vietoje. 
Gūbrys gerai žinodamas tos 
apylinkės gyventojus, žino
jo, kas iš ju bėgs, kas liks 
vietoje, kas slėptis miškuose 
nutaręs. Greitomis išdalijo 
visas savo krautuvės prekes 
nemokamai, ypač toms 
moms, kurioms visados 
trūkumas. Vieniems 
maišas miltu, kitiems 
šas kruopų, dar kitiems žir
niai ir kitos prekės. Taip pat 
ir savo menką mantą išdali
jo, kam jos labiausiai reikė
jo. Pats pasiėmęs žmoną ir 
vaikus drausre su kitais pa
bėgėliais iškeliavo Rusijos 
gilumon.

Užėjus vokiečiams, apri
mus šūviams, susitvarkė ir 
miesto gyventojų gyveni
mas. žmonės pamatę, kad

SEIMININKĖMS
Sūrio kotletai

1 puodukas bulvių košės,
1 puodukas tarkuoto sūrio,
1/2 puoduko virtų pupelių, 

sumaltų.
2 šaukštukai tarkuotos 

morkos.
Druskos, pipirų ir kitų 

prieskonių, pagal skonį. Vis
ką gerai išmaišius, daryti 
mažus kotletėlius ir kepti 

; karštuose taukuose iki pa
raus. Duoti į stalą su svies
tu arba iš grybų padarytu 
sosu.

Kepti kiaušiniai
% šaukštuko druskos,
1 svogūnas, sukapotas,
2 puodukai pamidorų, iš 

dėžučių.
4 šaukštai tirpyto sviesto 

ar kitų riebalų,
šaukštai miltų,
puodukai virtų ryžių, 
kiaušiniai,
šaukštai tarkuoto sūrio,

i/2 puoduko duonos trupi
nių.

‘rmatysi jų pasielgi- 
astis.
na iš mūsų apgaile- 

kenčiančius Kini- 
tojus, pavergtų tau 
es, apsiašarojame 
nčių gyvybių šiame 

tarpu liekame šal- 
epajudinamos, kai 
įstama paprašo ko- 
įmos, naujai atsikė- 
ynė nori, kad nors 

TW|i pasaugotumet jos 
, kol ji nuvažiuos 
reikalais į miestą, 
ta ir teikimas pa- 
a platus dalvkas: 
ne tik rūpiuosius, 
reikalavimus, bet 
mažus, smulkes- 

šiandien kuri nors 
ingą pagalbos, tai 
kad jau tau nie- 

nereikės. Jei ne to- 
oje formoje, su lai- 
iai arba tavo šei- 
s prašyti ko nors

si swoc 
gieda fe 
sekinate: 
Jenkdit 
Josite 
ti prog: 
pageri:

Irė antras lietuvis Juo- 
Drąsutis, kilęs iš Žemai- 
s. Priklausė airiu šv. Pe- 
parapijai, tad iš ten ir 

lidotas. Dau^

uani£' 
turiiife

rimais

’ereitą savaitę nepapras- 
buvo šilta — vis iki 90 

įsnių; dideliais lašais pra 
tą traukė iš žmonių dirb- 
rėse, net bažnyčioje nau- 
fenų nupirkta, bet sekma- 
*nį po pietų pakilo vėjas ir ga M 
urną išvaikė.
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Siuvėjai geriau pradeda tayV 
rbti, bet visur daug karei- 
škų žiponėliu, kurie sūn
au dirbami. Siuvėjai nepa- 
nkinti, kad ant pirštu pūs- 
s susitrina, o kaina už dar-mer^, 
1 maža. Jaunesni gauna su 222 S 
idesniu pelnu darbo, ose-N.I 
esnieji priversti sunkiai 
argti.

Duonos trupinius sumai
šyti su sviestu. Sviestas rei
kia ištirpyti. Svogūnus, dru
ską ir pamidorus pavirti 10 
minučių. Perkošti. Sumai
šius sviestą su miltais var
toti sutirštinimui perkoštų 
pamidorų. Indo dugne išly
ginti virti ryžiai. Ant ryžių 
atsargiai išleisti kiaušinius, 
saugant, kad tryniai neišsi- 
leistų. Palengva ant kiauši
nių užpilti paruoštus ir su
tirpintus pamidorus. Ant pa
midorų užbarstyti tarkuotas 
sūris ir sviestuoti duonos 
trupiniai. Kepti pečiuje kol 
kiaušiniai iškeps.

Daktaras: — Ne. Tą visą 
rasite sąskaitoje, kurią gau
site neužilgo.

Praktikavo
Mokytoja: — Jonuk, 

noriu, kad tu išmoktum 
sakinį: „Visad yra lengviau 
duoti negu gauti”.

Jonukas: — Aš jau moku, 
nes mano tėvas jau nuo se
niai tai praktikavo.

Mokytoja: — Tai labai 
gražu. Kuo tavo tėvelis už
siima?

Jonukas: — Jis yra kum
štininkas, panelė mokytoja.

karštos arbatos, pieno ar 
karšto vandens stiklas. Ko
joms vilnonės kojinaitės 
daug geriau, negu karšto van 
dens pūslės ar elektrinės pa
galvėlės.

Virškinimo sistemai kiek 
susilpnėjus, trukdosi ir mie
gas. Taip pat sunkiai prival
gius darosi sunku užmigti. 
Tada prieš gulsiant reikia iš
gerti karšto vandens stiklas.

Žiemos metu labai svarbu 
turėti šiltas užklodes. Kai 
lovoj reikia drebėti nuo šal
čio, tada ir miegas neima. 
Iš kitos pusės, perdaug šil
tai užsiklojus miegant jauti, 
lyg jau oro trūksta. Tada rei
kia užklodes numesti nors 
trumpai valandėlei.

Jei gerai jauties ir vis ne
miga kankina, gerai pastudi
juoki, ar neperdaug kuo nors 
rūpinies. Atitinkamai to sau-

uri iš pažįstamu 
u pasidaro nema- 

(^į.' lereikia, jau smerk- 
i. Pagvrusi ja už 

vykusi darbą, pa
jos širdyje susi
te simpatijos. Ka- 
namus pasikviesi 
niekas nebekvie- 

au pamiršta jos 
teteiksi džiaugsmo 
prislėgtai, vieni- 
ei naujai atvvku- 
ęsi susipažinti su 
liais ir pažįsta-

J. K. ' 
ate57

Brooklvno vyskupija nu- 
irko buvusio Brooklvno 
rez. Ingersoll rezidenciją, * 
80 Clinton Ave., kur bustard 
įerkraustvta aklieji gyven-m^: 
ojai iš 107 Greene Ave. An-ną. 

na$Hali.

dės^ 
visi: -

Sūrio kotlietai ir kepti 
kiaušiniai puikiai pavaduoja 
mėsos patiekalus. Kada turė
sime nustatytas mėsos por
cijas, reikės vis daugiau ir 
daugiau gaminti valgius, ku
rie galėtų mėsą pavaduoti. 
Tad jau iš anksto verta su
sipažinti su tais receptais, 
kurie nereikalauja mėsos.



REIŠKIA UŽUOJAUTOS100 METŲ SUKAKTIS

Dėl Jurgio Pranckūno mir
ties, jo dukroms ir žentui 
adv. K. čeledinui reiškiu gi
lios užuojautos.

Kazys Vidikauskas.
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PAS SODALIEČIŲ VADĄ 
KUN. SAL. MAŽEIKĄ

„Amerikos” koresponden
tas, žinodamas, kad lietuvių 
visuomenei būtų labai nau
dinga plačiau susipažinti su 
lietuvaičių sodaliečių veiki
mu, pasikalbėjo su Philadel
phijos ir apylinkės sodalie
čių generaliniu organizato
rium..

— Kaip gimė mintis jungti 
lietuvaičių sodaliečių veiki
mą ir organizuoti suvažiavi
mą bei Kongresą?

— Kitų lietuvių apylinkių 
sodalės jau seniau bendradar 
biauja, yra susivienijusios, 
daro konferencijas, kongre
sus ir tt. Mūsų apylinkei tą 
mintį iškėlė vietiniame Ku
nigų Vienybės susirinkime 
kun. I. Valančiūnas. Visi pri
tarė, o man teko garbė ir lai
mė būti pirmuoju „vadu”, 
jei taip norite mane tituluo
ti.

— Jai tas vardas netiktų, 
tai galėtumėm vadinti Soda
lių karaliumi, nes nešioji di
dų karališką Saliamono var-

— Mano vardas ne kartą 
mane įvelia į sunkumus. Tu
riu ir dabar jų. Mat nelengva 
būti „karaliumi”, kai tavęs 
niekas nebijo ir bijoti nema
no. štai kad ir sodalės — ne
paiso ir tiek saliamoniškos 
išminties ir man suteiktos 
galybės. Siuntinėji laiškus, 
special delivery, telegramas, 
o atsakymo nesulauki ir ga
na; ir daryk, ką nedarąs! 
Laiko trumpa, o kai kuriems 
visiškai jo,užtęnka ir nė kiek 
nesiskubina, norš^itu žmogus 
ir galvą prarastuinSbeskubė- 
damas. Kai jau taip nesiseka,

LIETUVIS GRABORIUS
Lalsniuotas Penna ir New Jersey 

valstijose

tai pats apsilankau ir pasa
kau, ko noriu, kitus ir per te
lefoną pasigaunu ir išdėstau 
savo reikalavimus.

— Bet, pagaliau, rodos, 
laimėjai, ir sodalės turės sa
vo kongresą —

— Ruošiamės ir mėginsi
me, nors koks bus pasiseki
mas — nežinome. Kongresui 
vieta parinkta šv. Kazimiero 
parapija, kuri yra motina vi
sų kitų parapijų Philadelphi
joj. Kongresas bus spalių m. 
11 dieną. Mat, spalių mėnuo 
yra paskirtas Marijos gar
bei, o 11 diena yra Marijos 
Motinystės šventė. Todėl so- 
dalėms, kaip tik ir tinka tas 
mėnuo ir ta diena. Pradžia 2 
vai. pp.

— Iš kokių vietų dalyvaus 
ir kiek kongresančių suva
žiuos? Ar pasieksite 500?

— Dalyvaus šių parapijų 
sodalės: šv. Kazimiero, šv. 
Jurgio, šv. Andriejaus (Phi- 
la), šv. Mykolo — Easton, 
Pa., Aušros Vartų, — Ches
ter, Pa. ir Studentės iš Vilos 
Marie Joseph Villa, New
town, Pa. Taip pat laukiama 
ir iš šv. Jurgio parapijos, 
Camden, N. J. Tikslų skaičių 
sunku įspėti. 500 mūsų idea
las. Kiek pavyks sukviesti 
pirmą kartą, nežinome, bet 
manome, kad susidarys keli 
šimtai narių su viešniomis ir 
svečiais. Bet ne skaičius, o 
dvasia ir darbai padarys kon 
gresą sėkmingu.

— Minėjote kongreso dva
sią ir darbus ir tad įdomu ži
noti, kas projektuojama kon
greso metu nuveikti ?

— Kongreso tikslas dvejo
pas: pirma, jungtinėmis jė
gomis ir sėkmingai įprasti 
pagerbti Sodalių Karalienę 
Švč. Paną Mariją; antra, duo 
ti narėms pasimokyti iš sa
vo draugių veikimo, arčiau 
susipažinti, gauti naujų min
čių savo veikimui pagyvin
ti. Todėl programoj ir numa
tyta ištikimybės ir meilės pa
reiškimas Švč. Marijai ben
dra malda, giesme, procesijo-

Matas Zujus,
„Garso” redaktorius, 

mis dienomis sulaukęs 50 me
tų sukakties, šios, sukakties 
proga, p. M. Zujaus draugai 
ir gerbėjai Philadelphijoje, 
su Kaz. • Vidikausku prieš- 
kyje, siunčia jam nuošir
džiausius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus.

šio-

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

IV ILL
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA

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

ANTANAS DŽEKAS 
8619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

mis, paskaitomis ir kitokiais 
būdais. Sodalės pasimels, su
sipažins, atsigaivins, susi
jungs didesniems ir tolimes
niems darbams, nes panašūs 
kongresai numatyti ir ateity 
daryti.

— Kas vykdys programą?
—Plačią ir įvairią prog

ramą atliks^sodalių direkto
riai, kunigai, seserys, prefek
tai ir pačios sodalietės. Mū
sų kongreso programoj turė
sime žymių svečių kalbėtojų. 
Čia kalbės kun. Em. Paukš
tys, viena sesuo kazimierie- 
tė, panelė Teklė Balčiūnaitė 
ir k. Pamokslą pasakys mis. 
jėzuitas kun. Kidykas. Prog
ramą paįvairins giesmės, so- 

,lo, vaidinimai, pranešimai, 
diskusijos, demonstracijos. 
Be to, bus parodyta šv. Kazi
miero parapijos sodalių šių 
metų Marijos Vainikavimo 
procesijos spalvota filmą. 
Kongresą užbaigsime pamal
domis ir švč. Sakramento pa
laiminimu.

— Kaip ruošiatės tam tik
slui?

— Vartojom visus būdus 
ir visas priemones, kad tik 
geriau pasirengtumėm. Mums 

; tarnavo laiškai, lankymai, 
radijas, korespondencijos, 
skelbimai bažnyčiose. Gal 
sunkiausia darbų našta užgu 
lė ant šv. Kazimiero sodalių 
pečių. Kaip jos veikia ir ruo
šiasi, gal sužinosim vėliau.

Rasa.

EMILUOS GROŽIO SALONAS
SODALIEČIŲ KONGRESAS
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Villanovo kolegija šventė 
100 metų sukaktį šį sekma
dienį, rugsėjo 20 d. Iškilmin
gas šv. Mišias celebravo J. E. 
kardinolas Dougherty. Iškil
mėse dalyvavo 10 vyskupų ir 
100 atstovų iš visų vienuoli
jų. Per mišias buvo skambi
namas istoriškas 
kurs kadaise buvo 
Liberty Bell.

Villanova žinoma
viams, nes ten mokosi 
lietuviai studentai, daug se
serų vienuolių lanko.

Telšių Pliumpio
Marnastys

;TOS Ž1

MOKINIAI LAVINASI

varpas, 
pakeitęs

ir lietu- 
keli

MIRĖ PRANSKŪNAS

Rugsėjo 22 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse iškilmingai palai
dotas Jurgis Pranskūnas, ži
nomas lietuvis veikėjas, 
ras katalikas. Daugiau 
parašyta vėliau.

25.000 mokinių iš Philadel- 
phijos pradėjo mokytis būti 
civiliniais ryšininkais — me
ssengers. Savanoriai ateis iš 
16 high schools, 4 amatų mo
kyklų ir 14 parapinių mokyk
lų. Jie bus išmokyti padėti 
ginti namus orinio užpuoli
mo metu, pranešti kur reiks, 
kai negalės pasiekti telefonu 
ir kitokiu būdu.

VAGIA KORTELES

NUČIUPO LIZDUS

ge- 
bus

South Philadelphia išnai
kinti du dideli nelegalaus al
koholio pardavinėjimo liz
dai. Jie pardavinėdavo gėri
mus slaptai, nemokėdavo ta
ksų ir užsiimdavo kitokiais 
negražiais darbeliais. Apkal
tinta keliolika asmenų iš So. 
Philadelphia, ir Camden,

Už pirkimą vogtų gasolino 
knygelių suimtas James Wie- 
man; pasodintas kalėjimai!. 
Tai 15-tas toks areštas. Iš vi
so tokių knygelių buvo pavo
gta 2.500.

VYČIŲ VEIKLA

J.

N.

VEDYBOS

Jackus apsivedė su Tek
le šalnoriene. Liudininkais 
buvo jaunojo sūnus ir jauno
sios duktė. Sutuokė kleb. ku
nigas Valančiūnas.

IŠKĖLĖ VĖLIAVĄ

ka-Rugsėjo mėn. 20 d. 
riams vėliavą iškėlė lietuvių 
kolonijoj Point Breeze. Iš tos 
apylinkės lietuvių labai daug 
tarnauja kariuomenėj; jie 
dabar bus pagerbti vėliava.

KOPŪSTŲ BALIUS

Kurie dalyvavo kopūstų 
baliuje, tie patenkinti, kad 
gavo taip gardžiai pavalgyti 
ir galėjo pasilinksminti už tą 
patį bilietą. Bet gaila, kad 
nelabai gausiai atsilankė ir 
parėmė savo parapijos reika
lus. Jaunimas galėjo smagiai 
pašokti lietuviškus ir kito
kius šokius, kuriem grojo lie
tuvių orkestras p. šapronio 
vedamas. Baliui pirmininka
vo J. Navickas.

APDOVANOJO

ap-Gaisrininkas Williard 
dovanotas už didvyriškumą: 
jis sučiupo plėšiką ir jį nu
ginklavo. Jis pats pirma bu
vo boksininkas, aukštas ir 
stiprus vyras, todėl lengvai 
nugalėjo priešą. $200 dovaną 
paskyrė Philadelphijos „In
quirer”. Jis pavadintas ame
rikiečiu drąsuolių dvasios 
simboliu.

L. Vyčių 3 kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo 27 d. 
Kuopa neskaitlinga, bet tie, 
kurie yra nariais, tai pasiry
žę dirbti. Taip ir reikia. Vy
tis K. Margevičius ’ išeina į 
kariuomenę. Jau antras 
lis vytis kariuomenėj e.

NAUJI KARIAI

bro-

EdMykolas Burokas ir 
vardas Kundrotas išeina ka
riuomenėn. Abu pasižymėję 
sportininkai ir choristai. Lin 
ketina ir kariuomenėj pasi
žymėti ir laimėti medalių 
aukštų kariškų laipsnių!

KARIAMS VĖLIAVA

ir

Rugsėjo 17 d. arti Lietuvių 
Muzikalinės salės iškelta ka
riams pagerbti vėliava—Ser
vice Flag. Iškilmių progra
moje dalyvavo ir vietinis šv. 
Jurgio par. benas. Kun. Jer. 
Bagdonas pasakė puikią pra
kalbą. W. Sanders savo ilgo
je ir labai gražioje prakalbo
je pažymėjo, kad Amerika 
kariauja ir už Lietuvos lais
vę.

Iš šios apylinkės karinome 
nėję tarnauja du lietuviai — 
Norbertas Usevičius ir My
kolas Bigenis.

S. Gr.

NAUJAS PIRMININKAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plauku spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Pirmutinis Philadelphijos 
ir apylinkės sodaliečių kon
gresas įvyks sekmadienį, spa 
lių (Oct.) 11 d., šv. Kazimie
ro mokyklos salėje, 331 Earp 
St., Philadelphia, Pa.

2 vai. po pietų atidarymas 
— posėdžiai (tarpe kalbų 
bus įvairi programa).

£>o posėdžių bus Palaimi
nimas Švč. Sakramentu 
Kazimiero bažnvčioje.

6 vai. užkandžiai.
Sodalietės iš šv. Andrie

jaus, šv. Jurgio, šv. Kazimie
ro parapijų Philadelphijoj, 
taipgi, Chesterio, Camden, 
N. J., Easton ir Villa Juoza
po Marijos yra kviečiamos 
dalyvauti šiame Kongrese.

Posėdžiuose kviečiame da
lyvauti sodaliečių draugus, 
pažįstamus ir visus, nes vi
siems bus ko pasiklausyti.

Šv. Kazimiero Par. 
Sodalietės.

ADATA ŠIRDYJE

Adata įlindo į vienos mer
gaitės širdį, ji dabar juda 
širdies raumenyse ir dakta
rai negali lengvai padaryti 
operacijos. Bet dar mėgins 
mergaitės gvvybę išgelbėti ir 
padaryti taip rimtą operaci
ją.

sv.
NEGAVO PIENO

35,000 West Philadelphia 
šeimvnu negavo pieno, kai su 
streikavo pieno išvežioto! ai 
iš Supplee-Wills-Jones Milk 
Co. Bet dabar jau vėl susi
tvarko.

UŽMUŠĖ ELEKTRA

Kelias j pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Tureki- 
me jų, kiek tik galime.

Požeminio traukinio elekt
ra užmušo žmogų įgriuvusi 
tarp bėgiu, kuriais teka ele
ktra. Gvdvtojai pasakė, kad 
jis buvo užmuštas staigiai. 
Tai ivvko rugsėjo mėn. 18 d. 
3 vai. rvto. Penki žmonės 
matė, kaip tas atsitiko.

„Motinėlės”, moksleiviams 
šelpti dr-jos, nauju pirmi
ninku šiemet išrinktas kun. 
Ignacas Valančiūnas, šv. Ka
zimiero par. klebonas, o vice- 
pirm. — kun. J. čepukaitis. 
Garbė Philadelphijai!

Tenka palinkėti naujai 
„Motinėlės” valdybai gra
žiausio pasisekimo mokslei
vių rėmime. Patartina, kad 
„Motinėlės” nariais taptų 
mūsų draugijos ir atskiri as
mens. „Motinėlė” dirba šven
tą labdarybės darbą.

Balandėlis.

Naujausias diplomatinis 
šio karo anekdotas esąs 
toks:

Bolševikai reikalauja ang
lus uždaryti Baltijos valsty
bių atstovybes Londone, bet 
anglai vis tai atidėlioja ir 
kartu nenori ir su sovietais 
santykių gadinti.

Sovietų ambasadorius veik 
kas mėnesį gauna Londono 
užsienių atstovybių diploma
tinį listą, o ten vis parašyta: 
,.Lithuanian Legation, Lat
vian Legation, Estonian Le
gation etc.”

Vieną dieną baisiai įkai
tęs ambasadorius nudrožė 
pas Edeną ir pasako:

— Ar mes draugai, ar prie
šai? Su Hitleriu kai susita
rėm, tai tas tuojau atstovy
bes panaikino ne tik Berlyne, 
bet ir Romoje..

— Ar Tamsta patenkintas 
Sovietų susitarimu su Hitle
riu — paklausė Edenas.

— Bet kam dabar apie tai 
kalbėti.

— Pilnai sutinku: kam da
bar apie tai kalbėti? . .

Po to diplomatinė lista 
nebebuvo leidžiama. Sov. 
ambasadorius galėjo ramiai 
sau miegoti, o Edenas paten
kintas, nes galėjo taupyt po
pierių, kurio pirtrūko, kaip 
tai oficialiai paaiškinta. Pa
galiau, po kelių mėnesių su
sidarius popieriaus atsargai, 
vėl išleido diplomatinį listą, 
bet vis tik popieriaus nebu
vo tiek sutaupyta, kad jo už
tektu į tą listą įtraukti ir 
Baltijos atsovybes.

Tada, esą, Balutis nuėjęs 
pas Edeną ir sakąs:

— Kodėl mane ir du kole
gas išbraukėt?

— Visai ne. mes Jūsų ne- 
išbraukėm, tik pažiūrėkit 
gerai.

— Taip, bet mes įrašyti ne 
toj vietoj kaip visuomet, o 
gale.

— Tai, mat, buvome po
pieriaus pritrūkę ir kurį lai
ką nė paties listo nebeleido- 
me.

— Tai, vadinas, vis buvo 
išbraukti . . .

— Maždaug taip. O dabar, 
kai sutaupėme, tai vėl visus 
surašėme, bet dėl popieriaus 
stokos jus perkėlėm į galą.

— Tai kokia dabar mūsų 
padėtis — klausia Balutis.

— Tokia kaip ir seniau — 
atsako Edenas.

— O kokia bus ateityje? 
— vėl klausia Balutis.

— Tas priklausys nuo po
pieriaus ištekliu, o popie
riaus ištekliai priklauso nuo 
karo eigos . . .

į — Vadinas, mūsų likimas 
kvbo ant paskutinio pusla
pio — užbaigė Balutis.

pora tokių straipsnių, o 
lietuviai kai vienas bal 
už Dragūną — Drake. -

Mizara Nelaisvėje . r 
„ . . . turėtume visą mūši 
tuvišką spaudą panage 
ir taisyti, iki dar ne vi 
Vadinas, Mizara šneka,; 
ir jis būtų lietuviški sūne-
spaudos žmogus. Kad į u’ 
kur paraliai paimtų! Jis 
iki šiol nuduoda nežinąs] 
Nelaisvė ir Vilnis yra I 
tomą maskoliška spaud|.0iAITĖS 
ne lietuviška ir ne ameij^, 
niška . .

, Jidvygai _ A-

^inskn šeima.

hrkietės par. 
k L. L, soda- 
įpijos jaunuo- 
Ls siunčia kas 

įas dovanas 
k kartu: 
& (10 pake
ly saldainių, 
Lalu, kramto- 
I jakelį, svarą 
p. knygutę, 
h. skutimuisi 
L pastos, puo-

Gerb. Redaktoriau. I
Didžiai dėkoju, kad I 

prisiuntėt iškarpą iš k< 
nistų laikraščio Chica; 
Ten rašoma neva pasl 
dėl mano straipsnelio' i 
28 d. „Amerikoje”, Balt 
rėš skyriuje „Rožančius 
Lietuvą”. Komunistų k _ 
pondentas, nežinodamasjuil^- »Tab- 
aš esu darbininkas, i 
mane pavadinti kunigd 
vadino jagamasteliu, nei 
skiltis prirašė, norėdą 
pažeminti Rožančių.

Katalikai gerai supn 
vertingumą šv. Rožanč] 
nes kiekviena Paslaptis c 
šv. Rašto minčių atskleidę 
Katalikai darbininkai r 
džiaugsmu prisideda prie 
bėjimo milijono dalių už i 
tuvą, kad Šv. Bažnyčios 
prieteliai būtų prašalini 
Lietuvos.

Aš esu darbininkas. D: 
susitinku su visokiais 
nyčios neprieteliais, 
tik kokia šventė, ar kat; 
ki reikalai tenka ginti, 
visų kampų dirbtuvės si 
gę jie kaip žąselių pul 
klegena, kiek tik gali jųl 
klės išrėkti! Tad komun 
laikraščio straipsnis i 
man įstabus, tai kasdiej 
atšlijusių nuo Bažnyčios! 

į na.
Girdėjau vieną sykį ii 

jonierių sakant: „Jei y 
šv. Rožančių kalba, tai I 
garas dreba!” Aš tuom tž 
nenorėjau tikėt, bet pi 
kai Brooklyne Apreiš' 
parapijos šv. Vardo vyra 
bėjo Rožančių, tuojau ko 
nistai parašė „Laisvėje”! 
šingą straipsnį. Dabar,] 
pasiūlyta vyrams darbi! 
kams už Lietuva milij! 
dalių šv. Rožančiaus kai .jVJ“ 
ti, „Vilnis” šlykščiai atjf 
pė. Rožančius turi daug' 
šmės. Ne tik pragaras, 
Bažnyčios priešai sudi 
kai jis kalbamas. Jei jie 
kad Rožančius nieko nej 
sti, kam iiem nvkti, kad 
žmonės meldžiasi?

Baltimore, Md.

PARAPIJOS CHORAS

Šv. Kazimiero parapijos 
choras stiprėja. Po vasaros 
atostogų, jau antra savaitė, 
kai Jono Mickūno lavinamas 
ir gerai prižiūrimas, gražiai 
gieda per mišias. Tiesa, daug 
jaunimo pašaukta į kariuo
menę, tad nėra ko stebėtis, 
kad merginos dabar sudaro 
daugumą choro, bet choro 
susirinkimuose vis daugiau 
jaunimo įstoja ir tuomi cho
ras didėja.

Visi gerai žino, kad visur 
dabar yra jaunų vyrų trūku
mas, bet merginos nepasi
duoda ir gražiai gieda.

Nežinau, ar
miestuose toks paprotys ? 
Mūsų parapijoje, kai tik cho
ristė išteka, tai ir iš choro 
išstoja. Dėlko taip daroma? 
Kol šeimoje nėra daug rūpe
sčių, reikėtų ir vedusiems 
priklausyti chore.

Patyręs.

ir kituose

Mūsų 
antradiei 
kalbos ii 
Pamokos 
ir ketvir 
nuo 4 ik 
niais nu< 
Pamokas 
ciškietės 
tų pasin 
kučius s 
kyklą, k 
nuo gati 
lietuvių 
riau sav

nasiSim" laik- 
Vįos Biuletenį, 

krienas jaunuo
li kariuomenėn

Naują Į- 
M, Stebuk
lu su retežėliu, 
b valyti šepe-

Šv. V 
balius į\ 
gėlų Ka: 
Vyrai j s 
mogai, 1 
patenkii 
davinėja

i misų lietuvai- 
ąi remia mūsų

Amžii 
jos bene 
sekmadi 
tu. Nar 
bažnyči; 
mišias; 
Šančius.

RUO1

NARIAMS

lajos New Yor 
J susirinkimas 
liiieių, rugsėjo

į rak., Apreiški-

■plovai ir vei
ki prašomi da-

ifl KURSAI

k Miesto Kolegi- 
pi kursą „Eng- 
pated Foreign- 
soma ir Ameri-

Herbe 
spublikc 
kompan 
Yorko ' 
Sewell 1 
„Ali A 
for Dev 
sudėty 
Komitc

Ali - 
sudaro 
riai, ku 
liškąją 
konų p 
vairiom 
teto ad 
Str., N< 
vių skj 
kambai 
meris ' 
8010, E

Lieti

Įsi pamokos bus
1$ Avė., antradie-

Tdeniais 11— 
: 1:30—3 vai. ir _
M popiet. Va- ninįu ■ 
hbusManhat- WilliaD 
p, 22 St. ir konų j 
|ke„ pirmadie- devintc

TĖVU PRANCIŠKONU
KOLEKCIJOS IR MISI

Amerikos Legijonas sakė
si turis žinių, kad komunis
tu ųartiia neteisėtai išstatė 
savo kandidatus į įvairias 
vietas.

Pasipiktinęs toks Bimba 
Nelaisvėje rašo:

..Tai ko kabinėjasi fašis
tai iš to Legijono? Jie vra 
demokratijos niekintojai ir 
žemintoiai. Jie sušilę dirba 
Penktosios Kolonos darbą”.

Tai. matot, iki ko nueina 
šis nelemtas tinas, 

išvadina 
išvadina 
O kažin, 
reikėtų
toki biauru šmei- 

atsisėsti už

ganizaciia 
ganizaciją 
i a Kolona. 
Bimbai ta 
Ar tik už
žima netektu 
erotu? . .

Jis net 
Penktą- 
Penkta- 

kad tain 
jrodvti ?

vių skv 
paskirt

valstybėje Ko- 0 sekr(
pradėjo veiklą vienė.
P® mokyto- miteto
h viešose moky- 
pmas iš moky- 

- pašalintas —

sa eilė 
būsian

Mah 
Jauja, 
j tų švei< universitetas

Įliejo naujus QuĮe~ 
-rugsėjo 21 d. rektor

- - - - - - - - - tatymi 
i1 administraci- ktadie:Sioux City, Iowa

Kazimiero par., rugsėjo 2 $ A. Vaičiulai- nuo pi 
27 d., T. J.‘ Vaškys.

Philadelphia, Pa. — msT0RYOF 
Kazimiero par., šv. Prari 
kaus novena ir Tretinil^j^, 
vizitacija, rugsėjo 25 — £ 
lių 4 d., T .Justinas Vaši iliustruota,

; ii yra Lietuvių Spa. 
Wo leidinys, ziejujt

Kap 
šuvoje 
jo viei 
man.vizitacija, rugsėjo 25 — i

lių 4 d., T .Justinas Vaši
So. Boston, Mass. —I

Petro par., spalių 5 — 1?
T. Justinas Vaškys ir T.- 
venalis Liauba.

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

New Britain, Conn. —:
Andriejaus par., spalių lč 
20'd. T. Justinas Vaškys!

Kingston, Pa., Švč. Pa
Marijos par., lapkričio 9
15 d., T. Justinas Vašky

Chicago, Ill. — Švč. P< 
lės Marijos Nekalto Pras’ 
jimo par., švč. P. Mar
Nekalto Prasidėjimo nov GEg0§ Rū§1 
ir misijos, lapkr. 29 - gn * __  _
žio 8 d., T. Justinas Vaškj

Chicago, Ill. — šv. I 
žiaus par., gruodžio 13

I d.d., T. Justinas Vaškyi

Nelaisvė išnvlė ilgiausia 
straipsni prieš lietuvi kandi
date i kongresą Dragūną — 
Drake. Matai kas kam rūpi. 
Tei Drake būtu išrinktas i 
Konp-resa. tai jis ten užtartu 
Lietuva nrieš jos skriaudi
kus. Nelaisvė to baisiai bijo, 
nes ii nori, kad T-ietuva būtu 
atiduotą svetimiems.

Reikia pripažinti, kad Ne- T. Juvenalis Liauba. 
laisvė labai puikiai patarna- Pittsburgh, Pa. 
vo kandidatui Dragūnui. Dar į 310 Orchard Street

lakant 50 eg- Į ziejų s 
’f daugiau—30c. landos

11IŲ RAKANDU

' Grand Street,
Tel EVergreen 7-

į pasižiūrėti mūsų pardut 
;Wte kainas su kitom

lengviems išmokėjim

K8 NIEKUR NEGAUS 
Kaip Petraičių Kra 

IETRAITIENE
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Telšių Pliumpio
Marnastys

Naujausias diplomatinis {jEETOS ŽINIOS
šio karo anekdotas esasi»M 
toks:

Bolševikai reikalauja ang-ufOJAUTA 
lūs uždaryti Baltijos vaistys T—------
,bių atstovybes Londone, bet f J ’ . —

^ anglai vis tai atidėlioja ir M mylimam ^sūne- 
į kartu nenori ir su sovietais ~ 1 ~ "
S qantvkiu Pfidinfi ti. sodžius.
!; Sovietų ambasadorius „J, Krušinskij šeima, [kalbos ir tikybos pamokos. 
J? kas mėnesį gauna Londono 
3 užsienių atstovybių diplomą-
' tinį listą, o ten vis parašyta: ifcEčkietės 

t.ifhnsnian T.eorntinn T“

įptember 25, 1942 \ 5

ti

»» 
U

„Lithuanian Legation, Lat
vian Legation, Estonian Le
gation etc.”

Angelui Karalienes 
ir Jadvygai A- Parapija

£ reiškiame gilios u- Mūsų parapijoje praeitą 
antradienį prasidėjo lietuvių

New York, N. Y Bayonne, N. J A.a. Kun. Jono Navicko Fondo Rėmėjai
Vyrii pamaldos Šv. Mykolo šventes at-

Šv. Vardo draugijos vyrai laidai prasidės^ pirmadienį, 
Yorko arkivyskupijoj rugsėjo 28 d. Iškilmingi mi-New ____  ____„___

turės iškilmingas pamaldas sparai bus 7:30 vai.
sekmadienį, rugsėjo 27 d. po-

Rėmėjais skaitomi įnešu- 
sieji mažiau kaip $100 į Fon
dą, iš kurio nuošimčių a.a.

Andriulienė S., Athol, Mass. 
(Semin.) ; 58. Vilimas Bar
bora, Chicago, Ill. (Semin.) ; 
59. Karpavičienė, Worcester, 
Mass. (Koleg.); 60. Sadba- 
rienė Ona, Aurora, Ill. (Se
min.); 61. Pilyponis Anasta
zija, Worcester, Mass. (Ko
leg.) ; 62. Stabingienė V., 
Grand Rapids, Mich. (Se
min.) ; 63. Blaskevičius Sim., 
Detroit, Mich. (Semin.); 64. 
Žekienė Z., Waukegan, Ill. 
(Semin.) ; 65. Vaišvila V. ir 
Iz„ Cicero, Ill. (Semin.) ; 66. 
Biganskienė O., Jamaica, N. 
Y. (Semin.); 67. Laponis Pr. 
Hazel Park, Mich. (Semin.) ; 
68. Kedrinskienė, Elž. Phila., 
Pa. (Koleg.) ; 69. Karinaus- 
kienė Magd., Waterbury, 
Conn. (Koleg.); 70. Zizmins- 
kaitė Agota, 
(Semin.) ; 71.
Chicago, Ill. (Semin.); 72. 
Kavaliūnienė 
land, O. (Semin.).

Smulkesnių aukų gauta: 
Seminaristo Fondui —$8.25;

J. ir B., Chicago, Ill. (Se
min.); 24. Rusienė Mar., Pt. 
Washington, N. Y. (Semin.) ; 
25. Maslauskienė V., Pitts
ton, Pa. (Semin.); 26. Dziau- 
kauskienė Ona., Detroit, 
Mich., (Semin.); 27. Svikliū- 
tė Mar., Pawtucket, R. I. (Se
min.) ; 28. Leiga Kaz., Broo
klyn, N. Y. (Semin.) ; 29. Pa- 
pečkienė Mar., Paterson, N. 
J. (Semin.); 30. Jurgelioniai, 
Worcester, Mass., (Koleg.); 
31. Kirtiklienė Mar. Seltzer, 
Pa. (Semin.) ; 32. Monsh Ona 
Detroit, Mich. (Semin.); 33. 
Marčiukienė M., Raymond
ville, Mo., (Semin.) ; 34. Jo
nušienė U., Gary, Ind., (Se
min.) ; 35. Kumštienė Pauli
na, Athol, Mass., (Koleg.); 
36. Chiginski Pr., Sheboy
gan, Wise. (Koleg.); 37. Ba
cevičius Pranas, So. Boston, 
Mass., (Koleg.) ; 28. Aleske- 
vičienė Ona, Waterbury, 
Conn. (Koleg); 39. Versec- 
kienė I., Waterbury, Conn., Kolegisto Fondui — $3.00. 
(Koleg.); 40 Raguckienė P., Primename Fondo Rėmė- 
Springfield, Ill. (Semin.) ; 41. jams, kad kurie aukoja bent 
Vaičiulienė Mar., Chicago, $5 gaus atminimui paveiks
iu., (Semin.); 42. Aitutytė luotą knygelę, a.a. kun. J. 
Irena, Chicago, Ill. (Koleg.). Navicko gyvenimo aprašy

mą; visi gi Fondo Rėmėjai, 
kad ir mažiausią auką su
teiktų, dalyvauja bendrose 
TT. Marijonų atliekamose 
maldose už geradarius.

Kas norėtų įsirašyti a.a. 
kun. Jono Navicko Fondo 
Rėmėjais, tesiunčia savo 
duoklę arba į Marianapolis 
College, Thompson, Conn., 
arba į Marian Hills Semin
ary, Hinsdale, Ill.

Čekius ar Money Order ge
riausia yra išrašyti vardu: 
Congregation of Marian Fa
thers.

Už kiekvieną auką ir para
mą Fondui iš anksto tariame 
nuoširdų ačiū.
A.a. kun. J. Navicko Fondo 

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

- — — — — JUKJ Ik LAX XV/ VI •

vak. kun. Jono Navicko amžinam 
Pamokslą sakys kun. J. atminimui bus nuolatos iš- 

Antradienį mi- laikomas vienas studentas 
Marianapolio Kolegijoje ir 
vienas klierikas Marian Hills 
Seminarijoje.

Iki šiol a.a. kun. Jono Na
vicko Fondo Rėmėjais įsira
šė šie asmens:

Po. $50: 1. Kalašinskaitė 
Agnietė, Chicago, Ill. (Se- 

Kleb. kun. M. Kemėžis min.) ; 2. Kašėtienė D., Wil- 
pradėjo dėstyti lietuviukai- kes-Barre, Pa., (Koleg.); 3. 
bą Newarko arkivyskupijos 
seminarijoje.

piet, didžiajame Yankee sta- Gurinskas.
dijone, 161st St. ir Jerome šios 9 vai. ryte, o 7:30 
Ave., Bronxe, kur gali sueiti v- vak. mišparai; pamoks- 
per šimtas tūkstančių žmo- pasakys kun. P. Leke- 
nių. Lietuviai katalikai kvie- šis.
čiami priisdėti prie šv. Var
do iškilmių. J. E. arkivysku-

dijone, 161st St. ir

Pamokos būna antradienių 
ir ketvirtadienių popiečiais 
nuo 4 iki 6 vai., gi šeštadie- 

j par. niais nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
eights, L. I., soda- Pamokas veda sesutės pran- 
parapijos jaunuo- ciškietės. Parapijiečiai turė

tų pasinaudoti ir savo vai
kučius siųsti į parapijos mo
kyklą, kur jie bus apsaugoti 
nuo gatvių nelaimių, išmoks 
lietuvių kalbos ir supras ge
riau savo tikybą.

JT MERGAITĖS Spalių 1-3 dd. bus tridu-
pas F. J. Spellman suteiks mas Pr^e ®v- Teresėlės.

iriams siunčia kas 
i tokias dovanas 
untiny kartu: 
garečių (10 pake- 
kietų saldainių, 
gabalu, kramto- 

rėm, tai tas tuojau atstovy-l'bs pakelį, svarą ... ... — . * iab 1 .v. t .igaicių, knygutę, 
vėlių,
;ims pastos, puo- 

is miltelių. „Tab- 
York Sun” laik- 

,rapijos Biuletenį, 
iekvienas jaunuo- 
mas kariuomenėn 
daknygę, Naują Į- 

I 1 ložančių, Stebuk- 
aliką su retežėliu, 
.tims valyti šepe-

Vieną dieną baisiai įkai-Jį 
tęs ambasadorius nudrožė įg

0 pas Edeną ir pasako: J 
s'| — Ar mes draugai, ar prie- į1;

šai? Su Hitleriu kai susita- Jč
4* n 4"« « rumnn n*

bes panaikino ne tik Berlyne, 
bet ir Romoje..

— Ar Tamsta patenkintas aš $ 
Sovietų susitarimu su Hitle- 
riu — paklausė Edenas.

— Bet kam dabar apie tai įį
1 kalbėti. h

— Pilnai sutinku: kam da- 
t. bar apie tai kalbėti?.. ,
r. Po to diplomatinė lists 
į nebebuvo leidžiama. Sov. i 

)_ ambasadorius galėjo ramiai u 6
sau miegoti, o Edenas paten-Odrodey-
kintas. nes palšio taunvt no- J' musi4 lietuvai- 

juotai remia musų

Šv. Vardo draugijos vyrų 
skutimuisi balius įvyks spalių 23 d. An

gelų Karalienės par. salėje. 
Vyrai jau rengiasi šiai pra
mogai, kad visi svečiai būtų 
patenkinti. Bilietai jau par
davinėjami. Kaina 35c.

palaiminimą su Švč. Sakra
mentu.

Kas norėtų dalyvauti, turi 
įsigyti leidimo ženklus į sta- 
dijoną; ženklus galima gauti 
pas kleboną. Nutarta susi
rinkti rugsėjo 27 d. 2:30 vai. 
popiet Subway 149-th Str. ir 
Grand Concourse stoties vir
šuje, kur lauksime Jerome 
Ave. traukinio; iš ten važiuo ,
sime visi. Kurie nori, gali Sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
tiesiog važiuoti, jei tik įėji- d Vva^- va-k- Parąp. saleje, 
mo ženklus turi. ruošiama iškilminga vaka-

Kaz. Kavaliauskas, sekr. '*2ene __’ Kemeziui pagerbti, si va-j
30 METŲ SUKAKTIS

£

kintas, nes galėjo taupyt po- 
fpierių, kurio, pirtrūko, kaip 
tai oficialiai paaiškinta. Pa-pr.'

1. galiau, po kelių mėnesių su- NW,I AMS
sidarius popieriaus atsargai.

a vėl išleido diplomatinį listą, “ 
n bet ,™ ‘ik popieriaus nebą-S ies 
,, vo tiek sutaupyta kad jo» į ktadienį 
r tektų 1 tą listą įtraukti ir^r 

Baltijos atsovybes. L ,
Tada, esą, Balutis nuėjęs '‘^atstovai i- ‘ 

pas Edeną ir sakąs: £ s- ' ’ v ’
— Kodėl mane ir du kole-

ų gas išbraukėt? |--------------
t. — Visai ne. mes Jūsi}ne-ffi: DNGI KURSAI
r. išbraukėm, tik pažiūrėkit^ L--------

7
— Taip, bet mes įrašyti ne

5ttg deracijos New Yor 
les susirinkimas

_, rugsėjo
ai. vak., Apreiški-

ir vėž
iniai prašomi da-

tt-

kun. M. Kemėžis

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį, 9 vai. mišių me
tu. Narės prašomos ateiti į 
bažnyčią 15 minučių prieš 
mišias; bus kalbamas šv. Ro
žančius.

RUOŠIASI RIKIMAMS

Dragūnienė Magd., Athol, 
Mass., (Koleg.) ; 4. Raipolai 
Vincas ir Kot., So. Boston, 
Mass., (Koleg.) ; 5. N. N. — 
$30, (Koleg.).

Po $25: 6. Bačinskienė, So. 
Boston, Mass., (Koleg.); 7. 
Kun. K. F. Paulionis, Brook
lyn, N. Y., (Koleg.) ; 8. Lei
nartas Stasys, Detroit, Mich. 
(Koleg.) ; 9. Norkūnaitė, O., 

kleb. kun. Mykolui New Haven, Conn. (Koleg.) .
Po $20: 10. žemeikienė B., 

karienė yra ruošiama kle- Brockton, Mass., (Semin.); 
bono vardinių proga. Ren- n. š. I., Wilkes-Barre, Pa
ge j ai kviečia visus kun. M. (Koleg.) ; 12. Vaiškūnienė 
Kemėžio draugus__iš apylin- Salomea, Waterbury, Conn., 

; 13. Lazauskienė 
---------- ---------- priėmi- Urš., Waterbury, Conn. (Ko-

Rugsėjo 17 d. pakrikšty
tas Adolfo ir Mortos (Liu- 
kiūtės) Daubarų sūnus Do- 
vidas Aleksandras.

Šimkai, gyv. Maspethe, 
gražiai minėjo savo vedybi-0,1 Odvv VCuyu - atsilankyti. Visiems už- (Koleg ) •mo gyvenimo 30 metų sukak ... . , J u ;.. t< u j- • -• rr tikrintas malonus pnemi- Urš. Wat

Racine, Wise.
Kružinas Pr.,

Barb., Cleve-

Po $5: 43. Kun. J. Jusevi- 
čius, Omaha, Neb. (Semin.); 
44. Kun. J. Warnat, Ouray, 
Colo. (Semin.); 45. Česna, 
(Semin.); 46. Visockis J. 
Custer, Mich. (Semin.) ; 47. 
Norbutienė Ona, Chicago, Ill. 
(Semin.); 48. Demsky Liuci
ja, Tarriffville, Conn. (Se
min.); 49. Bakūnas Ona, 
Springfield, Ill. (Semin.) ; 
50. Šv. Kazimiero Akademi
ja, Chicago, Ill. (Koleg.) ; 51. 
Mičiūnienė B., New Britain, 
Conn. (Koleg.); 52. Podžiū- 
nienė Mar., Worcester, Mass. 
(Koleg.) ; 53. Tautkus Domi
cėlė, Chicago, Ill. (Semin.) ; 
54. Zolanda Jonas, Chicago, 
I1Ų (Semin.) ; 55. Ručinskie
nė Agota, Cleveland, O., $6, 
(Semin.); 56. Radzevičius 

A., J. Bakšiai, Br. Minėt, P. p, Chicago, Ill. (Semin.); 57. 
Pusnikas, Ant. Treigys, Pe
tras Treigys ir Dr. J. Valu
kas; po $2 — Balkūnas, And. 
Ceslauskas, Gabrieliai, M. 
Jasiukvnaitė, P. L., J. Nor- 
wais, P. Vitkus ir J. Zeidat; 
po $1 — J. Bernotas. P. Če
pas, V. Kuras, N. N., St. Nor
kus, Mrs. Peikus, M. Remo- 
ška ir Vaiciekauskienė. Viso 
$419.00.

Kandidatas Drake gražiai 
padėkojo už gražią pradžią 
ir sykiu ragino veiklą pagy 
vinti. Reikės bent $5,000 fon
do. Kongresinėje apygardo
je gyveną tautiečiai aukoja 
pinigų ir darbo. Kitur gyve
ną lietuviai galėtų materia
liai paremti, ir tuo tikslu lei
džiamos anvvarton auku kvi
tų knygelės. Brooklvno lie
tuvišku siuvyklų darbininkai 
gali aukoti per siuvyklų ve- 
dėius, nes visi pasiėmė kny
gelių skleisti.

Darbas jau įpusėjo. Padė
tis kasdien gerėja. Tik rei
kia daugiau lėšų, daugiau 
veiklos, daugiau pramogų, 
daugiau susirinkimų apylin-1 
kėse. Visi kviečiami talkon, 
lankyti penktadieninius susi
rinkimus Daukanto salėje ir 
siųsti aukas Wm. J. Drake 
vardu.

Wm. J. Drake for U. S.
Congress

tį Darbo dienoje, rugsėjo 7 
d., bažnyčioje su šv. mišio- 
mis.

Šimkai yra nuoširdūs pa
rapijos draugijų darbuoto
jai ir rėmėjai. P. Šimkienė 
jau 7 metai garbingai vado
vauja Altoriaus 
kuri išaugo didelė, 
per 100 narių. Draugijos na- Įėję 
rėš reiškė jai geriausius lin- rengia šokius. Jų tikslas— 
kėjimus ir suteikė dvasinį paremti karius, kilusius iš 
bukietą. ' O.

mas.

Paterson, N. J
Po $15: 14. Skirmuntienė 

Ona, Brockton, Mass., (Se
min.) ; 15. Skarupskas, Glas
tonbury, Conn. (Semin.); ir 
16. Kiverienė, Bayonne, N. J. 
(Koleg.).

Po $10: 17. Kun. J. Švagž-

Karių naudai 
Šv. Kazimiero par. jau- 

draugijai, nimo taryba spalių 10 d.,
turinti šeštadienį, Washington sa-

, 74-80 Godwin Street, d-vs'. Brockton Mass. (Ko-

Herbert Brownell, Jr., re
spublikonų partijos rinkimų 
kompanijos vedėjas New 
Yorko valstybei, paskyrė p. 
Sewell T. Tyng vadovauti 
„Ali American Committee 
for Dewey”. Tos komisijos 
sudėty susidarė ir Lietuvių 
Komitetas.

Ali - American Committee 
sudaro šešiolikos kalbų sky
riai, kurie informuos ne ang
liškąją spaudą apie respubli
konų partijos kandidatus į- 
vairioms pareigoms. Komi
teto adresas yra 41 East 42 
Str., New York, N. Y. Lietu
vių skyrius atidarė raštinę 
kambaryje 505; telefono nu
meris yra MUrray Hill 2- 
8010, Extension 107.

Lietuvių komiteto pirmi
ninku p. Tyng paskyrė adv. 
William J. Drake, respubli
konų kongresinį kandidatą 
devintoje apygardoje. Lietu
vių skyriaus reikalų vedėju 
paskirtas adv. K. R. Jurgėla, 
o sekretorium p. V. Tyslia- 
vienė. Iki šiol Lietuvių Ko
miteto nariais sutiko būti vi
sa eilė veikėjų. Pilna sudėtis 
būsianti vėliau paskelbta.

Newark, N. J.

p

Sr„
19. 
Jr.,
20.

leg.); Kun. A. Deksnys, 
Chicago, Ill. (Semin.) ;

šv. Kazimiera parapijos. Į- ^r' Rėksnys, 
ėjimo kaina — 44c. ir pa- Chicago,_ Ill., (Semin.);
kelis cigarečių. Kariams į- Damliene Marcele Water- 

bury, Conn., (Koleg.); 21.
ėjimas dykai. Krunglevičienė, Morta, Wa-

Programoje bus pagarsė- terbury, Conn., (Koleg.); 22.pa- -■
pį_ jęs šokėjas Hal Le Roy ir 
d šokėjai Andersons iš May- 

■ J. wood-
Rengėjų k«įei8iją sudaro 

^orothy Dut- 
kiūtė, Ona Baltuškaitė, O- 
na Obelevičiūtė ir Antan. 
Skubus.

Visas apylinkės jauni
mas ir vyresnieji kviečiami 
atsilankyti. Paremkime sa
vo kariaujantį jaunimą.

Švč. Trejybės lietuvių 
rapijos didelis rudeninis 
knikas bus rugsėjo 27 
Park Casino, Linden, N 
Prasidės 1 vai. p. p. Bus vi
sokių gėrimų ir užkandžių, Noreika, 
bus įvairi programa, šokiai 
prie geros muzikos. Ketvirtą 
valandą bus renkama gra
žuolė iš visos New Jersey lie
tuvaičių merginų, kuri bus 
gražiausia, ta bus pavadinta 
„Lithuanian Beauty of New 
Jersey”. Gaus puikią dovaną. 
Visos merginos kviečiamos 
dalyvauti gražuolių kontes- 
te. Teisėjai bus parinkti iš vi
sų apylinkės miestų.

Važiuoti piknikan į Linde- 
ną galima visokiais keliais, 
autobusais, automobiliais ii’ 
traukiniais. Iš visų apylin
kės miestų važiuojant reikia 
sustoti pačiame centre Wood 
Ave, kur yra pikniko vieta. 
Ten bus nepaprastai graži 
programa, kurią ves Newar
ko vargonininkas St. Globis 
su savo pagelbininkais.

Kleb. kun. I. Kelmelis kvie
čia visus lietuvius 
Jersey ir apylinkės miestų 
dalyvauti Newarko lietuvių 
parapijos piknike ir pasinau
doti lauko grožybėmis ru
dens metu. K.

LDS. Conn. Apskr., New Bri
tain, Conn., (Koleg.) ; 23. Ši.

rko Miesto Kolegi- 
įomų kursą „Eng- 
ducated Foreign- 
dėstoma ir Ameri
ca.

i- gerai.
Z?P toj vietoj kaip visuomet, o 

gale.
— Tai, mat, buvome po

pieriaus pritrūkę ir kurį lai- netu pamokos bus 
ką nė paties listo nebeleido- -.
me- paię

— Tai, vadinas, vis buvo 
išbraukti ... į

— Maždaug taip. 0 dabar. 
kai sutaupėme, tai vėl visus jį 
surašėme, bet dėl popieriaus 
stokos jus perkėlėm į galą.

— Tai kokia dabar mūsą į 
padėtis — klausia Balutis,

— Tokia kaip ir seniau - 
atsako Edenas.

— 0 kokia bus ateityje’Lį
— vėl klausia Balutis.

— Tas priklausys nuo po- 
pieriaus ištekliu, o popie- 
riaus ištekliai priklauso nuo 
karo eigos ...

— Vadinas, mūsų likimas 
kvbo ant paskutinio pusią- 
pio — užbaigė Balutis. iiqiJ)

Amerikos Legijonas sakė- 
si turis žinių, kad komunis- 
tu partija neteisėtai išstatė 
savo kandidatus į įvairias 
vietas.

Pasipiktinęs toks Bunte ;ausiai iliustruota> 
Nelaisvėie rašo: .- - - • ■

tai iš to Legijono? Jie vra 
demokratijos niekintojai ir 
žemintoiai. Jie sušilę dirba 
Penktosios Kolonos darba". j.

Tai. matot, iki ko nueina 
šis nelemtas tinas. Jis net if 
ganizaciia išvadina Penktą- tano? 
vanizaciją išvadina Penkta-T. K 
ia Kolona. 0 kažin, kad tain 
Bimbai ta reikėtų irodvti?^< 
Ar tik už toki biauru šmei-^į! 
žima netektu atsisėsti už 
grotu? . .
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Brooklyno Lietiniai Graboriai
;on Avė., antradie- 
;virtadieniais 11— 
ir 1:30—3 vai. ir 
15 vai. popiet. Va- 
lokos bus Manhat- 
School, 22 St. ir 

I Avė., pirmadie- 
įčiadieniais.

rko valstybėje Ko- 
ai pradėjo veiklą 
onuosius mokyto- 
lės viešose moky- 
lunizmas iš moky- 
ūti pašalintas — 
is! 
—
mo universitetas 
I pradėjo naujus 
tus rugsėjo 21 d.

DS” administraci- 
;auti A. Vaičiulai-

E HISTORY OF 
HUANIAN 
ERATURE

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

LIETUVIŲ VEIKLA DRA
GŪNUI IŠRINKTI1 Stephen Aromiskis

(Armakauskas)
Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Mahometo tikyba reika
lauja, kad penktadieniai bū
tų švenčiami, todėl Yaphank, 
Queens apskr., mokyklų di
rektoriai tariasi pakeisti įs
tatymą ir atleisti turkus pen
ktadienį viešose mokyklose 
nuo pamokų.

Kapucinų vienuolyną Var
šuvoje naciai uždarė, o visus 
jo vienuolius išsiuntė kalėji
mam

m WieJ31. ir yra Lietuvių
„Tai ko kabtneiasi fasis- tostitut0 ]eicIinys.
i 4-n T nrrUnnA? Ti'o VW ‘ ' .. . , .o.| jzemplionaus kai-

užsisakant 50 eg-
ar daugiau—30c. landos pietų nemokamas.

Spalių 23 d Brooklyno Mu
ziejuje prasidės naujų išra
dimų paroda. Įėjimas į Mu
ziejų sekmadieniais nuo 1 va-

3

iš New
Marsh,

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Graborius—Balsamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

UVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

DIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
:e pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
alyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
dame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Nelaisvė išnvlė ilsiausia 
straipsni prieš lietuvi kandi- 
data i kongresą Dragūną-.^;. 
Drake. Matai kas kam rūpi 
Jei Drake būtu išrinktas i 
Kongresą, tai jis ten užtartu Lį

• V V Z*"’.Lietuva nnes los skriaudi
kus. Nelaisvė’to baisiai biio. 
nes ii nori, kad Lietuva būtu 
atiduota svetimiems. J j,

Reikia pripažinti, kad Ne-" 
(laisvė labai puikiai patarna-

’•'Midatui Dragūnui. Dar

$ JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRA ITIENŪ IR SŪNŪS

Lietuvių komitetas Wil
liam J. Drake-Dragūnui iš
rinkti į J. V. kongresą jau 
baigia tvarkytis. Šiuo metu 
komitetą sudaro apie 50 vei
kėjų. Be to, 200 jaunuolių 
komitete, kurio nariai orga
nizuojasi aplankyti kiekvie
ną balsuotoją 9-je kongresi
nėje apygardoje, 60 yra lie
tuviai.

Lietuvių komiteto valdybą 
sudaro: pirm. P. Atkočaitis, 
sekr. J. Beleckas, fin. sekr. 
J. Gillis, iždin. P.
kampanijos vedėjas adv. K. 
R. Jurgėla. Finansų komisi
jai pirmininkauja A. Matulis 
ir nariais yra P. Atkočaitis, 
Br. Petrikėnas, J. Garšva, J.

New Yorko arkivyskupi- Gillis, P. Marsh ir Pr. šimai- 
jos šv. Vardo vyrų draugi- tis. Moterų komisijos pirm, 
jos metinis minėjimas — de- yra J. Bacevičienė, narės St. 
monstracija — bus šį sekma- Augustytė, EI. Jurgėlienė, 
dieni rugsėjo 27 d., Yankee Fl. Shalins, O. Šimaitienė ir 
Stadium, Bronxe. Prasidės 3 K. Venckūnaitė. Spaudos ko
vai. pp. Maršavimas prasidės ' — T * 
valandą vėliau. Radijo stotis 
WJZ perduos iškilmes.

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,

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

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

b Brooklyn, N. Y. <

misijoje J. Augustinas, VI. 
Barčiauskas, K. Jurgėla, K. 
Motuzas ir kiti.

Komitetas posėdžiauja kas 
penktadienio vakarą A. Dau
kanto salėje, 948 Jamaica 
Ave., kampas Nichols Ave., 
Brooklyn, N. Y. Rugsėjo 11 
d. susirinkime finansų komi
sija įteikė kandidatui dalį 
pirmųjų aukų rinkimų kam
panijai: $232.50. Liko 
teiktų $186.50. Aukojo: $100 
— A. Boris; $50 — Fr. Po
desta; po $25 — P. Atkočai- 
tis, -J Diržys, A. Dragūnas; 
po $20 — A. Matulis ir Mi- 
čiulis-Kairis Co.; $15 — J. 
Šalaviejus; po $10 — J. Be
leckas. K. Buivydas, S. Kar
velis, P. Marsh, Br. Petrikė- 
nas, J. šapolas, Pr. Šimaitis 
ir Alb. Treigys; po $5 — J.

neį-

Federacijos kuopos vaka
rienė rugsėjo 5 d. buvo la
bai sėkminga ir graži. Dau
gelis žmonių dalyvavo, links 
mai laiką praleido. Parengi
mo pelnas buvo $42.50. Su
rinkta dar auku $7.50. Šis 50 
dol. pelnas perduodamas vie
tiniam Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus skyriui. Dovanai i- 
teikti išrinkti Juškienė ir 
Vasiliauskienė.

Gerai žinomas jaunuolis 
Jonas Titenis po sunkios li
gos jau sveiksta. Iš Bellevue 
ligoninės atvvko į namus, 
kur ilsisi ir stiprėja.

Vietinis.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

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

(Šalinskas)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMER

LIKT
KUL

33,000 Doi. Karo Bony Per 2 Valandas
Rugsėjo 20 d. Apreiškimo 

par. salėje įvyko Amerikie
čių Lietuvių Pergalės susi
rinkimas. Jį ruošė lietuvių 
komitetas karo bonams pla
tinti. Jo tikslas buvo — pra
platinti daugiau karo bonų 
tarp lietuvių, pasidalinti 
svarbiomis žiniomis.

Šį masinį susirinkimą ati
darė komiteto pirm. Juozas 
Garšva. Programos vedėju 
pakviestas radijo pranešėjas 
Juozas Boley (Bulevičius). 
Apreiškimo par. choras, muz. 
J. Jankaus vadovybėje, pir
miausia sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Dariaus 
-Girėno legionieriai iškėlė 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas. Choras dar sudainavo 
Jaunimo Giesmę, Kur bėga 
Šešupė ir God Bless Ameri
ca. Nuotaikai padidinti, cho
ristai dar sudainavo smagią 
dainą apie bonus ir ženkle
lius.

Programą labai turtingai 
paįvairino Apreiškimo par. 
mokyklos 16 mergaičių, ku-

rios šoko tautinius šokius. 
Visos šokėjos buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais.

Kalbas pasakė kun. N. Pa
kalnis, iždo departamento 
atstovė p. Lieblicht, red. J. 
Stilsonas, red. J. Laučka, 
kun. J. Balkūnas ir adv. Wm. 
Drake.

Visi kalbėtojai pabrėžė 
vieningą lietuvių pasiryžimą 
remti savo šalies karines pa
stangas ir šio karo tikslus. 
Visi pažymėjo, kad Ameri
kos laimėjimas užtikrins ir 
Lietuvos nepriklausomybę.

Visą laiką pardavinėti bo- 
nai. Iždo departamento ats
tovai stebėjosi visa susirin
kimo eiga. Jie pritrūko bonų 
didesnioms sumoms, todėl 
turėjo bėgti į New Yorką ir 
daugiau jų atsivežti. Daug 
asmenų pasižadėjo nusipirk
ti bonų už dideles sumas (po 
tūkstantį, 500 dol. ir tt.).

Susirinkimas praėjo labai 
gražiu pasisekimu. Bonų per 
2 valandas susirinkime išpla
tinta už 33,000 dol.

netru- 
Grand 

Acade-

Mirė B. Karalienė
Rugsėjo 21 d. mirė Bar

bora Karalienė. Ji priklau
sė prie įvairių draugijų. 
Narės ją palydėjo. Laidotu
vės įvyko iš vietinės baž
nyčios į Šv. Jono kapus rugs.

d. Laidotuves prižiūrė- 
grab. V. R. Valantiejie-

23 
jo 
nė.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Dr. M. Devenis, šiomis 
dienomis grįžęs iš Rusijos, 
lankėsi apylinkėje. Buvo ap
sistojęs su žmona Laurelto
ne pas Simučius. Rugsėjo 19 
d. pakviestoms p. Simučių 
svečiams jis papasakojo sa
vo pergyvenimus.

• Birutė Palubinskaitė 
(Paulin) rugsėjo 20 d. ište
kėjo už Kenneth Schultz. 
Šliubas buvo Apreiškimo pa- 
rap. bažnyčioje per 10 vai. 
mišias. Į vestuves iš Kalifor
nijos buvo atvykęs jaunosios 
brolis.

NAMAI-BARCENAI
Norintiems pirkti arba par

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

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

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

vai. ryto

New York City

Maspetho Žinios

Prof. A. ŽIDANAVIČIAUS 
MUZIKOS MOKYKLA 

SMUIKAS, PIANAS. TEORIJA, ORKESTRAS 
PROSPECT HALL 

263 Prospect Avenue 
Tel. STerling 8-0777 

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 
REZIDENCIJOS ADRESAS: 

807 Riverside Dr., 
Tel. WAdsworth 8-1251

Brooklyn, N. Y.

Brookiyno 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

=■ j jgk&khs.

jį!,.- 
^įdys. 
jiino.

EINA

Entered as 
Office at I

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Mt Gar
dai minės sa- 
įiis parapijos 
Jjktį. Iškilmės 
jjsburgho vys
tau.
i lietuvių para- 

pažymėtina, 
į 35 metus bu- 
jirmoji Ameri- 
' parapinė mo- 
įsisteigė sese
lės, kurios

NEW
SUK
Rugsi 

ko lieti 
visuome 
gos lap 
rikiečių 
stovų s 
me Ap 

r-i¥ - . kykloje, 
ji išaug0 ir at- 
; tikybinį, tau- |stojo 
įįy darbą. . Bendrai 
į, galėdami talikai, 

štai, s 
nes dr? 
Žiulis 
kontrak

Susiri 
York a 
tuvių s 
adv. K. 
vo Pr. 
bendros 
organiz 
ravo J

Visi 
atsiųsti 
nutarė 
Lietuvi; 
Lithuai 
York.

įįtj mininčius 
lietuvius ir jų 
Dr. Juozą B.

• Ant. Brangaitis jau yra 
korporalas. Jis džiaugiasi 
naujomis pareigomis signa- 
listų dalinyje, gražioje sa
loje kur nors Havajuose. 
Jis viskuo patenkintas ir 
sveikina visus savo drau
gus.

• Kariuomenėn išėjo Ed
vardas Kanclerius ir Juo
zas Kulbokas, Natalijos ir 
Kazio Kulbokų sūnūs. Ed
vardas yra baigęs New Yor
ko universitetą, o Juozas 
padėdavo tėvams degtinės 
krautuvėje. Geriausio pasi
sekimo!

• 33,000 dol. vertės karo 
bonų išplatinta rugsėjo 20 
d. Apreiškimo par. salėje į- 
vykusiame mitinge.

• Barbora Darlys 
kus pradės dainuoti 
Operoje, Brooklyn
my of Music. Sutartis jau 
pasirašyta.

• Bronius Kudirka, L. Vy
čių N. Anglijos apskr. pir
mininkas, praeitą savaitę 
su savo žmonele (Razva- 
skaite, viešėjo New Yorke ir 
aplankė „Ameriką”. J uodu 
susituokė Bostone rugs. 13 
d. Jaunojo tėvelis yra „A- 
merikos” skaitytojas, LDS 
garbės narys, gyv. Nor
wood, Mass.

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

dijo programa ketvirtadie
niais, 7 vai. vak., iš WWRL 
(1,600 kc.) stoties, turi nau
jų lietuviškų plokštelių. 
Jas įgrojo Ad. Jezavito or
kestras ; įdainavo V. Beke- 
ris.

• Petrulių, Maspetho dr-jų 
veikėjų — sūnus karys Ber
nardas dabar yra Anglijoje. 
Atsiuntė tėvams laišką iš sa
vo naujos vietos. Sakosi, esąs 
viskuo patenkintas.

• čigonių balius bus šį šeš
tadienį, rugsėjo 25 d., Ange- nė, M. Braų^^tienė, Bruso- 

l lų Karalienės par. salėje.
lanko ^universitetus (Micjii- Rengįa Moterų S-gos 24 kuo- 
r_ .. __w . . -• pa.

• Tomas Cirkelis, gyv. 214 
Elderts Lane, buvo susirgęs, 
bet jau stiprėja.

• Jonas Subačius daro pro 
jektus Angelų Karalienės ba-f Seselės pranciškonės pa- 
žnyčios Švč. Panalės Marijos 
altoriui papuošti.

• Rinkiminiai šokiai bus šį 
penktadienį, rugsėjo 25 d., 
Triangle Ball salėje, Jamaica 
Ave., Richmond Hill. Juos 
ruošia Wm. J. Drake rinkimų 
komitetas.

• Lietuvos kultūriniai prie 
šai yra 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Taip skel
bia „Laisvė” rugsėjo 
numeryje, 4 pusi..

• Jono Valaičio radijo pro
gramos rudeninis piknikas 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 
27 d„ Klasčiaus parke ir sa
lėje, Maspethe. Rengėjai ma
loniai kviečia visus atsilan
kyti.

• Norkevičiai, Marijona ir 
Motiejus, spalių 11 d. susi
lauks vedybinio gyvenimo 
auksinio jubiliejaus. Sukak
tis bus minima Angelų Kara
lienės par. bažnyčioje per 
vai.

kleb.

Kvo-

• Apreiškimo par. Amži
nojo Rožančiaus dr-ja rugsė
jo 20 d. turėjo labai sėkmin
gą susipažinimo vakarėlį. 
Programai vadovavo 
kun. N. Pakalnis.

• Dr. A. Rakauskas, 
Susivienymo Daktaras
tėjas, viešėjęs Eliząbethe 
pas kun. J. Simonaitį, jau iš
vyko į Niagara Falls semina
riją.

• Ignas Budreckis, jo žmo
na ir dukrelė, gyv. Elizabeth, 
sužeisti automobiliaus ne
laimėje. Į jų automobilių įva
žiavo neatsargaus jaunuolio 
vairuojamas automobilius. 
Budreckienė ir dukrelė sun
kiau sužeistos.
• Seserys Yčaitės — Hypa

tia. Evelyna ir Violeta — 
viešėjo pas savo tetą, Dr. 
Aid. Šliupaitę. Visos trys

gan, Ohio ir Iowa valst.). 
Hypatia Yčaitė neseniai at
stovavo Lietuvos 
tams tarptautiniame 
tų suvažiavime.

• Jonas ir Albinas 
čiai dabar dirba 
darbą kur nors Afrikoje. 
Laiškuose savo motinai ir 
sesei džiaugiasi naujomis 
gyvenimo sąlygomis.

• Justas Jankus iš Flori
dos perkeltas į Illinois, kur 
jis paskirtas į aviacijos ra
dijo mokyklą. Savo nauju 
paskyrimu karys Jankus la
bai patenkintas.

studen- 
studen-

Žemai-
svarbų

19 d.

Atsidarė mokykla
Jau pradėjo veikti moky

kla. Registruojasi vaikai. 
Pamokos bus pirmadieniais 
4—5:30 v. p.p., trečiadie
niais 2—3 v. p.p. 8—10 vai. 
vak., penktadieniais 4—5:30 
v. p.p.p Tikimasi per 
vaikų.

Tretininkų arbatėlė
Nors buvo parduota 

bilietų, bet tik pusė pirkė- visus apylinkės lietuvius ma
jų atėjo į rengtą arbatėlę loniai kviečia.
rugsėjo 20 d. parapijos sa- ------------------------------------------
Įėję. Vakarėlis praėjo ma
lonioj bei susitelkimo dva
sioj. Pradėta giesme į Ma
riją (Skaisčiausioji...) ir Ma
da. Tretininkės paruošė val
gius (daugumoj dovanotus) 
ir patarnavo prie stalų. Va
karą vedė kun. J. Balkū
nas, kuris ir kalbą pasakė 
apie tris pagrindinius treti
ninkų įžadus. Iš jo kalbos 
tretininkai geriau suprato 
savo pareigas. Kitas kalbas 
pasakė kunigai: K. E. Pau- 
lonis, P. A. Lekešis r.r J.
Kartavičius.

Dar kalbėjo tretininkių 
pirmininkė Jos. Paulauskie-

Jonas Valaitis,
New Yorko lietuvių kasdie
ninės radijo programos ve
dėjas, kurio pareigose jis yra 
dešimti metai. Rugsėjo 27 
d., šį sekmadienį, bus jo 
pramogos piknikas Klas- 

216 čiaus parke, kur J. Valaitis

200

kienė (sekretorė), Brady, 
Šimkienė. Supažindino sve
čius ir su kitomis valdy
bos narėmis: iždininke Čer
niauskiene, naujokių moky
toja Laukaitiene ir ligonių 
lankytoja Ražickiene.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.

rio kaštavo valdžiai 28c; 
šiuo metu užlaikymas kario 
kaštuoja 55c vienai dienai.

RUGSĖJO 27 d. VISI KELIAI VEDA
Į KLASČIAUS PARK| MASPETHE

Sekanti sekmadienį, rugsėjo 27 d. žinomas laikrašti
ninkas ir žinių komentatorius, Lietuvių Radio Balso (vie
nintelės lietuvių kasdienės programos rytinėse valstybėse) 
vedėjas Jonas Valaitis mini savo 9 metų radijo programos 
sukaktį. Ji atžymima dideliu pikniku, vasaros sezonui baig
ti, o rudens sezonui pradėti.

Šokiams gros Juozo Tarno - Tamašausko radijo orkes
tras, net 10 rinktinių muzikantų. Orkestras šokikus links
mins lietuvių ir tarptautiniais šokiais. Gros ir lietuvaitė 
Adelė Polis, viena geriausių saksafonisčių! Orkestre bus 
dauguma oro bangomis girdėtų muzikantų, jums žinomų 
iš Jūsų radijo priimtuvo, bet gal asmeniškai nematytų.

Programoj bus pagerbiamos kareivių motinos, bus 
atatinkamai paminėti bonų pirkėjai. Pačiame piknike 
bus ir U. S. War Bonds pardavinėjami.

Dalyvaus ištisos draugijos, bus minios radijo klausy
tojų iš: New Yorko, New Jersey, Conn., Pennsylvania ir k.

Prijungiama eilė ir kitų pramogų prie šio didžiojo ra
dijo pikniko. Pramoga bus įdomesnė ir didesnė negu žada
ma. Valaitis visada duoda daugiau negu žada!

Iš anksto perkantiems bilietai pardavinėjami tik po 50 
centų. Prie langelio kaštuos 55 centai.

Piknikas įvyks Klasčiaus - Clinton Parke ir Salėje, 
kampe Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y. Prasidės 
2 vai. p.p. ir tęsis iki vėlos nakties. Susitiksite daug meno 
jėgų, kultūros darbininkų, biznierių, dr-jų atstovų,organi
zatorių ir lietuvybės darbininkų.

Jono Valaičio Lietuvių Radijo Balso programa perda
vinėjama kasdien 11:45 vai. ryte iš 1000 wattų galingosios 
WHOM stoties, 1480 kilociklų banga.

Visais reikalais kreiptis: Jonas Valaitis, 179 So. 2nd 
St., Brooklyn, N. Y. Tel EV. 8-7871. Stotyje galima Valaitį 
rasti nuo 11 iki 12 vai. kasdien: 29 W. 57 St., New York Ci
ty. Tel. PL. 3-4204

ruošė trumpą programėlę: 
solo giedojo Lorraine Mar- 
sicano (italukė, bet giedo
jo lietuviškai) ir komediją 
„Vaistai Susimaišė”; vaidi
no C. Masulis, D. Kabašin- 
skas, A. Plauga, L. Kazlau
skas, R. Willis, ir W. Rai
nis. Laimėjimams buvo lei
sta statula, kurią laimėjo 
Mockevičienė.

Pelno liko $100.90, kuris 
atiduotas parapijai. Sve
čiams ir darbininkėms do
ko j ama. Bravo tretininkės!

Buvęs.

Šv. Jurgio Parapija

11
mišias.

METALO LAUŽO
RINKIMO VAJUS

Mayoras LaGuardia krei
pėsi į visus New Yorko mie
sto gyventojus, prašydamas 
rinkti metalo laužą ir ati
duoti valdžios reikalams. 
Metalo laužas būtinai rei
kalingas ypač plieno gamy
bai.

Metalo laužui galima ati
duoti šiuos senus daiktus: 
metalines lovas, vonias, šal
dytuvus, skalbiamas mašinas 
ar jų dalis, pelenų dėžes, 
siuvamas mašinas, vamz
džius, dviračius, puodus, vie
las, žirkles, laikrodžius, dra
bužių pakabintuvus ir t.t.

Kas turi metalo laužo, 
prašomi pristastyti į arti
miausią metalo rinkimo vie
tą. Jei tokia vieta nežino
ma, kreiptis į policiją, kur 
bus nurodyta.

duoda pamokas šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto.

Atidarydamas muzikos 
mokyklą Brooklyne, muzikas 
A. židanavičius prisidėjo 
prie muzikos meno lietuviuo
se tobulinimo. Brooklynie- 
čiai, susilaukę muzikos mo
kytojo p. židanavičiaus as
menyje, gali pasidžiaugti.

Muzikos pamokos duoda
mos privačiai (po vieną) 
kaip mažiems, taip ir suau
gusiom, prisilaikant muzikos 
konservatorijų kurso. Jeigu 
mėgstate muziką, smuiką ar
ba pianą, ir norite, kad jūsų 
vaikučiai išmoktų gražiai 
groti, patariama siųsti juos 
pas p. židanavičių. Tegu pa
mėgina laimės ir tie, kuriems 
nepasisekė išmokti kitur ir 
kurie jau nustojo vilties pra
mokti. Gera proga Brookly- 
no jaunimui pasinaudoti.

Platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: šeš
tadieniais Prospect Hall, 263 
Prospect Ave., So. Brooklyn, 
Tel. STerling 8-0777, Room , 
300, kitomis dienomis į rezi
denciją: 807 Riverside Dr., 
New York City. Tel. WAds- 
worth 8-4251.

Brooklyne pradėjo rinkti 
metalą visomis pusėmis. Gat 
vekarių bėgius, kur jie ne
vartojami, lupa lauk ir siun
čia karo reikmenims dirbti.

jraitę Vatikane 
jjosevelto as- 
ij Myron Tay- 
iilis labai ilgus 

ti kt kt! 3 su Jo Šven-Brooklyn, N. Y xn 

~ visai arti na- 
£ įdaugiau suži- 

‘colnt™ictlf P lankymąsi.
spauda Taylor 

as popiežių tei- 
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(s York Times” 
j Vatikanas yra

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 6172 has been issued to the unde, 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage <--------- ..
Ill Marcy Ave., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed c 
premises.

141 Marcy

NOTICE is
EB 760 has been issued to the unde 
to sell beer, 
of the Alcoholic _______ ______
869 Eastern Parkway. Borough of Br CGUtrUS k&(l 
County of Kings, to be consumed '
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. &- Rest.) 

Eastern Parkway Brooklyn,

"PALMA ALAIMO
Ave., Brooklyn, į

hereby given that Licen

at retail under Sectit 
Beverage Control I

Anglai praneša nuo karo 
pradžios nustoję 423 karo 
laivų. Nuo gruodžio 7 d. Va
karų Atlante nuskandinta 
453 laivai, čia daugumoj bu
vo įvairios J.A.V. rūšies lai
vai.

Parapijos mokyklėlėj jau 
pamokos prasidėjo. Ją veda 
sesutės pranciškietės. Į šią 
mokyklėlę privalėtų atsilan
kyti visi parapijos vaikučiai, 
kurie ir toliau gyvena, nes 
tai vienintelė įstaiga, kur pa
rapijos vaikučiai gali pra
mokti lietuvių kalbos. Tėvai, 
pagalvokite apie savo vaiku
čių ateitį, jeigu norite, kad 
jūsų vaikučiuos liktų kibirk
štėlė lietuviškumo.

40 vai. atlaidai mūsų baž
nyčioje prasidės spalių 18 d. 
Juos gražiai puošia gražus 
choro giedojimas. Sumažė
jus vyrams, jų vietą turi už
imti merginos, tad visos pa
rapijos merginos kviečiamos 
stoti į chorą. Choro prakti
kos būna penktadienių vaka
rais 8 vai.

ATIDARYTA NAUJA 
MUZIKOS MOKYKLA

Antanas židanavičius, pa
garsėjęs smuikininkas ir mu
zikos mokytojas, atidarė šio
mis dienomis muzikos moky
klą Prospect Hall, 263 Pros
pect Ave., So. Brooklyne, kur

Australijos valdžia už- 
draudė pasilinksminimus, 
kuriais viliojami piliečių pi
nigai. Įvairūs gembleriavi- 
mai neleidžiami.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, AVINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Aicoholic Beverage Control Law 
143 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI
142 Driigs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
3230 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM T. MANNING 
3230 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be Consumed 
premises.

ANTHONY PALAZZO 
478 Kings Highway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Crntrol Taw 
258 Prospect Pk W., 
Countv of Kings, 
premises.

TREASURE FOOD MARKET. INC.
258 Prospect Pk W., Brooklyn. N. Y. (T)

NOTICE is herebv given that License No 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wine & Liouor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 3901 5th Ave.. Borough of Brooklyn 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premisas.

MICHAEL B. NOVOK 
3901 5th Ave.. Brooklyn. N. Y.

as valdovas nė- 
triipmęs tvarkos 
įstatymu, kaip 
hd popiežiaus 
penkių taikos 

•iUl 4 JkVCllUU JU, DUlUU>;il UI Utį 1 , tv_ ,

County of Kings, to be consumed o .731713 Visiškai 
premises. •

Atlanto Carte-

869

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 1611 has been issued to the undel 
to sell beer, at retail under Sectic 
of the Alcoholic Beverage Control L 
4517 Avenue L, Borough of Bn

on

Y.

J.A.V. Civilio karo metu 
(1864) užlaikymas vieno ka

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

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

sto-

107 
ai

the

(T)

No.

;o7
at

the

Y.

the

(T)

No.

107

the

(T)

No. 
....1 
107 
at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

O ■Iii

ę g

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

o
M

i g

HERMAN DIERKS 
4517 Avenue L, Brooklyn,]

NOTICE is hereby given that Liceni 
EB 632 1 ...............................................
to sell 1_______________ ___
of the Alcoholic Beverage < 
1024 Clarkson Avenue, Borough . _ 
County of Kings, to be consumed j 
premises. 

VICTOR KLIEGER 
(Victor’s Delicatessen)

Clarkson Ave., Brooklyn,!

rikos p 
šaulį! 
klausor

Tary
1. At 

ameriki 
viešąją:

has been issued to the unde jhnkVUiaS Va_ Vad an
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ypatingo de
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vadina kvai- 

jen issued to the ur.dem" BU
at retail under Sectioqpi UK per ilgą
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NOTICE is hereby given that Lice 
C 428 has been issued to the unde 
tos sell beer, at wholesale under Sect 
of the Ak’oholic Beverage Control 
391 Meeker Ave., Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, 
391 Meeker Avenue, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 2521 has been issued to the undel 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control I 
1647 East 96th St., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

AMELIA YAWORSKY 
1647 East 96th St.. Brooklyn, |

NOTICE is hereby given that Lice 
EB 716 has been issued to the undi 
to sell beer. : 
of the Alcoholic Beverage Control 
324 Saratoga Ave., Borough of BrflJlyU. OUSlIinKl- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

KING HYMAN 
(King Delicatessen)

324 Saratoga Avę. Brooklyn,

nių vai 
kalingc 
šinimo’

Past 
sušilau 
ingtom 
sur nu 
menės 
gas, ži: 
todėl j 
suomei 
kia.

NOTICE »s herebv 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 T aw at 
850 Clarkson Ave., Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
R50 Clarkson Ave. Brooklyn. N.

NOTICE is herobv
GB 9842 has been issued to the undersigned į 
to sell beer.
of the Alcoholic
384 Marcy

384 Marcy

NOTICE is
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer.
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
80 Avenue 
Countv of Kings 
premises.

HERMAN 
Margie

80 Avenue O

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 Taw at 
478 King Highway, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO
178 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
1549 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
Countv 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 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcobo'ic Beverage Control Law a‘ 
79 Berrv St.. Borough of Brookhm. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAULINE BA BEY
79 Berry Street Brooklyn. N. Y.

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

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

TIKRAS BIČIŲ

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Y.

given that License No.

at retail under Section 107
Beverage Control I aw at 

Ave.. Borough of Brooklyn, 
MURRAY PTNE

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No
........................................... ... 1

107at

O.

retail under Section

Borough of 
to be consumed on

BRAND STATER
Sweet Shoppe

Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

Gamt 
Saldumy 
Ą Sveika

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ..................... S
5 svarai .................... ..................
Galionas .....................................
5 Galionai ...............................

SIUNTIMAS APMOKĖTA
KONČIAUS BITININKYS

57 Battery St 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

„Amerikos” Administraci 
222 So. 9th St., Brooklyn, N.

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

Šimtas dolerių dovanų, kuris (rodys. Jog 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDUS
(100% PURE HONEY)

lyrikos komu-

1 griežtai pa- 
antro fronto 

darymas yra 
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