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NIŲ PALOGUS 
tAUSIOS RŪŠIES 
tai, Kava, Arbata, Hot Chocoliį 
AKARIENE Geriausiąją ' 
amie Iš geriausios Smetonos, į 
rtams priimami užsakymai E? lomus

Yzas Cinkus
Broob

Šioje laidoje pradedamas 
ausdinti prof. Dr. K. Pak- 
9 straipsnis apie prof. Sta- 
Šalkauskį, neseniai miru- 

pavergtoje Lietuvoje. Prof, 
kštas ir velionis buvo la- 
i artimi draugai, drauge 
ilojęsi ir rūpinęsi didinga 

fetuvos ateitimi. Kai 1930 
I prof. St. Šalkauskis pa
ryžo pasitraukt iš Ateiti- 
nkų vyriausio vado vie- 

bJ, savo įpėdiniu jis pa
iko prof. K. Pakštą.
Velionis mokslininkas bu- 
didis, šviesusis lietuvis, 

ime, kad skaitytojams 
įdomus prof. Pakšto 

lipsnis apie šią kilnią 
ienybę, jau iškeliavusią į 
sinąjį gyvenimą.

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879
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AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.

EINA KAS PENKTADIENĮ

METAI IX. ■ PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 25 d., 1941 Kaina 5c.Nr. 17 (375)

KUN. K. BARAUSKAS JAU ATVYKO
Balandžio 21 d. „Argen

tina” laivu iš Brazilijos at
vyko kun. Kazys Barauskas, 
buvęs nepriklausomos Lie
tuvos „Mūsų Laikraščio” re
daktorius, dirbęs Katalikų 
Veikimo Centro spaudos biu
re, keletą metų ėjęs kape
liono pareigas Lietuvos gim
nazijose. Uoste svečią, lai
mingai pasiekusį laisvosios 
Amerikos krantus, pasitiko 
kun. J. Balkūnas, kun. Vin
cas Puidokas, Westfield, 
Mass., lietuvių par. klebo
nas, kun. Barausko kurso 
draugas seminarijoje ir kun. 
P. Ragažinskas, Brazilijos 
lietuvių klebonas.

Svečias tą pačią dieną lan
kėsi „Amerikos” įstaigoje,

pasidalino įspūdžiais, o va
kare kalbėjo Maspetho pa
rapijiečiams, kurie susirin
ko salėn po vakarinių pa
maldų.

Kun. K. Barauskas pasi
šalino iš pavergtos Lietuvos 
rugpiūčio mėnesį, kai buvo 
įspėtas, kad artėja arešto 
diena. Tuo metu pradėti su- 
imdinėti visų laikraščių re
daktoriai, organizacijų vei
kėjai. Vokietijoje jis išbu
vo iki vasario mėnesio pra
džios, kai išvyko į Portuga
liją, o iš 
žili ją, kur 
savaites.

Kun. K.

ten pasiekė Bra- 
prabuvo apie tris

Pritarta Daromi Valstybiniai įvarai
LIETUVOS VYČIŲ 

SEIMAS
PAVARYKIT 

LAIKRODŽIUS
t.y. nusavindami žemę iš 
ūkininkų. Toliau, iš visų 
ūkininkų, kurie turėjo dau
giau kaip 30 hektarų, žemė 
stačiai buvo atimta. Tuo bū
du vienu plunksnos brūkš
telėjimu buvo pakirsta eg
zistencija kaip tik sveikiau
siam ir daugiausia gaminu
siam ūkininkui, nes žemės 
nuosavybė iki 60 hektarų, 
kaip parodė tos srities spe
cialistų tyrinėjimai, geriau
sia tiko Lietuvos sąlygoms.

Iš ūkininkų, turėjusių virš 
30 hektarų, žemė buvo „iš
dalinta” bežemiams ir ma
žažemiams. Bet tuo pat me
tu bolševikai sudarė tokias 
sąlygas, kad tariamieji nau
jakuriai negalėtų tose že
mėse įsikurti. Bolševikai to
kio žemės suskaldymo visiš
kai nenori, nes tai būtų prie
šinga „generalinei Stalino 
linijai.” Jų tikslas yra pa
versti Lietuvos ūkininką to
kiu pat „žemės proletaru,” 
kaip tai padaryta Maskoli- 
joje ir kitose maskolių pa
vergtose šalyse. Tam pa
siekti reikalinga ūkininkus 
apgyvendinti kaimais, kaip 
tai yra Bolševikijoje. Tuo 
tarpu Lietuvos ūkininkai yra 
beveik be išimties išsiskirs
tę vienkiemiais, nes tuo bū
du ūkininkas galėjo tikslin
giausiai išnaudoti savo skly
pą. Todėl bolševikai nelei
džia vad. naujakuriams kur
tis vienkiemiais, o grūda 
juos į kaimus, kurie pava
dinti „grupinėmis sodybo^ 
mis,” nes tada lengviau bus 
pristeigti kolchozų. Kaip ma
tome, ir čia bolševikai stu
mia Lietuvos žemės ūkį at- 
žagareiviškais keliais, į mas
kolių tipo kaimus. Lietuvos 
ūkininkas jau nuo baudžia
vos panaikinimo ėmė steig
tis vienkiemiais. Ypač tuo 
atžvilgiu daug buvo pada
ryta nepriklausomos Lietu
vos valstybės laikais, kada 
kaimai — tas baudžiavos pa
likimas — buvo beveik visiš
kai Išnaikinti. Dabar bolše
vikai visą pažangų ūkinin
kavimą sustabdo 
žiną baudžiavos 
mus.

Bet bolševikai
tolesnių tikslų, būtent, 
„grupines sodybas” p 
prie kolchozų. Ūkininkai, pa
gal bolševikų užmačias, ver
čiami išsižadėti savo atski
rų žemės sklypų ir sodybų 
ir juos sujungti į bendrą 
ūkį (kolektyvinį ūkį - kolcho
zą). Tuo būdu ūkininką sie
kiama paversti tikru prole
taru, pririštu prie bendros 
žemės, kuri jam nebepriklau
so, be teisės savarankiškai 
šeimininkauti. Faktinai lais
vieji Lietuvos ūkininkai, 
jeigu bolševikams bus duo
ta laiko kolchozus įvesti, bus 
paversti baudžiauninkais, ku
rie tarnaus Kremlio despo
tui — raudonajam carui Jo- 
sefui Visarionovičiui ir jo 
pastatytiems „č i n o v n i n- 
kams.”

Vasario 19 d. (pagal se
nąjį kalendorių) suėjo lygiai 
80 metų, kaip rusų caras 
Aleksandras II paskelbė bau
džiavos panaikinimo mani
festą. Tai buvo 1861 me
tais. O 1941 metais raudo
nasis caras — samozvancas 

■ vėl ruošiasi pavergtoje Lie
tuvoje įvesti naują, bet dar 
baisesnę baudžiavą - kolcho
zus. Sovchozuose — valsty
biniuose ūkiuose Lietuvos 
laukų darbininkai baudžiavą 

, jau eina ...

sig- 
uki-Lietuvos Vyčių organiza

cijos 29-tas seimas įvyks š. 
m. rugpiūčio 12, 13 ir 14 d. 
d. Šv. Vincento parapijoj, 
Pittsburgh, Pa. Šį seimą 
didžiausiu atsidavimu ruo
šia L. Vyčjų 62 kuopa ir 
tikisi jį papNiryti visais at
žvilgiais sėkmingu.

Atsižvelgiant į laikų rimtį 
ir ypač į tėvynės Lietuvos 
nelaimingą padėtį, šis sei
mas yra nepaprastai dide
lės svarbos ne tik Lietuvos 
Vyčių organizacijai, bet ir 
visai mūsų visuomenei. Tad 
nuoširdžiai kviečiame šiame 
seime dalyvauti netik L. Vy
čių organizacijos atstovus, 
bet ir svečius, mūsų veikė
jus bei vadus ir tuo prisi
dėti aptarti ir nustatyti jau
nimo ateities veiklos eigą, 
liečiančią mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

Šį sekmadienį, balandžio 
27 d., New Yorko ir kitose 
valstybėse, pradedamas Die
nos Šviesos Taupymo laikas 
(Daylight Saving Time), to
dėl šeštadienį, einant gulti, 
reikia pavaryti laikrodžius 
viena valanda pirmyn.
ANGLIJAI REIKALINGI 

GYDYTOJAI

Lie-

ne- 
že- 
di- 
so- 
dar

Washington. — Preziden
tas Roosevelt kreipėsi į jau
nus gydytojus amerikiečius, 
kaip Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, kvies
damas juos stoti savanoriais 
į Anglijos 
rioms dabar 
tojų.

Prezidento
jau susilaukė atgarsių. Pra
nešta, kad jau turima 400 
kandidatų, kurie kreipėsi į 
Raudonąjį Kryžių, pasisiūly
dami vykti į Angliją ir 
dirbti ten gydymo darbą 
kaip civiliniai gydytojai.

Barauskas dabar 
yra apsistojęs pas savo kur
so draugą, kun. V. Puidoką, 
Westfield, Mass. Kur pa
stoviau apsistos, dar neaiš
ku. Tik viena aišku, kun. 
Barauskas bus stambi pa
jėga lietuvių katalikų visuo
meniniame gyvenime. Lietu
voje jo redaguojamas „Mū
sų Laikraštis ” turėjo 75,- 
000 prenumeratorių, buvo 
plačiai mėgiamas ypač ūki
ninkų. Kun. Barauskas bu
vo vienas dalyvių jaunųjų 
katalikų sąjūdžio, turėjusio 
naudingos įtakos tautos 
venime.

Sveikindami laimingai 
vykusį kun. Barauską,
kime jam gražiausio pasi
sekimo išeivijoje. .

kas gen. Sikorskis „Drau
go” korespondentui Chicago- 
je pareiškė savo nuomonę 
apie lietuvių ir lenkų ben
dradarbiavimo galimumus. 
Sikorskio pareiškimu, jis 
esąs „šalininkas bendradar
biavimo net iki to laipsnio, 
kurs buvo prieš kelis šim
tus metų — Jogailaičių uni
jos laikais.”

Tokiu generolo Sikorskio 
pareiškimu netenka stebėtis. 
Gerai žinome, ką lietuviams 
davė unija. Tokio bendra
darbiavimo ateityje negalės 
būti, nes lietuvių tauta bus 
savaranki, laisva, kurianti 
savitą gyvenimą. Jei len
kai dar ir šiandie svajoja 
apie unijinį gyvenimą, tai 
mūsų kelias labai aiškus.

__ _____
-------------- A

. Lenkių įtekojc- leidžiamas 
„New Europe” žurnalas pa
skelbė straipsnį apie numa
tomą vidurinės Europos kon
federaciją, kai bus baigtas 
dabartinis karas. Konfede- 
racijon įtraukiama ir Lie
tuva, tik be Vilniaus, bet 
su Klaipėda ir Liepojumi. 
Latvija ir Estija palieka
mos Sovietų Sąjungos sudė
tyje, nes jos turi svarbius 
uostus, kurie būtinai reika
lingi rusams. Lietuviams 
pripažįstama nepriklausoma 
valstybė, nes jos jie užsi
tarnavę savo ilgomis kovo
mis.

Straipsnis esąs paruoštas 
Amerikos karinių žinovų. 
Apie jo turinį yra prasita
ręs ir Sikorskis. Girdėti, 
ir Anglijos atsakingi asme
nys tokį planą turį savo 
dėmesyje. Planas įdomus, 
bet jis neteisingas. Lietu
vai nepriskiriamos lietuviš
kiausios sritys su Vilniumi, 
o latviams ir estams panei
giama nepriklausomybė!

ir reikšmingas 
nešimas iš Washingtono. 
andžio 18 d. prezidentas 
•seveltas priėmė prezi- 
tą Smetoną, su kuriuo

"■ ijo valandos pasikalbėji- 
Roosevelt pareiškė sa- 

jsitikinimą — Lietuva at- 
i savo nepriklausomybę, 
tik laikinai sutrempta, 

taip pat pažymėjo, kad 
irikos lietuviai turėtų 

87-34 90th‘st,WoĖ -jau rūpintis Lietuvos 
--------------alais.

- tt t ~ * s Roosevelto pareiški- 
f turi padrąsinti Lietu- 
nepriklausomybei ir lie-

Telephone
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65 -23 GRAM
Maspeth.!

lis amerikiečius. Turėda- 
savo šalies vyriausio 
lotojo pritarimą, priva- 

smarkiau ir tvarkin- 
i pasispustelti. 
i — ----
.busis laikraštininkas 
Sius iš japonų sostinės 
o praneša įdomių žinių 

Stalino ir Japonijos 
nių reikalų ministerio 

pasikalbėjimą, 
neutralumo ir draugiš- 
o sutartis aplaistyta vy- 

loseob 1 v°dka- Matsuoka gė- 
J U. vyną, o Stalinas — savo 

411 is Paruoštą vodką. Nuo-
li pakilus, Matsuoka 
į prabilęs į Staliną: 
•utartis padaryta. Aš ne
loju. Jei meluosiu, ma- 
?alva bus tavo. Jei tu

RĘSTO
BABtC

Gamiuam 
niško ir li 
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tline baimė nepaprastai 
ė. Vokietija pareikala- 
šleisti neribotą skai- 

Pabaltijo valstybių gy- 
)jų, kurie gali įrodyti 
: kiek turėję ryšių su 
ika ar prūsiška kilme, 
nas paklausė. Iš Lie- 
3 išvyko apie 49,000 gy- 
>jų. Iš Latvijos papil
ti šiemet išvyko apie 
0 ; nemažai išvykę ir 
stijos. Išvykusių tarpe 
į didelis nuošimtis įžy- 
asmenų, kurie nieko 

•a neturi su vokiška 
i. Kai kurie jų lankę 
rsitetus Vokietijoje, kai 
' turį ten pažįstamų.
kie skurdžiai dvasioje 
lui bernaują lietuviš- 
kalbą komunistai, kai 
aeka apie Stalino „sau- 

įr jos galybę! Stalinas238

by ' given that License No. |NOTICE paklUSUUS Hitlerio tar- 
i issued to the undersigned Rb

retail under Section 107 Ito
Beverage Control Law at I Sect1®i y | ------- -------

Pl., Borough of Brooklyn, trol b“ ■ ...
:s, to be consumed on the Brootw ^hku mmiSteriS pirminiU- 
CLIAS SPYE yl.
ishwick Inn ■
U Brooklyn, N, Y.'858 ;

gy-

at- 
lin-

DIDINAMI PAJAMŲ 
MOKESČIAI

Washington. — vyriausy
bė pasiryžusi sukelti pus
ketvirto bilijono dolerių nau
jų pajamų, kurios reikalin
gos ryšium su tautinio gy
nimosi programos vykdymo 
didinimu. Iždo vadovybė pir
moje eilėje Kongresui pa
siūlė padidinti pajamų mo
kesčius. Iki šiol pajamų 
mokesčio dydis buvo 4 pro
centai; dabar norima, kad 
mokesčio dydis būtų 6 pro
centai. Bendrovių pajamų 
mokesčiai nuo 24 procentų 
būtų padidinti iki 30 pro
centų. Be to, bendrovėms 
būtų sumažinta pajamų su
ma, už kurią nereikia mo
kėt mokesčių.

bū- 
di- 

jau

de-

GRAIKŲ KARALIUS PALIKO ATĖNUS
Balandžio 23 d. Graikijos to linijas, bet visas vokie- 
--1-- išleido tau- .•

kuriame pa- 
sostinę, is-

karalius Jurgis 
tai pareiškimą, 
sisako paliekąs 
torinį Atėnų miestą, ir drau
ge su vyriausybe išvykstąs 
į Kretos-> s ilą, iš kur bus 
vadovauji- fr- tolimesnei ko
vai prieš užpuolikus. Savo 
atsišaukime karalius kvie
čia visą tautą pasitikėti Die
vu ir savo vieningumu. Ko
va būsianti vedama iki pa
skutinių jėgų. Karalius taip 
pat pažymėjo, kad šiaurės 
vakaruose stovėjusios grai
kų armijos pasidavimas į- 
vyko be jo žinios ir 
sutikimo.

Vokiečiai, per 12 
nugalėję Jugoslaviją, 
eitos s avaitės gale visas jė
gas sutelkė prieš graikus 
ir jiems padedančius Angli
jos karius. Graikai ir ang
lai buvo sudarę kelias fron

be jo

dienų 
pra-

AMERIKOS KARIUOMENĖ PARUOŠTA
RAUDONOJO KRYŽIAUS

PARAMA EUROPAI

Vienas įtakingiausių šios 
šalies laikraščių, be abejonės, 
yra „The New York Times.” 
Malonu pastebėti jame per
silaužimą Sovietų Rusijos 
atžvilgiu. Paskutiniu laiku 
šis laikraštis mėgino labai 
pataikauti Maskvai, skelb
damas ir rašydamas apie 
Rusiją tik tai, kas Maskvai 
palanku. Bet balandžio 21 
d. laikraštyje papūtė nau
ji vėjai.

„N. Y. Times” 
paskelbė pirmoje 
damąjį straipsnį 
kavimą Stalinui,
mas, kad paskutinių dienų 
Maskvos politika turi visam 
laikui parodyti visiems, kad 
tuščios pastangos pataikau
ti Stalinui. Laikraščio nuo
mone, turėtų būti sustab
dytas pardavinėjimas Rusi
jai prekių, kurias ji perduo
da Anglijos ir Amerikos prie
šams.

O gal kada ir praregės 
viešosios nuomonės Ameri
koje reiškėjai ir kūrėjai?

bal. 21 d. 
vietoje ve- 
apie patai- 
įrodinėda-

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius nuo da
bartinio karo pradžios iki 
šiol Europai sušelpti yra iš
leidęs 27 milijonus dolerių, 
kurių trylika milijonų teko 
Anglijai. Dabar Raud. Kry
žius veda vajų didesnėms 
pajamoms sukelti. Anglijos 
ambasadorius lordas Hali
fax pareiškė padėką per ra
diją ir kvietė tikėti Angli
jos laimėjimu, kurs esąs vi
siškai tikras.

MIŠKŲ GAISRŲ DIDELI 
NUOSTOLIAI

Orui staiga atšilus 
siviešpatavus didelei 
rai, keliose valstybėse kilo 
milžiniški miškų gaisrai, ku
rie besiplėsdami padarė mi
lijoninius nuostolius. Gais
rai buvo New Jersey, Con
necticut, Pennsylvania Mass- 
necticut, Pennsylvania, Mass
achusetts ir kitose rytinėse 
valstybėse. New Jersey val
stybėje gaisras palietė 85,- 
100 .akrų miškų.

Gaisrų priežastis tiriama. 
Manoma, kad buvo ir pik
tos valios. Ieškoma įtaria
mų kaltininkų.

ir į- 
saus-

Washington. — Kariuome
nės štabo viršininkas gene
rolas George C. Marshall 
senato komisijos posėdyje 
atvirai ir drąsiai pareiškė, 
kad šiandie Amerikos ka
riuomenė yra gerai paruoš
ta ir pasiruošusi bet ko
kiam žygiui. Kariuomenėje 
gerai organizuotų karių da
bar yra 1,250,000.

Kariuomenės vadovybė se
niai norėjusi, kad Amerikos 
kariuomenė būtų didelė, bet 
kongresas ir viešoji nuomo
nė vis buvo kliūtimi. Tik 
vokiečių kariuomenės lai
mėjimai prieš belgus, olan
dus ir prancūzus visiems 
atidarę akis, kad reikia im
tis veiklos.

čiai pralaužė. Daugiausia 
tikėtasi gynimosi siena prie 
istorinio Olimpo kalno, bet 
ir čia neatsilaikyta motori
zuotoms vokiečių dalims. 
Pagaliau daug vilčių sudėta 
laikymuisi Termopilio isto
riniuose laukuose ir tarpe
kliuose. Šioje apylinkėje 
graikai savo istorijoje lai
kėsi trečią kartą; pirmą 
kartą prieš persus, antrą 
prieš romėnus, trečią — da
bar prieš vokiečius. Visus 
tris kartus neatsilaikyta, bet 
į karo istoriją garbingai į- 
rašyti didingi gynimosi žy
giai.

Vokiečiai praneša, kad 
anglai mėgino laivais iškel
ti savo kariuomenę, bet tam 
kelią sėkmingai pastoją vo
kiečių lėktuvai, kurie jau 
nuskandinę keletą anglų lai
vų su 40,000 karių. Vokie
čiai skelbia, kad Graikijos 
pakraščiuose dabar kasdien 
išplauja jūra tūkstančius 
jaunų Anglijos karių lavo
nus.

Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentas Roose
velt balandžio 22 d. spau
dos atstovams pareiškė, kad 
nepasisekimai Graikijoje dar 
nenulemia karo eigos, kad 
Anglija galų gale laimės, 
kad Amerika ir toliau duos 
visą pagalbą, kokia tik į- 
manoma ir galima. Preziden
tas atsisakė pasakyti, ar A- 
merikos laivai, išsiųsti Rau
donosios jūros kryptimi, yra 
lydimi karinių laivų.

Rašant šiuos žodžius, vo
kiečiu kariuomenė jau buvo 
prisiartinusi prie Atėnų, ku
rie galėjo būti oficialiai už- 
ižti balandžio 25 d.

paaukojami 
interesams, 

nepriklauso- 
laikais įgy- 

reforma

ir vėl 
laikų

grą- 
kai-

KARALIUS PETRAS PALESTINOJE
Jeruzalė. — Jugoslavijos 

karalius Petras II, 17 me
tų jaunuolis, ministeris pir
mininkas gen. Simovič ir 
kiti vyriausybės nariai, iš 
Atėnų lėktuvu laimingai pa
siekė 
stojo, 
buvo 
tuvas
Karalių lydėjęs vienas mi
nisteris užmuštas.

Petras II iš Jugoslavijos

Jeruzalę ir čia apsi- 
Pakelyję jų lėktuvą 

užpuolę vokiečių lėk- 
ir smarkiai apšaudė.

į Graikiją atlėkė balandžio 
15 d., bet graikų vadovybė 
neleido apie tai tada pra
nešti, kad nepadarytų nei
giamo įspūdžio graikų ka
riuomenei. Jugoslavijos vy
riausybė aiškinasi, kad pra
laimėjimui daug prisidėjo 
kroatų atsiskyrimas, stoka 
pasiruošimo, per mažas lėk
tuvų kiekis, neturėjimas ben
drų ryšių su graikų ir ang
lų kariuomenėmis.

Okupuotosios Lietuvos 
raudonajai valdžiai yra duo
tas iš Maskvos naujas 
nalas — versti Lietuvos 
ninkus į kolchozus.

Maskolijos pavyzdžiu
tuvoje jau yra pristeigta 
šimtai naujų valstybinių 
dvarų - sovehozų. Jeigu ne
priklausomos valstybės lai
kais Lietuvoje buvo užsili
kę dvarų, tai jų plotai nie
kur nebuvo dideli. Net ir 
padidinus dvarų plotą nuo 
80 iki 150 hektarų, jie 
bebuvo tipingi Lietuvos 
mes ūkiui, nes didelę 
džiumą sudarė ūkininkų 
dybos. Visoje Lietuvoje
buvo keliolika stambesnių 
dvarų, kurių plotai siekė iki 
400 hektarų, bet jie buvo 
palikti kaipo kultūriniai 
ūkiai. Tačiau paskutiniuoju 
laiku jie vienas po kito bu
vo likviduojami, nes jau at
liko savo uždavinį. Dar 
tų praėję keli metai, ir 
dėsnių dvarų Lietuvoje 
nebebūtų visai likę.

Bolševikai varo pigių
magogiją, skelbdami, kad jie 
dvarus esą panaikinę. Prie
šingai, bolševikų okupantai 
tokių dvarų kaip sykis pri
steigė. Visoje Lietuvoje su
daryta šimtai valstybinių 
dvarų - sovehozų, kurių plo
tai užima net po kelis tūk
stančius hektarų. Tuo tiks
lu buvusieji smulkūs dva
rai sujungiami ir iš tų plo
tų sudaromas vienas milži
niškas dvaras. Ar jis vadi
namas „valstybiniu ūkiu 
(sovehozų) ar kaip kitaip, 
esmės nekeičia: dvaras lie
ka dvaru, kaip ji bevadin- 
tum.

Mums yra žinomi" atsiti
kimai, kad į tokius sovieti
nius valstybinius dvarus į- 
jungiami ne tik buvusiųjų 
dvarininkų, bet ir gretimų 
ūkininkų žemių sklypai. To
kiu būdu sovehozinių dvarų 
plotai yra didinami net ūki
ninkų žemių sąskaitom Ūki
ninkų interesai 
naujojo dvaro 
Tuo tarpu kai 
mos Lietuvos
vendintoji žemės 
siekė dvarus suskaldyti ir 
patenkinti bežemių ir maža
žemių troškimus, bolševiki
nė žemės reforma siekia 
priešingo tikslo — pristeigti 
milžiniškų dvarų su tūkstan
čiais hektarų žemės. Tad ir 
čia bolševikai suka istorijos 
ratą atgal: skirtumas tik
tai tas, kad baltųjų carų 
laikais didieji dvarponiai va
dinosi Vasilčikovais, Naryš- 
kiniais ir t.t., o dabar į to
kius pat dvarus prisodinti 
„činovninkai.”

Viena yra aišku: bolše
vikai dvarų ne tik nepanai
kino, bet pristeigė naujų 
dvarų ir tai dar 18-tojo am
žiaus tipo, kada dvarai už
ėmė tūkstančius hektarų;

Kokią reikšmę okupantai 
teikia dvarams, geriausiai į- 
rodo tas faktas, kad arti
miausiu laiku ruošiamasi į- 
steigti net specialinj komi
sariatą valstybiniams dva
rams (sovchozams) adminis
truoti.

Dar didesnį akių dūmimą 
bolševikai varo, kad jie ap
dalinę žeme bežemius ir ma
žažemius. Tikrovėje bolše
vikams rūpėjo parengti dir- 

1 vą naujos formos baudžia
vai — kolchozams. Tam tiks-

■ lui reikėjo iš ūkininkų atim-
■ ti nuosavybę. To bolševikai 
• pasiekė, paskelbdami visą

žemę valstybės nuosavybe,

siekia dar
per
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(Filosofo Šalkauskio bran
giajam atminimui)

Tik ką baigęs sociologi
jos fakultetą, dar jaunas ir 
nepatyręs berniokas, 1918 m. 
vasarą patekau į Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegaciją 
Šveicarijon. Ištroškęs maty
ti naujų vaizdų ir įdomių 
žmonių, kartu su advokatu 
Baliu Mastausku ir kun. 
Juozu Dabužių pasiekiau 
Šveicariją 1918 m. rugsėjo 
pirmose dienose. Trumpai 
posėdžiavę su žymiausiais 
Lietuvos politikos vadovais 
(A. Smetona, M. Yču, prel. 
Alšausku, Dr. Purickiu ir 
k.) mes pasiskubinom pada
ryti vizitą senajam Fribour- 
gui, kur žinojom esant 
tuziną lietuvių studentų, 
mus stoty pasitiko, 
toli, toli svetur patekę, 
savųjų atskirti lietuviai
Ii tinkamai suprasti, kaip 
yra malonu tolimose žemė
se susitikti su savosios-tau
tos žmonėmis. Ir mums čia 
neapsakomai buvo malonu 
ir, jauku leisti valandas su 
jaunaisiais lietuvių intelek
tualais puikiuose Šveicarijos 
vaizduose. Siurbte siurbėm 
vieni kitų mintis ir žodžius. 
Tarp tų lietuvių buvo ir 
kuklus, silpnokai atrodąs 
buvęs juristas, o tuo metu 
jau baigiąs filosofijos kur
są studentas Stasys Šalkaus
kis^ Po pirmosios pažinties 
visiems trims amerikiečiams 
šis vyras užimponavo savo 
gerumu, idealizmu ir išmin
timi. Bet iš karto mes gal 
dar nejautėm, kad gavom 
retą privilegiją St. Šalkaus
kio asmenyje arčiau pažin
ti didžiausį naujųjų amžių 
lietuvį, kurs gana greit ži
bės visai tautai savo proto 
galia ir širdies skaistumu.

Stasio Šalkauskio kilmė ir 
jaunystė

Neturėdamas prie savęs 
jokių dokumentų ir toli bū
damas nuo jo giminių, ne
galėsiu tiksliau aprašyti mū
sų brangaus filosofo jaunys
tės. Bijodamas detalėse su
klysti, turėsiu savo atsimi
nimus labai trumpinti.

St. Šalkauskio tėvas gy
dytojas Šalkauskis yra ki
lęs iš ūkininkų šeimos Šiau
rės Lietuvoje. Buvo jis švel
naus būdo ir gražių manie
rų patriotas lietuvis. Me
diciną praktikavo Šiauliuo
se, netoli nuo savo gimti
nės. Mieste jis buvo, ma
tyt, populiarus, kad net 8 
metus išbuvo garbingu jo 
burmistru. Pasauliniam ka
rui prasidedant, dr. Šalkaus
kis dar buvo Šiaulių bur
mistru ir turėjo gabentis 
Rusijos gilumon su visais 
miesto dokumentais.

St. Šalkauskio motina ki
lusi iš senovinių Lietuvos 
didikų Goštautų, į kurių 
dvarą Maironis daro aliuzi
ją savo poemoje „Jaunoji 
Lietuva.” Filosofo tėvelis 
mirė jau prieš keletą me
tų, bet jo mamytė tebegy
vena, sulaukusi gražios se
natvės. Šalkauskiu šeima 
buvo labai didelė: užaugo 
jiems net devynetas vaikų, 
o mirė mažai, rodos, du. 
Ligšiol gyveno penkios duk
terys inteligentės; vyriausias 
sūnus Kazys yra civilinės 
teisės profesorius, antruoju 
buvo filosofas Stasys, o du 
jaunesnieji — Julius ir Al
girdas — yra inžinieriai, bai
gę mokslus Vokietijoj.

Stasys gimnazijos moks
liuose. Buvo silpnokos svei- 
lus pradėjo ir baigė Šiau- 
katos jaunuolis ir antroje 
klasėje susirgęs gavo išbūti 
joj dvejis metus. Gimnazi
ją baigęs įstojo Maskvos u- 
niversiteto teisių fakultetan 
ir baigė ten teisių ir eko
nomijos skyrių, taigi, beveik 
du fakultetu. Gavo pirmojo 
laipsnio diplomą, todėl tu- 
dėjo tikresnių galimybių 
siekti ir aukštesnių mokslo 
laipsnių ir net profesūrai 
ruoštis. Svajojo studijuoti 
filosofiją, kurią labai pamė
go skaitydamas didžiausio
jo rusų filosofo VI. Solov
jovo. raštus. Bet Stasio svei
kata buvo dar labiau nusilp
nėjusį ir pasirodė džiovos 
ženklų. Tad gydytojų pa
tariamas jis išvyko į sau
sus Vidurinės Azijos kraš
tus, į Turkestaną. Apsigy
veno senajame Samarkand© 
mieste, Afganistano ir In
dijos kaimynystėje, kur auk
ščiausieji Pamyro kalnai — 
„Pasaulio Stogas” — skiria 
Rusijos ir Indijos imperijas.

St. Šalkauskis Azijos vidury
Atvykęs į Samarkandą jau

nas juristas pradėjo dirbti 
stambiame 
riskonsulto 
kas turėjo 
medvilnės
kultūros finansavimu, 
markandas darėsi prekybi
niu centru skubiai plečiamų 
irriguotų medvilnės planta
cijų, kurios Rusijos ūky tu
rėjo suvaidinti labai svar- ] 
bų vaidmenį. Į tą miestą 
ir banką užeidavo stambių 
pirklių net iš Vakarų Eu
ropos kraštų. Čia mūsų fi- ' 
losofas išgyveno arti pen- 
kerių metų. Parašė porą 
darbų: apie reformą Turkes- : 
tane ir apie medvilnės ūkio 
finansavimą, šis pastarasis 
darbas atkreipė bankų dė
mesį į jauną gabų ekono
mistą ir 'šypsojosi gražia 
ateitimi finansų srity. Bet , 
jauno idealisto netraukė pi
niginiai laimėjimai ir advo
kato ar bankininko karjera. 
Penkerius metus Vidurinėj^ 
Azijoj jis pirmiausia panau
dojo sveikatai pataisyti. Pie
tinis Turkestanas savo kli
matu ir vaizdais yra labai 
panašus į Arizoną ir Pieti
nę Kaliforniją. Sausas, gied
ras klimatas ir gausūs pie
tiniai vaisiai gerokai su
stiprino St. Šalkauskio svei
katą. Be to, jis čia gavo 
progos stebėti labai senovi
nes gyvenimo formas šaly, 
kur, gal būt, pirmieji žmo
nės įsigyveno, kur kūrėsi 
seniausios civilizacijos, ku
rių pėdsakų čia užtinkama. 
Čia dar tebestovi likučiai 
rūmų, statytų didžiųjų Azi
jos valdovų, tryliktame am
žiuje užkariavusių beveik 
visą Aziją ir Rytų Euro
pą. Samarkandas buvo gar
siojo Tamerlano imperijos 
sostinė ir tebeturi iš jo lai
kų išlikusių istorinių pa- 

. minklų. Samarkandas yra 
• uzbekų krašte (jų apie 7 

mil. gyv.); jie yra giminin 
gi turkams, verčiasi augin
dami ryžius, medvilnę, šilką 
ir karakulines avis. Miestuo
se greta jų gyvena nemaža 
lėtai judančių, iškilmingų, 
bet įgudusių pirklių tadžikų 
arba sartų, kurie yra gimi
ningi persams. Po truputį 
yra ir daugelio kitų Azijos

Patriotizmas
Kaip Amerikoj Fourth of 

July tautinė šventė, taip 
Šveicarijoj rugpiūčio 1-oji. 
Gražūs papročiai net iš se
nų laikų apsupa šios dienos 
minėjimą. Be prakalbų, dai
nų ir kitų oficialių minė
jimų, paprastai iš vakaro 
kalnuose, aukštumose suku
riami laužai ir atrodo, kad 
visa šalis žiburiuoja. Taip 
pat visų bažnyčių ir koply
čių varpai skambina, pri
mindami anuos laikus, kai 
varpai kviesdavo karius gin
ti krašto laisvę. Šveicarija 
taip pat turi vieną maldos 
dieną (2-trą spalių sekma
dienį) už savo šalies laisvę 
ir gerovę.

Patriotinis susipratimas 
šveicarų ne tik didelis, bet 
ir gilus. Nežiūrint, kad tu
ri keturias kalbas, išpažįs
ta keletą tikybų ir pripa
žįsta tokią 
valstybėje, 
vieningumas 
prus. Net
trys skirtingos rasės: ger
manų, viduržemio - romanų 
ir alpihtj, kurios kitur am
žiną kovą už savo egzisten
ciją ir civilizacijos pirme
nybę veda, Šveicarijoje taip 
gražiai sutaria ir sugyvena, 
lyg 
kos 
tas
m.
tinė paroda nepaprastai ryš
kiai pavaizdavo Šveicarijos 
tautinį susipratimą ir jos 
vieningumą. Kilus karui ir 
nebegalint sulaukti svečių iš 
svetur, kiekvienas šveicaras 
laikė sau už garbę ir parei
gą aplankyti parodą ir pa
matyti savo šalies pažangos 
pavaizdavimą. Per keletą 
mėnesių (gegužės - spalių) 
ją aplankė per 10,000,000 
žiūrėtojų. Tai išėjo maž- 
dau 2Ų2 karto kiekvienam 
gyventojui! O aplankyti ir 
pamatyti ji tikrai buvo ver
ta. Paroda nebuvo tiek biz
nieriško pobūdžio, ar rekla
ma savo išdirbinių, kiek pa
vaizdavimas tautos pažan
gos ir vieningumo įvairume 
bei skirtingume. Kiekvienas 
Kantonas turėjo pasirodyti 
su savo papročiais, parodais 
ir pavaizduoti savo gyveni
mo charakteringiausius 
bruožus.

Kam kartą teko pavažiuo
ti pro tą Alpių šalį, tas ne
greit pamirš jos kalnų di
dybę su snieguotomis virš 
debesų iškilusiomis viršukal
nėmis. Bet kas turėjo pro
gos toje šalyje pagyventi, 
susipažinti su žmonėmis, jų

ir Europos tautų. Samar- 
kandas įėj'o į garsaus he- 
braisto kun. Pranaičio pa
rapiją, kuri savo plotu bu
vo bene didžiausia katalikų 
parapija pasauly; jos baž
nyčioje ir keliose koplyčio
se pamokslai buvo sakomi 
net dvylika kalbų. Apylin
kės kultūrinė atmosfera dvel
kė žilomis senųjų Azijos ci
vilizacijų tradicijomis. Tai 
nepaprasta dirva stebėti pra
eitus amžius, atkeltus į šių 
dienų gyvenimą. Šioje ža
vingoje, pasakiškoje šaly 
būsimas didysis Lietuvos fi- 
osofas gavo tikrąjį suprati

mą apie tikruosius Rytus, 
ir ne tiek iš 
iš gyvenimo 
Man dar ligi 
prisimena jo 
(Šveicarijoje,
apie egzotišką, legendišką 
Ferganos ir Zaravšano slė
nių gyvenimą, žmonių pa
pročius ir jų sielos ritmą. 
Ir visa tai čia trumpai pri
menu tik tam, kad pilniau 
suprastume vėlesnius mūsų 
filosofo raštus apie Rytų ir 
Vakarų kultūras ir jų sin
tezę Lietuvoje.

Kazys Pakštas.
i (Bus daugiau)

papročiais, pažinti jų svei
ką patriotizmą ir krikščio
niškąją civilizaciją, tas bus 
sužavėtas ne tik jos žalių 
slėnių ir baltų Alpių gro
žiu, bet ir jaukiu narsių kal
niečių gyvenimu. Šios ma
žosios Alpių Respublikos 
krikščioniškosios tradicijos 
taip ryškiai atsispindi, kad 
Kryžius rado sau vietos ne 
tik valstybės vėliavoje, bet 
jis aukštai iškilo taip pat 
ant lygumų ir viršukalnių 
ir puošia šalį tuo 
simboliu panašiai, 
tuvos pakeles ir 
sodybas.

II.
Nors graži, maloni ir sve

tinga mažoj r Alpių Res
publika, tačiau, karui aplin
kui siaučiant, bombonešiams 
ją pačią naktimis dažnai ap- ’ 
lankant, joje pasilikti dar 
ilgesniam laikui ir skolon 
gyventi ne taip jau malo
nu. Negalėdamas Tėvynėn 
sugrįžti, pasukau savo žvilg
snį už Atlanto, kur daug 
tautiečių gyvena, kur tarp 
savųjų rasčiau savo šalies 
užvadavimą. Savo dėdės kun. 
A. Deksnio, Marijonų pro
vincijolo kun. Dr. J. Navic
ko ir kleb. kun. J. žida- 
navičiaus rūpesčiu ir para
ma, gavau iš Konsulo Ciuri
che Amerikos vizą ir imi
gracijos popierius be jokių 
sunkenybių dar praeitų me
tų pabaigoje. Tačiau laivuo
se vietoms esant užpirktoms 
net iki kovo mėn., turėjau 
dar vietoj pasilikti ir net 9 : 
savaites laukti ispanų vizos. :

Vasario 27 d. palikau švei- ; 
cariją patraukdamas Atlan- i 
to vandenyno linkui — į Lis- ; 
boną, vienintelį uostą Euro
poje, kuris dar palaiko su- ; 
sisiekimą su Amerika. Pake
liui teko prakel^uti neoku- ' 
puotoj i Prancūzija, Ispanija 
ir' Portugalija. Berno, Švei
carijos sostinės, apylinkės 
dar baltavo žiemos sniegu 
lengvai apdengtos, bet ar
čiau į pietus vis ąiškėjo pa
vasario žymės. Kai Ciuricho 
— Genevos greitasis išlindo 
iš tunelio ir pradėjo leistis 
per vynuogynų sodus į Lo
zaną, gulinčią prie Lemano 
ežero, prieš akis atsidengė 
gražūs Savojos kalnai, ku
rių briaunos leidosi iki pat 
didžiojo ežero ir atmušė at
virkščią savo paveikslą žals
vame vandenyje. Dar valan
da kelio ir jau Genevoj, Tau
tų S-gos sostinėje. Čia ru- 
bežius, čia muitinės. Švei
carai tikrina, ar kas neišsi- 
veža maisto produktų, ypač 
kavos, cukraus, kakao.

Prancūzų pusėj mielai pri
imtų šiuos skanumynus. Bet 
jie ilgai sugaišina beregis- 
truodami pinigus ir čekius. 
Auksas, visai užginta įvež
ti, išvežti ir pervežti per 
Prancūziją. Šioj šalyj auk
sas visai pranyko, o gal tik 
pasislėpė. Tai gudrus daik
tas, kitaip vis tiek jis iš
plauktų, ar būtų iškeistas 

popierines markes. Štai 
Prancūzų žemė. Prancūzija. 
O, kaip ji pasikeitusi! Pran
cūzija ne tokia, kokia ji 
buvo 1919 met., ne tokia ko
kia 1938 m. Ji bejėgė, ji, 
kaip liūtė sužeista. Jei šian
dien kalbame apie Prancū
ziją, ji ne viena, bet trys: 
neokupuotoji arba toji, ku
rią valdo maršalas Petain, 
okupuotoji — su sostine Pa
ryžiumi, % gyventojų ir in
dustrija, kurią valdo oku
pantų globoj ministeris La
valis ir trečioji, kuri kolo
nijose, valdoma iš Londono 
ten pabėgusio prancūzų ge
ner., de Gaule. Vienai pa
rai sustojau pakeliui Pran
cūzijoj, kad iš arčiau pa
žinčiau dabartinę gyventojų 
nuotaiką.

— Ką apie mus mano už- 
• sienis? — klausia manęs vie

nas vyras traukinyje.

Kasdieniniuose rūpesčiuose 
paskendę pervėlai prisime
name savo didžiųjų žmonių 
sukaktuves ir nesuskumba
me joms tinkamai pasiruoš
ti. Net ir Vytauto Didžio
jo 500 m. jubiliejų tik pa
skubomis ir apgraibomis mi
nėjome. šiais metais mini
me 600 m. jubiliejų nuo Ge
dimino mirties. Gediminas 
buvo gal nemažesnės svar
bos valdovas ir už Vytautą. 
Jis išplėtė Lietuvos ribas, 
išmintingai valdė ir patiesė 
pamatus Lietuvos galybei. 
Jis davė išgarsėjusią dinas
tiją, kurios šakos valdė net 
keletą žymių valstybių. Be 
to, ir 600 m. jubiliejai juk 
ne dažnai pasitaiko. Tad ir 
šiose sunkiausiose Lietuvos 
dienose turėtume rimčiausiai 
paminėti didįjį valstybės vy
rą, kurio valdymo laikai ga
ji suteikti paguodos nelaimė
se ir įkvėpimo darbuose, at
statant naująją Lietuvą.

Senasai sumanymas
Jau prieš penketą metų 

Lietuvos Geografinė draugi
ja iškėlė sumanymą pa
gerbti Gediminą išleidžiant 
didžiulį Lietuvos atlasą, ku
rio reikšmė būtų nemažes
nė už gero muziejaus. Tuo
jau buvo paruošti to Atla
so projektai. Jis turėjo ap
imti Lietuvos istoriją, geo
grafiją ir ūkį. Buvo numa
tyta per du šimtu žemėla
pių sutalpinti į 140 stambių 
puslapių (apie 20 colių il
gumo ir apie 15 colių pla
tumo). Atlasą turėjo lydė
ti 800 pusi, tomas straips
nių, išleistų trimis paskiro
mis laidomis: lietuviškai, 
angliškai ir prancūziškai. 
Darbo didesnę dalį turėjo 
atlikti geografai, bet buvo 
pakviesti rašyti ir istorikai, 
archeologai, geologai, bota
nikai, ekonomistai, viso apie 
du tuzinu mokslininkų. Dar
bas turėjo būti atliktas 1940 
ir 1941 m. Kaip žinome, 
svetima okupacija nebeleis 
šio gražaus sumanymo vyk
dyti.
Kodėl pasirinkta Atlasas?

Ogi todėl, kad jis Lietu
vai darėsi nebeatidėliotinai 
reikalingas. Jokia kita kny
ga ar knygų rinkinys nepa- 
skleis apie Lietuvą tiek vaiz
džių žinių, kurias ateity nau
dos daugybė kitų tautų 
mokslininkų, kuomet jie sa
vo raštuose gvildens lietuviš
kas temas. Mes tai ryškiai 
matome iš Suomijos, Čekos
lovakijos ir Lenkijos paty
rimo. Kas apie tas šalis 
svetimtaučiams žinoma, tai 
daugiausia iš jų atlasų su 
plačiais paaiškinimais.

O kuri gi 
šia pasauliui 
ne Lietuva? 
svetimtaučių 
nusių, 
tūriškai
daugiausia tenka rasti 
Lietuvą. Tad Atlasas 
tuvai yra būtiniausia 
ga.
Mažasai Lietuvos Atlasas
Bet gyvename ypatingai 

sunkius Lietuvai laikus. Ir 
tik retam lietuviui moksli
ninkui pavyko iš okupacijos 
pasprukti. Tad šiandien ne
tenka jau svajoti apie dide
lį ir brangų Atlasą, kokius 
turi čekai ir suomiai. Mū
sų Atlasas dabar galėtų bū
ti žymiai mažesnis už len
kų ir net už estų atlasus, 
bet vis dėlto didesnis už 
mažutį rytprūsių atlasą (Hei- 
mat Atlas fuer Ostpreussen), 
kurs turi apie 30 didesnių 
ir mažesnių žemėlapių.

Savo apgalvotą projektą 
bandyčiau suglausti į 32 pus- 
puslapiu (ilgumo apie 12 co
lių ir platumo apie 8 ar 9 
colius) žemėlapių ir beveik 
tiek pat puslapių paaiškini
mų teksto. Paaiškinimų teks
tas reiktų spausdinti ang
liškai, bet būtų pravartu 
bent 1,000 jo egzempliorių 
spausdinti ir lietuviškai. Sa
vo turiniu šis Mažajai Atla
sas turėtų apimti Lietuvos

yra Chicagos 
antroje—Bos- 
— New Yor- 
katalikai).
vyskupija —

— Ką gi gero dabar ma
nys?.. Užsienis turi savo 
nuomonę apie pralaimėjimą 
ir jo priežastis ir kaltinin
kus.

— Žinai, atvirai kalbant, 
mes visi esame de Gaulis- 
tai, — man pasakoja vienas 
savojietis. — Mes supran
tame mūsų maršalą Petain. 
— Jis stengiasi daryti, ką 
jis gali, tačiau atrodo, kad 
oerdaug vokiečiams atiduo
da. Mūsų šalį visai ištuš
tino, į ten eina viskas. Mi- 
nisteris Lavalis Paryžiuje, 
t^i visai parsidavęs nugalė
tojams. Jis čia šalininkų 
visai neturi. Bet kas kita 
gener. de Gaule. Jis dar ko
voja už Prancūziją, mums 
dar idealas atrodo, kadangi 
priešams nepasiduoda, 
vis dėlto mes tikime ir 
limės, kad Anglija galų 
le laimės. Ši nelaimė 
atvers mums akis. Perdaug 
jau nešvarumo buvo mūsų 
vyriausybėj, ir tuose, ku
rie slapta dirigavo visą mū
sų politiką. — Taip kalbė
jo ir skundėsi jau pagyve
nęs prancūzas, didelis patrio
tas, kurs šiame kare prara
do savo sūnų karininką.

Kun. Dr. A. Deksnys
(Bus daugiau)

istoriją, geografiją į- 
lies ūkį. Ypatinga, , 
pabrėžti 14-tą auto į 
dimino gadynę. Tafe 
tų atsižvelgti ir į į 
nius lietuvių tautos; 
sus , kovojant jai į - ... ,., 
nepriklausomybės, - •

Lietuvoje paruošiau theEstoniana' 
braižymo darbus br w 
kęs Karo Topografiją white stnpe JD 
rius. Amerikoje čikjjffas efFI1 °”u 
bene žymiausias kartį. ? Do.'[ — 
nis centras ir ten fe tbe So™1 mlr 
togiausia mūsų Atlas? A 
ti. Jo kruopštus rarlllU i C 
mas užimtų vienam t. THECOl L J 11H A u
fui gal nuo 5 iki 8^ THE W _

Jeigu Lietuvai J Tęsinys)
Fondas ar dar ir k Q 
rios organizacijos G A OU svarba- Reik
finansuotų —manytn^etoosareciikui apie Ang 
sumanymas pavyktų t ufetif fe kad jis yra D 
dinti. Vėliau žymi'4mnyiw ytasis jo draug 
laidų grįžtų, jei ojas, neapleidži 
tarta užsakyti jį viq į B Rtį» ir dažnai 
viškų mokyklų a fc'ai ^ar0 didelio 
siems skyriams ir Į^nsfret sulaiko jį ne n' 
ta prenumerata vi^LmiuasL) darbo, 
tanciai mūsų publikato be s metų šventėn 
buvęs Lietuvos Atlete ii ^'egul papasako; 
manytojas ir redak^tdonitoe pje jas švent 
drįstu tvirtinti, kad it bsci i jog įr ką yra g
šio žurnalo tuzinas rjjji't rmu lojant kitus. P 
neišgarsins tiek Ij " - -
kiek tas siūlomas
Atlasas, kad ir apie 
tį kartų mažesnis iii 
voj pradėtą ruošti
Atlasą.

Pagalvokime, rask 
šų ir darbas eis.

K.

Naujai išleistoji 
„The Catholic Directory” 
knyga praneša, kad 1941 
metais Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, įskaitant Alas- 
ką ir Havajų salas, katali
kų yra 22,293,101 (889,965 
daugiau nei 1940 metais). 
Daugiausia padidėjo Bosto
no arkivyskupija — joje ka- 
taliktį. skaičius paaugo 456,- 
023.^ Visose arkivyskupijo
se ir vyskupijose padaugė
jo katalikų. Skaičiumi pir
moje vietoje 
arkivyskupija, 
tono, trečioje 
ko (1,004,173

Didžiausia
Brooklyn© (962,063 katali
kai). Arkivyskupų valsty
bėje yra 21, vyskupų — 122. 
Kunigų 35,839, kurių 12,- 
430 vienuolių. Gausingiausi 
vienuoliai — jėzuitai; jų 2,- 
697; mažiausiai yra Labda
rybės Tėvų — 2. Seselių vie
nuolių — 152,159, neskaitant 
naujokių ir kandidačių. Bro
lių vienuolių yra 7,762. Ka
riuomenės kapelionų jau yra 
269. Knygą išleidžiant, ka
riuomenėje katalikų karių 
buvo 238,000, bet jų skai
čius šiuo metu jau dides
nis.

Parapijų šių metų pradžio
je buvo 13,224, misijų — 5,- 
897. Katalikų bažnyčių — 
19,121 (388 daugiau nei 1940 
metais). Seminarijų yra 17,- 
507. Universitetų ir kolegi
jų vyrams 143; kolegijų ir 
akademijų moterims — 682. 
Vidurinių mokyklų (high 
schools) — 1,442. Universi
tetuose, kolegijose, vidurinė
se mokyklose ir akademijo
se moksleivių — 493,754.

Pradžios mokyklų yra 7,- 
660, kurias lanko 2,017,094 
mokiniai (91,798 mokiniais 
mažiau nei 1940 m.)

Šie sausi skaičiai reikš
mingai rodo, kokią pajėgą 
katalikai turi. Mokykloms 
išlaikyti valdžia neduoda nė 
cento. Jų išlaikymo naštą 
turi patys katalikai, kurie, 
savo garbingų vadų suma
niais nurodymais, kasmet 
pasiekia didesnės ir dides
nės pažangos.

esako apie Kūc 
Q apie Jo vargiu; 
tche^Įpie piemenėlius

Tris Karali
* ® j kelionę į Betli 

itebuklingą žvaig 
dovanas.

BtoSE
įtikite taip pat j 

w ovės įprastas šve 
įj^onijas: kaip Kūč 

d^ieigasir kitas. F 
įi#K. ą pabarstykite vž

ba knygą „Raudonas i 
nas kyla.” Veikalas t 
duoja Lietuvos gyiį 
nuo 1939 m. spalių! 
nos, kada Lietuvos I 
menė įžengė į Vilui 
1940 m. rugpiūčio 
y. bolševikų visiško 
jimo okupuotoje Li 
Veikalas vaizduoji 
tuvai lemiamą 
dramatiniais vaizdais, 
pais pasikalbėjimais 
stiečiais, ūkininkais, 
ninkais, buvusiais ir 
tiniais komunistinės 
nariais. Aprašymas 
truojamas faktais ir 
čiais, bet ir tuo 
nekliudo bendram 
niam vaizdui, o tik j 
pildo.

Veikalas pirmoje 
taikomas užsieniui, 
žįstančiam Lietuvos, 
ma tinkamomis pro 
trumpų istorinių ir ki 
žinių.

Veikalą išleido knyj 
dykla Albert Bonnier,S

šis I. Jurkūno-® JT.
.., titaami, kad jie tapt
Įdomus veikalas W į,. .. kadJ 
dstas taip pat angl|«" vakare ya 

 

iečių a onus. į, ramiai užmij

Netvarka Net 
Su Daržais

Kaunas. — Spaudoje 
ma propaganda, kad 
telėnai, artėjant pav 
imtųsi nuomon prieini 
se darželius daržovė® 
ginti. Bet tame 
„Tiesos” numeryje, k® 
tuojama už darželius, 
šinėjama, kokioje k 
padėtyje yra Kauno 
daržininkystės įstaiga. 
sidurianti su tokiais 
mais, jog „pavasaris 
čia pat, bet neturint 
nių, neturint lėšų, 
rant su vežėjais dėl 
vežimo, praeis ir ins 
įrengti ir bendrai d 
kystei pasiruošti 
sias laikas. Kai darbo 
nes ateis daržovių 
sodų pirktis, jie negali 
ti namo tuščiais

Mydamos vaiką melsti 
ite jam, kad malė 

[pasikalbėjimas su Diev 
mylėdamas motin, 
nori pasikalbėti s 

pasisakydamas ją m; 
padėkoti, atsiprašyti, p: 

oti savo norus ir re 
taip ir mylėdamas Di< 

jis nori pagarbinti J 
ttšti savo meilę, pad< 
i nž visą, atsiprašyti, p;

i ko jam reikia.

okykite vaiko vie 
prašyti Dievo ko nor 

jis neįpranta vaikšči* 
Dievą, lyg elgeta pi 
lį, tik tuomet, kai n»

10 gauti. Malda turi bi 
tik prašymas, bet pi 

pirmiausia Dievo meili
Dievo garbinima 

Mas už visas Jo m: 
atsiprašymas už ka 

Melsdamies, mes art
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*apročių svarba. Reikia

M. Pečkauskaitė P. Aukštikalnytė

Gražiausias Koncertas Montreale

A 
e too 
» the 
many peopl 
ily now —
Q Why
A Beca

e was free, 
emain as L; 
ng to be si 
eless in the 
don’t take

Sargą, kad jis yra Die- 
pristatytasis jo draugas 
saugotojas, neapleidžiąs 

i dieną naktį, ir dažnai jį 
lėti. Tai daro didelio į- 
Ldžio ir sulaiko jį ne nuo

grįžtų, jei
ižsakyti jį

mokyklų
skyriams ii
numerata r 10 pikto darbo.

mūsų publi
Lietuvos į 

)jas ir re 
tvirtinti, h

names prie Dievo, glaudžia
mės prie Dievo širdies.

Tikrai pamaldžiai, reli
giškai auklėdami vaiką, tu
rime taip auklėti, kad jam 
nebūtų Dievas sau, o jo gy
venimas sau, kaip daugeliui 
žmonių kad yra. Reikia, kad 
vaikas visur ir visuomet gy
vai jaustų Dievą esant
pat. Kad jis nemanytų, jog 
sukalbėjęs poterius, jis 
bus atidavęs Dievui 
kas Dievui pridera, 
bu, kad suprastų, jog 
vienas jo žingsnis,

čia

Tai tave išvarė pamotė piktoji? — 
Kur gi našlaitėli, kur gi tu eisi? — 
Vai, platus pasaulis ir žemelė toji! — 
O toksai menkutis, mažas toks esi?

Nepriglaus čia niekas nuo lietaus ir vėjo, 
Ir meilaus žodelio niekas nesakys — 
Tik per savo žemę į laukus išėjęs 
Tyliai nusibrauksi ašarą akys’ —

dėjus metų šventėms, 
,ina tegul papasakoja, 
žino apie jas iš švento- 

InaTo tain} ^orijos ir ką yra gir-
rsins tiek 
as siūlomas

tamus altorius didesnei Tė
vynės meilei, jos garbei ir 
laisvei!

Puikiai kalbėjo ir toron- 
tietė p. O. Kalinauskinė, nu
šviesdama patirtus įspūdžius 
pavergtoj Lietuvoj.

Gražiai pašoko jaunutis 
talentas — Rūtelė Kilmonytė, 
iš jos tikimasi busimosios 
meno žvaigždutės, nes rū
pestingi tėveliai jai ruošia 
į meną takelį.

Žavingai ir puikiai pasi
rodė Pocius su savo gita
ristų grupe, skambindami 
Havajų gitaromis, šis jau
nuolis turi talentingus mu
zikoj gabumus: jo grupėj 
jau dabar skambina gitaro
mis ir groja smuikais 18 
asmenų, bet daugiausia sve
timtaučių parengimuose, nes 
savieji kažkodėl neįvertina 
savųjų, o kartais ir doleris 
užkerta kelią.

Vytauto klubo „Aido” cho
ras, pasirodė gana gražiai. 
Užbaigoj turėjo garbės įsi
pinti į savo eilių vainiką 
Garbingąją dainos Saulę — 
ponią Darlys - Drangelienę, 
kuri puikiai išryškino Lie
tuvos himną savo auksiniu 
švelnaus tembro dramatiniu 
balsu.

O panelė Eleonora, kaip 
darbšti bitelė, atlikus sceno
je puikius artistiškus pos
mus deklamacijose ir kal
boj, pasileido po salę su glė
biu literatūros.

Žmonės noriai sėmėsi iš 
Jos rankų margus „Ameri
kos” lakštus, paberdami vis 
po komplementą, užkviesda- 
mi į vaišes.

Todėl visą pokencertinę 
savaitę, mūsų Garbingosios 
Viešnios, negavo nei atsi
kvėpti nuo kvietimų ir nuo 
vaišių.

Verbų Sekmadieniui, vie
tinis klebonas Jonas Bobi- 
nas ir muzikas Kazimieras 
žižiūnas užkvietė ponią Dar
lys - Drangelienę Šv. Kazi
miero bažnyčioje giedoti,—

Nors ponia turėjo didelę 
slogą, bet girdėdama visos 
kolonijos entuziazmą ir į- 
vertinimą, beveik iš lovos 
išprašyta — važiavo į baž
nyčią giedoti.

Žmonių prisirinko kimšti- 
na bažnytėlė. Mano Dieve, 
kiek čia ašarų. Kiek čia 
maldos kilimo. Kiek pasi
gėrėjimo! Tie Jos lūpų 
šventi motyvai „Pasigailėk, 
Viešpatie ... !”, tarytum už 
mus visus šaukėsi į dangų 
pasigailėjimo už Lietuvą, už 
kolonijos vargus.

Ir kai skendo saulė į ba
landžio devintos dienos va
karus, aš jutau, kad vėl 
gula mums tik rūškani de
besys.

Su rožių pluoštais nunešė 
traukinys Mieląsias . . . Bet 
dešimtos dienas skaidrus ry
tas žėravo bekylančiais sau
lės spinduliais ir mojo mums 
viltimi, kaip Jų mielos bal
tosios rankos.

Tyrų Dukružė.

(Tęsinys)
Plaukia švelnus, vibruo

jantis, auksiniai skambus 
ponios Darlys - Drangelienės 
balsas salėje, kurs stačiai 
sminga į širdį ir, pasiga
vęs kiekvieną sielą, priri
ša prie savęs. Tarytum ma
gija užburia visą salę, tyla 
nugula žmonių bangoj, tik 
siūbuoja gražiausi dainos 
motyvai, kaip įsibėgėjusios 
jūroj bangos, o žmonių su
kauptais veidais • mainosi 
šypsniai su ašaromis.

— Tai ot! Tau ir Džia- 
nas! — niurna pasieny pri
spaustas senelis, kurs šniurk
ščia, ir niekaip neprisikasa 
prie nosinės.

— Ji mane pavertė į tik
rą vaiką! Aš savo amžy 
ašaros neišliejau! O čia... 
suvyniojo kaip bovelną! Ir 
kam Oi, ir kam?! kaip už
traukė :

— Ten motulė užlingavo 
Raudomis mane ... —
Tai ar gali žmogus išsi

laikyti? Nors imk, ir griūk 
ant žemės! Daugiau tokių 
aniuolų — tai visas svietas 
atvirstų. Na, bolševikai! 
Kur jūs dabar? Ką jūs ten 
savo koncertuose bliaunate 
„Čiornyja oči,” arba „Čiu
ža j a starana.” Geriau duo
kit mums mūsų talentus! 
Jūs sakėt, kad čia bus tik 
išpūstas burbulas nevertas 
nikelio! O ką jūs dabar? 
Jūs patys lenkiatės ir plo- 
jate. Juk tai mūsiškė Pri
madona! Tai pasaulinio mas
to daininkė - žvaigždė! Tik
ra meno Pažiba! Aš tokiam 
koncertui viso dolerio, die
važi, kitą kartą negailė
čiau.

Arba vėl, šnibždasi dvi 
dainos mėgėjos:

— Klausyk, kokia puiki 
Jos dainos garsų vibracija. 
Ak, kokia švelni ir aiški 
dikcija — tarena. Ji dainuo
ja ne kolaratūriniu, ne ly
riniu sopranu, bet švelniuo
ju dramatiniu tembro. Už
tat Jinai tinka operai, nes 
matoma gali pildyti kolera- 
tūrinius ir lyrinius kūrinius. 
Ar tu jauti, kad Jai pir
miau žodžiai, o jau tik pas
kui gaida,nes skverbte 
skverbiasi į širdį Jos per
duodamas jausmas.

— Tikras dangaus Serafi
nas, — tvirtina antroji. —Už- 
tad ir Kaunas, ir Čikaga, 
Vilnius, Talinas, Varšuva ir 
Roma ja nepasidalino.

— Ak, vistik mes laimin
gi... Susilaukėme tą, ko vi
sai nesapnuota. Aš rodos, 
imčiau, ir ją ant rankų iš- 
sineščiau.

Tokie ir panašūs posakiai 
pinasi lūpos iš lūpų, žmo
nės neatsigėri ponios Dran
gelienės balso skambumu ir 
gražumu. Stačiai dievina 
visą jos esybę. Dainai pa
sibaigus ūžia jūra aplodis
mentų, prašo kartoti. Pa
kartojus ir vėl tas pats — 
visa Vytauto salė pavirto į 
plojančią simfoniją, nerims
ta ovacijos, šaukia vėl į 
sceną, neša gėles.

Linksma ir graudu . .. 
Linksma, kad mes turime 
laimės turėti mūsų tarpe 
taip brangią Asmenybę ir 
jausti Jos dainų galią liūd
na, kad ten už Okeano 
smaugiama lietuviška daina. 
Kad mūsų Tėvynė žiaurio
se replėse užpinta elektri
nių spyglių vielomis. Bet, 
Jos skausmai ir aimanos, 
štai. . . taip jautriai plinta 
per palaimintąją dainą. Tą 
skausmą, tas aimanas, taip 
moka perduoti ponios Dar
lys - Drangelienės lūpos, kad 
stačiai jauti kuo dega Jos 
pačios krūtinės aukurai. Ji 
tarytum kalba už visą tau
tą, dalinasi sielvartais, o 
klausovų minios gali tik 
jausti, tik gyvais, kenčian
čiais šešėliais Ją dievinti ir 
lydėti.

Sudainuotų viso pluošto 
malonių dainų, Montrealo 
lietuvis niekuomet nepamirš. 
Skamba malonūs motyvai, 
tarytum tik prieš valandėlę 
įsiklausyti:

„Mano Gimtinė” — Kača- 
nausko; „Vai Čiū - čia Liū
lia” — Sarpaliaus; „Oi grei
čiau, greičiau” — Šimkaus; 
„Ateik, ateik ...” — Kupre
vičiaus; „Kad aš našlaitėlė”
— Kačanausko; Valsas iš o- 
peros „Romeo ir Julija 
„Pamylėjau Vakar” — Šim
kaus; „Paukštute, Lakštute”
— Liaudies; „Tyliai, tyliai” 
Petrausko. Tas vingiuojan
tis balsas, o tos dainos! Už
žiebė mūsų krūtinėse negęs

O platus pasaulis ir žemelė toji!
Tik tavęs čia niekas, nieks nepasiges — 
Kai išeisi vienas, tyliai suvaitojęs, 
Kaip maža žvaigždutė danguje užges —

usi pasakojant kitus. Per 
ėdąs tesako apie Kūdi- 

Jėzų, apie Jo vargingą 
, apie piemenėlius ir 

■elus. Per Tris Karalius
ig it back t s, kad ir a;
U -n mažesni,

radėtą apįe kelionę į Betlie-
't recogniz pų mažesnis 
sens.”

jau 
visą, 

Svar- 
kiek- 

žodis,
darbas turi būti Dievo va
lios pildymas.

(Bus daugiau)
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įtaikia aiškinti vaikams, 
ėl taip daroma, ką reiš- 
tos ceremonijos ir tie 

ševikų visiūročiai, ką jie turi mums 
okupuotoje 1 pinti.

isa krinta į vaiko sielą 
gimsta į pat jos dugną, 
Igiems metams praėjus, 
duoda gerų vaisių. Ne

as vaizduoji 
lemiamą 

tiniais vaizdi 
pasikalbėjime

stieciais, ukininh tenka skaityti, kad
ninkais, buvusiais 
tiniais komunistinė 
nariais.
truojariias faktais - 
čiais, bet ir tuolamo 
nekliudo bendram 
niam vaizdui, o t 
pildo.

Veikalas pirmi; 
taikomas užsienin 
žįstančiam Lietimus, 
ma tinkamomis 
trumpų istorinių i 
žinių.

Veikalą išleido i 
dykla Albert Bonn: 
holme. Jo švedišk 
„Den Rodą Klode:

Knygos pabaigt, i(jįen kalbamų poterių ir 
ru priedu duota 
iliustracijų, Vilnia:

)gus,‘ne jaunatvėje pra- 
ęs tikėjimą, atsivertė, su-Ą v C J C Z 1

Aprašys udintas tokio ūmai iš sie- 
gelmių išsinėrusio atsi- 
___> iš savo vaikystės 
:ų.
Reikėtų taip pat pasako- 
vaikams gražius, jiems 
rantamus, šventųjų, ypač 
patronų gyvenimo atsiti-

Maldos reikalingumas 
’aip pat motinos parei- 
yra išmokyti vaiką mels-

Jam vos kalbėti pra
us, mokykite jį žegnotis 
sudėti rankeles. Paskui, 
ite palengva jį išmokyti

,tinti melstis kiekvieną 
ą ir vakarą, trumpai ir 

no, kaimo gyvento; Įdingai. Reikia žiūrėti, 
drai Lietuvos pažai 1 tie poteriai ir tas žeg- 

imasis nė sykį nebūtų 
eidžiami, kad jie taptų 
ko įpročiu, kad nesukal
ęs poterių vakare vai- 
5 negalėtų ramiai užmig-

dų.
Šis I. Jurkūno 

įdomus veikalas t 
leistas taip pat ari 
kiečių kalbomis.

Netvarka N lokydamos vaiką melstis, 
Su Daržu [ykite .iam» kad malda 

L pasikalbėjimas su Dievu, 
ip mylėdamas motiną, 
kas nori pasikalbėti su 

pasisakydamas ją my- 
padėkoti, atsiprašyti, pa

sakoti savo norus ir rei
ns, taip ir mylėdamas Die- 

, jis nori pagarbinti Jį, 
reikšti savo meilę, padė
ti už visą, atsiprašyti, pa
išyti ko jam reikia.

> vien 
prašyti Dievo ko nors. 

nava^'?11 Us neiPranta vaikščio- 
F pas Dievą, lyg elgeta pas 

•tuolį, tik tuomet, kai no
ko gauti. Malda turi bū- 

' jj ne tik prašymas, bet pir- 
bendrai < L Pymiausia Dievo. meilės 

, skimas, Dievo garbinimas,

Kaunas. — Spauc 
ma propaganda, t 
telėnai, artėjant p į 
imtųsi nuomon pi# 
se darželius daržo' 
ginti. Bet tame 
„Tiesos” numeryje, 
tuojama už darželi-' 
šinėjama, kokioje 
padėtyje yra Kam

Grožio sąvoka gyvenime 
vaidina tokią pat rolę, kaip 
saulė gamtoje. Jis sklei
džia apie save palaimos ir 
džiaugsmo spindulius, švel
nindamas žmogaus sielą ir 
jausmus, žadindamas juose 
vis didesnį troškimą ir pa
siilgimą amžinos tobulybės.

Grožis yra toji galybė, 
kuri savaime patraukia žmo
gų, sužavi ir padaro nors 
laikinai laimingą ir gerą. 
Jis veikia ne protą, bet jaus
mus, dėl to žmogus jį ne 
tiek supranta, kiek atjaučia. 
Į visą kas gražu ne tik ma
lonu ir gera žiūrėti, bet 
žiūrint — ilsisi akys ir siela.

Grožis dvasinės gyvybės 
spindulius skleidžia žmo
nėms ir per regimus daik
tus, ir judesiais, ir garsais, 
kaip muzika. Juo žmogus 
tų spindulių daugiau gali 
savo širdin įtraukti, tuo jis 
darosi grožiui jautresnis, la
biau jį supranta; kuo dides
nė harmonija darosi 
jo ir grožio — juo jis 
darosi gražesnis.

Grožis pasireiškia 
riais pavidalais ir formomis, 
jis yra labai įvairus, kaip 
yra įvairūs ir žmonės jį sa
vo sielon priimą. Dėl to į- 
vairiais amžiais nevienodo 
kultūros laipsnio ir net at- 
kiri asmenys grožį ne vie
nodai supranta ir nevieno
dai jį vertina.

Tačiau viena grožio ypa
tybė yra visoms grožio są
vokoms bendra — tai har
monija. Kur harmonija — 
ten grožis. Argi būtų gra
ži vaivorykštė, jei jos spal
vos nebūtų taip harmonin
gai suderintos? Ar graži 
būtų ta -muzika, kuri savo 
garsų mišinių piautų ausį 1 
Ar mus žavėtų toji poema, 
kurios eilutėse nesijaustų 
vieninga idėja, tarp atskirų 
gražių dainų? 
ne. 
nijoj 
bulas

Svogūnų Sriuba
15 nuluptų svogūnų troš

kinti svieste kol suminkštės. 
Įberti druskos ir pipirų, į- 
tarkuoti 2 didelės virtos bul
vės. Pavirinti. Paskui vis
kas pertrinti per sietuką, at
miešti pienu, užvirinus, duo
ti į stalą. Prie šios sriu
bos tinka duoti pakepinta 
balta duona, supjaustyta 
mažus gabalėlius.

i

Silkių Kotlietai.
Paimti kelias išmirkytas 

silkes, išimti ašakos, smul
kiai sukapoti, pabarstyti pi
pirais, įberti truputis drus
kos ir cukraus. Pridėti pie
ne išmirkyta ir išspausta bul- 
kutę, iškepti svieste svogū
nai, šaukštelis majonezo. 
Gerai išplakti pora kiauši
nių ir sumaišyti su padary
tu mišiniu. Daryti pailgi 
kotlietai, pavilgyti kiaušiniu, 
apibarstyti trintu pyragu ir 
kepti keptuvėje iki paraus. 
Prie šių kotlietų duodamas 
citrinos padažas ir daržo
vės.

4 bananai ir 1 apelsinas,
1 šaukštas citrinos sunkos,
1 puodukas išplaktos grieti

nėlės,
% puoduko cukraus pudros, 

truputis druskos.
1 puodukas razinkų.
Mirkyti želatiną šaltame 

vandenyje. Ištirpyti ant karš
tų garų. Sutrinus bananus 
užpilti citrinos sunka, įpiaus- 
tyti apelsinas, įtarkuoti apel
sino žievę. Į masę įplakti 
išmirkyta želatiną cu cuk
rumi, supilti razinkos. Vė
liausiai įmaišyti išplata grie
tinėlė. Viską supilstyti į pa
šlapintas formeles ir įstaty
ti į šaldytuvą. Papuošti iš
plakta grietinėle, riešutais 
ir apelsirv^skiltelėmis.

Visiems virimo reikalams 
vartoki šviežių citirinų ir 
apelsinų sunkas, šviežių vai
sių sunkos turi daugiau žmo
gui reikalingų vitaminų, su
teikia daugiau naudos.

PAKLYDAU

daržininkystės ĮS* ^mokykite vaiko
sidurianti su tokiai1 
mais, jog 4 
čia pat, bet netuf 
nių, neturint lėš’l, 
rant su vežėjais* 
vežimo, praeis ir $ 
įrengti ir 1____
kystei pasiruošti 5 
sias 1______  —
nes ateis daržovių 
sodų pirktis, jie 
ti namo tuščiais >

. -i v • A! kojimas už visas Jo laikas. atsiprašymas už
i. Melsdamies, mes

ma- 
kal- 
arti-

tarp 
pats

Citrinos Padažas
Šaukštas miltų kepinti 

, svieste kol pradės rausti. Į- 
tarkuoti % svogūno, vienos 

iš 
jos sunka, pasaldyti, įpilti 
keli šaukštai verdančio van
dens, viską gerai išmaišyti. 
Įplakti 2 tryniai ir nuolat 
maišyti ant lengvos ugnies, 
kol sušils. Kai ims tirštėti, 
nukelti nuo ugnies ir tuo 
užpilti silkių kotlietus. Lėk
štėje kotlietai galima pada
binti citrinos griežinėliais, 
petruškomis.

Niekad neišpilki pasiliku
sią kavą. Iš jos galima pa
daryti kavos kremas ar pu
dingas su pagalba želatinos, 
cukraus ir grietinėlės.

*vai’ citrinos odelę, išspausti i

Kad išvalius riebalų ir 
purvo dėmes iš kilimo rei
kia gerai įtrinti kornų krak
molas ir palikti porai die
nų. Po to gerai išvalyti 
kietu šepečiu.

Minčiti Žiupsnelis

Aišku, kad 
Nes tik pilnoj harmo- 

galimas tikras ir to- 
grožis.

E. Petrauskaitė.

Aš
jog 
ra; 
jog 
gos

miegodamas sapnavau, 
rožybė tė-gyvenimas g: 

pabudau ir pamačiau, 
gyvenimas tėra parei- 
ėjimas.

Kilnieji, tobulieji žmonės 
yra Dievybės pasiuntiniai 
žemėje, tautų sąžinė, gra
žiausi dieviškosios kūrybos 
žiedai, alkanųjų ramsčiai, 
niekad negęstančios žvaigž
dės kurios šimtmečiais ži
ba tobulo gyvenimo šviesa.

K. J. Gutauskas.

Šokolado Indijonai
% puoduko miltų,

1 šaukštukas kep. miltelių, 
V3 puoduko sviesto,

2 ketvirtainiai šokolado,
(ištirpyto)

1 puodukas cukraus,
3 kiaušiniai,
1 šaukštukas vanilos,

V2 puoduko kapotų razinkų, 
V2 puoduko kapotų riešutų.

Gerai persijoti miltus su 
kepamais milteliais. Ištir
pyti sviestą su šokoladu. Ge
rai ištrintus kiaušinius su 
cukrumi sumaišyti su šoko
lado mišiniu. Įmaišyti per
sijotus miltus su kepamais 
milteliais, vanilą, razinkas 
ir riešutus. Supilti į svies
tu išteptą skardą, kepti 35 
minutes vidutiniame karšty
je. Pirm išimant iš skardos 
supiaustyti į mažus kvadra
tėlius. Gaunama 50 indi jo
nų.

Nepamirškime niekada: 
paviršutinė nepriklausomy
bė yra graži ir gera — bet 
daug svarbiau yra turėti ne
priklausoma širdis, kuri pa
silieka ištikima ir dora ki
tiems apgaudinėjant, širdis, 
kuri pasilieka teisinga, ki
tiems meluojant, kuri pasi
lieka meilinga ir kantri, ki
tiems neapkenčiant ir šmei- 
žiant — širdis, kuri pasilie
ka gryna, kitiems to nepa
darius. F. Foersteris.

Apelsinų - Bananų Kremas
1 šaukštas želatinos, 

% puoduko šalto vandens,

Mes dar nemokam supras
ti pilnos knygų ir laikraš
čių reikšmės. Tad nors at
siminkime — kiek pakliuvo į 
Sibirą, šimtai knygnešių ko
vojo, nešė per pavojus. Jie 
suprato kaip ir kokią švie
są skleidžia spausdintas žo
dis, knyga. Gal nėra kitos 
tokios tautos, kaip lietuvių, 
kuri turėtų tokią garbingai 
nenumaldomą knygų mylėji
mą, kokį parodė mūsų tau
ta. Rodos, mums jau laikas 
suprasti ir gerbti knygą, 
laikraštį, už kuriuos tiek 
daug mokėjom iškentėti.

D-la.

Aš gyvenu ne neapkęsti, 
bet mylėti. Sofoklis.

Paklydau tenai vieną sa
vo gyvenimo dieną. Tada 
mano mintys buvo gegužiai, 
akys — pavasariai, siela — 
skausmų takai.

Sutikau ir daugiau ... jie 
visi buvo panašūs laimės 
ieškotojai. Vieni iš jų skris
te skrido per gyvenimą lyg 
užmerktomis akimis, kiti 
ėjo iš lėto, kiekvieną savo 
žingsnį apgalvodami. Vieni 
slėpė daug klastos, keršto, 
pavydo; kiti turėjo daug 
užuojautos ir meilės. Aš nie
ko nenorėjau girdėti apie 
džiaugsmą.

— Tave myliu!—sakė jie, 
bet kodėl tau skauda širdis 
nevienas nepaklausė. Jie me
tė šaltą žvilgsnį, be užuo
jautos ir meilės, ir nuėjo 
tolyn!

Mačiau tokių, kuriems pa
vydėjau laimės; mačiau 
daug tokių kaip aš, bet, 
svarbiausia, mačiau kaip 
moka tylėti nesiskųsdamas 
savo dalia... O aš vis ieš
kojau paguodos ir užuojau
tos; ieškojau tarp žmonių. 
Ir mano skausmas suklupo 
viename pakely išsiverkti.

Gyvenimas yra lyg jūra, 
didelė, plati, bekraštė jūra. 
Ji nestovi vietoje nė valan
dėlės, vis bėga ir bėga pir
myn. Su ja ir mes skuba
me laimingi arba nelaimin
gi. Aš suklumpu gyvenimo 
vieškeliuose, o jos — nieka
dos. Rytų Svaja.

Juoktis Sveika

Neklausė
— Kaimynėle, ar nematei 

mano vištos?
— Mačiau.
— O kur ji nubėgo ?
— Gaila, to aš jos neklau

siau.

Įprotis
Šeimininkė: — Valgyk, 

brangioji, kodėl nevalgai, 
gal negardu?

Viešnia: — Gardu, labai 
gardu, bet aš turiu tokį į- 
protį, kad pavalgiusi dau
giau nebegaliu valgyti.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičiii Prenumerata Siūloma

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite „Draugą” dešimčiai savaičių susipažinti už 
vieną dolerį.

Tik pamanykite — už vieną dolerį naujiems skaityto
jams dienraštis „Draugas” siunčiamas per dešimts savai
čių — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis „Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- 
liams, giminėms ir draugams — užsisakykite jiems „susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio „Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois
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Montreal, Canada tuo reikalu susirinkimų, 
nieks visuomenės nezadina, 
o reikėtų turėt kokius pa
sitarimus. Mūsų spauda iš
kelia puikiausių sumanymų, 
kuriuos reikėtų veikėjams 
kas savaitė po pusvalandį 
aptarti, kaip visuomenę pri
rengti prie svarbaus tikslo. 
Bet kurią dieną daug kas 
gali pasikeisti, o ką mūsų 
veikėjai darys tą dieną? Ar 
spėsim pasišaukti Juozą, Pet
rą, Joną? Federacijos sky
rius neveikia, tik vien pa
sitenkina 16 d. vasario mi
nėjimu. Visa akcija, rodosi, 
miega, tik laukiam, kada 
keno bus pagrabas. Reikė
tų kolonijai turėti gyvą kuo
pelę veiklai judinti. J. K.

Šaukiamas K. L. Tarybos Rė
mėjų susirinkimas

Kovai už Lietuvos Nepri
klausomybės atsteigimą, Ka
nados Lietuvių Taryba šau
kia balandžio 27 d., 3 vai. 
po pietų, V. Klubo salėje. 
Tarybos rėmėjų bei simpa- 
tikų susirinkimą. Kviečia
ma visus geros valios lie
tuvius atsilankyti, nes bus 
svarstomi Lietuvos Nepri
klausomybės sąjūdžio svar
būs reikalai.

Kai kas sako, kad dar 
peranksti organizuotis į ben
drą Lietuvos gelbėjimo dar
bą, nes esą, kol karas ne
pasibaigs, vistiek nieko ne
būsią galima laimėti. De
ja, labai klysta, kas taip 
mano, 
niekas 
neteks 
kiais 
mais,
anksto tinkamai pasiruošti.

Visi montrealiečiai kvie
čiami atsilankyti į K. L. 
Tarybos rėmėjų susirinki
mą ir prisidėti prie kilnaus 
tautos darbo — nepriklauso
mybės sąjūdžio, į kurį šau
kia pavergtųjų tautiečių aša
ros ir nekaltai liejamas jų 
kraujas. Subendrinkim jė
gas, nes tik vienybėje galy
bė.

Torrington, Conn r? 7
Ir karui pasibaigus, 

nėra užtikrintas, kad 
susidurti su vieno- 

ar kitokiais sunku- 
todėl reikalinga iš

Balandžio 26 d. visi liūd
numai bus pamiršti — lie
tuvių salėje įvyks L.R.K.S.A. 
Connecticut apskrities kon
certas ir šokiai, 121 Beech
wood Ave. Jaunimas ir vy
resnieji turės progą susitik
ti, linksmai laiką praleisti, 
lietuviškų dainų paklausyti, 
gerų kalbėtojų išgirsti.

Koncerto - baliaus pradžia 
7 vai. vak. Bilietai tik po 
35c. Komisija.

Bazaras
Metinis Šv. Onos par. ba

zaras prasidės šį sekmadie
nį, balandžio 27 d., par. sa
lėje, Grand St. ir Manning 
Avenue. Komitetas ilgą lai
ką darbavosi, kad bazaras 
būtų sėkmingas. Bazaro me
tu bus įvairių žaidimų, ku
riuos ves įvairios parapijos 
draugijos. Bus 100 dol. pi
niginių dovanų. Platintojai 
raginami grąžinti bilietus 
komitetui arba klebonui. Į- 
ėjimas į bazarą tik 10 cen
tų. Už įžangos bilietus kas 
vakaras gražios ir vertingos 
dovanos. Bazaras tęsis vi
są savaitę, kas vakarą; už
baiga gegužės 4 d.

Rengimo Komitetas ir kle
bonas ragina visus parapi
jiečius atsilankyti į bazarą 
ir taip pat maloniai kvie
čia/visus apylinkės draugus 
ir pažįstamus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Pri
važiavimas prie salės labai 
patogus. Pro pat salės du
ris važiuoja Newark No. 1 
autobusas ir Greenville No. 
14 autobusas.

• Choras
Metinis margučių balius, 

kurį rengė choras, įvyko 
balandžio 19 d. Atsilankiu
sių tarpe buvo svečių iš 
apylinkės miestų. Rengėjai 
dėkoja

Tarybos Reporteris.

Baltimore, Md

Mirė P. Mažentukas, dar 
jaunas vyras, staiga susir
gęs. Mirė Plungienė. Tad 
po Velykų turėjom dviejų 
lietuvių laidotuves.

Nuo Velykų atšilo, žolė 
ir medžiai sužaliavo per vie
ną savaitę. Namuose šildy
tuvai sustabdyti, tik lietaus 
reikia. Dienraščiai vis skel
bia, kad bus lietaus, bet oro 
neatspėjo. Tautos reikalu 
veiklos tuo tarpu negirdėti. 
Visi veikėjai pakrikę, nėra

Paterson, N. J

Gažios Velykos
Patersoniečiai Velykoms 

gražiai prisiruošč. Turėjo 
savaitę misijų, kurias vedė 
T. Gerardas. Visiems klau
sytojams paliko gilių įspū
džių. Padidėjo bažnyčią lan
kančiųjų skaičius. Per Ve
lykas bažnyčia buvo pilna.

Koncertas
Kazimiero par. cho-Šv.

ras, muz. Br. Voverio vado
vaujamas, uoliai ruošiasi me
tiniam koncertui, gegužės 4 
d., Washington salėje. Kon
certo pradžia 6:30 vai. vak. 
Po programos šokiai. Lau
kiama daug svečių.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
— Bet jis susipažįsta su revoliucijonieriais. Tie 

vagys jo klausė, kaip kokio viršaičio.
— Paprastas girių vagišius ir revoliucijonierius 

stovi toli viens nuo kito. Jei visus vagis įtrauktu
me į revoliucijos sritį, tai visam pasauly būtų nuo
latinė revoliucija. Ne, tėvuti, taip negalima.

— Na, o kad taip pabandytum? žinai, tamsta, 
kad būtum matęs tą jaunąjį vagišių, tai būtum jį 
areštavęs be mažiausio dvejojimo. Iš jo akių taip 
ir spindėjo revoliucijos dvasia.

— Akys ne įrodymas. Kiek aš iš žmonių akių iš- 
skaitau sau neapykantos, tai, jeigu juos visus už 
akių išraišką sušaudyti, brolyti, pritrūktų man amu
nicijos. Mūsų teismų ir net administracijos proce
dūra reikalinga šiokių tokių formalumų. Išreikšti 
akyse jausmai sąskaiton neįeina, čia reikia šal
tų faktų.

— Na, pasirausk savo geltonoj knygoj, tai gal ir 
faktų surasi.

— Kokių faktų? Juk aš neužsirašinėjau jūsų 
garbingo mūšio eigos.

— Aš apie tai nekalbu. Tik peržiūrėk buvusios 
revoliucijos istoriją. Patikrink kaltinamųjų vardų 
sąrašą, gal ką ir surasi.

Pomadinas primerkęs akis pažiūrėjo į Bezicką.
— Ar tamsta manai, kad .yra rimto pagrindo į- 

tarti tuodu vagišių revoliuciniu nusistatymu?
— Ne tik nusistatymu, bet ir dalyvavimu. Tik 

pažiūrėk į knygas. Bandymas dykai. O tuo tarpu 
gal užklupsi tokį pėdsaką, kurs paduos tau į ran
kas dar keletą užmirštų revoliucijonierių.

Pomadinas delsė, lyg ko lūkuriuodamas.
— Pervėlu dabar jų ieškoti. Dalykas jau baig

tas. Kam bausmė — bausmė, kam amnestija — 
amnestija. Dabar išvilkus aikštėn jau likviduotą 
dalyką, galima susilaukti nesmagumų. Kur jūs pir
miau buvote? Kodėl revoliucijos metu jų negau
dėte? — gali paklausti vyriausybė.

— Tarnauti carui niekad nepervėlu, — tarė Be
zickas. —Revoliucija baigta, bet jos pasėliai mu
žikuose paliko. Reikia jie išrauti. Tai tamstos už
davinys.

už malonią paramą.
Laidotuvės

19 d. iš mūsų baž- 
palaidota parapijos

Bal. 
nyčios 
geradarė, kitatautė, Angeli
na Guglieri. Amžiną atilsį 
duok jai, Viešpatie.

Novena
Nuolatinės Šv. Onos No- 

pamaldos kas antra- 
lietuviškai 7:30, ang- 
8:15.

venos 
dienį 
liškai

Bayonne, N. J

sodalietės ir mokyklos vai
kai. Pelnas bažnyčiai nuda
žyti iš lauko. Visi deda pa
stangas, kad bazaras pasi
sektų. Laukiama ne tik vie
tinių, bet ir apylinkės lietu
vių.
Vaidinimas gerai pasisekė

Verbų sekmadienį sodalie
tės turėjo gražų vaidinimą, 
pradėtą sodaliečių himnu ir 
giesme į Mariją. Viduryje 
tarp paimu ir atitinkamų 
šviesų buvo švč. Marijos 
stovyla, kas sudarė nepa
prastai gražų įspūdį. Po to 
buvo vaidinimas „Tikėjimas 
ir Meilė”; tai 4 veiksmų re
liginio turinio drama. Čia 
pasipuošimas senoviškas, ro
mėnų,šviesa gražiai pritai
kinta. Marijanos rolę atliko 
Darata Milvidaitė, Severinos 
— Joanna Radzevičiūtė, Au
gustos — Ona Dimaitytė, Sa- 
balinos — Kazė česnavičiūtė, 
Aurelijaus — Jonas Novic- 
kas, Markaus — Edvardas 
Mackevičius, Flavijos — Va
lerija Albazatti, Sabalinos 
tarnaitės — Elena Radzevi
čiūtė ir Ona Razelevičiūtė, 
Augustos tarnaitės — Marė 
Grigaliūnaitė ir Ona Gaup- 
šaitė. Vaidinimas gana sun
kus ir dauguma artistų pir
mą kartą scenoje pasirodė, 
vienok vaidinimą reikia 
skaityti pilnai pasisekusiu. 
Galop suvaidinta linksma 
angliška komedija ,,Dizzy 
Baton.” Vaidiniman susirin
ko daug publikos. Vaidin
tojus išmokė seserys pran- 
ciškietės. Garbė sodalietėms 
ir seselėms.

Parapijos bazaras
Balandžio 25, 26 ir 27 d.d. 

įdomus par. bazaras. Pasku
tinę dieną leidžiama išlai- 
mėjimui 25.00 ir daug kitų 
daiktų. Bazaro pradžia 7 
vai. vak. Prie bazaro pri
sideda Šv. Petro ir Povilo 
draugija, Rožančiaus broli
ja, Piliečių klubas, Šv. Var-

— Balandžio 21 d. palai
dotas a.a. Adomas Maceika. 
Paliko liūdintį brolį Jurgį 
Maceiką.

— Balandžio 22 d. palai
dotas staiga miręs Mykolas 
Grigaliūnas. Paliko nuliū
dusią žmoną ir vaikus.

— Balandžio 21 d. apsi
vedė Jonas Kasėju ir Estel- 
la Šapalis. Laimingo sugy
venimo !

— Balandžio 21 d. pakrikš
tytas Henrikas Koder, Hen
riko ir Jozefinos Adams sū
nus. Laimingai augti!

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

— Cha, cha, cha! — juokėsi žandaras. — Tam
sta, pons Bezicke, prasilenkei su savo pašaukimu. 
Mums reikėtų pasikeisti rolėmis: tamstai būti žan
daru, o man tapti panos Eugenijos jaunikiu, apsi
vesti ir paveldėti Tautgėlos turtus. Iš tiesų, tams
tos vietoje aš nei galvos sau nekvaršyčiau su kokiu 
ten Bitinu. Jis tamstai nepareina į kelią.

— Ha, nepareina į kelią! — netyčia išsiveržė iš 
Bezicko burnos, bet tuoj jo susigriebta. ■— Vadi
nasi, asmeniškai pareit nepareina, bet, žinai, tamsta, 
aš negaliu pakęsti tų litvomanijos apaštalų.

Bezickas tik iš dalies pasakė teisybę. Jis ne
kentė lietuvių inteligentų, tas tiesa, bet tai nebuvo 
jo neprietelingo nusistatymo prieš daktarą Bitiną 
priežastis. Bet prie žandaro jis nenorėjo dėstyti sa
vo širdies paslapčių. Mėgino tai pridengti patrijo- 
tizmu.

— Aš vis tik tamstos nesuprantu, — tarė rusas.
— Nepakęst, tai nepakęst, bet koks čia motyvas? 
Aš, bent kaipo žandaras, galiu turėti oficialų moty
vą, vadinasi, lietuviai neklauso caro parėdymų, tai 
juos už tai reikia persekioti kaipo valstybės priešus. 
Galiu dar gi turėti ir patrijotinį motyvą, kadangi 
aš rusas, tikiu į savo tautos ateitį ir noriu, kad visos 
tautelės su ja susilietų ir būtų viena didinga rusų 
valstybė. Tas viskas ant popierio, rodos, gerai ir 
taip turėtų būti. Bet kai pažiūriu į antrąją meda
lio pusę, tai, prisipažinsiu, man gaila tų vargšų lie
tuvių, arba, kaip tamsta vadini, litvomanų. Juk 
kiekvienas vabalėlis nori gyventi. Ir jie turi savo 
kalbą, tai tegu ją vartoja. O čia reikia juos areš
tuoti ir į kalėjimą tupdyti. Kai žmogus iš vienos 
pusės matai, kad thi kvaila ir net niekšiška, o iš ki
tos — esi priverstas dėl savo tarnybos tą nevyriš
ką darbą dirbti, tai, žinai, atvirai prisipažinsiu: ne
apkenčiu žandaro pareigų.

Kalbos kryptis Bezickui buvo nemaloni. Antra 
gi vertus, jis nelabai tikėjo žandaro nuoširdumui.
— Ar jis čia* provokuoja, ar derasi su manim? — 
galvojo Bezickas, balsu gi atsiliepė:

— E, Ivan Petrovič, tamsta taip dažnai aima
nuoji savo tarnyba, kad aš jau negaliu nei susigrieb
ti, kada rimtai smerki žandaro pareigas, o kada tik 
juokauji. Man rodos, kad tik juokauji. Sakai, tau 
gaila litvomanų. Neginčysiu, gal ir gaila. Juk ir 
žandaras turi širdį. O man, manai, tai jų negaila? 
Bet šaltas protas verčia širdį tylėti. Sveikai galvo
jant, prie ko gera prives ta litvomanybė? Iš jos ne
simato jokios naudos nei kaimiečiams, nei inteligen
tams. Iš lietuvių kalbos nesukursi jokios literatū
ros. Jau pervėlu. Kai kitų tautų literatūra jau pa
seno, jie dabar tik pradeda nuo a, b, c. Pagaliau, 
kas jos nori, kas ją skaitys? Mužikams gi užtenka 
maldaknygių — tų juk valdžia nepersekioja? Bet

ŪKININKAMS NAU 
SUVARŽYMAI

KONCERTAS - BALIUS - ŠOKIAI
ETOS ZIN

Rengia

Šv. Kazimiero par. Didysis ir Mažasis Chorai

Sekmadienį, Gegužės-May 4 d. 1941

' K a u n a s. — Bolševikii 
Lietuvos aukščiausiosios 
rybos pirmininko pavadi 
toj as K. Didžiulis įvedė ni 
ją baudžiavos rūšį Lietui 
ūkininkams. Būtent, visiejl'įūrė Lietuvos

1A n.: ac -Ryorį.NeW Jer.
L šiai sukak-

f j1 f f ■ / f ■'

Įį ŠVENČIA SU

Lj sukanka 25

Washington Hal I

Pradžia 6:30 vai. vak.

Rochester, N

Paterson, N.

Bilietas — 50c.

geras orkestras

dienomis čia vedė 
kun. J. Kidykas, 
jis lankosi, patar-

Šiomis 
misijas 
Kur tik 
čiaus visiems — katalikams 
ir abejojantiems — būtinai 
pasiklausyti jo pamokslų. 
Kiekvienas tiesos ieškantis 
bus patenkintas, suramintas. 
Mačiau bažnyčioje per kun. 
Kidyko pamokslus vieną 
laisvamanį; susitikęs paklau
siau, kaip jam pamokslai 
patiko. Jis apie kun. Kidy
ką pasakė: „Tai tikras Die
vo vaikas...” Taigi, kun. 
Kidykas visiems paliko di
delio įspūdžio.

Kun. misijonierius viena
me pamoksle prilygino pra
našo Jeremijo laikų žydų 
valstybę dabartinei Lietuvos 
padėčiai. Tada žydų valsty
bė buvo draskoma dviejų 
valstybių; lygiai taip da
bar Lietuva. Dievo siųsta
sis pranašas šaukte šaukė 
žydų tautą daryti atgailą, 
atsiprašyti Dievo. Žydai at
sakydavo pranašui, kad jie 
be klaidų, kad jie nesupran
ta, kaip Dievas juos gali 
bausti taip skaudžiai. Pra
našas veikė, maldavo, bet 
žydai nepaklausė. Nepakęs- 
dami pranašo teisingų pra
šymų, žydai suėmė Jeremi
ją ir užmušė akmenimis.

Misijonierius, priminęs Je
remijo laikų žydų tautą, ra
gino lietuvius susirūpinti 
doroviniu gyvenimu, praša
linti bedievybę, išnaikinti

suktybes, kerštus, neapykan- 
tas, negimusių kūdikių žu
dymus.

Labai daug tiesos misijo- 
nierius pasakė, bet -ar vi
siems jo teisingi žodžiai pa
tiko? Tegu Dievas padeda 
misijonieriui sėkmingai dirb
ti šventą darbą.

A. Žiemys.

VARGONININKAS

Lietuviii parapijai reika
lingas vargonininkas. Vie
tą galima užimti tuojau. No
rintieji gauti šią vietą, pra
šomi kreiptis į „Amerikos” 
administraciją.

vyrams nuo 10 iki 45 m 
tų amžiaus ir moterims | 
10 iki 40 metų amžiaus 
sakyta šešias dienas per m 
tus taisyti kelius. Ūkinį 
kai gali būti priversti t; 
syti kelius iki 15 kiloma.. rų _X_X----------- .• 3

JU 
30 
to 
Im. 
symą jokio atlyginimo n 
mokama. Jeigu kuris ūl 
ninkas negerai atliks sa’ 
lažą, turės mokėti pinigi 
pabaudą, dvigubo jo nei 
likto darbo vertės dydžio

Oficiozas „Tarybų Lieį 
va,” minėdamas šią nai 
baudžiavą, pabrėžia, k 
„kelių gerumas didelę r 
vaidina ir krašto apsigy 
me.” Tenka pastebėti, 1 
raudonoji armija susp 
Lietuvos kelius taip suj 
dinti, jog dabar prireikė 
vesti tikrą kelių taisy 
baudžiavą.

atstumo nuo jų sodyl 
arkliai panaudojami 
kilometrų atstumo iri 
sunkvežimiai — iki 60

atstumo. Už kelių t

jįlmingą vaka
rais šio šešta
is balandžio 26 
afield Scott, Eli-

L primena Vy- 
Us pirmąsias 
Lakūno dienas. 
Įsąsias protoko-

MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

Be jų dabar 
kp. (Patersoi 
yonne), 90 1 
Kearny), 110 
113 kp. (Li: 
(Great Necl 
(Jersey City

Šios visos 
riai, draugai 
šiasi su bar 
metų veikim 
minėti. Vak: 
si, dalyvaus 
bičiulis ir E 
ras James l 
bės narys J 
Lawrence, A 
tro pirminii 
nas Mažeika 
Pa. ir daug 
asmenų iš a

L-tinkimų ■ užra- 
įL kaip Vyčiai 
Jausimą platini- 
)| žiniose katali- 
hšros; kaip su 
1 įe nutaria pri- 
ĮL auką nuken- 
jį karo lietų
jų jie steigia aps- 
ihtivianis pašal- 
Į ui buvo skir

tį, skirtingos ap- 
[įt nors žymiai 
:?amtmečio ket- 

kdjos vadai ir 
Lundieninė Vy- 
pijamoji min- 

m » ,,,, J žinai daug pa-
i.jšiems kuopų 

D r. M. J. COLNE YI gyvavimo me- 
prieš mėne- 

Mew Jersey 
pis savo suva
pi. kaip geriau- 
L darbu, agitaci- 
p Lietuvai Gel- 
l Dar tik prieš 
p Linden, N. 
| nariai su pasi
pešę kitų kuo
dai jie įsitaisė 
ii Lietuvos vėlia- 

Shawkoni S šiandie jauni

(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saules Spinduli! 
Diathermy, ir kitus modern 
kus išradimus nuo aukšto 
žemo kraujo spaudimo, vidui 
ir širdies Ilgu. Reumatisi 
Tonsils Ir odos Ilgu, su gen 

pasekmėm.

Laikraštis „Darbininkas” 
ką tik iš spaudos išleido 
labai naudingą 63 puslapių 
mažą maldaknygę — ,MIŠIŲ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS.”

Joje yra nevien Mišių mal- “ 
dos už mirusius, bet ir ben- ~ 
droš taisyklės laidotuvių, 
mėnesinių bei metinių su
kaktuvių metu. Yra maldos 
išlydint numirėlį iš namų, 
prie “KatafTib; TfialdOš'lydŪS^-;- 
iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. 
20c. 
šią knygutę, kreipkitės į 
„Darbininko” administraci
ją, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Su užsakymu 
prašome prisiųsti įdėjus į 
konvertą ir 20c.

Knygute kainuoja tik
Norintieji užsisakyti

ŠELMYNIŠt

Šį šeštadii 
d., 7 vai. i 
24 kp. vic< 
Adomaitienė 
20-101 St., 
vyksta šeim 
laimėjimų p 
35 centai. Pe 
Pramogos še 
domaitienė, 
čia visus at

MALON

Tel. HArrison 6 -1693

i s visur akcen- 
■'•'-•*1 fitas, prieš 25 

GR ABORIUS — p, kaip vienas 
BALZAMUOTOJAS

(Ašakūnas)

Laisniuotas New Yorke 
ir New Jersey valstybn

P iš savo paty- 
hiimui pataria, 
ass būdas pri-

Šiomis di 
kos” įstaig* 
eilė maloni 
tarpe buvo 
kus, kun. ] 
kas, M.I.C., 
artistas Ji 
(lankėsi dr; 
dintojų gri 
dino „Amei 
Baliuje 3 
„Audra Gie

FEDERAC

juk dabar jau jiems valia ir knygas spausdinti, tai 
koks čia pateisinimas gabenti iš užsienio slaptą, 
priešvalstybinę literatūrą? Pirmiau, kai lietuviams 
nebuvo leista spausdinti jokių knygų, tai aš pilnai 
suprantu, kodėl jas gabendavo iš užsienio, bet kas 
tuo užsiima dabar, tas varo priešvalstybinę agita
ciją bei griauja caro valdžią. Ar ne taip, pons Po- 
madinai?

— Na, pons Ksaverai, kai atsisėdai ant tokio ark
liuko, tai aš su tamsta ginčytis negaliu. Caro var
das užmuša visus argumentus. Tamstos tiesa. Mes 
neprivalome pakęsti litvomanų, kai jie yra valstybės 
išdavikai. Bet, konkrečiai kalbant, kur įrodymai, 
kad Bitinas yra toksai išdavikas? Juk mes apie 
jį kalbėjom, ar ne?

— Taigi, aš ir noriu, kad tokių įrodymų paieš
kotum, — tarė Bezickas.

— Įsakai man caro vardu? — pusiau pašiepian
čiai paklausė Pomadinas.

— O kad ir taip?
— Tokiu būdu — argumentas prieš argumentą. 

Prie caro neprieisi be jo ištikimiausio ministerio, 
Damanskio. Pažįsti jį?

Bezickas pakuždomis sukeikė. Jis labai gerai 
žinojo, prie ko veda tas žandaro delsimas ir tartum 
nenoras pažiūrėti į „geltonąją knygą.” Bezickas 
manė išsisuksiąs nuo kyšio pareigos, bet Pomadinas 
taip jį privedė prie sienos, kad toliau nebebuvo kui’ 
eiti. Ir, išsitraukęs iš kišeniaus šimtinę, įspaudė 
žandarui į delną. Matyt, jau ne pirmą kartą tai 
darė, nes nei neklausė, kas yra tas Damanskis. Jau 
seniai žinojo, kad tai Rusijos iždininko parašas 
šimtrublinės.

Pomadinas lakoniškai paklausė:
— Kaip jo pavardė?
Bezickas taip buvo nustebintas tokiu greitu 

krypimu prie kalbamojo reikalo, kad iš karto 
nesuprato, apie ką tas klausia.

— Keno pavardė?
— Ugi to jauno vagies, kurs tamstą puolė kirviu.
— A! — tuojau surasiu. Ne, aš ją atmintinai 

žinau. Tai Stuobrys — Andrius Stuobrys.
— Tuojau pažiūrėsime, — tarė žandaras ir pra

dėjo ieškoti geltonoj knygoj.
Bezickas atidžiai sekė jo veido išraišką. Poma

dinas pajuto ant savęs jo akį ir pradėjo švilpauti 
kažkokią linksmą melodiją. Po valandėlės uždare 
knygą ir vos susilaikė nenusižiovavęs.

— O ką, suradai? — nekantriai paklausė Bezic
kas.

— Kas čia juos supaisys, — numojo ranka Poma
dinas. — Pavardės taip supainiotos, kad nei kip
šas neišnarplios. Yra kas tokio panašaus įtariamųjų 
sąraše, bet po kelerių metų ieškok vėjo laukuose.

anastika.”
» York ■ New 
atities suvažia- 
£1916 m. kovo 
šamo parapijos

Bjaurybė, jis mane apgaulioja” — pamąstė į y. Su

310 John Street 
Harrison, N. J.

ant

pa- 
nei

L. K. F 
Yorko apsi 
mas įvyks 
balandžio 2 
Apreiškimo 
nariai kvie 
silankyti. 
nešimų.

Valdyba 
draugijų a 
jai atsilank

zickas.
— Ar aš galiu pažiūrėti į tą knygą? — paklai
— O, kai dėl to, tėvuti, tai ne. Čia valstyt 

sekretai. Gaila, bet parodyti negaliu.
— Tai kaip bus?
— Bus galima pasiteirauti, — atsakė nenor 

žandaras.
„Dar maža jam, rakaliui, — piktai mastė B 

kas, — bet antros šimtinės jam neduosiu. V do kuopos, ku- 
jau nuglemžę ir aiškiai parodo, kad neužtenka. 
neišsisuks.
leisiu.”

— Tai kada tamsta rengiesi jį areštuoti?
— Areštuoti?! Sapnuoji, tėvuti. Už ką gi jį J 

tuosiu? Pirmiau juk reikia jį surasti, paskui tar 
ir paskui jau žiūrėti, ar bus už ko užkibti. Arei 
ti — cha, cha, cha! Taip, broleli, dalykai nesid

— Na, tai bent pradėsi jo ieškoti. Kada mano
padaryti? j

Pomadinas truputį pasiraivė.
— Darysiu taip greit, kaip tik galima. Rytol
— Rytoj! — pašoko Bezickas. — Reikia ko | 

čiausiai. Tuo tarpu jis gali pasprukti. Tai skub 
dalykas.

Bezicko nervuotumas nepadarė žandarui, nei 
žiausio įspūdžio. Priešingai, jis nustebo, kad B 
kas taip skubinasi.

— Bet, pons Ksaverai, tokiuose dalykuose n 
išlaikyti ko daugiausia šalto kraujo. Skubotu 
kaip tik sukels jame baimę, kad jį įtariame.

— Bet kaip gi taip galima! — vis karščiavos 
zickas. — Tamsta žandaras ir to nesupranti, 
vienas jau tavo pasirodymas sukels jame įtar 
kad čia kas negerai. Taigi reikia jį griebt iš pi 
pasimatymo, nes antrojo tamstos vizito jis jau 
lauks. Tada iš tiesų gaudysi vėją laukuose.

Argumentas atrodė tikslus, bet Pomadino jis 
sujaudino.

— Tamsta kaip tik čia klysti, pons Bezicke. į 
tokiu būdu kaip tik bus pastatytos gudrios I 
lės. Jei nekaltas, tai nebėgs, o jei pabėgs, tai 
geriausias įrodymas, kad jis kaltas, ir tada jai 
jokių formalumų — capt!

— Capt, tai capt, bet kur jį surasi?
— E, kur jis gali pabėgt? Lietuva siaura.
— Bet gali pereit per sieną į Prūsus.-------------------------
— Prūsai toli. Kol jis juos pasieks, tai I ^lengviems išmokėjimams 1

žandarai jau bus ant karštų jo pėdų. v
— Ne, ne, ne! Taip negalima, sakau, kad r 

Įima. Ar gi tamsta gali taip rizikuoti?
ras pasakytų dėl tokių keistų metodų?

(Bus daugiau)

kė malda kleb. 
dus. Knygose 
pirmajame su- 
frravo atstovai 
W), 44 kp. 

12 kp. (New 
i?. (Brooklyn),

ADOMAIT
si neturėjo nu- 

Turi ką nors daryti. Aš jo taip n j kuopos, 
■Ip. (Brooklyn), 
a tebegyvuoja.

Visus sa 
„Amerikos’ 
niai kvieči

UOS GERAI P 
U GREITAI PAR 
^apdraudos - insurance rei 

jums padės tuose reiki 
išsiruošęs ir patyręs brokei 

JOS. P. MACKUI 
'^Street Wc

Tel. Virginia 7 -1896

RAKANDŲ K1

Grand Street
Tel EVergreen 7-8451 

^fiJAI GEROS RŪŠIES I

Pažiūrėti mūsų parduodami 
'Wdte kainas su kitomis kra

Ic& niekur negausite j 
Kaip Petraičių Krautuvė 

fETRAITIENE IR
■ ^Įfeite už rakandas, o ne
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Kaušų

AMERIKA

ris Chorai

I d. 1941
DI1, N. J<

etas — 50c.

jtras

tus, neapykan- 
į kūdikių žu-

tiesos misijo- 
bet ar vi- 

įgi žodžiai pa- 
>ievas padeda 
kmingai dirb- 
ą.
A. žiemys.

IN G AS 
NINKAS

apijai reika
liukas. Vie- 
i tuojau. No
tą vietą, pra- 

„Amerikos”

.DOS UŽ 
US”

larbininkas” 
idos išleido 
63 puslapių 
rę — ,MIŠIŲ 
IRUSIUS.”
i Mišių mal-Į* 
bet ir ben- 
laidotuvių, 

lėtinių su- 
?ra maldos 
iš namų, 

<toš‘ lydiif 
įpus ir ki-V 
ūmioj a tik 

užsisakyti 
reipkitės į 
dministraci- 
>adway, So. 
>u užsakymu 
ti įdėjus į

Lietuvos^, 
rybos pins 
tojas K į 

lU baudžia^ 
i ūkininkams.; 
I vyrams nuov

1
jETOS ŽINIOS

pavasarį sukanka 25 
tų amžiaus į f kai įsikūrė Lietuvos 
10 iki 40 ę j New York - New Jer- 
sakyta šešfeį ipskritis. Šiai sukak
tus taisyti rinkamai paminėti, Vy- 
kai gali I®, engia iškilmingą vaka- 

su šokiais šio šešta-

10 iki 40*
1 I W '

syti kelius į 
rų atstumo ę > vakarą, balandžio 26 
jų arkliai >tel Winfield Scott, Eli- 
30 kilometru: h, N. J. 
to sunkvežį- 
Im. atstumo.;
symą jokio (įties 
mokama, fe 
ninkas negert

vakaras primena Vy- 
veteranams pirmąsias 

j veikimo dienas.
’čius senąsias protoko- 
Įrgas ir paskaičius ank- 

lažą, turės jį jų susirinkimų . užra- 
pabaudą, ^randame, kaip Vyčiai 
likto darbo ję iėja klausimą platini- 

Oficiozas ' avo vakaruose katali- 
5 literatūros; kaip su 
tazmu jie nutaria pri- 
| rinkime aukų nuken- 
ems nuo karo lietu- 
; kaip jie steigia aps-

Oficiozas Ji 
va,” minėfcį 
baudžiavą, ję 
„kelių genutį 
vaidina ir h. 
me” Tenka- ’ ""T J1C ttPB’• .. • s moksleiviams pašal-raudonoji it“ - r
Lietuvos kelis 
dinti, jog date
vesti tikrą f per šįmtrn.ečio ket- 
baudziavą. ( ... ...

ondą. Tai buvo skir- 
laikai, skirtingos ap- 
įes. Bet nors žymiai

Tel: l-««

nė atsilankyti šį šeštadienį, 
balandžio 26 d., 7 vai. vak., 
į jos namus, 
St., Ozone Park, 
myniška 
pramoga, 
merikai.” 
maloniai

Prašom!

kp.

na-

Be jų dabar randasi dar 61 
kp. (Paterson), 67 kp. (Ba
yonne), 90 kp. (Harrison - 
Kearny), 110 kp. (Maspeth), 
113 kp. (Linden), 109 
(Great Neck) ir 124 
(Jersey City).

Šios visos kuopos, jų
riai, draugai ir rėmėjai ruo
šiasi su bankietu Vyčių 25 
metų veikimo sukakčiai pa
minėti. Vakarienėje, tikima
si, dalyvaus lietuvių geras 
bičiulis ir Elizabetho mayo
ras James Kirk, vyčių gar
bės narys M. Norkūnas iš 
Lawrence, Mass., vyčių cen
tro pirmininkas inž. Anta
nas Mažeika iš Pittsburgh, 
Pa. ir daug kitų garbingų 
asmenų iš arti ir iš toli.

J.

ŠEIMYNIŠKA PRAMOGA

ti.

107-20—101 
Bus šei- 

žaidimų-laimėj imu 
kuri skiriama „A- 
Visi atsilankę bus 

priimti ir pavaišin-

BENDRA VAKARIENĖ

Baltijos Amerikos dr-jos 
metinė vakarienė įvyks šį 
šeštadienį, balandžio 26 d., 
8 vai. vak., George Wash
ington viešbutyje, Lexington 
Ave. ir 23 St. kampas, New 
Yorke. Svečias kalbėtojas 
bus kun. Jonas Balkūnas. 
Daugiausia bilietų išplatino 
latviai ir estai. Lietuviai 
kviečiami neatsilikti. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybių vienoda da
lia, tad reikia derinti savo 
veiklą, vieniems kitus ge
riau pažinti, nuoširdžiau 
bendradarbiauti.

Baltijos Amerikos dr-jos 
vakarienės bilietai po 2 dol. 
Po vakarienės bus šokiai. 
Bilietų galima užsisakyti 
„Amerikos” įstaigoje.

ir

NEW YORKO MIESTO LIETUVIAI!
Nepraleiskite geros progos atlikti Velykinę išpa
žintį. Nuo gegužės mėnesio 11 iki 18 dienos Auš
ros Vartų parapijoje bus lietuviams misijos. Pa
mokslus sakys kun. J. Kidykas. Dalyvaukite visi 
parapijiečiai, seni ir jauni!

Visi, kam brangi siela ir lietuviškoji parapija — daly
vaukite misijose!

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Maskolių okupantai 

griebėsi advokatų, bolševiki- 
nimo darbui. „Tavarišč” 
Zelenov Kauno apygardos 
teisme skaitė paskaitą apie 
bolševikų partijos istoriją, 
o „tovarišč” Kursahov —

kiek tik jų Lietuvoje yra 
buvę, yra giedojęs eiliuotus 
himnus, dabar daro karjerą 
pas okupantus maskolius. Jis 
paskirtas švietimo ministe
rijos „politinio auklėjimo” 
valdybos viršininku su ko-

apie marksizmo filosofiją.
— Liudas Gira, kuris vi

siems politiniams režimams,

misaro pavaduotojo rangu.

straipsnyje p. Vincas Jan
kauskas nurodo, kad iš šio 
naujo organizacinio vieneto 
nieko gera negalima tikėtis, 
nes jame perdaug vyrauja 
„paraudusių marksistų-so- 
cialistų glėbis.”

ūkininkai suvaromi į miš
kus suvežti medžiagą „nau
jakuriams,” o šie neatvyk
sta. Apskrities kooperaty
vų sąjungos atstovas „drau
gas” Glazeris paaiškino, kad 
„geležis ir trąšos užsakytos 
dar pereitų metų pabaigoje, 
bet bazės laiku neatsiuntė 
užplanuoto kiekio.”

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad į Švenčionėlių ap
skritį esą išsiųsti trys agi
tatoriai, kurie turi suraši
nėti žmones į susovietintuo- 
sius kooperatyvus. Tarp to
kių „kooperatininkų” yra ir 
Alfonsas Kurauskas. Pasak 
laikraščio, „jis kooperty- 
vuose prašo pinigų, aiškin
damas, neturįs iš ko pra-
gyventi. O gavęs pinigų ei-

jis nurodo, kad kai kurie 
agitatoriai, susidūrę su žmo
nėmis, vėliau metą savo dar
bą ir „nenori niekur kiš
tis.”

— Vilniuje buvo sušaukti 
subolševikintosios prekybos 
atstovai. Kaip praneša „Tie
sa,” „daugelis provincijos 
atstovų nusiskundė, kad ten
negaunamos reikalingos pre
kės, blogai veikia transpor
tas, kurį kuo skubiausiai 
reikia sutvarkyti, nes nuo 
jo priklauso gyventojų ap
rūpinimas prekėmis.”

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS

organizacijos vadai ir 
ariai, šiandieninė Vy- 

vadovaujamoji min- 
ri stebėtinai daug pa
to pirmiesiems kuopų 
Bkričio gyvavimo me- 

Dar tjk prieš mėne- 
w York-New Jersey 
apskritis savo suva- 

.e tarėsi, kaip geriau- 
risidėti darbu, agitaci-

Dr. M. J.CO
(AukiturU

148 Groji 
Waterbm

Vartojam SiS 
Diathermy, Ir t 
kus Išradimui n 
žemo kraujo ipt aukomis Lietuvai Gel- 
Ir širdies Ilgu, i i 
Tonsils Ir odoj t. 

pasekei

Šį šeštadienį, balandžio 26 
d., 7 vai. vak. Mot. S-gos 
24 kp. vicepirmininkės B. 
Adomaitienės namuose, 107- 
20—101 St., Ozone Park, į- 
vyksta šeimyniška žaidimų- 
laimėjimų pramoga. Įžanga 
35 centai. Pelnas „Amerikai.” 
Pramogos šeimininkė, B. A- 
domaitienė, maloniai 
čia visus atsilankyti.

JUDOMIEJI PAVEIKSLAI

kvie-

MALONŪS SVEČIAI

LAISVĖS KOVOTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

'ondui. Dar tik prieš 
savaites Linden, N.

1 kp. nariai su pasi
imu pranešė kitų kuo-

• riams, kad jie įsitaisė 
gražią Lietuvos vėlia- 

B. J. Shav' nors šia die jauni- 
(Ašakū teliuose visur akcen

tą— sportas,— prieš 25 
GRABO® randame, kaip vienas 

BALZAMUOI ;as jau iš savo paty- 
šuvažiavimui pataria, 

Laisniuotas Ne geriausias būdas pri-

Tel. HArrisonli

ir New Jersey

810 Johns 
Harrison,!

ijaurybė, jis mane apgaulioja" - 
is.
• Ar aš galiu pažiūrėti į tą knygą’- 
■ O, kai dėl to, tėvuti, tai ne. Či 
etai. Gaila, bet parodyti negaliu.

— Tai kaip bus?
— Bus galima pasiteirauti, — ate ?lyn), 12 kp. 
Jaras.
Dar maža jam, rakaliui, — piktai 
, — bet antros šimtinės jam nei 
nuglemžę ir aiškiai parodo, kad e [ 
įsisuks. Turi ką nors daryti. Ai 
iu.”
— Tai kada tamsta rengiesi jį arešt 
-Areštuoti?! Sapnuoji,tėvuti. U 
siu? Pirmiau juk reikia jį surasti 
įaskui jau žiūrėti, ar bus už ko užk
— cha, cha, cha! Taip, broleli, da
— Na, tai bent pradėsi jo ieškoti i 
taryti?
3omadinas truputį pasiraivė.
— Darysiu taip greit, kaip tik galt
— Rytoj! — pašoko Bezickas. -f> 
usiai. Tuo tarpu jis gali pasprukti 
lykas.

Bezicko nervuotumas nepadarė žte __ 85fh gfreet
lūšio įspūdžio. Priešingai, jis nite' 
s taip skubinasi.
— Bet, pons Ksaverai, tokiuose £ 
aikyti ko daugiausia šalto krauj: 
tip tik sukels jame baimę, kad jį i-
— Bet kaip gi taip galima! -vte 
įkas. — Tamsta žandaras ir to a 
enas jau tavo pasirodymas sukels 
id čia kas negerai. Taigi reikia ji; 
įsimatymo, nes antrojo tamstos t 
ūks. Tada iš tiesų gaudysi vėją k 
Argumentas atrodė tikslus, bet P- 

įjaudino.
— Tamsta kaip tik čia klysti, poff 

>kiu būdu kaip tik bus pastatyt®5 
s. Jei nekaltas, tai nebėgs, o jei" 
iriausias įrodymas, kad jis kaltas-- 
>kių formalumų — capt!
— Capt, tai capt, bet kur jį suras
— E, kur jis gali pabėgt? Liete
— Bet gali pereit per sieną į
— Prūsai toli. Kol jis juos P" 

mdarai jau bus ant karštų jo pėdU-
— Ne, ne, ne! Taip negalima.*' 

ma. Ar gi tamsta gali taip ria^ 
is pasakytų dėl tokių keistų m^’

(Bus daugiau)

Šiomis dienomis ,,Ameri
kos” įstaigoje lankėsi visa 
eilė malonių svečių, kurių 
tarpe buvo kun. Dr. J. Star
kus, kun. Dr. Juozas Vaš
kas, M.I.C., kun. T. Poška, 
artistas Juozas Olšauskas 
(lankėsi drauge ir visa vai
dintojų grupė, kuri suvai
dino „Amerikos” Pavasario 
Baliuje 3 veiksmų dramą 
„Audra Giedroje).

Trečiadienį, gegužės 7 d., 
vai. vak. Madison Square 

Garden patalpose, įvyks ma
sinis susirinkimas, kuriame 
bus pareikštas galingas pro
testas prieš užpuolikes val
stybes. Kalbės pavergtųjų 
valstybių atstovai. Susirin
kimui vadovaus New Yorko 
mayoras La Guardia. Kal
bės ir Wendell L. Willkie. 
Teko patirti, kad atitinka
mi pareiškimai bus padary
ti apie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pavergimą.
Šin susirinkimai! įžangos 

mokestis bus 25 ir 50 cen
tų.

7

PAILGINTA PROGRAMA

FEDERACIJOS NARIAMS
i jaunimą yra 
s ir gimnastika.” 
įas New York - New

Apskrities suvažia- 
Į įvyko 1916 m. kovo 
Apreiškimo parapijos 

j Brooklyn, N. Y. Su
mą atidarė malda kleb. 
N. Petkus. Knygose 
ne, kad pirmajame su- 
me dalyvavo atstovai 
kp. (Newark), 44 kp.

(New
41 kp. (Brooklyn), 

lizabetho kuopos, ku- 
met dar neturėjo nu-

Šios visos kuopos, 
us 44 kp. (Brooklyn), 
r dabar tebegyvuoja, j niai kviečia B. Adomaitie-

su L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
balandžio 25 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje. Visi 
nariai kviečiami gausiai at
silankyti. Bus svarbių pra
nešimų.

Valdyba tiki, 
draugijų atstovai 
jai atsilankys.

kad visi 
ir veikė-

Valdyba.

ADOMAITIENĖ KVIEČIA

Visus savo pažįstamus ir 
Amerikos” bičiulius malo-

ŪMUS GERAI PIRKTI
ARBA GREITAI PARDUOTI 

visokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

Į JOS. P. MACHULIS
Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896

ĮlETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

v|9 ir 436 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
įteikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

5

43

H

43

Ginkaus vedama radijo 
programa (iš stoties WCNW 
1600 kc.), kuri yra vienin
telė lietuviška programa va
karais, nuo gegužės 7 die
nos bus prailginta ketvirta
dieniais nuo 7 vai. vai. iki 
8 vai. Iki geg. 7 d. pro
gramos vai. yra šios: pir
madieniais nuo 8:30 iki 9 
vai., ketvirtadieniais nuo 7 
iki 7:30 vai. ir šeštadieniais 
nuo 5:30 iki 6 vai.

Audra.

PAGERBĖ RAMOŠKUS

Jonui ir Stefanijai Ramoš- 
kams, 103-25—lllth Street, 
Richmond Hill, jų vedybinio 
gyvenimo 31 metų sukak
ties proga, pagerbti suruoš
tas gražus pokylis, Logan 
Inn salėje, balandžio 19 d. 
Dalyvavo arti 200 asmenų. 
Dainų programą pradėjo ju
biliatų dukrelė Ella Ramoš- 
kaitė-Binger, įspūdingai su
giedodama gražią „Avė Ma
ria.” Ramoškaitė ir Tam- 
kiūtė padainavo keletą gra
žių dainelių, o Ramoškų gi
minės ir artimesni draugai 
pareiškė linkėjimų. Progra
mą vedė J. P. Mačiulis, svo
tas B. Ramoška, o svočia 
Ona Didžialienė.

Bankietą surengė J. Ra
moškos brolis Klemensas ir 
jubiliatų dukterys. Valgius 
pagamino Marijona Ramoš- 
kienė ir M. Maršaitienė.

Buvęs.

REIŠKIAMAS NEPASITEN
KINIMAS NAUJU DARBU

Balandžio 20 d. piliečių 
klubo salėje įvyko SLA 5-tos 
apskrities sukviesta draugi
jų konferencija Lietuvos 
gelbėjimo' reikalams aptar
ti ir bendrai organizacijai 
sukurti. Pasitarime dalyva
vo tautininkiškų, socialisti
nių ir „neutraliųjų” draugi
jų atstovai. Katalikų drau
gijos nebuvo atstovaujamos. 
Išrinkta valdyba, komisijos. 
„A merikai” atsiųstame

Balandžio 26 ir 27 d.d., 
šeštadienį ir sekmadienį, 7:30 
vai. vak., liet, piliečių klu
bo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne, J. Januškevičius 
rodys kalbančius paveikslus 
iš lakūnų Dariaus ir Girė
no gyvenimo. Juose paduo
dama atsisveikinimo kalba. 
Parodoma Lituanikos sudu
žimo vieta, kūnų sutikimas 
Kaune, laidotuvės, Lituani
kos liekanos karo muzieju
je ir 1.1.

Paveikslus ruošia J. Ja
nuškevičius, Jr. ir Dariaus- 
Girėno paminklo komitetas. 
Bilietai po 35c., vaikams 15c.

MASPETHO SODALIETĖS

Maspetho sodalietės su se
selėms pranciškietėmis šio
mis dienomis sudarė antrą 
kartą vaidintojų grupę ir 
antram pasirodymui parin
ko labai gražią, trijų veiks
mų operetę „Aukso Kurpe
lis” ir komišką veikalą „Dė
dė Anupras.”

Šis vaidinimas bus sek
madienį, balandžio 27 d., V. 
J. Atsimainymo parapijos 
salėje, 7 vai. vakare.

Savo atsilankymu, malo
nūs „Amerikos” skaitytojai 
Maspethe ir Brooklyne, pa- 
remsite mūsų sodaliečių pa
stangas dirbti toliau. Prie 
to, bus galima ir smagiai 
pasišokti. Gros Tony Griss 
ir jo Harmony Lane Ramb
lers. Bilietai po 50 centų.

Malonu priminti, kad Mo
tinos Dieną sodalietės su 
motinomis prieis prie Šv. 
Komunijos per devintos va
landos mišias, o po mišių 
parapijos salėje bus užkan
džių. Popiet visos sodalie
tės gražiai paminės šventę 
pas kun. Paulionį, šv. Jur
gio parapijos salėje. Vaka
re mūsų sodalietės palinks
mins visus susirinkusius sa
vo vaidinimu.

EI. Matulionytė.

35 METŲ SUKAKTIS

Balandžio 19 d. pagerbti 
Aleksandras ir Ieva Budriai, 
sulaukę vedybinio gyveni
mo 35 metų sukakties. Po
kylio programą vedė P. J. 
Šlapikas. Svočia buvo Pet
ronėlė Budrienė iš Maspetho, 
svotas — Jurgis Budris iš 
Elizabetho.

Buvo daug kalbų, sveiki
nimų. Visi linkėjo Budriams 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Ligi šiol jo žinioje buvo su
augusiųjų švietimas, ku
rioms pareigoms dabar pa
skirtas Geniušas.

— Žemės ūkio komisaras 
„tovarišč” Pušinis - Sosnov 
paskelbė, kad tie darbinin
kai, kurie pasižymės kator
ginėse „socialistinėse” lenk
tynėse, bus nuvežti į Mask
vos žemės ūkio parodą.

— „Draugas” B. Baltru- 
šis, statybinių medžiagų 
pramonės tresto valdytojas, 
oficioze „Tarybų Lietuva” 
praneša, kaip šis trestas dir
ba. Jau pereitų metų pa
baigoje pradėjęs reikštis 
statybinės medžiagos trūku
mas, kuris „kasdien didėjo.” 
Maskoliškasis „valstybinis” 
bankas buvusių savininkų 
padarytas įmonėse skolas 
pradėjo nurašinėti nuo tų 
sumų, kurios buvo skirtos 
investacijai arba apyvartai, 
kas įnešė tikrą dezorganiza
ciją į įmonių aprūpinimą lė
šomis ir kartu buvo ir yra 
nemažas stabdis planingam 
įmonių veikimui.” Šis rei
kalas dar ligšiol nesąs su
tvarkytas.

— J. Viduklis „Tarybų 
Lietuvoje” praneša apie pre
kybos ir pramonės įmonių 
„pasiruošimą” sėjai. Žemės 
ūkio mašinų ir įrankių bu
vę numatyta pagaminti Lie
tuvos fabrikuose, būtent, 
plūgų, akėčių, kultivatorių, 
noragų, kastuvų, greblių ir 
t.t. Tačiau vietinės pramo
nės komisariatas „tarsi pro 
pirštus į šį reikalą žiūrė
jo.” Mat, stinga žaliavų. 
Kooperatyvuose iš „buržua
zinės” Lietuvos laikų suras
ta nemaža geležies atsargų, 
tad jomis dabar fabrikai 
verčiasi. Rokiškio fabrikas 
„Plūgas” turi iki gegužės 
m. 1 d. pagaminti 1,000 plū
gų ir 5,000 „zig - zag” akė
čių. Bet ir pagamintųjų į- 
rankių negalima iš fabriko 
išvežti, nes nepataisytas ke
lių šimtų metrų kelias. „Kul
tivatorių gamybos reikalas 
visai blogas: kol kas ren
giamos tik specifikacijos ir 
daromi žaliavų užsakymai.” 
Pasak autoriaus,” jaučiamas 
vinių trūkumas.”

— „Tarybų Lietuvos” ko
respondentas praneša apie 
pasiruošimą pavasario sėjai 
Kretingos apskrityje. Auto
rius praneša, kad „pasiruo
šimas sėjai, su mažomis iš
imtimis, beveik visuose vals
čiuose eina nepatenkinamai, 
o kai kur ir visai blogai.” 
Per buvusį tuo reikalu p - 
sitarimą „pranešėjai iš vie
tų nusiskundė ūkiškos gele
žies stoka, trąšų laiku ne- 
pristatymu į kooperatyvus, 
pavėluotu naujakuriams pa
skolų paskirstymu, nepakan
kamomis instrukcijomis ir 
kt.” Be to, nusiskųsta, kad

na į restoraną.”
— J. Paleckis išleido „u- 

kazą,” kuriuo Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Panevėžio, Ma
rijampolės, Tauragės ir Uk
mergės miestuose nusavina
mos pirtys, mechanizuotos 
skalbyklos, cheminės valyk
los bei dažyklos su visais 
įrengimais, reikmenimis, į- 
rankiais ir medžiagomis. 
Pirtys atimamos kartu su 
trobesiais. Visos šios įmo
nės atimamos „iš ne darbo 
žmonių.”

— Vilniuje atidarytas 
„sekmadieninis marksizmo - 
leninizmo universitetas,” į 
kurį varomi sekmadieniais 
valdininkai. Jo „rektorium” 
paskirtas „tovarišč” Ždanov, 
o pirmą paskaitą skaitė Vil
niaus universiteto maskolis- 
tikos profesorius Kuznecov.

— Bolševikų partijos Tel
šių apskrities komiteto sek
retorius Bauža rašo, kad 
agitatoriai nesugebą prieiti 
prie žmonių. To nesugebėda
mas, agitatorius „neturės 
jokios įtakos valstiečių tar
pe, ir valstietis tik šaipy
sis iš jo kalbų.” Toliau šis 
bolševikų agitatorius rašo, 
kad „kai kuriuos valstiečius 
baugina kolchozai.” Be to,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM 
253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, £J. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1317—18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the premises.

tiiomas McGlynn.
4317—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, INC. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS-JOHN BARON 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 291 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVINE T
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

. \
423 Metropolitan Avė., 

.Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Buvęs.

MIRĖ

Balandžio 15 d. Central 
Islip State ligoninėj mirė 
Ignatz Daukantas, 75 metų 
amžiaus, gyvenęs 444 Green
wich St., New York City. 
Palaidotas balandžio 19 d.

Cypress Hills kapinėse. Pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Emilija Novak - Navikie
nė mirė balandžio 16 d., su
laukusi 62 m. amžiaus, gy
venusi 515 Crescent St., 
Brooklyne. Palaidota šešta
dienį, balandžio 19 d. 9:30 
vai. ryto iš Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčios į 
Šv. Jono kapines. Patarnavo 
grab. Shalins-Šalinskas.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuviii Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Vai ant įėjus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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GRAŽIAI PRAĖJO PAVASARIO BALIUS
Balandžio 20 d. Labor Ly

ceum salėje, Brooklyne, įvy
ko „Amerikos” Pavasario 
Balius, kuris programos at
žvilgiu praėjo labai" gražiu 
pasisekimu. Prasčiau buvo 
publikos atžvilgiu. Šiemet 
jos buvo žymiai mažiau, nei 
pernai. Šiemet silpniau ruoš
tasi, pasitikint tik skelbimu, 
o neplatinant iš anksto bi
lietų. Gerokai pakenkė Vely
kų savaitę įvykusios gau
sios pramogos.

Programa pradėta Amster
damo vaidintoji! grupės tri
jų veiksmų komedijos „Au
dra, giedroje” vaidinimu. 
Veikalą režisavo ir svarbų 
jame vaidmenį turėjo artis
tas Juozas Olšauskas. Vai
dintojų sąstate buvo Juozas 
Silicius, Ant. Bablinskaitė, 
Ant. Daučiūnaitė, Juozas 01- 

' šauskas, Janina Petrauskai
tė, Stasys Šlaveikis, Ona Ži
linskaitė, Edmundas Striko- 
lis ir Jurgis Ragaišis. Svar
biausi vaidmenys teko J. 
Olšauskui ir J. Sinciui. Jų 
puiki vaidyba gaubė viso 
veikalo pasisekimą. Po kiek
vieno veiksmo vaidintojai 
palydėti didžiausiu pritari
mu. /

Muz. Prano Dulkės veda
mas vyrų choras susilaukė 
užtarnauto pritarimo. Vy
rai tikrai vyriškai padaina
vo smagias, patriotines dai
nas. Publika nenorėjo jų 
paleisti — laukė daugiau ir 
daugiau dainų.

Veronika Pranskietytė, iš 
Elizabeth, N. J., turinti gra
žiai švelnų lyrinio soprano 

, balsą, jautriai sudainavo 
Šimkaus „Plaukia sau lai
velis” ir „Gėlių ariją” iš 
operos „Faustas.” Klausy
tojai labai maloniai sutiko 
p. Pranskietytės dainavimą 
ir prašyte išprašė. daininin
kę dar padainuoti. Solistė 

. turėjo _nusileisti publikos no
rams ir padainavo trečią 
dainą. Jai akompanavo Mil- 
dreda žudžiūtė, jau pasižy
mėjusi pianistė, visada mie
lai patarnaujanti „Ameri
kai.”

Juozas Olšauskas, puikiai 
nusigrimavęs, pasirodė su 
savo kanklėmis. Jis atliko 
pavergtos Lietuvos kaimie
čio skundą.. Pradžioje jis 
dainavo, skambindamas kan
klėmis, o vėliau sakė įspū
dingą monologą. Salėje vieš
patavo mirties tyla. Kai nu
tilo kanklių stygos, kai nu
lenkė galvą Olšauskas, ty
la virto didžiausia plojimų 
audra. Publika prašė, šau
kė, laukė daugiau Olšausko 
pasirodymų. Bet artistas, 
labai išvargęs, tik padėkojo 
už pritarimą ir pažadėjo ki
tą kartą daugiau savo kū
rinių pateikti.

Muz. Pranas Dulkė ir Jo
nas Mažeika vykusiai pa
dainavo linksmų dainų, ku
rios publikai labai patiko. 
Dainininkai išlaikė menišką 
skonį, smagiai visus prijuo
kino. Paskutinę jų dainą 
palydėjo vyrų choras.

Koncerto programa baig
ta Angelų Karalienės par. 
mišriojo choro 1 dainomis. 
Choras šį kartą buvo žymio
je meninėje aukštumoje, ką 
visi dalyviai sveikino di
džiausiu pritarimu. Muz. Pr. 
Dulkė parodė daug nuošir
daus palankumo „Ameri
kai,” sėkmingai paruošda
mas savo darbštų chorą, 
suburdamas tvirtabalsius vy
rus ir dar pats drauge su 
savo choro solistu J. Ma
žeika atskirai padainuoda
mas.

Baliun atsilankiusių tarpe 
buvo kunigai J. Balkūnas, 
K. Paulionis, J. Aleksiūnas 
ir Dr. A. Deksnys, Lietu
vos operos .artistė B. Dar
kys - Drangelienė, Dr. A. 
Šliupaitė, „Amerikos” leidė
jų pirm. K. Krušinskas, adv. 
K. Jurgėla su šeima, smui
kininkė M. Digrytė su tėve
liais, p. J. Jankienė, muz.

J. Brundza, Dr. J. Naujo
kaitis, inž. J. Baltus ir žmo
na, liet, radijo programos 
vedėjas J. Valaitis su žmo
na ir kt.

Po programos sekė sma
gūs šokiai, į kuriuos atsi
lankė gražaus jaunimo.

JAUKIOS VESTUVĖS

Balandžio 19 d. Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje 
iškilmingai sutuokti Antani
na Pažereckaitė ir Jurgis 
Balskis. Jų palydovais bu
vo Julija Pažereckaitė (jau
nosios sesutė) su V. Mar- 
tum ir Ona Fogelmanaitė 
su Petru Venskūnu. Šliubas 
įvyko per 11 vai. mišias, 
kurias atnašavo pats klebo
nas kun. Juozas Aleksiūnas; 
jam asistavo dijakonas T. 
Čižauskas ir subd. Ant. Pa- 
žereckas (jaunosios brolis). 
Jaunosios tėveliai yra uolūs 
ir nuoširdūs parapijos ir 
draugijų veikėjai, plačiai ži
nomi, tad į bažnyčią buvo 
susirinkę labai daug žmo
nių. Jaunąją iki altoriaus 
palydėjo jo tėvelis. Prie al
toriaus klūpojo ir antrasis 
jaunosios brolis klierikas, 
Vincas.

Mišių metu giedojo vyrų 
grupė. Prie vargonų buvo 
varg. Pr. Dulkė. Moterys
tės sakramentą suteikė kun. 
J. Aleksiūnas. Jis pasveiki
no jaunuosius ir palinkėjo 
gausios Dievo palaimos nau
jame gyvenimo kelyje.

Vestuvių puota įvyko par. 
salėje. Čia susirinko daug 
malonių svečių, kuriuos gra
žiai priėmė jaunavedės tė
veliai. Jaunavedžiams palin
kėta daug šviesios laimės. 
Puota tęsėsi visą dieną. 
Viešpatavo puikiausia nuo
taika. Vaišių dalyviai, muz. 
Dulkei vadovaujant, padai
navo vestuvių dienai pritai
kintų dainų.

Balandžio 20 d. jaunave
džiai išvyko atostogų. Lin
kime šiai gražiai lietuviškai 
porai šviesiausio džiaugsmo 
visą gyvenimą.

Angelu Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį mūsų para
pijos bažnyčioje pamaldos 
bus dienos šviesos taupymo 
laiku. Nepamirškite šešta
dienio vakarą pavaryti savo 
laikrodžius vieną valandą 
pirmyn.

Parapijos laimėjimų vaka
rai kiekvieną trečiadienį dau
giau ir daugiau sutraukia 
publikos. Mat, įžanga pigi 
— tik 25 centai, o laimėji
mų yra net 25, tai žmonės 
renkasi praleisti smagaus 
laiko. Laimėjusieji jaučiasi 
patenkinti ir pataria kitiems 
ateiti į parapijos salę. Lai
mėjimų - žaidimų pradžia 8 
vai. vak.

Šv. Vardo draugijos ren
giamo baliaus geg. 23 d. 
reikalu buvo kalbėta susi
rinkime. Kadangi parapijos 
ekskursija bus - tuoj po ba
liaus, sekmadienį, tai buvo 
manyta balių atkelti,-bet ap
svarsčius, palikta kaip kad 
buvo. Balius bus penktadie
nį, gegužės 23 d.

Parapijos vaikučių mokyk
la vėl veikia nuo antradie
nio. Lietuvos kalbos ir ti
kybos pamokos būna antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
4 vai. popiet, ir šeštadie

niais nuo 9 vai. ryto.

Pilietybės pamokos bus 
ketvirtadienių vakarais po 
gegužės 1 d.

Gegužės 18 d. Brooklyn© 
Šv. Vardo draugijos nariai 
ir visi veiklūs katalikai da
lyvaus didžiulėje demonstra
cijoje. Visi parapijos vy
rai prašomi prisidėti.

Amž. Rožančiaus dr-jos 
bendra Komunija bus šį sek
madienį, balandžio 27 d., 
per 9 vai. mišias. Vakari
nių pamaldų metu bus pro
cesija, kurioj dalyvauti pra
šomos visos narės. Gražu 
dalyvauti po Švč. Panelės 
vėliava. Po pamaldų bus 
susirinkimas.

Pirm. O. Sijevičienė.

Apreiškimo 
Parapija

40 vai. atlaidai
Apreiškimo parapijoje 40 

valandų atlaidai prasidės šį 
sekmadienį, balandžio 27 d., 
per sumą, 11 vai. Rytais ir 
vakarais bus įspūdingos pa
maldos. Vakarais pamoks
lus sakys kun. Dr. Antanas 
Deksnys. Choras pasiruošęs 
gražiai pagiedoti. Parapijie
čiai i r visi brooklyniečiai 
kviečiami pasinaudoti atlai
dų malonėmis.

Grįžta klebonas
Kleb. kun. N. Pakalnis 

nuo Velykų yra išvykęs 
dviejų savaičių poilsio ir 
grįžta šios savaitės gale at
laidų iškilmėms.

Ruošiasi sukakčiai
Mot. S-gos 29 kuopos su

sirinkime bal. 16 d. praneš
ta apie ligonių lankymą. 
Yra d ar sergančių narių, 
kurios irgi bus aplankytos. 
Nutarta tinkamai paminėti 
motinų dieną. Gegužės 11 
d. 7 vai. rytą bus mišios 
ir bendra komunija, o po 
to bendri pusryčiai, kuriuos 
paruoš Stučienė, Terebeizie- 
nė ir Rainienė. Jau dabar 
ruošiamasi kuopos 25 me
tų sukakties minėjimui. Ju
biliejinė vakarienė bus spa
lių 19 d.

Po susirinkimo narės pa
vaišintos arbatėle ir pyra
gais. Užkandžius paruošė 
Čižauskienė ir Subatienė. 
Dovanas laimėjo Jakimavi
čienė ir Rainienė. Joms 
teks kitą kartą paruošti ar
batėlę ir užkandžius.

Vestuvės
Balandžio 20 d. par. baž

nyčioje susituokė St. Kisie
liūtė ir Juozas Serbentas. 
Liudininkais buvo J. Ser
bentas su M. Rainyte, G. 
Serbentas su K. Jankiūte 
ir Br. Kisielius su Z. Ta- 
mulaityte.

Našlių balius
Balandžio 18 d. parapijos 

salėje įvyko šv. Monikos mo
terų našlių dr-jos žaidimų 
laimėjimų ir margučių va
karas. Pramoga gražiai pa
vyko, žmonių buvo pilna sa
lė. Našlės parūpino gražių 
dovanų, kurias išdalino lai
mėjusiems žaidimą ir už gra
žiausius margučius. Visi at
silankiusieji pavaišinti ar
bata, pyragu, sūriu ir alu
čiu. Našlės dėkoja visiems 
atsilankiusiems.

R. K.

Šv. Jurgio Parapija
Nauja pora

Balandžio 19 d. susituo
kė Anelė Šarkaitė, buvusi

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
---------- *-----------

Šią savaitę aukojo:
Mrs. Kivytienė, Maspeth, N. Y......................................  $2.00
A. Prakapas, Newark, N. J...............................   1.00
M. Ašmantas, Linden, N. J........................................... 1.00
Ona Kaminskienė, Brooklyn, N. Y.............................. 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

LAIMĖJIMŲ - ŽAIDIMŲ VAKARAS
Rengia Moterų Sąjungos 24 Kuopa

• Šeštadienį, Balandžio 26 d., 1941 
Vicepirm. B. Adomaitienės Namuose 

107-20—lOlst Street Ozone Park, N, Y.
Tel. Virginia 3-4897

Visas pelnas skiriamas „AMERIKAI.” Nuoširdžiai visi 
kviečiami atsilankyti, linksmai, šeimyniškai laiką praleisti, 

įžanga 35c. Pradžia 7 vai. vak.

Brookl yno 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;
ausdinamas

•*

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

Tel. STagg 2 - 7177

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

AMERIKOS LIETUV 

LIKŲ VISOMENI 

KULTŪRINIO GY1 

SAVAITRAS1

EINA KAS PENKI

šv. Jurgio par. choristė, su 
Howard Yaeckel. Šliubas bu
vo iškilmingas. Šliubo me
tu giedojo p. B. Brundzie- 
nė Gounod „Avė Maria” ir 
duetą „Panis Angelikus” su 
p. A. Pakinkiene. Jaunieji 
turėjo keturias palydovų po
ras. Vestuvių puota įvyko 
SLA salėje, 193 Grand St. 
Gražias jaunųjų sutikimo ce
remonijas salėje patvarkė B. 
Brundzienė, kuriomis visi 
gėrėjosi. Kadangi p. šarkai 
dar tik pirmutinę savo duk
relę išleido, tai ir vestuves 
kėlė iškilmingas. Didelį, pen
kių aukštų vestuvių pyragą 
patiekė jaunosios mamytė.

Į vestuves atsilankė apie 
200 žmonių, kurių tarpe ma
tėsi ir par. kunigai.

Tą patį vakarą jaunieji 
išvažiavo atostogų į Wash- 
ingtoną ir kitur.

Daug laimės jaunai porai.
Choro balius

Balandžio 19 d. šv. Jur
gio par. choras turėjo savo 
šokius puošnioje Knapp’s 
Mansion salėje. Pramoga 
gražiai pavyko. Buvo graži 
pragramėlė. Tinkami atsi
lankiusiųjų parėdai sudarė 
gražią nuotaiką.

Reikia sveikint rengėjus 
už suruošimą jaukios pra
mos.

Mirimai
Balandžio 20 d. mirė Ona 

Meiliūnienė, 59 m. Mirė 
staiga; nors' fiėkaip jautėsi; 
bet visą laiką vaikštinėjo. 
Bažnyčią lankydavo kasdien, 
nes jautė, kad netrukus pa
šauks Tas, Kuriam taip iš
tikimai visą gyvenimą tar
navo. Paliko nuliūdime šei
mą. Iškilmingai palaidota 
bal. 24 d.

Bal. 21 d. pasimirė Jo
nas Pocius, seniai sirgęs, 
jau pagyvenęs žmogus. Gy
veno 75 Hudson Ave. Pali
ko nuliūdime žmoną, du sū
nus ir dukterį. Palaidotas 
bal. 25 d.

Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo grab J. Garšva.

LAUKIAME ĮDOMAUS 
MARGUMYNŲ VAKARO

Šv. Jurgio par. sąjungie- 
tės šį sekmadienį, bal. 27 
d., par. salėje, 207 York 
St., Brooklyne, turės labai 
įdomų vakarą, kurio pro
gramoje bus ir viešnių iš 
Angelų Karalienės parapijos. 
Bus įdomiausių, nematytų 
margumynų. Pamatysit veik
lias, gabias moteris tautiš
kuose drabužiuose vaidinant, 
dainuojant, įdomius mono
logus sakant.

Nuo 8 vai. vak. bus šo
kiai, kuriems gros Nakties 
Pelėdų orkestras. Prašome 
visus ateiti, paskutinį kar
tą prieš vasarą pasišokti 
salėje. Sąjungietės laukia 
visų. Rengėjos.

JAUNIMO VAKARAS

Ateinantį pirmadienį, ba
landžio 28 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio par. CYA jau
nimo vaidintojų grupė tu
rės teatrą (anglų kalboje). 
Vaidins veikalą „Big Time 
in Life.” Tai labai linksma 
komedija, kuri visiems ža
da geriausio pasitenkinimo. 
Vaidinimui vadovauja O. Za- 
jankauskaitė. Po vaidinimo 
bus šokiai.

Jaunimas kviečia gero vai
dinimo mėgėjus atsilankyti 
ir pasigėrėti jų darbu.

Maspetho Žinios

Ona Černiauskienė, Ro
žančiaus draugijos finansų 
raštininkė, grįžo iš ligoni
nės po sunkios operacijos ir 
jau stiprėja. Ji reiškia nuo
širdžią padėką kleb. kun. J. 
Balkūnui už aplankymą li
goninėje ir suteiktą paguo
dą. Dėkoja Rožančiaus, Al
toriaus ir Tretininkių drau
gijoms už mišių aukas ir 
kitas maldas, už atlankymą 
ir užuojautą šeimai.

balius
nuoširdžiai

atsilankyti į

Rožių
Sąjungietės 

kviečia visus 
ruošiamą rožių balių, įvyk
siantį gegužės 11 d., sekma
dienį, 5 vai. popiet, par. sa
lėje. Bus gražių dovanų. 
Pusė pelno skiriama „Ame
rikai.” Savo atsilankymu 
suteiksite daug malonumo 
rengėjoms ir mūsų laikraš
čiui.

Kariuomenėn išvyko sa
vanoriai broliai Petras ir 
Jonas Pruskiai, Vincas Lun- 
skis (choristas) ir Laury- 
naitis. Geriausio jiems pa
sisekimo! O. P.

Metinis balius
Šeštadienį, balandžio 

d., 7 vai. vak., parapijos 
salėj, 64-25—56th Drive,
Maspethe, įvyks draugijos 
38-tas balius.
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Visi nariai prašomi atei
ti, nes tai bus puiki pra
moga. Komitetas.

Amerikos komunistai sa
vo „draugą” Harry Bridges 
vadina „Šventa Karve.” Tik 
vienas skirtumas tarp kar
vės ir Bridges, sakoma, yra 
toks: karvė duoda pieną dar
bininkui, gi Bridges patį 
darbininką prisimynęs „mel
žia.”

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MEYER
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535-5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County <Jf Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN INC. 
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 471—53rd St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELISA T. ANDERSON, Exec. 
471—53rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5352 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1483 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATHERINE P. BUCKLEY 
1483 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 3856 Flatlands Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE, 
3856 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3003 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE, 
3003 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021 Glenwood Rd., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO INC.
4021 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. y.' •

JAMES McDADE* ' 
Ave., Brooklyn, N. Y.3410 Tilden

NOTICE is 
RL 5014 has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Section 107' of the Alcoholic' Beverage Con- Į 
trol Law at 2910 Avenue D, Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT, INC.
2910 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tha'J: License No. 
RL 5988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
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County of 
premises.

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
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JOSEPH VASTU1

Mortgages Loaned and B SO metu pa-
496 Grand St., Brooklyn 
■R !
87-34 90th St., Woodhaven 1

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N. 3

MIRĖ
Chicago. — Bal 

d. Šv. Kryžiaus 
mirė kun. Aleksam 
ka, Šv. Kryžiaus 
bonas, š. m. vasa 
sulaukęs 50 met 
vimo sukakties.

Velionis buvo 
kunigas Chicago, 
1867 m. lapkričio 
nigu jį įšventino 
ranauskas 1891 r 
riką atvyko 1902 
pai buvo apsisto 
lyne. Chicagoje i 
met. Suorganiza' 
žiaus parapiją, ]

PRISIKĖLD

------------------------------| ^oje trūksta, 
- ausis Bace- 

HAvemeyer 8-02 aT0 sūnaus 

Lietuvą. Jei 
ten gyventi, 
j nesiskubi-

RALPH KRU

FOTOGRAF
G5 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

i bolševikas, 
i Brooklyne, 
dietai ilgs 

BAR & GRILllmisako ga
terius, ku
šlių ir apie

LIETUVIŠKj

RESTORA
Gaminam valgius
hišku iUJieiWišk<

Amerikos išdirbimo 
portuotų degtinių, v 

vynų ir gero alau
Joseph Zeid

Savininkas -
411 Grand Stree 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 7343 has been issued to the

Kaunas. — Ko1 
gale specialmė b< 
misija apžiūrėjo 
nai neužbaigtą s 
:os paminklą — 
bažnyčią, kuriai 
nemažai yra prii 
mis ir lietuviai a

Kaune plačiai 
Prisikėlimo bažn 
ti greitai pavers 
judomųjų paveik

Paskutiniu lai 
toje Lietuvoje s 
smulkūs surašir 
lietuvių, kurie pi 
lių sąjungai ir 
našioms patriot 
nizacijoms. Sur 
asmenys, dalyw 
ševikinėse kariu 
sijos revoliucijt

ARKIVYSKUPC

Lietuva. Tas 
laikąs lietu- 
aip rašo: 
mažai suka-

I jūs ten A- 
3i sielojatės 
Jiukšmauja- 
: čia nėra

J. E. New 
vyskupas Frau 
gegužės 14 d. i 
gavimo 25 me 
Gegužės 11 d. 
vyks iškilming 
kuriose dalyva' 
stovu iš kiel 
Yorko parapijc 
374.

KASYKto sell beer, wine and liquor at 1 ,_ji« »• , •
Section 107 of the _Alcoholic Bevf511160181 VI-

Mūs savo 
zmises. ■ .
Helen wasyliszyn «o Tevynei.

Ave., Brookt , , ,__________ ....... įsakant: mes 
______________ į ūkiame, o

JOSEPH 
Ave.,

SPOLLEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

MARY YOUNG
158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1069 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES
1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, JR.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
Cedar Tavern

434 Coney Island Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

•ough 
con

224 Ralph

N. Y.

trol Law at 2188-90 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Grill) 

2188-90 Flatbush Ave., Brooklyn,

Bor< 
be

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

NORWOOD PALACE REST. INC., 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Columbia Street, Borough c f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

321 Columbia St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Frost Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kqngs, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE 
Bushwick Inn

39-41 Kossuth Pl., Brooklyn, N. Y.

trol Law at 589 Third Ave., I 
Brooklyn, County of Kings, to b< 
on the premises.

589 Third Ave., Brool

NOTICE is hereby given that I 
SB 12 has been issued to the 1 
to sell beer at retail under Sect 
the Alcoholic Beverage 
1814 E. 92nd St., T 
County of Kings, 
premises.

. Boeroug°hntrof ^augs pa
to be consum lietuviai', 

FELIX LeROY SCHRAU7 1.:^ i> f
. (LeRoy’s Tavern) ,, /Wl 1161U-

& sielojasi 
vargais! 

trumparegiai 
b M kas ta- 

'č norėta pa
reikštas

1814 E. 92nd St.. Brool

NOTICE is hereby given that L 
RL 7402 has been issued to the u 
to sell beer, wine and liquor at n 
Section 107 of the Alcoholic Bev 
trol Law at 945 Liberty Ave., I 
Brooklyn, County of Kings, to ba 
on the premises.
CHARLES JOVINO & BERNARD 

Sunrise Restaurant ■
945 Liberty Ave., Brookl

NOTICE is hereby given that L '■autos išda- 
RL 4970 has been issued to the u 
to sell beer, wine and liquor at n 
Section 107 of the Alcoholic Bev«|.^ 
trol Law at 2888 Atlantic Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to b 
on the premises.

HELEN CHIBOWSKI 
2888 Atlantic Ave., Brool

E

NOTICE is hereby given that 
RL 5018 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at r< 
Section 107 of the Alcoholic Bev< 
trol Law at 347 Nostrand Ave., & 
Aye., Borough of Brooklyn, ( 
Kings, to be consumed on the pi

NATHAN ROBINSON 
347 Nostrarid Ave., 
409 Gates Ave.,

-gtone, turė-

Washington, 
tui Rooseveltu 
prašant, anglia 
sykių vedėjų 
baigti susitari 
nas tęsęsis str 
tas ir dar šis 
sos kasyklos į 

Pietinių valstj 
savininkai su 
darbininkams i 
per dieną. Api( 
bininkų grįžta

Kasyklų dari 
kas grėsė didi 
visai šaliai, n 
dirbtuvių ang 
jau artinosi g 
stoka smarkiai 
no dirbtuvėse,

‘parodė, kad 
•skubu suda- 
^Ibėti Tary- 
Jomitetą ir 
^jų biurą, 
^is komite-

w , n 111 v tlliu JlVJUV'l C»v '

Section 107 of the Alcoholic Bev< 
trol Law at 284 Scholes St.. B « «!’

Brool

NOTICE is hereby given that L! 
RL 7417 has been issued to the U 
to sell beer, wine and liquor at N

Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

CHARLES VIGUNAS 1
284 Scholes St., Brookl

nesanti nukrei 
vieną valstybę 
kimu, ši suta 
tanti kelio Ru 
lijos draugišl 
kiams ugdyti.

Bet tie paty 
rodo, kad ger 
ir Rusijos sa 
stambi kliūti 
atsisakymas J 
tuvos, Latvijo 
užgrobimą. Gi 
tis būtų praši 
taptų visiškai i 
glijai...

Vargu ar Ar. 
sybė patikėtų 
apgaulingiems 
bet lietuvių už 
ti savo pareų 
sais prieinama 
ti lietuvišką pn

cerns lietu
mi priimtinų.

veiktų
- j J aprūpintų 

premises'. “ ’ *titm-
CRESCENT PALACE, IN( d Wsintrnmio 

lantic Avė., BrookĮ wlBing0mi8 
C žiniomis 
’ i°s gyvybi-

NOTICE is hereby given that Li 
RL 6099 has been issued to the u 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 3386 Atlantic Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on th.

3386 Atlantic

NOTICE is hereby given that Li 
RL 1498 has been issued to the u 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Bevi 
trol Law at 238 Wyckoff Ave., B 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL I 
238 Wyckoff Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Li 
RL 1872 has been issued to the Ul 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 858 Glenmore Ave., E 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIROj 
Bar & Grill

Brookfl858 Glenmore Avė.,

: W šios pa
penimo tik

fcijos - Ja-

p sutarties
Rdone Rusi-
I Omenys pa- Lietuvos nepi 

ploji sutartis vardas visur s
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