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> Wentz
ius)

ATAS
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Bridge Plaza)

io metu Jungtinėse Vai-1 
ase daug kalba apie rei-! 
įgą pasiaukojimą. Apie 
•yžimą daug ko atsisa-
Apie reikalą atsižadėti 

sėlio patogumų.
t yra ir kitokių balsų.

I vienas laikraštis pabė
gt labai lengvų šūkių: Kas 
ne,naudokimės progomis, 
gali, daryki šiandie. Jei 
pioterį, bučiuoki ją šian- 
Jei geri, gerk šiandie.... 
imė, jei tokiais lengvais 

—lis ne visa spauda švais-
Jei gyventume tik šia 

i, tikrai nebūtų rytdie-

PALOCIUS
S ROSIES
, Arbata, Hot Chocolate

•gentinos prezidento pa
is einąs Castillio griež- 
triešinasi jungtinėms A- 

mami užsakymai. KREIK fcų respublikų pastan- 
Ginkus i. 20 respublikų yra už 

Brooklyn,'santykių su plėšikiš- 
■ išies valstybėmis nutrau- 

Castilio stoja vienin- 
i skersai kelio.

vyriausybė, 
ti, dar nepasimokė iš 
pos. Ten ištisa eilė vals- 

galvojo galėsiančios 
i neutralios. Jos nepai- 
,vo kaimynų. Nerėmė 
kitos. Užtad šiandie jos 
kenčia vergiją.

s besiblaškanti 
,usybė gal netrukus pa
birs, kad vienybėje ga

<£ Geriausias pailft 
geriausios Smetonos, ALUS >■

Ginkus

Šv. Rožančiaus: B. S j
M. Kazlauskienė, B J ^gentinos

L. Vyčių 12 kuopos:
Stella Kaulis,

. G. Gatkauskas.
L. K. Federacijos N(' 

apskrities valdyba: Dr1 
das kun. N. Pakalnis,' 
J. Averka, vicepirmj 
skienė, ižd. V. Dante Įent^°® 
M. Mikolaitis.

„Amerikai” atstovai
Laučka.

Lietuvių Universalia ii jos atsakingi žmonės 
rui — kun. J. Balkum

Moterų Sąjungos X. ryptimi. J. V. laivyno 
J. apskričiai — St. Si torius^Knox savo viena

New Jersey svečiai: 
lionis, Keąrny, N. J.;\ 
Newark, N. J.

susirūpinę karo vedi-

padidino jų rūpesčius, 
pažymėjo, kad pirmoje 
svarbu nugalėti Hit- 

) po to kris ir Japonija.

, mėly:
F. Milašauskas, P.

J. Jankus, Apreiškime
gonininkas, Justas Ja emyne. Jei japonai pa- 
Jankus, O. Zajankau ;tų Kiniją, tamsybės de- 
Zaikiričiutė, J. Brum 
gio par. vargoninink ■;

. Brunza, O. Balnienė,
• nienė, M. Kučinskienėfeo d.

kevičius, Laukaitienė, jokio pagrindo kinų bai- 
-----Amerikos karinės pajė-

1906 metais Kaposiančios naudojamos 
te tautų konferenn

■ tarta ir pasirašyta
• japonų), kad ūži®vome 

piliečiai neverčia®
• kių karinių darby

>je ir Ramiajame van- 
le lygiai taip svarbi, 
kova Atlante ir Euro-

i užpultų ir Angliją, ir 
'iką.
jzidentas Roosevelt sau-

pareiškė, kad

, kur tik reikės.

l------, į* Kalifornijos
nto Vinco Trainio lai- 
Jis labai pritaria suma- 

viavimo ir kad ati^ surinkti žinias apie J. 
oinamac nnon” „t cariuomenėje esančiusginamas ,open” mis kariuomenėje 
puolamas. Bet ar 17įus ^arj^s-. 
nuostatų japonai ii ržantas Trainis 

iau. Jis mano, 
Nuo gruodžo 8 d. i amerikiečiai 

ko mieste į kariui c’Nbi ^ivairias 
vanoriais priimti 
jaunuolių.

siūlo ir 
kad be

galėtų 
grupes, 

>s atitinkamu laiku atsi- 
lį lietuvius karius laiš- 

cigaretėmis ir kitokio- 
iovanėlėmis.
ažus tai siūlymas, turįs 
ės riekšmės. Mūsų or- 

RFM 7wATF^5aC9°StUr®tU rimtaiPa" 
and life INSTR >ti ir tuo reikalu ką nors 

Mortgages Loaned ryti.

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH VAST

496 Grand St, Broot
Residence:
87-34 90th St., Woodte Iševikai retkarčiais sa- 

paudoje p askelbia neva 
as kablegramas iš Rusi- 
Jas atsiunčią iš Lietu- 
pernai birželio gale pa
buvę komisarai. Tos

li Avemeyer 8-
RALPH KB
FOTOGR-Vlegramos”turėdav° daus?

65-23 GRANDA’
i Maspeth, N.

lietuvišk
RESTORA

B AK & GR1|OS—

Gaminam valgius 
niško ir lietuviško

inų žymių. Svarbiausia, 
is krisdavo jų darkyta 
vių kalba.
įbar mūsiškiai bolševikai 
ųdrėjo. Jie jau skelbia, 
,kablegramos” atsiunčia- 
anglu kalboje. įdomu, 

1 gi jos nerusiškai siun-

etuvos tremtiniu dalis 
Čia'taip pat" ’e tikrai baisi. Prieš a- 
Amerikos išdirbi® urime vieną kablegramą. 
portuotų degtiniu itsiuntė įžvmi Lietuvos 

iris. Ji išgabenta Sibi-vynų ir gero '»

Joseph Z« drauge su vvru, šuneliu
Savinink®1 ikrele. Dvi dukrelės liko 

411 Grandė le- Vvras ištrėmime at- 
Rrnnidvn K :as- Kur Jis’ kenčiantiBrooklyn, N

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISOMENTNIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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PREZIDENTO PADĖKA L. VYČIAMS
L. Vyčių New York - New 

Jersey apskrities suvažiavi
mas sausio 4 d. nutarė nu
siųsti prezidentui Rooseveltui 
laišką, pareiškiant savo visi
šką lojalumą vyriausybei ir 
paramą pergalei užtikrinti. 
Laiške pažymėta, kad iš šios 
apskrities jau didelis vyčių 
skaičius tarnauja Amerikos 
kariuomenėje.

Sausio 16 d. L. Vyčių ap
skrities pirmininkas Juozas 
Augustinas gavo tokį Prezi
dento vardu parašytą laišką: 
„My dear Mr. Augustinas:

„By reference from the 
President your letter of Jan. 
5th has been given to me 
for acknowledgement and 
thanks.

„You may be assured that 
the text of your resolution, 
passed by the eleven councils 
of the Knights of Lithuania 
at a meeting on January 4, 
has been carefully noted and

is deeply appreciated. It was 
especially gratifying to know 
that so many of your mem
bers are already serving in 
our armed forces. Unity of 
purpose in our war effort is 
a primary objective which re
quires the active participa
tion of all our citizens of Lith 
uanian descent as it does that 
of every other element 
which has 
much to the 
our country, 
fying to be 
organization may be counted 
upon.

„Please express the Presi
dent’s thanks to all your of
ficers and members for your 
message and for the spirit 
which prompted you to write 
him.

Sincerely yours,
HAROLD B. HOSKINS, 

Executive Asistant.

Gaisro Liepsnose
Žuvo 14

other 
contributed so 
development of 
and it is grati- 
told that your

Lynn, Mass. — Penkių 
aukštų name sausio 20 d. ki
lęs gaisras palaidojo keturio
lika žmonių. Per 20 asmenų 
sužeistų.

Gaisras kilo rūsyje ir taip 
greit apėmė visą namą, kad 
greit atskubėję gaisrininkai 
nebegalėjo išgelbėti visų na
mo

PARUOŠTA 185,000 LĖKTUVŲ GAMYBA
Washington. — Kongreso 

komisija jau pritarė prezi
dento pasiūlymui paskirti 12 
bil. 526 mil. dolerių karinės 
aviacijos reikalams. Ši suma 
skiriama 185,000 lėktuvų ga
mybos planui įvykdyti.

Dvylikos bilijonų suma 
taip skirstoma: lėktuvams— 
9 bil. dol.; lėktuvų susisie
kimo reikalams — 680 mil. 
dol.; lėktuvų ginklams —1 
bil. 548 mil. dol.; bomboms 
— 323 mil. dol.; lėktuvų ga-

mybai pravesti — 933 mil. 
dol.

Prezidentas yra įgaliotas 
trečdalį lėktuvų gamybos 
skirti jungtinių tautų gyni
mo reikalams---- Anglijai,
Kinijai ir Olandijai.

Šių metų 60,000 lėktuvų 
gamybai reikalingos lėšos jau 
buvo anksčiaus paskirtos, 
tad dvylika bilijonų dol. da
bar skiriama 125,000 lėktu
vų gamybai, kuri bus įvykdy
ta 1943 metais.

NACIAI GRASINA MIRTIES BAUSME
Bernas. — Vokietijos rei

cho komisaras „Ostlande” iš
leido atsišaukimą į gyvento
jus, pranešdamas, kad tie 
žmonės, kurie bet kuo padės 
sovietų parašiutininkams, 
bus baudžiami mirties bau
sme. Tokia pat bausme bus 
baudžiami tie asmenys, ga
diną telefonus, telegrafus ir 
kitus susisiekimo įrengimus. 
Tiems, kurie padės pagauti 
parašiutininkus, žadama 5,- 
000 vokiečių markių premi
jos.

Bernas. — Kaune atidary
ta pirmoji vokiečių teismo 
sesija. Trys žmonės nubau
sti po dvejus metus kalėjimo 
už nelegalų ginklų laikymą.

Prof. Šalkauskis
Mirė Gruodžio 4

Bernas. — Gauta žinių, 
kad gruodžio 4 d. Šiauliuo
se mirė prof. Stasys Šalkau
skis. Velionis buvo palaido
tas, dalyvaujant vokiečių 
ir universiteto atstovams. 
Vokietijos generalinis komi
saras Lietuvoje von Renteln 
pareiškęs universitetui užuo
jautą.

kaip demokratiš- 
ir teisingiausias 
Nepriklausomoje 

ėjo labai atsakin-

šeima nežino. Motina prašo 
pagalbos, drabužių.

Garbinga tai šeima, 
tremtasis vyras buvo visiems 
žinomas 
klausias 
žmogus.
Lietuvoje
gas pareigas. Buvo griežtai 
teisingas visiems. Deja, bol
ševikai nepakentė tiesių žmo
nių.

Nežiūrint šios šiurpios tik
rovės. mūsų bolševikai vis- 
tiek šūkaus, kad tūkstan
čiams Lietuvos tremtinių la
bai gera, šilta ir sotu Sibiro 
pusnynuose ir dykumose.

Lėktuvo Nelaimėj
Žuvo 22.

Las Vegas. — Nev. —Sau
sio 16 d. naktį netoli šio 
miesto, Nevados valstybėje, 
kalnų aukštumoje sudužo T 
VA keleivinis lėktuvas. Juo 
lėkę 22 asmens visi žuvo.

Žuvusių tarpe yra 7 kari
ninkai, aštuoni kariai, ketu
ri civiliai ir trys įgulos na
riai. Tarp žuvusių yra ir ar
tistė Carole Lombard, 32 m. 
amžiaus, kuri keliavo drau
ge su savo motina. Žuvę ka
rininkai yra jauno 
leitenantai.

Lėktuvas lėkė iš 
polio į Kaliforniją, 
kliudė vieno kalno
ir sudužo. Visų žuvusiųjų la
vonai labai sužaloti, neįma
nomi atpažinti. Tarp žuvusių 
buvo du broliai, abu seržan
tai.

amžiaus

Indiana-
Jis už-
viršūnę
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Rytuose Tvirtai Laikomasi
Čekijoj Nauja 

Vyriausybė
Bernas. —Iš, čia prane

šama, kad okupantams vokie
čiams visiškai paklusnus Ja
roslav Krejci sudarė naują 
Čekijos ministerių kabinetą. 
Krejci savo kalboje pareiškė, 
kad jo „vyriausybėn” įeiną 
žmonės yra už visišką Če
kijos įjungimą į Vokietiją. 
Naujos „vyriausybės” sąsta
te yra vienas vokiečių pa
reigūnas vokietis (Bertsch), 
kuris pasiėmė ekonomijos ir 
darbo ministerio pareigas.

Naujoji čekų „vyriausybė” 
dirbsianti visiškai vokiečių 
pergalei pasiekti. Ji pasmer- 

veikimą. Taip pat buvo pra- kė Dr. Benešą ir kitus už- 
-------- • — 'sienyje gyvenančius čekus, 

kurie kovoja drauge su An
glija ir Amerika už Čekijos 
išlaisvinimą.

gyventojų.
______ i_____

Uždaro Visas
Draugijas

Bernas.— Kaip jau buvo 
pranešta, Vokietijos reicho 
komisaras „Ostlande” išleido 
naują patvarkymą dėl drau
gijų ir politinių organizacijų, 
pagal kurį visos politinės 
partijos turi sustabdyti savo

nešta, kad lietuvių nacionali
stų partijai leista toliau veik
ti.

Dabar gautas dar nepatik
rintas pranešimas, kad esan
ti uždaryta ir Lietuvių na
cionalistų partija. Ar šį pra
nešimą reikia suprasti, kad 
minėta partija visai uždrau
sta, ar kad ji uždaryta tik
tai formaliniais sumetimais, 
ryšium su minėto patvarky
mo išleidimu, tuo tarpu ži
nių neturima.

Uždarė R. Kryžių
Bernas.— Gauta žinių, kad 

Lietuvos Raudonasis Kry
žius gruodžio pradžioje buvo 
uždarytas ir perorganizuotas 
į Savitarpinės Pagalbos 
Draugiją.

Karo departamentas pra
nešė, kad sausio 21 d. ame
rikiečių ir filipiniečių ka
riuomenių daliniai Batano 
pusiausąlyje, Filipinų salose, 
atstūmė japonus. Pradžioje 
japonams buvo pasisekę už
imti visą eilę svarbių pozici
jų, bet generolo MacArthur 
kariuomenė, po žiaurios ko
vos, išvijo japonus iš pusiau- 
salio. Japonai turėjo dide
lių nuostolių.

Singaporės gynėjai sausio 
21 d. ryte nušovė mažiau
sia trylika japonų lėktuvų, 
kurie mėgino bombarduoti 
miestą.

Malajų pusiausalyje japo
nai yra padarę pažangos. I- 
ki Singaporės salos jiems be
likę apie 60 mylių. Singapo
rės gynimasis esąs nepapras
tai sustiprintas.

Siamiečių kariuomenė, ja
ponų įsakyta ir vadovauja
ma, buvo kiek prasiveržusi į 
Burmą, bet jos veržimasis 
jau sulaikytas.

Praeitą savaitę priešo po
vandeniniai laivai nuskandi
no Atlantike, netoli Ameri
kos pakraščius, tris laivus,ga-

benančius aliejų ir kitokius 
skysčius. Yra žuvusių jūri
ninkų. Trečiasis nuskandin
tas laivas buvo „Allen Jack- 
son,” 6,635 tonų. Iš jo įgulos 
išgelbėta 13 asmenų, o 23 žu
vo.

Šios savaitės pradžioje už
pultas ketvirtas laivas „Ma
lay”,, 8,236 tonų. Laivas ne
gabeno jokio krovinio. Jis ge
rokai apgadintas, bet saugiai 
pasiekė vieną uostą. Jo įgu
la beveik visa išsigelbėjo.

Washington. —Laivyno va
dovybė oficialiai pranešė, 
kad mažas torpedinis laivas 
Japonijos vandenyne sėkmin
gai torpedavo ir nuskandino 
5,000 tonų japonų laivą. 
Torpediniam laivui vadova
vo Įeit. Bulkeley, kilęs iš 
New York.

Amerikos torpedinio laivo 
įgulą sudaro tik devyni 
žmonės. Motoro jėga yra 4,- 
200 arklių. Per valandą le
kia 79 mylias. Laivo ilgis y- 
ra 77 pėdos. Vienas toks 
modernus torpedinis laivas 
kaštuoja 250,000 dol.

LIETUVOJ KOVOJA PRIEŠ ŠILTINĘ

RUSAI ATSIĖMĖ MOŽAISKU
Maskva. — Sausio 20 d. va

kare rusų kariuomenė, po 18
gynę kiekvieną gatvę.
miesto užėmimas rusams

Šio 
nė

dienų įtemptų pastangų, At- paprastai palengvina progas

Stockholmas. — Čia gau
ta žinių, kad Lietuvos arki
vyskupas kreipėsi į katalikų 
kunigus, kviesdamas prisi
laikyti sveikatos pareigūnų 
nurodymų kovoje prieš dė
mėtąją šiltinę.

Iš arkivyskupo kreipimo
si matyti, kad ne visi kuni
gai sutiko uždaryti bažny
čias. kaip reikalauja naciai. 
Keletas ar keliolika kunigų 
yra nubaustų už neuždarymą 
bažnyčių.

Nacių valdžia y ra įsakiusi 
uždaryti bažnyčias, daugelį 
mokyklų, teatrų. Tuo nori
ma išvengti gausaus žmonių 
susibūrimo, kurs pradedąs 
dėmėtosios šiltinės bakteri
joms plisti.

kietijos generalinis komisa
ras von Renteln išleido įsa
kymą, pagal kurį visi buv. 
Lietuvos kariuomenės sani
tarijos puskarininkiai ir vir
šilos per 3 dienas turi įsi
registruoti pas artimiausią 
gydytoją. Jie bus įtja-trkti į 
kovą prieš šią "epidemiją. 
Nuo prievolės registruotis 
paleidžiami tie sanitarijos 
karininkai ir viršilos, kurie 
tarnauja pagalbinėje Lietu
vos policijoj.

Laikraštis „Į Laisvę” įsi
dėjo platų straipsnį, kvies
damas gyventojus į kovą su 
epidemija, palaikant švarą, 
naikinant parazitus ir kitus 
ligo platintojus.

Kaune ligšiol susirgimų dė
mėtąja šiltine neužregis
truota. Tuo tarpu Vilniuje 
yra daug susirgimų šia liga.

Briansko-pulti vokiečius 
Viazmos fronte.

Beveik tuo pat 
kai atsiimtas Možaiskas, ru
sai turėjo pasisekimų ir šiau
riniame fronte, kur atsiimti 
keli miestai, šiaurėje rusai 
spaudžia vokiečius Naugordo 
link. Ten rusai turi sutelkę 
daug tankų. Jie pripažįsta, 
kad vokiečių atilerija sunai
kino daug rusų tankų, ta
čiau pažanga daroma paken-

siėmė Možaisko miestą, esan
tį 57 mylios nuo Maskvos.

Možaisko miestas buvo la
bai svarbus vokiečių kariuo
menei centras fronte prieš 
Maskvą. Možaiską rusai bu
vo apsupę iš kelių vietų, to
dėl manoma, kad nedaug kas 
liks iš apsupiman patekusių 
100.000 vokiečių karių.

Pats Možaisko miestas už
imtas paskendęs liepsnose 
ir lavonuose. Kautynės buvo.
labai žiaurios, nes vokiečiai čiamu laipsniu.

laiku,

MIRŠTA VOKIEČIU GENEROLAI
Berlynas. — Praeitą sa- ras plaukikas. Buvo žinomas 

vaitę mirė maršalas genero
las Walther Reichenau, vo
kiečių kariuomenės Ukraino
je vadas. Jis miręs nuo a- 
popleksijos, grįždamas į 
Berlyną.

Reichenau vadovavo vo
kiečių kariuomenės dali
niams, kai šie sutrempė 
Prancūziją. Jis buvo laiko
mas vienu sveikiausių gene
rolų. Mėgo sportą, buvo ge-

kaip naciškiausias generolas.
Reichenau yra kelintas 

vokiečių generolas miręs ne 
mūšio lauke šio karo metu. 
Dėl jo mirties aplinkybių rei
škiama daug abejonių. Lon
done gauta spėliojimų, kad 
jis žuvęs nuo pačių karinin
kų rankos, kaip įspėjimo 
Hitleriui ženklas, kad vo
kiečių kariuomenėje ne vis
kas tvarkoje.

ARGENTINOJ SUIMA NACIŲ AGENTUS
Buenos Aires. — Argen

tinos policija suėmė 16 įžy
mių vokiečių vadų, kurie įta
riami kaip nacių penktosios 
kolonos veiklos vadovai. Su
imtieji dirbo labdarybės var
du prisidengusioje organiza
cijoje, kuri surinktus pini
gus panaudojusi pragaištin
gai veiklai.

Prezidento pareigas einąs 
Castilio pranešė, kad val
džia yra pasiruošus imtis 
griežtų žygių prieš visus vo
kiečius, italus ir japonus, 
mėginančius sabotažuoti A- 
merikos karines pastangas. 
Jis pareiškė, kad nauja pre
kybinė sutartis su J. Amerik. 
Valstybėmis tiksliai vykdo
ma ir abiems šalims duoda 
gerų vaisių.

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje į Angliją atvyko 
tūkstančiai kanadiečių lakū
nų. Naujoji karinė parama 
pristatyta daugeliu didžiu
lių laivų.

Drauge su lakūnais atvyko 
daug mechanikų, telegrafi
stų. Tarp atvykusių yra lai-

Washington. — Vyriausy
bė yra paruošusi planus Ru
sijai reikalingam maistui 
pristatyti. Neseniai Rusijai 
iš „nuomojimo- skolinimo” 
fondų nupirkta 17,500,000
tonų cukraus. Rusijai labai SVUJU prancūzų ir šiaip karių, 
trūksta cukraus, kurio ji 
daugiausia gaudavo iš Uk
rainos.

Netrukus Rusijai bus su
perkama kviečių ir kitokių 
javų.

Anglijos reikalams iš šios 
šalies pernai duota 2 bil. 
650 mil. svarų įvairaus mais
to, medvilnės ir tabako.

Washington. — Sausio 20 
d. prezidentas Roosevelt pa
sirašė Kongreso priimtą įsta
tymą, kuriuo nuo vasario 9 
d. visoje šalyje įvedamas 
dienos šviesos taupymo lai
kas (Daylight-saving time). 
Šis laikas bus privalomas 
visam karo metui ir dar še
šiems mėnesiams jam 
ėjus.

Apskaičiuojama, kad 
įstatymas sutaupys

pra-

šis 
per

Bernas. — Ryšium su Lie
tuvoje pasirodžiusia dėmėto
sios šiltinės epidemija, Vo-

KARIUOMENEI REIKIA 12,000 MOTERŲ
Washington. — Kongresui 

pranešta, kad kariuomenei 
tuojau reikia 12,000 moterų, 
kurios galėtų atlikti telefoni
sčių, oro apsaugos pareigū
nių ir kitokių darbų.

Šiuo metu kariuomenei pa
deda 6,000 neapmokamų sa
vanorių moterų, bet kariuo
menės vadovybė pageidauja 
nuolatinės apmokamos mote
rų tarnybos.

Kongrese jau yra siūlymas 
moterų pagelbinei kariuome
nei sudaryti. Tokiai savano
rių pagelbinei kariuomenei 
būtų priimamos moterys 
nuo 21 iki 43 metų amžiaus.

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad japonams talkinin
kaujantieji Siamo kariuome
nės daliniai pradėjo veržtis į 
Burmą.

Keliose vietose siamiečiai, 
japonų vadovaujami, pralau 
žė pasienio gynimą.

Japonų lėktuvai kelis kar
tus puolė Burmos sostinę, 
Ranguno miestą. Burmos 
gynime dalyvauja Amerikos 
lėktuvai.

Burma dabar yra beveik 
vienintelis kelias, kuriuo ga
lima pristatyti Kinijai rei
kalinga ginkluota parama.

LIETUVOS PILIEČIŲ ŽINIAI
šių metų vasario 3 d. 8 v. 

vak. New Yorke, „Hotel New 
Yorker” patalpose, kampas 
34th St., ir 8th Ave., kvie
čiamas Lietuvos piliečių su
sirinkimas. Dienotvarkėje— 
Lietuvos Piliečių Sąjungos 
steigimo klausimas ir rytinė
se valstybėse gyvenančių 
Lietuvos piliečių Komiteto 
rinkimai.

Piliečiams, kurių adresai

dalyvauti visi Lietuvos pilie
čiai, kad ir negavę atskiro 
pranešimo.

Susirinkimo kambarys bus 
nurodytas viešbučio skelbi
mų lentoje.

Renka žarnas
Per Kauno radiją paskelb

tas „Maisto ’ bendrovės pra
nešimas, kad d abar supirki
nėjamos plonosios avių žar
nos, todėl ūkininkai neturį jų 
išmesti.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
nė savo šaliai ginti. I Šimai. Tačiau yra prašomi

metus šalyje 736,282,000 ki- yra žinomi, siunčiama prane- 
lovatų elektros.



AMERIKA

NAUJO INTERTYPO FONDAS

IR KAM TO REIKIA?

Churchill Grįžo

Tėvynės Meilė
Lakūnai. Naikina

NAUJA ORGANIZACIJA

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

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

naujoje „bažnyčioje”. Vo
kietija nepripažins atgailos 
ar maldos (sekmadieniais). 
Viena tik metuose šventė 
bus švenčiama, tai diena, ku

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

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

Advertising rates on application.

KAIP VOKIEČIAI TVARKO DARB|
Sausio - January* January 23,1942

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Lietuviškoje spaudoje pasirodė žinučių apie įvairius 
galimumus susilaukti Amerikoje lietuviškos kariuomenės. 
Nurodyta, kad čia turima keletas įžymių karininkų, kurie 
sudarytų puikią vadovybę.

Žinoma, tokios žinios bent šiuo metu dar neturi tvir
to pagrindo. Tačiau jos džiugina kiekvieną lietuvį viltimi, 
kad pageidavimai gali tapti tikrove. O tokios vilties tik
rai daug, štai, sausio 17 d. iš Washington© buvo praneš-

Kalėdų proga „Amerika” gavo daug sveikinimų. Ir ne 
tuščių. Daug jų buvo palydėti aukomis Naujo Intertypo Fon
dui. Giliu dėkingumu čia minime skaitytojus, kurie Kalėdų 
ir Naujų Metų proga taip gražiai atsiminė „Ameriką.” Ačiū 
jums, gerieji Lietuvių Amerikiečių Katalikų Spaudos Bičiu
liai I
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tą, kad galvojama Jungtinėse Valstybėse sudaryti Laisvės ri°J „bažnyčia” suorgani- 
I zuota.

Yra faktas, kad Hitleris 
turi aukščiausį kunigą (Alf
red Rosenberg) panašiai 
kaip senovės Asirijos ir Ba
bilono karaliai ir faraonai tu
rėjo. Kadangi jis Rosenber- 
gui leido įvesti tautinę tiky
bą su visokiomis „ceremoni
jomis” ir minėjimais, tai 
rodo, kad Hitleris turi noro 
užkariauti visą pasaulį ir pri
mesti jam savo pagonišką ti
kybą. Tame glūdi dar piktes
nis užsimojimas, kurio pasau
lis dar nepramato.

Hitleris turi vieną norą— 
panaikinti viską ,kas rišasi 
su Dievo įsakymais ir Jo Esy
be, visą Šv? Rašto demokra- 
tybę, kuri skelbia, kad visi 
žmonės yra 1 ygūs.

Kova tarp Hitlerio pasau
lio ir krikščionybės yra kova 
tarp gero ir blogo; tarp gy
vybės ir mirties.

Sulietuvino J. T.

■ Legijonus, kuriuosna stotų įvairių tautybių nepiliečiai, 
siekią savųjų kraštų išlaisvinimo.

Lietuviškos spaudos pageidavimai baisiai suerzino 
Chicagos ir Brooklyn© bolševikų širšių lizdus. Iš jų palei
sta visa eilė isteriškų rėksmų. Girdi, kam tokios lietuvi
škos kariuomenės reikią. Lietuvą, jie šaukia, išlaisvinsianti 
raudonoji armija, kurioje jau yra pasižymėjusių lietuvių 
karių.

Vargšai bolševikėliai vis dar nesupranta, kad jų rėks
mai labai tušti: jie vis dar bando savo visiškai išsieikvo
jusį protavimą pripildyti šviežesniais blofais, kad galėtų 
pratęsti savo tamsių pasekėjų mulkinimo pastangas. Jei 
bus reikalingi Amerikoje lenkų, čekų, belgų, olandų ir 
kitų tautų kariški laisvės legijonai, ir lietuviškam legijonui 
atsiras vietos.

Kokia tautų „laisvintoja” yra sovietinė Rusija, pa
saulis sužinojo 1939-1940 metais. Lietuva, dabar kęsdama 
naujoje okupacijoje, tikrai nelaukia išsigelbėjimo iš Ma
skvos. Ton Maskvon, kurios valdovai 1940 m. birželio mė
nesį sutrempė Lietuvos nepriklausomybę, tikrai nekrypsta 
Lietuvos žmonių akys. Kad Maskva laimėtų lietuvių pa
sitikėjimą, ji turėtų viešai pripažinti 1920 m. liepos 12 d. 
sutartį ir užtikrinti jos vykdymą Jungtinių Valstybių ir An
glijos atsakingų atstovų akivaizdoje.

Tikrieji Jungtinių Valstybių piliečiai ir ištikimieji jos 
draugai žino, ko jie nori ir siekia. Užtikrinti Jungtinių 
Valstybių saugumą, išlaisvinti pavergtuosius ir sukurti 
pasauliui taikos, teisingumo ir ramybės rytojų. Toks ry
tojus nebus įmanomas, jei ištisa eilė mažesnių tautų palik- 

vergijoje. Ne. Po šio karo Lietuva ir kitos pavergtos į 
neliks vergijoje. Lietuva dalyvaus demokratinio

pasaulio kūryboje. Jos žmonių viltis puoselėjama mal
domis. Jos žmonių akys atkreiptos į Washingtoną, kur Pre
zidentas yra taręs reikšmingą žodį: Lietuva vėl bus nepri
klausoma.

Londonas. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas saugiai1 
grįžo iš Amerikos, kur jis 
prabuvo keliolika dienų.

Dabar paskelbta, kad Chur
chill grįžo lėktuvu iš Ber- 
mudos. Dalį kelionės lėktuvu 
lėtą dienų pireš kelionę jis 
vairavo pats ' Churchill. Ke- 
ilsėjosi Floridoje, kur dar ta
rėsi su prezidentu Roosevel- 
tu.

Kariai Gales 
Persikelti

Washington. — Anglijos, 
Kanados, Kinijos ir kitų 
jungtinių tautų kariuomenė
se yra daug amerikiečių ka
rių. Dabar sutvarkyta, kad 
šie savanoriai kariai galės 
persikelti į Amerikos ka
riuomenę.

Persikėlimai bus įvykdomi 
pagal paruoštą planą, tinka
mu laiku.

Šioje „Amerikos” laidoje įdėtas trumpas pranešimas 
Lietuvos piliečių žiniai. Vasario 3 d. New Yorke kviečia
mas Lietuvos piliečių susirinkimas, kuriame bus svarstomas 
Lietuvos Piliečių Sąjungos steigimo klausimas. Būsiąs ir 

• rytinėse valstybėse gyvenančių Lietuvos piliečių komiteto 
sudarymas.

Beveik prieš mėnesį Chicagoje Lietuvos piliečių orga
nizacijos steigimo reikalu parodyta reikalingos iniciaty
vos. Ten sudaryta iniciatorių grupė yra beveik iš vakarinė
se valstybėse gyvenančių Lietuvos piliečių. Kadangi vi
siems į vieną vietą suvažiuoti nelengva, todėl abiejų vie
tovių komitetai galėtų sudaryti bendrą vadovybę, kuri ti
krai atstovautų Lietuvos piliečiams Amerikoje.

Lietuvos piliečių sąjunga Amerikoje būtina, pageidau
jama ir labai laukiama Mes tikime, kad jos priešakyje 
atsistos svarios asmenybės. Linkime, kad laukiama sąjun
ga išlaikytų rimtį, kad jos žmonės nė sekundei nesuabejotų 
dėl tiesaus kelio Lietuvai išlaisvinti. Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė priklauso grynai Jungtinių Valstybių ir 
Anglijos laimėjimo.

nelavina-

kad žmo- 
sulyginti

Washington. — Karo de
partamentas pranešė, kad 
praeitos savaitės gale penki 
Amerikos bombanešiai puolė 
japonų lėktuvų bazę olandų 
Celebeso saloje. Devyni 
japonų lėktuvai sunaikinti. 
Du amerikiečių lėktuvai žu
vo.

Kiek anksčiau Amerikos 
bombanešiai bombardavo ja
ponų bazes šiaurinėje Malajų 
dalyje.

NACIŲ KOVA PRIEŠ KRIKŠČIONYBĘ
Hitlerio aukščiausias „ku

nigas” Dr. Alfred Rosenberg 
niai geležinkeliai Brooklyne » 
išaiškino, kokią tikybą na
ciai mano įsteigti.

Dr. Rosenberg sudarė 30 
punktų programą, kaipo pa
matą — rinkinį teisių, ko
kiomis nacių valdomos šalys 
turės vadovautis tikybiniais 
reikalais.

Svarbiausiu tų įstatų pun
ktu yra, kad Hitleris yra iš
ganytojas ne tik vokiečių, 
bet ir viso pasaulio; jo para
šyta knyga „Mein Kampf” 
bus tik vienatinis naujas į- 
statymas visiems vokiečiams 
ir jų valdomiems kraštams.

Šv. Raštas esąs atgyvenęs 
savo dienas ir kitos svarbios 
tikybinės knygos yra uždrau
stos Vokietijoje skaityti.

Tautinė vokiečiu bažnyčia 
reikalauja, kad Biblija nebū
tu spausdinama. Sekmadienių 
tikybiniai laikraščiai turi bū-1 tė bus

Jei norite, kad jūsų vaikai 
paaugę išpildytų visas šiame 
gyvenime Dievo jiems skirtą
sias pareigas, turite auklė
ti juos taip, kad jie mylėtų 
tėvynę. Prisirišimas prie vi
so, kas artima, sava, yra į- 
gimtas žmogui; jį įdiegia 
Dievas į kiekvieną sielą. Bet 
jei tas daigelis nebus rūpes
tingai ugdomas, jis arba vi
sai menkai tetarps, arba iš
nyks, kaip ir kiti 
mi jausmai.

Sakiau pirmiau, 
gaus seilę galima
su darželiu, kuriame Dievas 
įdiegė visokių gerų jausmų. 
Kad darželis būtų gražus ir 
toli aplinkui skleistų kvapą, 
turi jame augti ir pražysti 
visi daigeliai.

Jei koks daigelis sunyks, 
tai darželis neatrodys toks 
gražus ir nebus toks, kaip 
Dievas kad norėjo. Be to, to
je tuščioje vietelėje ims tuo
jau pat dygti ir viešėti kokia 
biauri piktžolė.

O tėvynės meilė yra kaip 
tik viena gražiausių to darže
lio gėlių. Ji stumia žmogų 
prie tokių didvyriškų darbų, 
kurie be tos meilės niekuo- 
jnet nėra padaromi, ji duoda 
žmogui jėgų pasiaukoti ir 
darbuotis. Todėl žmogus, ne- 
mylįs tėvynės, nėra, galima 
sakyti, visiškas žmogus, jo 
širdyje yra didelė spraga.

Katalikų Bažnyčia iškėlė į 
šventuosius jauną Prancūzi-

ti draudžiami.
Vokietijoj prašalins nuo 

'altorių Bibliją, kryžių ir 
oadės jų vietoje „Mein 
Kampf,” o jos kairėje—kar
dą.

Tie 30 punktų turi nuosta
tus dėl vedybų, gimimų (iki 
šiol dar nežinomų), kurie bus 
krikščionybės žlugimui Vo
kietijoj ir užimtose Vokieti- jos mergelę, Joaną D’Ark. 
jos šalyse.

Vokiečių naujoj bažnyčioje 
nebus kunigų, kurie, anot jų, 
meluoja patys sau ir savo 
žmonėms..

Šie 30 punktų yra daug 
pražūtingesni krikščionybei 
nei Rusijos komunizmas. 
Rusijoje sako, kad nėra Die- 

, vo, bažnyčias paverčia mu
ziejais, šokių salėmis. Vo
kietijoj naciai naikina tiky
bą ir. jos vietoj bruka nau-

- ją, pagonišką. ■
Tiktai viena tikybinė šven- 

žinoma Vokietijos

„Deutsche Zeitung im Ost- skiriami, vadovaujantis bend
land” paskelbė pasikalbėjimą 
su karo administracijos ta
rėju Peschel, kuris esąs pri
skirtas prie vokiečių gene
ralinio komisariato Lietuvo
je. Peschel vadovaująs „dar
bo įstaigoms.1’ Tokių darbo 
įstaigų „Lietuvoje generali
nėje apygardoje” esą ketu
rios: Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Be to, 
kiekvienoje apskrityje vei
kiančios pagalbinės darbo į- 
staigos.

Į klausimą, kodėl nebuvo 
perimtos Lietuvoje veikusios 
darbo biržos (darbo parū- 
pinimo ir tarpininkavimo į- 
staigos), Peschel atsakė, kad 
jos esančios užaugusios „li- 
beralistinėje dvasioje”, to
dėl jos naujam uždaviniui ne
tikusios. Todėl „darbo įstai
gos” buvusios perorganizuo
tos „vokiečių pagrindais.” 
Vokietijos darbo ministeris 
pasiuntęs į Lietuvą kelioli
ka specialistų, kurie pradė
ję organizacinį darbą. Taip 
pat vietiniai tarnautojai tu
rėję pereiti specialinius kur
sus. Dabar vietinių tarnau
tojų esą apie 300. Vienam : 
„vokiečių specialistui” tenką 
10-15 vietinių tarnautojų.

Toliau Peschel aiškino, ko
kiais dėsniais skirstomi dar- ; 
bai. Tai vykstą pagal „dar- 1 
bo įnašo” dėsnį. Darbai esą j

raišiais valstybes interesais. 
Tokiu būdu tarnauto jai,moką

ti j naujas darbovietes Vokie
tijoje ir vietoje. Pasak Pes- 
chel, neatsakingi sluoksniai 
platiną kalbas, kad esanti 
vykdoma deportacija, tačiau 
Vokietijoje deportacija ne
santi žinoma, todėl ji „nėra 
priimta.” Kai kurie žmonės 
neužsiregistravę darbams.To
dėl Kauno komisaras išleidęs 
naują įsakymą. Tada per 3 
dienas užsiregistravę 800 
žmonių, daugumoje speciali
stai, kuriems buvęs suteiktas 
darbas. Su gyvenamąja vieta 
dėl personalinių ar ekonomi
nių interesų surišti darbi
ninkai gauna darbą vietoje 
arba netoliese. Nevedę darbi
ninkai naudojami darbams ir j 
kitur. Į Rytų Prūsiją pasių
sti darbininkai gali savo su
taupąs siųsti į Lietuvą. Vo
kietijoje dirbantiems darbi
ninkams esą galima siųsti šil
tus drabužius žiemai iš Lie
tuvos, bet tiktai per darbo į- 
staigas.

Peschel pareiškė, kad Kau
ne ir Vilniuje esą pramonės į- 
monių, kurias reikią išlaiky
ti ne tiktai karo metui, bet ir 
po karo. Tarp tokių įmonių 
paminėtos: medžio, metalo, 
tekstilės ir chemijos dirbi
nių įmonės.

MRBININKŲ UŽDARBIAI LIETUVOJE
Vokietijos reicho komisa

ras „Ostlandui” Lohse išleido 
įsakymą, kuriuo nustatomi 
darbininkų uždarbiai „buvu
sių Lietuvos ir Latvijos val
stybių teritorijose.”

Juodadarbiai uždirba per 
valandą 27 pfenigus, kiek 
apmokyti darbininkai 32 
pfenigius, apmokyti — 38, 
kvalifikuoti — 44 ir gerai 
kvalifikuoti — 50 pfenigių 
per valandą. Tas
nustatytas darbininkams, tu
rintiems virš 21 metų am
žiaus.

Įsakyme'pasakyta, kad dar
bininkai turi dirbti per sa
vaitę 48 valandas. Pagal įsa
kymą, už viršvalandžius mo
kama 25% virš normos, už 
sekmadienių ir šventadienių

uždarbis

darbus — 50% priedo ir už 
nakties darbus — 10% prie
do. Jeigu darbininkas gauna 
maistą, tai už jį dienai skai
toma 80 pfenigių, už pusry
čius 20 pfenigių, už pietus— 
35 pf., ir už vakarienę —25 
pfenigiai.

Įsakyme pasakyta, kad 
minėtos uždarbių normos 
fa i k OTUO-g t i kf? j ,,. v? etiniams? 
darbininkams”, t. y. Lietuvos 
ir Latvijos piliečiams. Vo
kietijos darbininkai, dirban
tieji Letuvoje, gauna kitokį 
atlyginimą.

Oficialiu kursu vokiečių 
markė lygu 40 amer. centų, 
bet faktinai už markę nu
pirkti tegalima mažiau ne
gu 40 amer. centų.

APIE PABALTIJO KRAŠTŲ ATEITĮ Apys:
Para

Jonas K
valdymo pėdsakus. Privatinis 
turtas būsiąs atstatytas. 
Sunkiausia tai esą įvykdyti 
stambiam žemėst ūkyje ir 
stambioje pramonėje, nes tų 
turtų savininkai daugumoje 
pabėgę, buvo išvežti arba 
stačiai bolševikų nugalabin
ti.

Dėl Pabaltijo valstybių 
ateities oficialinėse įstaigos 
esą pareiškiama, kad tas 
klausimas esąs atidedamas i- 
iki karo su rusais pabaigos. 
Tie kraštai, spėjama, būsią 
Vokietijos protektoriate „su 
plačiausia savivaldybe”, bet 
glaudžiame bendradarbiavi
me su Vokietija.

O ką reiškia vokiečių „pro
tektoratas”, aiškinti nerei
kia, faktai kalba — tikra 
baudžiava.

^Vokiečiams simpatizuojąs 
švedų laikraštis „Aftonbla
det” paskelbė straipsnį apie 
vokiečių užimtus rytų kraš
tus.

Pasak laikraščio, Ukraina 
būsianti padalinta į 12 gene
ralinių komisariatų, kurių 
kiekvienas būsiąs didesnis 
už Šveicarijos plotą. Nuo U- 
krainos atskirta Besarabija 
ir Transnistrija, tekusios 
Rumunijai, ir sritys apie 

___  ________ ________Lvovą, prijungtos prie Len- 
augte suauga, tegu tai palie- kijos generalinės gubernatū- 
ka jam brangu ir artima, ros. Baltgudija sudarysianti 
kaip savos sielos dalelė. Y- 
pač mokykite vaiką mylėti 
ir branginti lietuvių kalbą, 
žiūrėkite, kad jis kalbėtų 
gražiai ir grynai, kad nevar
totų visokių iškraipytų sve
timų žodžių. Kalba yra vy
riausia ir svarbiausia tauty
bės žymė. Kad niekas lietu
viškai nebekalbėtų, tai ne
bebūtų ir lietuvių tautos.

Labai reikalinga yra mokė
ti svetimas kalbas, bet vi
suomet turime mylėti ir 
branginti savąją. Lietuviui 
nemokėti savo lietuvių kal
bos — didelė gėda.

Įdėkite vaikui giliai į šir
dį ir į galvą, kad gėdytis sa
vo kalbos yra biaurių biau- 
riausia. Tai vis tiek, kaip 
gėdytis motinos. Kaip doras 
žmogus niekuomet nesigėdi 
savo motinos, taip nesigėdi 
savo kalbos, nei tėvynės. 

(Bus daugiau).
M. Pečkauskaitė

Kad jos širdyje nebūtų žy
dėjusi tėvynės meile, ji ne
būtų padarius tokio nepapra
sto darbo ir gal nebūtų likus 
nė šventa.

I

Rūpinkitės, kad vaikas iš 
pat mažens pamylėtų tėvų 
žemę. Kreipkite jo dėmesį į 
Lietuvos krašto grožybes. 
Mokykite lietuviškų dainelių, 
pasakokite senovės pasakų 
ir padavimų; užlaikykite 
gražius lietuviškus papro
čius. Tegu vaikas su visu tuo

Jai gyvenant, Prancūzija bu
vo prispausta didelių vargų. 
Anglai buvo ją užpuolę, pa
grobė didelę jos dalį ir jau 
apsupę paskutinį jos didelį 
miestą Orleaną, kurs dar bu
vo ištikimas savo karaliui. 
Tuomet Joana, visai jauna 
mergelė, paprasto ūkininko 
duktė, Dievo įkvėpta, tėvy
nės meilės stumiama, pasi
ryžo išgelbėti Prancūziją. Ji 
nuėjo pas karalių, įtikino jį 
esanti Dievo siųsta gelbėti 
tėvynės ir gavus kariuome- 

, nę, apgalėjo anglus.

(Tęsin;

atskirą vienetą „Ostlando” 
ribose. Baltstogė esanti pri
jungta tiesiai prie Rytprū
sių.

Dėl Pabaltijo kraštų sako
ma, kad ten esą norima kuo 
greičiausia pašalinti sovietų
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Te TmUJurgi0 baŽnyČią- vSu’ 
irt dauguma su zva-

------- rankose, meldėsi ir lau- 
Viskas vokiške savo draugės, ar- 

Vokietijos reicb: pažįstamos, kurios 
įsakymu, kiaušinjįpaskutinį kartą pabū- 
ščius Lietuvoje gį»s numylėtos bažnytė- 
nėti tiktai „Maisuieglobstyje, kad ati- 
bendrovė” ir „Pijai savo paskutinę pa 
kooperatinė bendr? išreikštų paskutin 
lietuvių įstaigas 
yra pasiėmę savoįa po kitos sužibo žva 

v e visų altorių, vieni 
Surašo dirį^ pasįr0(įė liepsnelė: 

Vokietijos reichoakes laikančių ranko 
ro įsakymu „Ostlvngus karstas paskendo 
būti užregistruoti dešimčių žvakučii 
je naudojami odiniu
o taip pat sena geiepp tų mirgančių lieps 
žas. luskambėjo geduling

Kursai Ta.nl aidaj;
_. ... „Amžiną atilsį duoTauragėje 0 Amžin0

cių kursai, kumt šviečia.. Si]
žmonių Is laikrasę.^^ kmi kleb( 
menkai kursuos.t.Jtras atsisveikinirr. 
kiečių mokytojai.

Riboti laišknė daug dirbo parap 
Rygoje pradėjęs bo draugijoms, page 

pareigas Vokietijos-rapijos seselėms vi 
no j o 1 Kryžiaus į3- Užgesus šiai gyv 
„Ostlandui”. Per ši ekta darbščios, pav 
gyventojai galį e moters. O minty 
kus savo šeimų narį taip neseniai girde 
venantiems užsieny Kada miršta t 
kai turį būti rašomenys — pasilieka e 
kalba. Juose galį b£-aga, daug netenkarr 
giau kaip 25 žoda* išplatindavo po j 

„ __ ,.au bilietų...
NaujaV«^izdavosi josios siu 

„D. Z. im Ostlan: jį slinkdavo nuo žn 
šineja, kaip buvo įtįe žmogaus, su bil 
pareigas naujai ttikose, dirbdama si 
Panevėžio apygankomeninį darbą. Dari 
čių komisaras Neurpareikalauja dide 
gų parėmime dalyvavimo, atsidėjimo, 
ralinis vokiečių he kartą ir a. a. 
Lietuvoje von Ren‘<ienės veidas ka 
ris, tarp kita ko, pi------------------------
„Kaip ir vokiečių b 
nė, taip ir vokiečir /\/T| Q ■ 
administracija atėjor / I 10 IT 
kapo išlaisvintoja." 
fiurerio įsakymą, „e 
komisarai turį veik 
gyventojų draugai!’ 
jai.”

Sekant fiurerio lt 
eina, kad anais laiki 
jos caro žandaras;
ka rankoj taip pat iekados savo gyvenim 
tuvių „patarėjas irčaip tuo momentu, ka 

_T ... . ,ino vardą ir turtą ir Nauji daiiniinaudo|Oju nuo to j.
Vokiečių reicho ia griežtai pasisuko 

įsakymu, pertvarkoj būtų galima tamst? 
tistikos darbas. St4?
davinių rinkimas atesas gerai žinojo, kad 
džiamas tiktai su užgaulioja. Dabar pa 
reicho komisaro leidi^ta ir koktu tai pri 
davinius gali rinkti,kln.as,nieko.neužmir 
statistikos įstaigos. įP2„g,J.uaiL2ai?.d?: J!

1 ° galo gėrisi įspūdžiu, i
Privalomi kurs '• — pasiryžo Bezick 

Nuo lapkrčio pabi k™.buv0 laba*
, . . .L. , tik mūriai burbtele;kia vokiečių kam. „ m
Kauno miesto ligo/t!esa:,Tarp man«a 

, . _ b, ;gali būti, ir man but
nautojams. Tuos 1® ju0 palygintam. Ger 
ką gydytojai, gailesiįovas iki šiol negali ] 
seserys ir pagalbini kurs čia įvyko prie; 
nalas, iš viso apie l'čiam jis be galo ska 
nių. i, kaip aš galėjau p:

Pomadino įtakai.
Suaugusių bemeluok, tamsta! — 

Vilniuje veikiančia. — Tai tu jį prie t 
augusiųjų švietimo 
te mokosi apie 1.000'kas giliai atsiduso. 
Veikia tokie skyri^- Panie dziedzicu, k 
nistracijos, benrfUbn“tinp m.ano padl

• , , , Jiuo to smūgio, hmosi, knygvedybos. t njjai atetuBmfįama 
smo, prekybos ® lunas ir žinai, ką tai 
technikos. Netrukus nogus tarsi apsvaigęs 
pradėti Įąikyti Past‘reikalus ir įsivėlė vyl 
žemės ūkio ir nanr-.tsargumo jam pasip; 
srities. Institute dėsimą negarbingą žygį. 
kytojai. hnsiu, kad taip. Apv

Ar jau įsigijai 
mo Bonų ir

apvilta kvailystė, 
gali prie keršto p

N
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Riboti laiškai •:
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pareigas Vokietijos trapi jos seselėms vie
nojo Kryžiaus įg; s. Užgesus šiai gyvy- 
,Ostlandui”. Per šį g tekta darbščios, pavy- 
’•yventojai galį siiji1 moters. O mintyse 
<us savo šeimų nariai 
menantiems užsienyje.1
cai turį būti rašomi v enys — pasilieka di- 
ralba. Juose galį būti 'aba; daug netenkama.

dešimčių žvakučių 
e.
rp tų mirgančių lieps- 
luskambėjo gedulingų

„Amžiną atilsį duok 
riešpatie, o Amžinoji 
;egul jai šviečia.” Šir- 
■iaudino kunigo klebo- 

j atsisveikinimo

nė daug dirbo parapi-

taip neseniai girdėti
— Kada miršta to-

nuo išmetinėjimų, atsikalbi
nėjimų, priekaištų ir net iš
tisų pamokslų, kuriuos tenka 
išgirsti. Kažin ar kas pa
galvodavo, kad kur kas leng
viau yra duoti kelias dešimts 
centų, negu maldauti, prašy
ti, įkalbinėti. Nežiūrint visų 
nemalonumų ir kliūčių, ji di- 
didžiausia kantrybe ir stro
pumu dirbo.

Platino ji bilietus parapijos 
parengimų, katalikiškų drau
gijų, platino ,,Amerikos” lai
kraščio pramogų, ne dėl gar
bės, ne dėl kokio išskaičiavi
mo, o tik todėl, kad ji matė 
ir suprato, jog per savas pa
rapijas, lietuviškas mokyk
lėles, organizacijas ir savąją 
spaudą, ilgai spindės katali
kybės ir lietuvybės liepsna A- 
merikos išeivių tarpe. Ji tru- 
so ir dirbo, kad toji kilnioji 
šviesa šviestų lietuviams kuo 
ilgiausiai.

Jai degė visos žva.kės. Ge
dulingai mirkčiojo tų žvakių 
liepsnelės užgesusiai gyvy
bei. Iš visų širdžių plaukė 
karštos maldos, liejosi drau
ge su degančių žvakelių ug
nelėmis į bendrą himną už a. 
a. A. Slivinskienės sielą.

„...Amžinoji Šviesa tegul 
jai šviečia.”

Leaurisa

3

j___  -- - j ‘aga, daug netenkama,
fiau kaip 25 žodžiaia išplatindavo po 60 

. iau bilietų...
Naujas komisai Lįzdavosi josios silue-

ištirpintą šokoladą, sviestą, 
riešutus, vaisius. Įmaišyti 
miltu, šaukštuku sudėti į 
išteptą skardą ir kepti 10 
min.

Ryžių Pudingas
4 puodukai pieno,
1 puodukas virtų ryžių, 
y2 puoduko cukraus, 
1/4 šaukštuko druskos,
2 kiaušiniai.
Virtus ryžius sumaišyti 

su cukrumi, pienu, druska. 
Įmaišyti išplaktus kiaušinius, 
keliatas šaukštų tirpyto 
sviesto, šaukštukas vaniles. I

M. Pečkauskaitė

AUKLĖTOJA

❖

dygstatėvų namuose, tokios 
ir auga ir vaiko širdyje.

Kaip gražu būtų , kad vai
kui kiek prakutus, motina 
pratintų jį kasdien padaryti 
nors vieną gerą darbą, koks 
yra prieinamas jo jėgoms ir 
išmanymui: patarnauti 
namiškiams, pavaduoti ką, 
sušelpti pavargėlį ir taip to
liau, kad Dievas kasdieną 
turėtų ką nors įrašyti į jo 
gyvenimo knygą. Vakare rei
kia meilingai pasiteirauti, 
ką jis yra padaręs.

Vaikas turėtų giliai įsidė
ti į širdį, kad ta diena yra 
nelaiminga, kurios vakare 
Dievas skleidžia tuščią jo 
gerų darbų knygos lapą.

Jei paauginsite vaiko sie
loje artimo meilę ir dosnu
mą, tai duosite jam didžiau
sią kraitį. Tiedvi dorybi už
kerta kelią daugeliui viso
kių nuodėmių. Žmogus, kurs 
jomis pasižymi, vargiai be
gali pražūti.

(Bus daugiau)

ARTIMO MEILĖ
(Tęsinys)

Saugokis, vaikams matant- 
Skardą ištepti sviestu, kep- varyti piktais žodžiais elgetą 
ti pečiuje, kol paraus. Viršų, įnuo savo durų, 
prieš dedant į pečių, galima 
apibarstyti cinamonu. ‘___
pus papuošti vyšnių konfi- vyzdys. Motina savo pavyz- 
tūrais ar apelsinų dalelėmis, džiu turi vaikui parodyti, 
riešutais. kad maloniau yra duoti, negu

T? Z- imti-M111C11J Žiupsnelis I Apie palaimintojo kunigo 
Jono Vianejo tėvą pasakoja
ma, kad pas jį kiekvieną va
karą ateidavę pavargėlių bū
rys, dažnai po 12-11 žmonių. 
Jie prašydavę sriubos ir 
nakvynės. Kai kartais pri
trukdavę vakarienės, tėvas a- 
tiduodavęs savo dalį. Todėl 
nieko nuostabaus, kad Jonas, 
mažas būdamas, atvesdavęs 
namo visus sutiktuosius pa
vargėlius, patardamas jiems 
nusiimti savo suplyšusius 
drabužius, kuriuos jo motina 
tuojau sulopysianti. Mat, 
kokios dorybės viešpatauja

Kepti kopūstai
V2 svaro bekono, 
y2 puoduko pieno, 
i/2 puoduko vandens, 
1 šaukštas miltų, 
1 šaukštas sviesto, 
1 galva kopūsto, 
druskos, pipirų pagal sko

nį.
Perpiauk kopūsto galvą į 

4 dalis, pamerk visam pus
valandžiui į šaltą, kiek pa
sūdytą vandenį. Pamirkytus 
kopūstus rūpiai supiaustyk 
ir pavirink 20 min. nesūdy
tame vandenyje. Iš sviesto, 
pieno, miltų padaryki baltą 
sosą. Riebalais išteptoje 
skardoje sudėki eilę nusunk
tų kopūstų, užpilki dalį bal
to soso, perdeki eilę beko
no, ir vėl pakartoki: eilė ko
pūstų, bekono ir ant viršaus 
užpilki likusį baltą sosą. Kep
ti pečiuje kol paraus. I sta
lą paduoti su paprastai išvir
tomis bulvėmis ir rūgintais 
agurkais.

Vištienos Pajus
Vištą nuvalyti, supiausty- 

ti į gabalus, pasūdyti. Ant 
lėtos ugnies tusyti iki kiek 
suminkštės. Išrankioti kau
lus, sudėti atgal į sunką, 
kurioje tušinosi. Pačią sun
ką patirštinti miltais.

Turėti paruoštą, pajams 
daromą tešlą, supilti visą 
masę, uždengti kitų iškočio
tu tešlos gabalu, šakute vi
sas viršus subadyti ir kepti 
pečiuje kol paraus. Prie pa
jaus galima duoti žirniai ar 
sutaisyti žali kopūstai (eole 
slaw).

Aukso Sosas
3 šaukštai sviesto; 3 šauk

štai miltų; iy2 puoduko

9
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pieno, V4 šaukštuko drus
kos; y8 šaukštuko pipirų; 
2 kiaušinio tryniai; 1 šauk
štukas citrinos sunkos.

Iš sviesto, pieno ir miltų 
padaryti sosas, sudėti drus
ką, pipirus. Prieš pat varto
jant, išplakti šakute kiauši
nio trynis ir sumaišyti su 
sosu. Vėliausiai įmašyti cit
rinos sunka ir tuojau šį so
są vartoti. Tinka užpilti len
gvas mėsas, bei daržoves ir 
žuvis. Geras sosas, skonin
gai pagamintas pataiso ne 
vienam apetitą ir pagerina 
mėsą ar kitus patiekalus, ku
rie palikę nuo kitos dienos.

Pyragaičiai 
puodukas miltų, 
šaukštukas kep. milte-

1
1 

lių,

•xxxxxxxx 1 Ir čia, kaip visur auklėji- 
Iške- me> daugiausia padaro pa-

Aš visą laiką nešiojau sų 
savimi sunkią melancholijos 
naštą. Gal aš tam neturė
jau 
jau 
rių 
sys.

priežasties, bet aš turė- 
širdį ir jausmus iš ku- 
plaukė kančia ir ilgė-

Puccini

Teatras — daugeliui žmo
nių yra literatūra, ypač 
tiems, kurie neturi laiko skai- j 
tyti. Beuve

Teisingumo idėja ir visuo
tinoji gerovė reikalauja, kad 
moterims būtų suteiktos ga
limybės visapusiškam jų ga
bumų išlavinimui. Legune

Viskas prapuolė — kodėl 
man ašaros liko?

A. Mickevičius

‘ ■

PAGALVOKI ATSAKYMAI: 1. Pirmas. 2. Smarkus 
žemės drebėjimas buvo 1303 metais. 3. 
Gediminas. 4. Vilnius. 5. Vincas Ku
dirka. 6. Vytauto Didžiojo Karo Mu
ziejaus bokšte. 7. Didelė žemaičių šven
tovė. Bažnyčioje randasi stebuklingas 
Motinos švenčiausios paveikslas. Kas
met suplaukdavo minios maldininkų. 8. 
šiaurės Afrikoje.

1. Kelintas iš eilės Lietu
vos karaliumi buvo Mindau
gas?

2. Ar buvo žemės drebė
jimas Žemaičiuose?

3. Koks Lietuvos kunigai
kštis įkūrė Lietuvos sostinę 
kuri iki šios dienos, tebe
laikoma sostine?1

4. Kaip toji sostinė buvo 
pavadinta?

5. Kas parašė: „Lietuvos 
Tilto atsiminimus?

6. Kur kabojo Lietuvos 
Nepriklausomybės laikais A- 
merikos lietuvių paaukotas 
Laisvės varpas?

7. Kuo garsi Šiluva?
8. Kur randasi didžiausios 

pasaulyje deimantų kasyk-

Žmogus — tai noras, ieš
kąs perlų karčioj gyvenimo 
jūroj. Ar ras perlų? —klausi
mas; bet kad kartaus van
denio ligi sočiai prisigers— 
tai negalima abejoti.

E. Ožeškienė

/Jūra — kartais maloni ir 
graži, vylinga ir žiauri, nie
kuomet nebūna ta pati nors 
dviems minutėms. Beveik 
žmogiška savo audromis ir 
amžinu neramumu.

Ruskinas

Du trečdaliai puoduko 
cukraus,

2 kiaušiniai, išplakti,
2 kvadratėliai kartaus šo

kolado,
Pusė puodukų kapotų rie

šutų,
Pusė puoduko pjaustytų 

razinkų,
4 šaukštai konservuotų 

višnių, *
4 šaukštai ananasų,
4 šaukštai sviesto.
Miltus sumaišyti su kepa-. ---------

mais milteliais. Ištrinti kiau-1 Kantrybė yra vilties įne
šimus su cukrumi, supilti1 nas. Voveng los?

Karšto entuziazmo srovė
je, aš leidžiu melodijai pa
bėgti. Tada aš vejuos. Už
dusęs beveik pagaunu ir vėl 
ji pabėga, dingsta ir skęs
ta įvairių jausmų chaose. 
Pagaliau, ją sugavęs džiaug
smingai apkabinu... padau
ginu ją harmonijomis ir 
pagaliau aš triumfuoju! Taip 
gimsta pilna simfonija.

Beethovenas

„D. Z. im Ostland' 
inėja, kaip buvo įvf 
lareigas 
’anevėžio apygardos 
ių komisaras Neum 
tų parėmime dalyvavę įtimo, atsidėjimo, 
alinis vokiečių kome kartą 
sietuvoje von Rente ęienės veidas 
is, tarp kita ko, pai:--------------------
Kaip ir vokiečių kai 
te, taip ir vokiečių 
dministracija atėjo j 
:apo išlaisvintoja.” 
iurerio įsakymą, „af 
:omisarai turį veikt 
yventojų draugai ir 
ai.”

Sekant fiurerio lof 
ina, kad anais laika: 
os caro žandaras su 
:a rankoj taip pat b: .ekados savo gyvenime neturėjau tiek pasitenki- 
uvių „patarėjas irdnaip tuo momentu, kada tas drąsus lietuvis ap- 

ano vardą ir turtą ir įkišo į maišą du begėdišku 
šnaudotoju. Nuo to laiko, panic Bezicki, mano

ji slinkdavo nuo žmo- 
rie žmogaus, su bilie- 

naujai sunkose, dirbdama sun- 
omeninį darbą. Darbą, 
pareikalauja didelio

Seniai čia žmogus jaunas 
buvai... Ir lengva ir linksma 
buvo tada. Nė galvon neuž
eidavo, kad sunku kam. kad 
senatvė yra pasaulyj. Sunki 
ji—sunkesnė už žemę.

Saulės šviesa—tai tapy
ba ; mėnesiena— tik skulp
tūra. Hawthorne

ir a. a. A. 
kaito

/VTIS ir ERELIS
Apysaka
Paraše

(Tęsinys)

Nauji daviniai
• Vokiečių reicho k( ja griežtai pasisuko lietuvių pusėn. Ir kokiu 
sakymu, pertvarkoj 
istikos darbas. Štai 
avinių rinkimas ateit 
žiamas tiktai su v 
eicho komisaro leidin 
avinius gali rinkti 
tatistikos įstaigos.

Privalomi kursą1 • — pasiryžo Bezickis, ir iš tiesų susivaldė. Bet 
Nuo lankrčio nabaif' k°va buvo labai sunki. Maloniai šypsotis nebe- 

tik” niūriai hi 1 rkitnlnin 
ia vokiečių kalbos 
iauno miesto ligonini 
autojams. Tuos kurs 
ą gydytojai, gailestii 
sserys ir pagalbinis 
alas, iš viso apie 10i 
ių.

u butų galima tamstą nors iš tolo su narsuoliu 
ti?
kas gerai žinojo, kad Tautgėla tyčia taip skau- 
užgaulioja. Dabar palietė pačią skaudžiausiąją 

Pikta ir koktu tai prisiminti. Tas senas lietuviš- 
škinas nieko neužmiršo ir negailestingai krapš- 
li užgijusią žaizdą. Jis nori atkeršyti ir, mato- 
galo gėrisi įspūdžiu, kurį daro jo žodžiai. Nepa-

kova buvo labai sunki. Maloniai šypsotis nebė
ri, tik niūriai burbtelėjo.

• : ai tiesa. Tarp manęs ir to bandito jokio palygi- 
egali būti, ir man būtų didžiausias pažeminimas 
juo palygintam. Geriau apie tai nekalbėti. Po- 

dovas iki šiol negali pamiršti to nemalonaus in- 
, kurs čia įvyko prieš penkerius metus. Ak! ir 
įčiam jis be galo skaudus. Iki šiol negaliu sau 
ti, kaip aš galėjau pasiduoti to saldliežuvio ap- 
Pomadino įtakai.Suaugusių kuB» emeluoki tamsta! _

Vilniuje veikiančiai la. — Tai tu jį prie to niekšiško darbo prikalbi- 
ngusiųjų švietimo i 
j mokosi apie 1,OOO ži įkas giliai atsiduso, 
ėikia tokie skyriai: ■ 
istracijos, bendrojo i 
osi, knygvedybos, nu 
•io, prekybos moks 
ichnikos. Netrukus 
^adėti ląikyti paskai t x „111UUIUUO,
jmės ūkio ir namųj atsargumo jam pasipasakoti. Jis mane ir pastu- 
•ities. Institute dėsto 
ytojai.

griausmingai riktelėjo

.k! panic dziedzicu, kaltinti labai lengva, bet į- 
tuometinę mano padėtį. Aš dar buvau neatsipei- 
nuo to smūgio, kurį man buvo suteikusi 
lugenija, atstumdama mano ranką. Tamsta pats 
aunas ir žinai, ką tai reiškia būti apviltam mei- 
nogus tarsi apsvaigęs jautiesi. Ot tuo momentu 
reikalus ir įsivėlė vylingas Pomadinas, nes turė-

tą negarbingą žygį. Ar ten buvo noro atkeršyti? 
žinsiu, kad taip. Apvilta meilė be galo kerštin-

Ar jau įsigijai Apsi į 
o Bonų ir ženklelių?

iad apvilta kvailyste, kurią jauni pusgalviai va- 
eile, gali prie keršto privesti, aš tai suprantu, bet

į.

kuo išaiškinsi tą niekšišką užsimojimą pinigų iš manęs 
išvilioti? — žibančiom akimi paklausė Tautgėla.

Bezickas liūdnai šyptelėjo.
— Kuo gi galiu savo žodžių teisingumą įrodyti? Po- 

madino čia nėra. Jei jis čia būtų, esu tikras, kad prisi
pažintų ir dar pasigirtų, kad taip gerai visą tą intrygą 
sugalvojo. Nesąžiningas žandaras kitoniškai negu mes 
į klastybes žiūri.

— Kuris iš judviejų klastingesnis, nesiimu spręsti, 
bet kad abudu esate niekšai, apie tai netenka abejoti.

Bezickas valandėlę patylėjo. Gal tramdė savyje įžei
dimą, gal svarstė, kokiais žodžiais į tą naują užgau
liojimą atsakyti. Pagaliau prabilo:

— Atvykau čia su taikos ir meilės šakele ir linksma 
žinele, kad Lenkija jau atsikėlė ir atsiuntė savo sūnų 
priglausti tamstą prie širdies, o ką aš girdžiu?...

— Reikėjo atsiųsti sūnų, ne šunsnukį, tai ir aš būčiau 
ją prie širdies priglaudęs, — šniokštelėjo Tautgėla.

— ...O ką aš girdžiu? — tęsė lyg nenugirdęs Bazickas. 
— Esu vaišinamas vien niekšais, bailiais, melagiais, 
šantažistais — ir kodėl vis tai pakenčiu?

— Koks žmogus, toks ii’ vardas—nesiliovė Tautgėla.
— ...Kodėl tai kenčiu? Juk aš turiu galią — visą 

pulką kareivių-—ir ne tik galią, bet ir teisę tamstą a- 
reštuoti kaipo Lenkijos priešą, nes juk aiškiai pasisakei, 
kad tamstos simpatija krypsta lietuvių pusėn. Bet aš 
jėgos nenaudoju, nes žinau, kad tamsta myli Lenkiją, 
kaip savo motiną ir mane kaip savo sūnų, (čia Taut
gėla krūptelėjo, lyg gyvatės įgeltas). Tik prisiminimas 
senos skriaudos, kurią aš tamstai būk tai padaręs, ai’ 
norėjęs padaryti, tramdo šaltą tamstos galvoseną ir 
įneša nerimo į auksinę tamstos širdį. Ponas Tautgėla! 
Prisimink senuosius laikus, kada mylėjai, globojai ir 
beveik ant rankų nešiojai! Aš tas pats, duodu garbės 
žodį, tas pats! Nežiūrint tų karčių tamstos širdies išsi
liejimų, aš tamstą myliu kaip sūnus!

— Nuo ko, ko, bet nuo savo meilės atleisk mane, 
meldžiamasis! — beveik sudejavo Tautgėla.

Bezickas liūdnai nuleido galvą.
— Ir vėl tas pats, bet aš nesiliausiu klabinęs į tams

tos širdį, kol gausiu panos Eugenijos ranką.
Tautgėla pašoko.
— Aha! Tai tu ir vėl prie to grįžti?!
Bezickas sučiupo kardo rankeną.
— Tik nesigriebk už žvakides, nes šiuo kartu aš gin

siuos!
— Vadinasi, aš areštuotas?!
— Ne! Šimtą kartų ne! Tamsta laisvas kaip tas aras!
— Nesuprantu. Bet jei ne juokais sakai, kad aš lais

vas, tai leisk man laisve pasinaudoti ir tamstą iš namų 
išprašyti!

— To nebus, ponas Tautgėla. Aš iš šių namų be 
panos Eugenijos neišeisiu.

— A! Tai toks tamsta garbės vyras! Tiesą pasakius, 
būčiau kvailas, jei ko geresnio iš tamstos laukčiau.

— Ką bedarysi? Gražumu neduodi, tai prievarta rei
kia imti. Karo laikai, karo priemonės, ponas Tautgėla.

Tautgėla visas drebėjo. Tas padvėsėlis aiškiai grasi
na, bet—palauk! Valandėlę palaukęs, atsiliepė:

— Matau, kad karo laikais neprasčiau moki naudo
tis, kaip caro laikais. Bet, jei nors kibirkštėlė garbės 
tavy užsiliko, tai neimsi to, kas kitam priklauso. Eu
genija jau susižiedavusi.

Bezickas taip ir susmuko, vos ant grindų neatsisėdo. 
Išpūstomis akimis jis žiūrėjo į Tautgėlą, tarsi nesupra
sdamas, ką jis čia plepa.

— Kaip? Kas? Su kuo?
— Tai momentalinė paslaptis, kuri už poros minučių 

paaiškės. Tegu pati Eugenija tą paslaptį atskleidžia.
Ir paskambinęs tarnui, liepė Eugeniją pakviesti.
Tautgėla pamelavo. Eugenija nebuvo susižiedavusi. 

Bet jis sugalvojo vieną dalykėlį, kurs įžeis Bezicką iki 
gyvo kaulo. Kad keršyti, tai keršyti. Tik truputį prisi
bijojo, ar Eugenija jo planą supras. Bet ji gudri mer
gina.

Už valandėlės įėjo Eugenija. Bezickas taip godžiai į 
ją sužiuro, kad vos galėjo alsuoti. Tiek metų nematęs! 
Eugenija nepasikeitė. Atrodė tokia pat graži, išdidi pa
nelė, tik veide reiškėsi daugiau rimties ir liūdesio. Ji 
metė greitą žvilgsnį į lenkų karininką ir iš karto ne
pastebėjo, kad tai Bezickas. Ji jau žinojo, kad dva
re yra lenkų kariuomenė, bet nė sapnuote nesapnavo, 
kad jos vadas būtų Bezickas. Kreipėsi tiesiog į tėvą.

— Tėvelis mane šaukei?
— Taip, dukrele. Ar gi nepažįsti šito gerbiamo sve

čio? Tai ponas Bezickas.
Eugenija krūptelėjo ir, griežtai į Bezicką atsisukus, 

nejučiomis iškėlė rankas, tarsi norėdama apsiginti nuo 
užpuoliko. Bezickas ištiestom rankom šoko artyn.

— Panele Eugenija! Koks malonus, seniai lauktas 
siurprizas! Sveikutė, gyvųtė!

Bet Eugenija traukėsi atgal. Bezickas sumišęs apsi
stojo. Toks jos elgesys daug skaudesnis už Tautgėlos 
užgauliojimus. Ir vėl turėjo sunkiai su savim kovoti, 
kad atgautų bent kiek pakenčiamą nuovoką, tarsi smar
kiai sudrožtas į smakrą kumštininkas. Pagaliau kiek 
atsipeikėjo, bet jautėsi tiek nejaukus, kad negalėjo 
sklandžiai kalbėti.

— Panelė Eugenija!... aš... aš jau nebe tas. Aš... len
kų armijos karininkas... aš kovoju garbingai... aš...

čia kalba jam nutrūko. Eugenija, lyg susidomėjusi jo 
uniforma, šaltai jį peržvelgė nuo galvos iki kojų, bet 
nė žodžio nepratarė

Tautgėla nutraukė tą nejaukią sceną.
— Na, mes ne skystimauti čia susirinkom, tik svar-

Vienas šaukštas krakmolo 
sutirština tiek pat skysčių, 
kiek sutirština vienas nevir
tas kiaušinis.

bų dalyką aptarti. Eugenija, žiūrėk man į akis ir gerai 
tėmyk, ką pasakysiu.

— Gerai, tėveli, — tarė mergina, atsigręžus į tėvą.
— Puikiai. Dabai’ klausyk. Šis ponas atvyko prašyti 

tavo rankos, žinodamas, kad tu negali už jo ištekėti, aš 
atsakiau. Tada jis pagrasino, kad tave prievarta paims, 
ką jis lengvai gali padaryti, nes atsivedė su savim visą 
pulką kareivių. Tuomet aš jam pareiškiau, kad jis ne
gali svetimos nuosavybės užgrobti, nes tu jau su kitu 
susižiedavusi. Ar tiesą pasakiau? Ar esi susižiedavusi?

Eugenijoj užvirė bajoriškas kraujas. Visa paraudo ir 
jau atidarė burną pasakyti, kad ji nesusižiedavus ir joks 
niekšas jos nenugasdins, kad ir visą diviziją čia atsives
tų, bet Tautgėla, tai nujausdamas, desperatiškai jai pa
merkė. Ar tai buvo hipnozas, ar telepatija — vadinkit, 
kaip norit—bet Eugenija žaibo greitumu suprato tėvo 
planą. Staiga nusiramino ir su šypsena pareiškė:

— Žinoma, esu susižiedavusi. Kam ilgiau laukti, jei 
proga pasitaikė? Be to, aš jį labai myliu.

Tautgėla. visas nušvito.
— O kas tavo sužieduotinis? Vadinasi, kokios tau

tos?
— Kam dar klausti? žinoma, lietuvis.
Tautgėla dar daugiau nušvito, šelmiška šypsena pra

dėjo žaisti ant jo lūpų.
— Bet tas ponas labai smalsus. Jis nori žinoti tavo 

sužieduotinio vardą.
Dabar jau Eugenija pradėjo šelmiškai šypsotis.
— Ir be mano atsakymo ponas Bezickas turėtų ži

noti, kad jeigu lietuvis, tai ne kas kitas, tik ponas An
drius Stuobrys.

— Ha, ha, ha! Dukrele, tu genijus! Eikš į mano glėbį! 
— ne savo balsu suklykė Tautgėla. .

Dalykas toks, kad Eugenija pralenkė didžiausius 
Tautgėlos lūkesčius. Jis tikėjosi, kad bus paminėtas dr. 
Bitinas, bet Andrius Stuobrys! — ne, jis niekad apie 
tai negalvojo. Juk tas vardas tai peilis po kaklu tam 
lenkapalaikiui. Ha, ha, ha!

Ir tėvas su duktere, apsikabinę taip nuoširdžiai kva
tojo, lyg tai būtų linksmiausia valanda jų gyvenime.

Bezickas pabalo kaip drobė. Ranka prisilietė savo 
kaktos, kiek pasviro, atsitiesė, porą žingsnių žengė at
gal, beprasmingai apsidairė ir galop nusikeikė, ne pa
prastu „psiakrev”, bet stipriai rusiškai nusikeikė. Nuo 
to jam kiek palengvėjo. Lyg žmogus atbudęs iš sunkaus 
miego ir dar nesusigraibęs aplinkoj, jis valandėlę sto
vėjo kiek išsižiojęs, tarsi sužavėtas to pragariško juo
ko, kurs aidėjo jo ausyse lyg kokia užkerėta dvasių 
muzika. O anuodu vis dar kvatojo. Pagaliau, dar te
bevaikščiodamas nuo įsisiūbavusio juoko, Tautgėla 
prabilo:

(Bus daugiau)
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Sausio 4 d. Lietuvių Biz
nierių Sąryšis savo metinia
me susirinkime išrinko naują 
valdybą. Draugijos pirmi
ninku išrinktas visiems ži
nomas, veiklus lietuvis Pet
ras Staniškis, šv. Andriejaus 
parapijos vargonininkas, mu
zikos mėgėjas, ALRK. 301 
kuopos sekretorius. Naujasis 
pirmininkas mielai atsakinė
jo į visus klausimus ir papa
sakojo naudingų žinių iš 
iš draugijos veiklos bei pla
nų.

Kas ir kada tą organizaciją 
įkūrė ir koks jos dabartinis 
stovis, — buvo pirmutinis 
mano klausimas naujam pir
mininkui.

— Lietuvių Biznierių Sąry
šio steigėjais buvo a.a. Ant. 
Užumeckis ir Pr. Pūkas, ku
riuos parėmė kiti iniciatoriai. 
Draugija gimė 1937 metais, 
bet ji buvo „krikštyta” kelis 
kartus, nes vadinta įvairiais 
vardais, kol, pagaliau, gavo 
aukščiau minėtą vardą. Sa
vo amžiumi draugija būtų tik 
vaiku, bet atsižiūrint, kad kai 
kurios draugijos miršta ir 
kūdikystėj, tai penkerių metų 
mūsų draugija jau vaikščio
ja savo kojomis ir turi apie 
200 narių, kurie pasiryžę au
kotis ir dirbti draugijos la
bui ir jos laimei.

— Koks to įdomios orga
nizacijos statutas ir tikslas?

— Užtvirtinto draugijos 
statuto dar mes neturime, nes 
mums svarbiau ne daug 
ką popieryje prirašyti, bet 
darbais įvykdyti, ir kad iš 
darbų plauktų ir mūsų vei
klai statuto nuostatai. Mūsų 
organizacijos tikslas dvily
pis : organizuoti lietuvius bi
znierius, profesionalus, padė
ti jiems laimingiau gyventi ir 
remti bei gelbėti visus lie
tuvius kur jie būtų.

— Kas lig šiol padaryta?
— Girtis nereiktų, bet mū

sų organizacija darė, ką ga
lėjo. Populiarino mintį remti 
savuosius, stengėsi sužinoti 
prekybos sąlygas, taksus ir 
palengvinti lietuviams biznie
riams bei profesionalams. 
Dirbom ir lietuvių kultūros

darbą, suruošėm paskaitų iš 
sveikatos, higienos; rūpino
mės Lietuvos gelbėjimo klau
simais. Mūsų pastangomis 
buvo nusiųsta į Lietuvą pa
sižymėję sportininkai - atle
tai, kurie dalyvavo Lietuvos 
Tautinės Olimpiados žaidi
muose. Sušelpėm Klaipėdos 
pabėgėlius. Prisidėjom prie 
Lietuvos pavilijono įrengimo 
pasaulinėj parodoj. Savo lai
ku buvom suruošę įdomų lie
tuvišką piniką su lietuviškais 
šokiais, kuriuos pašoko at
važiavusių svečų šokėjų gru
pė, vadovaujant p. Baronai
tei. Dabar turime savo drau
gijos reikalams 5 minučių ra
dijo programą, žodžiu, daro
me viską, kas galima, geres
nei lietuvių būklei palaikyti, 
lietuvybei stiprinti ir norime 
savo kraštui patarnauti.

— Kokie dabar organizaci
jos artimesni darbai?

— Mes ką tik išrinkti ir 
pergreit būtų ką nors pilnes- 
nio nusakyti ateities dar
bams. Jei visi gražiai ir su- j 
tartinai dirbsim, galėsim ką 
nors gero padaryti. Man ma
lonu pažymėti, kad draugi
joj pasiliko dirbti nusipel
niusi ir pasišventusi ir prity
rusi p. M. Grigaliūnienė, se
kretorė. Pasiryžę dirbti ir 
kiti valdybos nariai: V. Po
ška — vicepirmininkas, Jo
nas Streleckis 
kretoriųs, K. 
kasininkas, 
mums gelbsti 
sumanūs patarėjai: K. Ra
manauskas, K. Žemaitis, J. 
Vaivada, B. Tribulas, Tvara- 
navičius.

— Kaip sekasi tokiai su
dėtingai draugijai dirbti?

— Tiesa, mes pasiginči
jami kartais, bet mokam at
skirti svarbius dalykus nuo 
mažiau svarbių. Mes turime 
daug gražių ir naudingų už
davinių, kurie visiems svar
būs, tai kam dar rūpintis 
mažmožiais? Mes esame lie- prenumerata ir 
tuviai, o lietuviškos — ame- nes „Amerika” plačiai pa

sklis amūsų apylinkėj ir kiek
vienas skelbimas apsimokės.

Rasa

Petras Staniškis, 
Lietuvių Biznierių Sąryšio 
Philadelphijoj pirmininkas, 
šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos vargonininkas, uolus 
lietuvis veikėjas. Petras Sta
niškis yra gimęs Amerikoj, 
tačiau gražiai moka lietuvių 
kalbą. Jis moka suderinti A- 
merikos pilietybę su lietuvi
ška - amerikoniška veikla. 
Petras Staniškis yra vedęs 
gerą lietuvaitę, Čepukaitytę.

i Jie jau susilaukė gausios 
šeimynos — šešetos vaiku
čių, kurie ,isi gerai mokosi 
ir gražiai auklėjami lietuvi
škoj dvasioj.

lietuviškai. P. Antanaitienės 
lietuviškai vesta programa 
duodama tik angliškai. Dar 
keisčiau buvo, kai per lietu
viškos programos anglišką 
transliaciją buvo mėginta 
girtis, kad lietuviai geriau 
mėgstą angliškai, visi su
prantą, skaityta ten gauti 
kokie p adėkos laiškai ir t.. 
Reiškiame viltį ,kad iš angli- i 
škos programos greičiau 
lietuviška pasidarys.

Vardiniu Vakarienė
Kun. Ign. Valančiūnui, 

Kazimiero parapijos klebo
nui, pagerbti organizuojama 
vakarienė vasario 1 d. Rengi
mo komisija, pirmininkau
jant S. Mažeikai ir sekreto
riaujant T. Balčiūnaitei, la
bai rūpestingai organizuoja 
tą vakarienę, šeimininkės su
ka galvas, kaip pagaminti 
skanių valgių. Bus pakvie-1 
sta daug svečių. Tikrai gra
žią programą atliks parapi-'

t

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA | 
i Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. •
• Direktorius !

ANTANAS DŽEKAS •
i 3619 East Thompson Street • 
į Philadelphia, Pa. į
Į Telefonuokite: Regent 2937 į

tą—
Phone, Poplar 2065

FRANK PŪKAS
Diamonds - Watches - Jewelry

Watches, Clocks and Jewelry 
Repaired

609 N. 12th Street 
Philadelphia, Pa.

a

Ė- ■S

— finansų se-
Dalbokas —

Be to, daug 
energingi ir

rankų su liepsnų spinduliais. 
Paskirtomis dienomis savai
tėje eina o mokosi, kaip gin
tis nuo padegimų ir kitų ne
laimių puolant priešui iš oro. 
Ypač gerai ruošiasi saugotis 
South Philadelphia, nes čia 
daug .priešui’ ’skanių kąsne
lių,” kuriuos norėtų praryti, 
bet nusviltų ir pats...

Generalinis Organizatorius- 
dirba

A.R.K.L. Susivienijimo Ge
neralinis Organizatorius Pr. 
Katilius pradėjo Susivienjimo 
narių verbavimą Philadelphi- 
joj. Jis lankys visus namus, 
aiškins naudą būti tos orga
nizacijos nariu, kurioj galima 
gerai apsidrausti ir paremti 
savo katalikišką organizaci
ją. Apsidrausti gali maži, jau
ni ir suaugę, visi bus paten
kinti. Pradės darbą nuo šv. 
Kazimiero parapijos, vėliau 
šv. Jurgio parapijoj ir paga
liau lankysis šv. Andriejaus 
parapijoj. Savo lankymosi ti- 

A- kslą aiškins ir per radiją iš 
Philadel- p. Dziko vedamos lietuviškos 

phijos puslapį, kuriame galės radijo programos.

numanau, kad dainą ir mu
ziką mėgstąs jaunimas nie
kada nenusivils ir nesigai
lės sugaišęs laiko ar daugiau 
pasimokęs toje srityje.

— Bet juk Tamstai ir 
spaudos darbas nesvetimas?

— Aš pats turiu lietuviš
ką spaustuvėlę ir patarnauju 
saviesiems smulkiais spausdi 
nimais. Gaila, kad mes netu
rime savo laikraščio, bet da
bar labai laimingi, kad 
merikoje” turime

gyvai atsispindėti Philadel- 
phijos lietuvių veidas. Taip 
pat manau, kad mūsų drau
gijos, biznieriai - profesiona
lai parems „Ameriką” savo

§ Tel. REGent 8881

! Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.£

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo įstaiga, 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Di-

------- , - --------------- ----- ( 
rikoniškos veiklos dirva pla
ti, tai ir ariame, kiek gali
me. Visi dirbame be atlygi
nimo, todėl džiaugiamės, kad 
galim patarnauti saviesiems.

Man atrodo, kad dabar 
mūsų nutarta atimiausioj 
ateityje labiausiai rūpintis 
Amerikos gynimo reikalais 
ir lietuvių gelbėjimo reika
lu, kiek tai bus galima pa
daryti. Todėl tuoj būs regis
truojami lietuviai, kiek jie 

i išperka apsigynimo bonų. 
kad tinkamu laiku galėtu
mėm pasirodyti, kaip lietu
viai rėmė Amerikos kovą už 
tautų ir religijos laisvę, kad 
ir lietuviams būtų pripažin
tas tuo reikalu nuopelnas. 
Stengsimės per draugiją iš
siaiškinti, kaip geriausia bū-

1 tų galima gintis nuo orinio 
i puolimo. Raginsime paremti 
i Raudonojo Kryžiaus darbus, 
j kurie taip svarbūs šiais 
1 kais.
į , — Bet p. pirmininke, 
< dos, turite progos veikti 
5 tuviškoj dirvoj ir šalia 
►j bartinio darbo?
\ — O taip! Daina, muzika,

ypač lietuviškoji kompozici
ja, vilioja mane, bet mūsų 
aplinkybėse visa tai pergy
vena merdėjimo laikus.

— Gal turite kokių nors 
planų, kad išjudintumėte iš 
tos sustingimo padėties lietu
višką meną ir muziką?

— Bandysiu veikti su jau
nesniais. Čia, manau, yra lie
tuviškos dainos viltis, nors 
žinau, kad tai yra sunkus 
kelias, nes lig šiol jau gero
kai jaunimas atsitolinęs nuo 
lietuviškumo. Taip pat gerai

lai-

ro- 
lie- 
da-

Eina į Kariuomenę
Vis d augiau ir daugiau 

lietuvių iš Philadelphijos ei
na į U. S. kariuomenę. Pra
eitą savaitę išėjo jaunuolis 
Juozas Margevičius, kuris bu
vo 3-os Lietuvos Vyčių kuo
pos narys, uolus parapijos 
choro narys. Nors Vyčiai ir 
choras neteko jo laikinai, 
bet jis bus tarp jų savo dva
sia. Jaunimas savųjų nepa
miršta, parašo laiškelį, svei
kinimus, nusiunčia mažų do
vanėlių, 
nauja už 
ir seseris 
Manoma, 
galės apsilankyti, 
galėsime pasimatyti. Šią sa
vaitę išeis į kariuomenę dau
giau Amerikos, Lietuvos ir 
viso pasaulio laisvės gynėjų.

Saugos Philadelphiją
Visa Philadelphia suskir

styta rajonais gintis nuo ori
nio puolimo. Dabar jau rašosi 
ir lietuviai ir lietuvaitės ori
nio puolimo sargais, jie ne-1 jos choras ir mokyklos vai-'moga sausio 17 d. puikiai 
Šioja geltonus kaspinus ant' kučiai. Tai bus tikya parapi-1 pavyko.

Viena lietuviška radijo 
programa

Nuo karo pradžios Phila- 
, delphijoj beliko tik viena lie- 

oavu | tuviška radijo programa tre skelbimais,, K. ,. . . „ „t , . - -čiadieniais 7 vai. vak. ir šeš
tadieniais 8 vai., ta p. Anta
no Dziko vedama radijo pro
grama. Malonu lietuviškai 
publiką bent žodelį išgirsti

VYRAI PASIRINKO 
„AMERIKĄ” Noreika, fin. sekr. Košt. Bal- 

trukonis, nut. sekr. Sim. 
Mažeika. Dvasios vadu bus 
kun. St. Raila.

Draugija išreiškė padėką

jos šventė. Vakarienės bilie
tai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas p. Balčiūnus, 
301 Wharton Str., ir pas 
platintojus. Bilietus reikia į- 
sigyti iš anksto, nes vėliau 
nebus pardavinėjami. Bilie
tų kaina tik $1.

Vakaras Labdarybei
Šv. Kazimiero parapijos 

šv. Vincento draugija turėjo 
kortų žaidimą ir judomuo- 
sius paveikslus. Susirinko 
nedidelis labdarybės priete- 
lių būrelis, bet išėjo visi 
patenkinti, galėjo gražiai va
karą praleisti ir draugiją 
paremti. Pirmą dovaną lai
mėjo A. Naujokas $5. Laimė
toją pasveikino draugijos pir
mininkas ir iždininkas. Kiti

Sausio 17 d. šv. Kazimie
ro par. salėje įvyko metinis 
šv. Vardo vyrų dr-jos susi- 
rinkimas. Vadovavo pirm. Z. į trims nariams už tinkamas 
Krivinskas. Naujais nariais j K T
įstojo kun. St. Raila, J. Sta- 
nis ir Alb. Burba. Fin. rašt. ir Šimkūnui (užeigos įstaigų 
J. Navickas pranešė rp" 
dr-jos turtą. Vicepirm. Ant.
Noreikai už uolų pasidarba-' giškas pasikalbėjimas, kor- 

tavimas ir šiaip malonus lai
ko

dovanas: grab. J. Kavaliau
skui, Ant. Kamantauskui ir

apie savininkams).
Po susirinkimo buvo drau-

vimą nutarta įteikti tinka- • 
mą dovaną.

Ateityje po bendros Ko
munijos bus turimi ir bend
ri pusryčiai, kuriais rūpinsis 
Ant. Šapaila ir Ant. Norei
ka. Atstovais į Federacijos 
sus-mą išrinkti Alb. Noreika 
ir Alb. Burba. Nutarta kleb. 
kun. Ig. Valančiūnui vardi
nių vakarienės proga įteikti 
dovaną.

Atsilankiusios O. Jurgai
tienė ir Bagočienė paprašė 
aukos altoriams papuošti. 
Nutarta paaukoti 10 dol. La
bai gražiai pasielgta.

Nutarta išrinkti dr-jos re
porterį, kurs pranešinėtų 
spaudoje apie draugijos vei
klą, atliktus ir nutartus at
likti darbus. Draugijos orga
nu pasirinkta „Amerika”. 

. Nutarta pasirūpinti , kad lai
kraštis eitų į 
mus.

Sekantiems 
ba perrinkta 
Z. Krivinskas, vicepirm. Ant.

praleidimas.
Report.

BŪKIT ATSARGŪS!

Čia gauta žinių, kad kai 
kurie asmens, organizuodami 
savanorius lenkų kariuome
nei Kanadoje, atlieka nedo
vanotinų dalykų. Sausio 18 
d. girdėjau nuo vieno labai 
patikimo žmogaus, kad Port 
Richmonde trys lietuviai 
jaunuoliai apgirdyti ir išvež
ti į Kanadą.

Būkit visi atsargūs!

PASIŽYMĖJO

reporterio na-

metams valdy
ta pati: pirm.

Bielskiai, paprasti darbi
ninkai, šiomis dienomis nu
pirko apsigynimo bonų už 
2,000 dol.

Ar daug atsiras eilinių dar
bininkų, kurie galėtų Biels- 
kius pralenkti parama savo 
šalies reikalams?

i wh>, [ERIKOS” LEIDĖJU 
U V;., !SUSIRINKIMAS

KUN. M. _____

r. • < T"" uvių Universalinio Biu- 
v. Sausu 10 U- brikos” leidėjų — 
cių New York..įų tarybos nutarimu, 
apskritis Pa^fL Lithuanian Universal i 
sios vadą kun.v jnc šėrininkų susi- 
kilmingu bankįg įvyks 1942 m. va. 
S.inf1 3 d., trečiadienį, 8 vai.
Elizabeth, N. J, patalpose, 222 So.

Tai buvo viJst.,Brooklyn, N.Y.
puotų. DalyvavoLjraūįog gerų knygos 
menų — beveįnuo 1942 m. sau- 
jaunimas. Daug^ j iki vasario 10 d. 
škai apsirengę.' Biuro Sekretorius, 
nusiteikę. Prop __________
buvo Jonas Bn:vAŽIN£TAS J0NAS

Kalbas pasjl GAJAUSKAS
McGuire, miesto ------
rys Healy, Newjsio 8 d., sekmadienį, 
mėlio atstovasK-i ryte, visai arti savo 
radijo pranešėjas, mirtinai automobi- 
čius ir vyčių apsį suvažinėtas gatve ėjęs 
zas Augustinas!) Gajauskas, 25 metų 

T,_ , .. ! kintojams ir Molis, gyvenęs 36-26Klebonijos virtuve! kusiaJm jaunimEn!)point Ave„ js. 
įrengti sudėta do ' dėkojo kun. M.lCity. Buvo tuojau nu-
Pęb. ^eme71s ny0- . 3 į šv. Jono ligoninę,
širdžiai dėkoja visiems auko-, Tai bene pmnM tros 
tojams ir atsilankiusiems, j imtmai jaunimai:

„ i i u • i n vo gerą prieteliu (
— Pas kleboną sausio 19 s-os vacją Šveitriausiame nuliūdime li

Harrison-Kearny,
New Jersey

Blynų balius
Vasario 15 d. lietuvių 

liečiu salėje, Schuyler St., bus 
parapijos blynų balius. Pra
džia 5 vai. popiet. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Lietuvos švente
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo šventės minėji
mas bus vasario 22 d. liet, 
piliečių salėj. Jokių kalbų ne
bus. Visą programą išpildys 
seselių pranciškonių išmoky 
ti mokiniai. Pradžia 7 vai. 
vak.

— Kortų ir „shower” pra-j

d. lankėsi klierikai: Ignačiū- 
nas iš Newark, V. Svirnelis 
iš Kearny, Ant. Kasparas iš 
Harrisono ir vietinis Dom. 
Pocius.

— Choras sausio 25 d. tu
rės čigonų balių — teatrą, 
dainas ir šokius. Bus par. sa-

. i .

laimėjo smulkesnes dovanas. Į 
Dovanų nebuvo daug, bet 
viena dovana — movies buvo 
visiems, nes už tą pat 25c. 
visi pamatė juokingą paveiks 
lą ir kelionių įspūdžius iš 
Romos miesto. Jaunimas ra
dijo muzikai griežiant galėjo 
ir pasilinksminti. Pažymėtini 
ir labai pasiaukoję labdary
bės rėmėjai—Simas Mažeika, 
Ona Kundrotienė, Jurgaitie
nė, P. Mažeika, A. Mažeikienė 
ir kt. Labdarybei aukojo: 
Talačka, Kernagienė, K. Au- 
gunas, A. Rupšienė, J. Pel- 
džienė, A. Kundrotienė. Visus 
žaidimus gražiai pravedė Vy
tės: Sideravičiūtė, F. Navic
kaitė, T. Markūnaitė, A. Pa
škevičiūtė, O. Rimgailaitė. 
Gražų laikrodį paaukojo P. 
Pūkas. Visiems aukotojams 
ir darbininkams valdyba ta
ria gilų padėkos žodį, o visi 
sušelptieji bus jiems amžinai 
dėkingi. Iš vakaro gauta ke
lios dešimtys dol. pelno, 
kuris koncertuos tą dieną. 
Programą išpildys taip pat 
ir šv. Kazimiero par. choras 
ir mokyklos vaikučiai, bus 
kalbėtojų. Pelnas bus skiria
mas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui paremti. Minėjimą 
manyta padaryti vasario 15 
d., 3:30 vai. p.p., kad dau
giau galėtų dalyvauti, nes 
darbo dienomis sunku atvyk
ti.

Studentų valandėle
Keikvieną pirmadienį 7-8 

vai. vak. šv. Kazimiero para
pijos viešųjų High School 
studentai turi savo religijos 
{lasę, kuriai vadovauja kun. 
V. Vėžis. Po pamokų mokiniai 
gali pasilinksminti, pasiklau
syti muzikos ir gražiai vaka
rą praleisti. Pirmos pamokos 
buvo sausio 12 d. Studentai 
gali duoti įvairius klausimus, 
į kuriuos atsakoma. Paįvairi
nimui bus rodomi paveikslai 
ir kitos įvairybės. Kadangi 
dauguma tų studentų yra ir 
jaun. Vyčiai, tai po pamokų 
sausio 12 d. buvo padarytas 
Vyčių susirinkimas.

Vyresni Vyčiai
Šv. Kazimiero parapijos 3 

• kuopos susirinkimas buvo 
sausio 11 d. Dabar eina nau-

— Kalėdojimas tęsiamas 
visu uolumu. Klebonas visų 
maloniai priimamas.

— Šį sekmadienį bus pra
nešta finansinė parapijos a- 
pyskaita.

— Novena prie Stebuklin- 
’ go Medaliko būna antradie- 

7:30 vai. vak. liettTvi- 
8:15 angliškai.
Sekmadieniais mišios 
8, 10:30 ir 11:45 vai.

niais 
škai,

būna 
ryte.

jas pergrupavimas ir perra
šymas, nes po Naujų Metų 
daug kas pasikeitė. Netoli
moj ateityje bus renkama 
nauja valdyba, nes vicepirm. 
negali būti savo pareigose, 
kasininkė jau išrinkta nauja, 
nes pirmas kasininkas išėjo 
kariuomenėn. Nauja kasinin
kė Eleonora Jablonskytė la
bai gražiai eina savo parei
gas.

Jaunas mirė
Sausio 12 d. palaidotas jau

nas parapijietis Albertas 
Paulauskas. Laidojimo direk
torius buvo p. Ramanauskas. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
ir palydėjo velionį kun. V. Vė- 
žis, kurs ligonį aprūpino šven
tais Sakramentais ligoninėj. 
Ilsėkis ramybėje.

Choro Šokiai
Sausio 25 d. bus choro šo

kiai. Visi galės gražiai pasi
linksminti. Choristai ne tik 
aukoja savo laiką, bet jiems 
reikia ir pinigų išleisti nusi
pirkti visokių giedojimo kny
gų ir įvairių gaidų, todėl tuo 
tikslu ir rengia tuos šokius, 
kad galėtų daugiau naujų 
muzikos dalykų įsigyti.

M. Kemešiui ir Livai> trYs broliai ir se- 
skričiai! lenas brolis yra kariuo- 

-------- je.
Newark,’mis buvo pavyzdingas, 

----- jaus būdo, visų mėgia- 
Jaunuolis J. I Ja™u?lis-, Palaidotas 

rai užsirekomt’.21 į ,kaP"e- 
radijo program!,sv. RaPol» baz"y™s' 
vo vedamą chorū/sicle- 
d. jis turės savoionio teta Pranciška 
kurio programa .skienė visai nuliūdusiai 
mi: dainos, tauri reiškia giliausios už- 
kalbos, veikalėliaitos ir siunčia surami- 
gramos šokiai - žodį, 
grindis iki antru:----------------

J. Štokas n>CIJ°S NARIAMS 

radijo programa 
(12S0 ko) prapfeK. Federacijoj New 
reikia ne tik dar! apskrities susirinki- 
lėšų. Paremkime, pentkadienį, sau- 

_______ ) d., 8 vai. vak., Aprei- 
■ par. salėje.

Trumpos i, .. , . . .I -ugijų atstovai ir vei- 
maloniai prašomi būti- 

Arbatai visuom^^- T^bne svarbi\ 
šviežiai užvirinta aPtarti. 
Atšildytas vandu Valdyto
teikia arbatai to J 

dlYYrbYoY'Automobilių .* 
^‘^"Savininkams 
riausiai pritraukia . _ , 

v ____ sausio 1 d., 1942 n
Ilgesnį laiką ra gaUoti naujas įstatj 

pimo milteliai, lkuris. Paliecla aut0“‘ 
cukraus pudra, lr
jaut, patartina tYork°

___ Mink finansines atšaki 
Vienas puoduk8 at8i‘ikus nelatoei- 

trupinių lyįus vi®*^ lstat^’ ?alima P 
čiuiišvaro..Vienas ^audmnt savo a> 
kapotu riešutu irfW'..saW a?draudo 

1 C , . v. “ jamioi. Del zemiaus: nam ketvirčiui svt ,J . . .tudos kainu ir lengviai 
60 lašu kokios t!“

. v“ . kites žemiau pazymei —skysčio yra W.gu _ 
šaukšteliui skysči- 
pilnas šaukštas si? P, MACHULIS 
gus pusei ounco. }enera| insurance &

Y - Real EstateIs senos šiaudine 
lės dugno galima P 8656 85th Street, 
puikus padėklas1 Woodhaven, N. Y. 
puodams pasistatei. Virginia 7-1896 
galima gražiai at$________________

I momis spalvomis.

IETUVIŲ RAK

Duodame lengviems ii

09 ir 417 Grand S tree 
Tel EVe

IŠDIRBĖJAI GER(

Ateikite pasižiūrėti mūs 
palyginkite kainas

JCS NIEKUR J 
Kaip Petra 

t M. PETRAIT
Jūs mokėsite už ral
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I VYČIAI M HERIKOS” leidėjų
KuM SUSIRINKIMAS

Sausio loTL tuyių Biu"
čių New York • k .Amerikos leidėjų - 
.„tuviHo torių tarybos nutarimu,

Angelui Karalienes 
Parapija

5

Pl
ius 
ra- 
lo-

apskritis pagerbė į 
sios vadą kun. M j 
kilmingu bankietąj 
Winfield Scott a 
Elizabeth, N. J.

jes 
di
et.
ne- 
lys 
•ky 
'•ai.

nis Lithuanian Universal 
■‘nu, Inc. šėrininkų susi
einąs įvyks 1942 m. va- 

3 d., trečiadienį, 8 vai. 
biuro patalpose, 222 So. 

Tai buvo vienąjį St., Brooklyn, N. Y.
puotų. Dalyvavo ap rpOracijos šėrų knygos 
menų - beveik tos nuQ 1942 m sau. 
jaunimas. Daugi®,) d iki vasario 10 d. 
škai apsirengę. Vj 
nusiteikę. Program 
buvo Jonas Brajn; VAŽIN£TAS JONAS

GAJAUSKAS

menų — beveik ytos nuo 1942 m. sau-

Biuro Sekretorius.

ra
dai 
vei 
lol.
uo- 
ko-

19
liū
tis 
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tu-
;rą, 
sa-

tias 
isų

ra-
a-
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lie-
Ivi-

šios 
vai.

Kalbas pasakė 
McGuire, miesto t 
rys Healy, NewJeisio 8 d., 
mėlio atstovas K. h i ryte, visai arti 
radijo pranešėjas 
čius ir vyčių apskr, 
zas Augustinas. Vų Gajauskas, 25 metų 
kintojams ir gražu olis, 0/3 0/3
kušiam jaunimuilEipoint Ave., Long Is- 
dėkojo kun. M. Kg City. Buvo tuojau nu- 

s į šv. Jono ligoninę, 
bo pusantros valandos

sekmadienį, 
savo 

, mirtinai automobi- 
suvažinėtas gatve ėjęs

Parapijos choro koncerto 
bilietai pardavinėjami viso
mis pusėmis. Koncertas bus 
vasario 8 d., Transfiguration 
salėje (Hooper ir Marcy 
Ave.), Brooklyne. Chorai 
rengiasi, rengiasi ir solistai, 
nes žada atvykti waterburie- 
čių dainininkų, kurie daugely 
vietų yra jau atsižymėję.

Įdomu, kad minimi daini
ninkai yra vienos šeimos na
riai — 3 sesutės ir brolis. 
Brooklyniečiai turėtų atvyk
stančiais svečiais susidomė
ti ir savo gausiu atsilanky
mu juos pagerbti. Bilietų 
kaina tik 50c ir 75c asme
niui.

J

Muzikali Waterburio Stulginskų šeima. Sėdi Ona ir 
Eduardas, stovi Sofija ir Jadvyga. Trys sesės ir brolis 
Stulginskai vasario 8 d., atvyksta į Brooklyną ir dalyvaus 
Angelų Karalienės par. metinio koncerto programoje. Jie 
padainuos gražių dainų. Koncertas įvyks Transfiguration 
par. salėje, Marcy Ave. ir Hooper St., Brooklyne.

Maspetho Žinios Šv. Jurgio Parapija

gyvenęs 36-26

Korespondentų Pranešimai
WHOLESALE & RETAIL

Tai bene pirmą 
imtinai jaunimas p 
vo gerą prietelių, j 
sios vadą. Sveikii 
M. Kemėžiui ir L. 
skričiai!

žiausiame nuliūdime li- 
ivai, trys broliai ir se
lenas brolis yra karmo
je.

Newark, J mis buvo pavyzdingas, 
_____ .pus būdo, visų mėgia- 

jaunuolis. PalaidotasJaunuolis J. J. S „ T . rai užsirekomej.21 į.S_v:,.Jon°.įaP’n.e.- 
radijo programa,' 
vo vedamą chorą.
d. jis turės savo 
kurio programa 
mi: dainos, tautiš|i reiškia giliausios už- 
kalbos, veikalėliai 
gramos šokiai - žodį.
grindis iki antrų f ----------------------

J. Stukas re.g;RACIJ0S NARIAMS 
radijo programą 
(1350 Iro) praplės: 
reikia ne tik dar 
lėšų. Paremkime.

šv. Rapolo bažnyčios, 
'side.
ionio teta Pranciška 
skienė visai nuliūdusiai

os ir siunčia surami-

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus per 
9 vai. mišias šį sekmadienį, 
sausio 25 d.

Po mišparų įvyks procesija 
visos narės po pamaldų 
kviečiamos dalyvauti susirin 
kime, kuris bus pirmas šiais 
metais.

Parapijos laimėjimų pra
mogos būna kiekvieno antra
dienio vakarą, Grand Para
dise salėje. Parapijiečiai pra
šomi lankytis.

Parapijos jaunuolių veiki
mas sumažėjo. Pereitą sek
madienį Sodaliečių bendroje 
Komunijoje dalyvavo mažas 
skaičius narių. Mergaitės, 
sukruskite ir nenuleiskite 
rankų — dirbkite! Jaunuo
liai irgi galėtų dažniau pa
sirodyti. Gal kokį veikalą 
pastatytų ?

— Mot. S-gos 30 kuopos 
ruošiamas našlių balius bus 
vasario 1 d., 6 vai. vak., par. 
salėje Laukiami ne tik naš
liai ir našlės, bet ir šiaip visi 
lietuviai iš apylinkės. Visų 
maloniai lauksime gėlėmis 
ir dovanomis.

— Serga Juozas Tamošau
skas, sąjungiečių vicepirm. 
Linkime greitai pasveikti.

— Kariuomenėn išvyko 
Ant. Masionis, Alf. Belevi- 
čius, J. Martinas, V. Paukš
tis, M. Kazlauskas. Netrukus 
išvyks Stasys Tauras, mūsų 
veikėjos sūnus. Į aviaciją sto
ja Vyt. Gražulis. Visiems ka
riams linkime pasisekimo sa
vo šalies gynime.

Vyrų balius
Šv. Vardo vyrų draugijos 

balius bus sausio 31 d. 7:30 
vai. vak. Programoje daug 
įvairumo. Bilietai po 45c.

Pelnas parapijai. Rengėjai 
kviečia visus parapijiečius 
ir kaimynus gausiai atsilan
kyti.

Aušros Vartų par. šv. Var
do vyrų draugija sausio 18 
d. turėjo pirmą savo pramo
gą. Draugija dar tik vieno 
mėnesio amžiaus. Ją įsteigė 
mūsų darbštusis kun. Jurgis 
Gurinskas,

Baliaus pasisekimui daug 
pasidarbavo J. Sartauskai, 
S. Kazlauskas, Ig. Musteikis, 
broliai Šimulėnai, Borisai ir 
Jutkauskai, Montvidas, Su- 
rovičius, Kavaliauskas ir ki
ti. Daug dirbo ir kun. J. Gu
rinskas.

Balius gražiai praėjo. Gro
jo J. Grabausko orkestras.

Kun. J. Gurinskas kvietė 
vyrus burtis į šią draugiją, 
kuri yra lietuvių stipriausias 
įrankis savo parapijai palai
kyti. Daug prisirašė ir dau
gelis žadėjo prisidėti vėliau.

Dr-jos pirm. J. Sartauskas 
pasveikino Andrių Dziką ir 
jo žmoną, sulaukusius vedy
binio gyvenimo 30 metų su
kakties. Ši sukaktis buvo 
sausio 17 d. paminėta vie
noje valgykloje. Tuo pasirūpi
no Dzikų du sūnūs ir trys 
dukros.

Buvęs ir prisidėjęs

žeika, Teresė P. Mažeikaitė, 
Elena Belskytė, Elžbieta 
Rimdeikytė, Matthew Pupis, 
Albertas C. Rupšis, Matilda 
Karpienė, Juozas V. Jakštis, 
Sopihe A. Kateiva, Madeline 
Kolojeskis, Joana Koloj esky- 
tė, Richardas Kolojeskis, 
Julia Danielas, Adolfas Ka- 
zelskis ir Adolfas Vyšniau- 
kas. Tai dar tik pradžia.

Gen .org. darbuosis ir šią 
savaitę, atsilankydamas ten, 
kur dar nebuvo progos užei
ti. Kurie norite susitikti su 
gen. organiaztorium ir norite 
prisirašyti prie LRKS. arba 
turite kokių paklausimų a- 
pie LRKSA., galite su juo su
sisiekti, pašaukdami šv. Ka
zimiero par. kleboniją.

Visi, kurie galite rašytis, 
ypač jaunimas, nepraleiskite 
šios auksinės progos — pri
sirašykite visi, nes kur „vie
nybė, ten ir galybė.”

Iš šv. Kazimiero par. gen. 
organ, važiuos į šv. Jurgio 
parapiją, Richmonde ir šv. 
Andriejaus parapiją North 
Phila.

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
836 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

836 DeKalb
NOTICE is

O. P.

MASPETHO U VYČIAI

PAMINKLUI AUKOS

Sausio 9 d. Grand Paradise 
salėje įvyko prakalbos, ku
rias ruošė Dariaus-Girėno pa
minklo statymo komitetas. 
Kalbėjo vietinių laikraščių 
redaktoriai. Sveikinimo kal
bas pasakė kun. J. Balkūnas 
ir kun. P. Ragažinskas.

Paminklo reikalams surin
kta 88 dol. 6c.

Parapijietis

Great Neck, N. Y.

susi- 
val- 

vice- 
rašt.

"ra
ketų 
;oli-
ima 
irm. 
ose, 
uja, 
sėjo 
nin-
i la- 
irei-

K. Federacijos New 
apskrities susirinki- 

nis pentkadienį, sau- 
i d., 8 vai. vak., Aprei- 
par. salėje.

,ugijų atstovai ir vei- 
maloniai prašomi būti- 

Arbatai visuomp™^ Turime svarbių 
ų aptarti.

Valdyba

SĄJUNGIEČIŲ APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Trumpos l

šviežiai užvirintą
Atšildytas vandu: 
teikia arbatai to i ~

dlouolrba» Automobilių 
tada1 jos "gerui Salininkams 
riausiai pritrauki’

Moterų Sąjungos New York 
- New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas bus š. m. 
vasario 22 d., 2 vai. popiet, 
Angelų Karalienės par. salė
je, 213 So. Fourth St., Broo
klyne.

Visos kuopos maloniai pra
šomos išrinkti savo atstoves 
Svarbu, kad kiekvienai kuo
pai 
me

sausio 1 d., 1942 m.

j tu
rtas 
irek- 
;kas. 
iaikė 
. Vė- 
;ven- 
inėj.

Ilgesnį laiką r? galioti naujas jstaty- 
ri...o milteliai,:kuns. Paliecla 
cukraus pudra, ,rsavininkus ir vairuoto- 
jant, patartina f?7 tYorko jalstybeje, 

ink finansines atsako- 
3 atsitikus nelaimei, 
etą įstatymą galima pa- 
i apdraudžiant savo au- 
tilį saugioj apdraudos 

*. Dėl žemiausių 
ūdos kainu ir lengviau- 
Dkesties sąlygų, tuojaus

pimo milteliai, į kuris paliečia automo-

Vienas puoduku 
trupinių lygus vieiį‘ 
čiui svaro. Vienas 
kapotų riešutų irgi ... 
nam ketvirčiui su

60 lašų kokios i

būtų atstovaujama šia- 
suvažiavime.

S. Subatienė
Apskr. pirmininkė

— Teatro lankymas sausio 
24d. atidėtas. Nauja diena 
bus vėliau pranešta.

— Mūsų merginos, dalyva
vusios Great Neck vyčių šo
kiuose, labai patenkintos.

— Kuopos valdyba posė
džiavo pirm. Jono Wezwick 
namuose.

— Jau galutinai pasiruoš
ta „garbės pietums”, kurie 
įvyks vasario 1 d. viename 
New Yorko restorane.

— „Gay Nineties” šokiais 
rūpinasi Ant. Kober, Alfre
das Wezwick ir kiti.

P. Keršulytė

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Šv. Vincento Pauliečio lab
darybės draugija pradėjo 
rinkti senus laikraščius, sku
durus, geležgalius, senus dra
bužius ir rakandus.

Pittsburgho vidurinių mo
kyklų (katalikų) mokiniai 
pradėjo veiklą prieš vakari
nėje Pennsylvanijoje parda
vinėjamą nešvarią spaudą.

ŠIMAIČIUI 50 METŲ

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

o so- 
pasi- 
s tik 
jiems 
nusi- 
kny- 

il tuo 
ikius, 
įaujų

. v? , „ sites žemiau pažymėtu —skysčio yra lygi r J

P. MACHULIS
eneral Insurance &

Real Estate
8656 85th Street,

Woodhaven, N. Y.
el. Virginia 7-1896

šaukšteliui skysti 
pilnas šaukštas si; 
gus pusei ounco.

Šiomis dienomis Pranas 
Šimaitis, siuvyklų kontrak- 
torius, sulaukė 50 metų su
kakties. Jo žmona, p. Ona 
Šimaitienė šiai sukakčiai pa
minėti sausio 10 d. Daukan
to salėje surengė puošnią 
puotą. Ši puota Pr. Šimaičiui 
buvo netikėta, bet ji skyrėsi 
nuo kitų „surprise parties”, 
nes jai nepardavinėti bilie
tai, o tik pasikviesti svečiai.

Puota buvo labai jauki. 
Dalyvavo apie 150 svečių.

Vokietijoje, nepaisant, kad 
įstatymai draudžia užmušti 
žmogų, bet pati valdžia ligo
ninėse 
naudoja 
bėgėlių 
pinti.

ir senelių namuose 
visokius būdus pa
gyvenimui sutrum-

Iš senos šiandie 
lės dugno galima] 
puikus padėklas 
puodams pasistato 
galima gražiai ate 
momis spalvomis

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 30 
d., 8 vai. vak., Crescent Pa
lace (P. Buzelio) salėje, 
3386 Atlantic Avė., kampe 
Crescent St., Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus val
dybos ir direktorių rinkimai, 
apyskaitos ir svarbūs prane- j Buvo ir sveikinimų, kalbų, 
Šimai. Visi nariai prašomi da- j kurioms vadovavo B. Šče-

gauskas. Pr. Šimaičiui įteik
ta gražių dovanų ir palinkėta 
ilgiausių metų, gražios lai
mės.

lyvauti. Kviečiame ir ne na
rius namų savininkus atsi
lankyti, susipažinti ir prisi
dėti prie organizuoto veiki
mo. Valdyba.

N. J.
0

RADIJO KONCER
TAS

Federacijos skyriaus 
rinkime išrinkta nauja 
dyba: pirm. Blažonis, 
pirm. Lažaunikienė, 
Vasiliauskienė, fin. rast.' Va
siliauskas, ižd. Rogers.

Vasario 16 d. proga nutar
ta surengti prakalbas. Gavė
nios metu bus koncertas.

Sausio 17 d. įvykę vietinės 
vyčių kuopos šokiai puikiai 
praėjo. Buvo apie 175 jaunuo
liai. Vietinė kuopa labai dė
kinga svečiams. Valso konte- 
stą laimėjo Smaidžiūnaitė ir 

į Trotter. Laimėjimo dovana 
atiteko Vanagui ir Martens.

I Vietinis.

Tarp Rygos ir Tilžės pra
dėjo vaikščioti du autobusai, 
kurie eina kasdien. Lietu
voje autobusai sustoja Joni
škyje, Šiauliuose, Kelmėje, 
Kryžkalnėje, Skaudvilėje ir 
Tauragėje. Vienas autobu
sas gali sutalpinti 30 žmo
nių.

iEFENSE

UN1TED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

AND STAMPS

(Si BUY

LEON C. GRITZ
Ave., Brooklyn. N. Y.
hereby given that License No. 

EB 836 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
850 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DISCO
231 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN B. TETCHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1159 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KRIEG & EHRLICH
1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is . hereby given that License No. 
EB 786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN
187 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
145 Central Ave..

retail under Section

Borough of Brooklyn, 
i be consumed on the

CACCIOLA
Brooklyn. N. Yt

■

*

LRKSA. NAUJŲ NARIŲ 
VAJUS PHILADEL-

PHIJOJ

Kun. Dr. Julius A. New
land, C. S. C., Notre Dame 
universiteto profesorius, yra 
išradėjas dirbtinės gumos, 
kuri bus naudojama gumi
niams ratlankiams dirbti.

Nepabaigti griauti viršuti
niai geležinkeliai Brookylne 
greit susilauks galo, nes ge
ležis ir varis reikalingi.

Nedaryk maisto atsargų, 
nes tuo pati prisidedi prie 
kainų pakėlimo ir bereikalin
gų keblumų sudarymo.

Gen. organizatorius P. Ka
tilius darbuojasi šv. Kazi

miero parapijos ribose
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

per visas miišas gleb. kun. I. 
Valančiūnas pranešė, kad 
prasideda specialus LRK. 
Susivienijimo Amerikoje nau
jų narių vajus, kad meti
niams darbuotojams atva
žiuoja į pagalba generalis 
organizatorius Pranas Kati
lius, kuris vaikštinės po na
mus, išaiškindamas Susivie- 
jimo naujus certifikatus ir 
prirašinės naujus aplikantus. 
Ragino visus jį priimti ir

ETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

iiMi.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

>9 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

N. J. lietuvių radijo sekma
dieninės programos vedėjai 
šį sekmadienį, sausio 25 d., 
4:30 vai. popiet, Grand Para
dise salėje, Brooklyne, turės 
koncertą ir šokius. Bus dai
nininkų grupių, duetų, solo ir 
kitų įvairumų.

Koncerto rengėjai kviečia 
atsilankyti.

SVEIKATOS PRAKALBOS

„Sveikatos Kultūros” dr- 
ja sausio 23 d., 8 vai. vak. 
ruošia sveikatos klausimais 
prakalbas, įvyksiančias 411 
So. 3rd St., Brooklyne. Kal
bės Charles Laban, Jonas 
Tomsonas ir kiti.

Karts nuo karto įsisodink į 
vazonėlį po keletą svogūnų. 
Jie greit sudygsta ir gana pa
togu namuose juos turėti 
kaip prieskonį sosui ar sriu
boms.

Ne tas yra neišmintingas, 
kurs 
kurs savo klaidų neįstengia 
atitaisyti. Ne tas yra tam
suolis, 
tiesos, 
ieško.

daro klaidas, bet tas

kurs dar nesurado 
bet tas, kuris jos ne-

Tai 
gaulės 
nesuteikia.

kas pasiekiama ap- 
keliu, žmogui laimės

naudotis proga prisirašyti į 
prie vienintelės 
katalikiškos apdraudos orga
nizacijos.

Šią savaitę mūsų parapijos 
ribose ir darbavosi P. Kati
lius kartu su P. Kundrotu. 
Pasekmės neblogiausios. Vi
si svečią gražiai priima; 
prisirašė keliolika naujų na
rių. Dar maloniau pranešti, 
kad tarp prisirašančių yra 
jaunimo, kuris įvertina tėve
lių pradėtą darbą ir pasiry
žęs tęsti tą darbą tolyn.

Nauji aplikantai: Jonas 
Vėlius, Pranciškus A. Ma-

lietuviškos

TIKRAS BIČIŲ j
Medus j

Vartokite savo sveikatai j 
svarai (liepų) ................... $1.25 j
svarų (liepų) ................... $2.25 j
svarai (dobilų) ............... $1.00 i
SIUNTIMAS APMOKĖTAS

j KONČIAUS BITININKYSTĖ Į 
57 Battery St.

No. Abington, Mass.
| Galima gauti ir |
j „Amerikos” Administracijoj j 
j 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. j

10

Tel. NEwtown 9 - 4464

Brooklyno Lietuviai Graboriai
___________ __ _________________ _

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

G raborius—Balsainuoto jas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

------------------------------------------

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 8150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

■Aš

u

Sunkos bėgimas iš kepamo 
pajaus lengvai sulaikomas, 
jei vaisiai apibarstomi bulviu 
ar kitu krakmolu.



Sausio - January

NUOTAIKI „AMERIKOS” VAKARIENE

Metinė „Amerikos” vaka
rienė sausio 18 d. Apreiški
mo par. salėje praėjo lyg ir 
nelauktu pasisekimu. Daly
vių atsilankė daugiau nei 
jos išvakarėse tikėtasi. Vi
sa nuotaika buvo gražiausia. 
Vakarienė pradėta laiku. 
Kalbų buvo nedaug. Muzika- 
linė dalis meniškiausia. Ben
dras vakarienės dalyvių 
dainavimas gyviausias.

Vakarienę įžangos žodžiu 
pradėjo „Amerikos” leidėjų 
vadovybės pirmininkas Kaz. 
Krušinskas. Maldą sukalbėjo 
vietos klebonas, vienas „A- 
merikos” direktorių, kun. 
N. Pakalnis. Programos ve
dėju paskirtas „Amerikos” 
redaktorius.

Šeimininkėms ir patarnau
tojoms buvo daug rūpesčio, 
kai vakarienei! atsilankė pa
čią paskutinę minutę apie 
80 asmenų daugiau, nei lau
kta. Tačiau viskas taip su
tvarkyta, kad ir anksčiau ir 
vėliau atėjusieji buvo tinka
mai aprūpinti.

Valgymo metu vakarienės 
dalyvius linksmino plokšte
lių muzika. Perduota gražio
sios lietuviškos dainos.

Muzikalinė programos da
lis buvo muz. Jono Jankaus 
vadovybėje. Visada laukia
mos ir m ėgiamos Adelė Dra
gūnaitė - Samalionienė ir 
Angelė Maslauskaitė -Ven- 
cevičienė sudainavo duetą. 
Sklandžiai, darniai, jautriai 
plaukė jų balsai. Salėje bu
vo didžiausia tyla, klausyto
jų veiduose pasitenkinimo 
bangos liūliavo. Maloniai su
tikta, išklausyta ir palydėta 
Lionė Juodytė, kuri savo pa
traukliam dainavimui prita
rė gitara. Ad. Dragūnaitė- 
Samalionienė padainavo ir 
solo. Savo stipriu, turtingu, 
labai maloniu klausyti kontr
alto balsu visus žavėjo. Visos 
trys dainininkės buvo priver
stos padainuoti daugiau, nei 
buvo pasirinkusios. Akompa-I 
navo Justas Jankus.

Bendram dainavimui vado
vavo kun. Mykolas Kemėžis, 
Bayonne, N. J., šv. Mykolo 
liet. par. klebonas. Visi daly
viai smagiai traukė plačiau
siai mėgiamas lietuvių liau
dies dainas Šis bendras dai
navimas tęsėsi visą pusva
landį, bet jo pageidauta ir 
daugiau.

Kalbas pasakė kun. N. Pa
kalnis, kun. M. Kemėžis, Ka
zys Vilniškis (buvo atvykęs 
drauge su savo žmona), Pr. 
Milašauskas (siuvėjų loka- 
lo iždininkas), kun. J. Balku
mis (peržvelgė „Amerikos” 
aštuonerių metų gyvavimą ir 
įvertino „Amerikos” vaidme
nį), kun. K. Paulionis ir „A-

merikos” administrator!; s 
Danielius J. Averka.

Vakarienės valgių sąstate 
šį kartą buvo viena naujie- 
nybė — lietuviški zrazai. šei
mininkėmis buvo malonios 
„Amerikos” bičiulės, nepail
stančios draugijų veikėjos: 
St. Subatienė, M. Krašaus
kienė, R. Panke'vičienė, J. 
Paulauskienė, A. Civinskie- 
nė ir O. Neverauskienė. Joms 
daug pagelbėjo Ona Jackevi
čiūte ir Eleonora Bartkevi
čiūtė.

Prie stalų vikriai ir gražiai 
patarnavo Elena Matuliony- 
tė, Mar. Augustinaitė, Flo
rence Masiulytė, Elena Trin- 
kūnaitė, Julija Ražanauskaitė 
ir Elena Zabarauskaitė=

Nelengvai dirbo ir vyrai— 
jie stalus sustatė ir ištrošku
sius alučiu aprūpino. Tai Kaz. 
Baltrušaitis, T. Čižauskas, J. 
Skarulis, S. Stagniūnas, K. 
Dobrovolskis, Ant. Andrišiū- 
nas, J. Klikūnas, J. Tumaso- 
nis, M. Mikolaitis.

Vakarienės dalyvių sąsta
tas labai įdomus, gražus. Be 
jau anksčiau minėtų kunigų, 
daylvavo dar šie: kleb. kun. 
Juozas Aleksiūnas („Ameri
kos” direktorius), kun. P. Le- 
kešis, kun. J. Kartavičius.

Dalyvavo trys advokatai— 
S. Briedis, Wm. Drake (Dra
gūnas) ir Kostas Jurgėla; 
trys graboriai — V. Valantie- 
jienė, St. Aromiskis, P. šalin- 
skas.

Atsilankiusių tarpe buvo 
buv. Lietuvos ir Chicagos o- 
perų artistė p. Barbora Dar- 
lys, labai gražus neseniai iš 
Lietuvos atvykusių jaunuo
lių būrys (jų tarpe „Ameri
kos’ ’ir „Studentų žodžio” 
bendradarbė Fl. Bernotaitė, 
Vyt. Abraitis, Teod. Slapšys 
su žmona, P. Mačiulaitis), lie
tuvių radijo kasdieninės pro
gramos vedėjas J. Valaitis su 
žmona, mokyt. J. A. Krušin- 
skaitė, alumnų klubo sekr. 
Viksvaitė, alumnų klubo ilga
metis pirm., artimas „Ame
rikos” : “
p. K. Garšvienė, degtinės san
delio savininkė p. Kulbokie- 
nė, anglių ir aliejaus bendro
vės savininkas Klasčius, šv. 
Jurgio pašalpinės dr-jos 
pirm. Ambrozaitis, siuvėjų lo- 
kalo pirm. Zaveckas, socialis
tų s-gos centro sekr. J. Bui
vydas, siuvyklų kontrakto- 
riu Šimėnas su žmona, užei
gos vietų savininkai Norvai
šienė, Misiūnas, Laukis, val
gomų daiktų krautuvių savin. 
Šimanskas ir Jakaitis, ap- 
draudos agentas J. Vastjnas.

Malonu buvo pastebėti, kad 
dalyvavo visi nuoširdieji 
draugijų veikėjai-jos, kaip M. 
Brangaitienė, U. Mikulskie-

Brooklyno šv. Jurgio parapijos kalėdinio teatro „Prie Dangaus Vartų” 1941 m. gruodžio 28 d. vaidintojų grupė: 
viršutinėje eilėje — Eugenija Karpiūtė („Ponios Pasiryžusios” rolėje), Ona Vainionytė, Norbertas Kralikauskas, 
Juozas Žemaitis, Adelė Klant, Stella Gadeikytė, Konstancija Raškevičiutė, Rūta Žemaitytė, Ona Drungaitė, St. Ge
ležinis, Jonas Miltenis, Sofija Jankauskaitė (šv. Petro rolėje) ; vidurinėje eilėje — Edward Nunz, Benjaminas Buš- 
kas, Frank Zwolinski, Juozas Šablevičius, Fred Rohde, Stellala Aleksėjūtė, David Kazlow, Harold Kazlow, Jonas Vai
čiūnas, Jonas Jankauskas, Alice Taučkiūtė, Marytė Žerolytė, James Buškas, Jennie Nosalski; žemutinėje eilėje — 
Regina Olender, Robertas Procida, Peter Hamilton, Leonardas Vilimas, Antanas ir Mykolas Varnai, Loretta Nunza, 
Eleanora Žemaitytė.

P. Grigienė, O. Dobrovolskie- 
nė, A. Pažereckienė, EI. Vai- 

‘tekūnienė, K. Galčius, P. Šim
kienė, O. Petrulienė, V. Vit
kus, J. Butkus, P. Montvila, 
J. Gustavičienė, S. Pusvaš- 
kis, V. Žemantauskas, M. 
Varais, J. Skarulienė, O. Si
jevičienė, P. Lukoševičius, M. 
Šertvytiėnė, Ir. Avižonienė, 
S. Cerebiejus, P. Baltrūnienė, 
M. Kučinskas, V. Pūkas, M. 
Skrodenis, O. Laukaitienė, A. 
Juška, S. Kašėtienė, U. Či- 
žauskieriė.

Iš Great Necko buvo gra
žus būrys, kurio priešaky 
nuoširdžioji Rusų šeima, ku
ri, rodos, nepraleido dar nė 
vienos „Amerikos” pramogos. 
Šios vakarienės proga p. 

rėmėjas Ed. Paulonis, pov. ir M. Rusai naujo „A- 
n v>n ttI avi r! n rrl-1 n r* <■» ' • i t < t j j t—i _

PULK. GRINIUS KALBĖS VASARIO 15

Kur Pranciškus, Ten Taika,
trokšti taikos, 

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

„Šv. Pranciškaus Varpelį”, 
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 

laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

„Šv. Pranciškaus Varpelis”
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

„ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO”
pirmas numeris jau pasirodė.

Adresas:

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS
^532 Magnolia St., Pittsburgh, Pa.

merikos” Intertypo Fondui 
paaukojo $5.00.

Ši „Amerikos’ ’ metinė va
karienė buvo tikras pasiseki
mas daugeliu atžvilgiu. Dau
gelio pageidauta sekantį kar
tą ruoštis didesniu 
iš anksto bilietus 
platinti, didelę salę 
drąsiau dirbti ir 1.1.

Dabar lauksime sekančios 
„Amerikos” pramogos —„A- 
merikos” Pavasario Baliaus.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės (vasario 
16) minėjimas šiemet Brook- 
lyne bus vasario 15 d., sek
madienį, 4 vai. popiet, La
bor Lyceum salėje. Minėji
mas rengiamas bendromis 
pajėgomis.

Vasario 16 Minėjimo Ko
mitetas šiuo metu ruošia įdo
mią programą. Svečiu kalbė
toju pakviestas pulkininkas 
Kazys Grinius, kurs jau 
kvietimą priėmė ir vasario 
15 d. tikrai dalyvaus.

Muzikalinei programos da
liai išpildyti bus pakviestos 
įžymios jėgos. Bus ir tautiš
kų šokių. Po programos sma
gus pasilinksminimas — šo
kiai.

Minėjimo pelnas skiria
mas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Įžangos bilietų kai-

na tik viena — 50 centų. Ta 
pati kaina ir šokiams.

MIRĖ A. RAPOLSKIENĖ

Sausio 21 d. Kings County 
ligoninėje mirė Agota Rapol- 
skienė, 50 metų amžiaus, 
gyv. Grand St., Brooklyne.

Velionė staiga susirgo pra
eitos savaitės gale krautu
vėje, bepirkdama maistą. Ji 
buvo tuojau suparaližuota. 
Nugabenta į ligoninę, kur iš
buvo kelias dienas. Buvo uo-1 
Ii Angelų Karalienės parapi
jos veikėja.

Laidojama šeštadienį, sau
sio 24 d., 10 vai. iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios. 
Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. Garšva. x

Liūdinčiai šeimai reiškia
me užuojautos. Velionė buvo 
artima „Amerikos” rėmėja.

mastu, 
pradėti 
paimti,

TAI JIE PLATINO

,,Amerikos” vakarienės
pasisekimas daug priklau
sė jos artimų bičiulių para
mos. Visas jų būrys platino 
bilietus. Štai tų gerųjų pla
tintojų grupė:

Pr. Milašauskas, M. Bran- 
gaitienė, J. Gustavičienė, S. 
Subatienė, V. Daubaras, J. 
Paulauskienė, U. Mikulskie
nė, K. Baltrušaitis, T. Či- 
žauskas, A. Pažereckienė, R. 
židžiūnas, a. a. A. Slivins- 
kienė, O. Sijevičienė, V. Pū
kas, K. Dobrovolskis, M. 
Krašauskienė, O. Civinskie- 
nė, M. šertvytienė, P. Mon
tvila, V. Varais, V. Žeman- 
tauskas, J. Skarulienė,a K. 
Galčius, O. Jackevičiūtė, 
M. Vizbarienė, R. Pankevi- 
čienė.

Nuoširdus ačiū visiems 
platintojams.

Išnuomojami

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Plėšia krautuves —-
Vilniuje paskutiniuoju lai

ku padažnėjo įsilaužymai į 
maisto produktų krautuves. 
Po įsilaužymų į kelias „Mai
sto” bendrovės krautuves, 
nakties metu apiplėštos trys 
„Rūtos” kooperatyvo krau
tuvės. Pavogta pinigai ir di
deli cigarečių, degtinės ir ki
tų prekių kiekiai.

Šaudo šunis
Nuo lapkričio 1 iki 15 d. 

Vilniuje sugauta ir sunaikin 
ta 67 šunys, šunų pasiutimo 
liga paskutiniuoju laiku žy
miai sumažėjusi. Pagal vo
kiečių komisaro įsakymą, 
vininkai, kurie neprižiūri 
vo šunų, baudžiami.

Tik kariška daina
Jau kuris laikas, kaip

per Kauno, nei per Vilniaus 
radijus, programas baigus, 
nebegrojami vokiečių himnai. 
Programa baigiama vokiečių 
karių daina „Nach Osten” 
(Į rytus)

Vienoda kalba
Tauragėje lankėsi Šiaulių 

apygardos vokiečių komisa
ras Gewecke. čia prekyvietės 
aikštėje buvę išrikiuoti 156 
politiniai kaliniai, kurie „so
vietų okupacijos metu buvo 
balševikų suklaidinti ir iš
naudojami nusikalstamiems 
darbams.” Komisaras Ge
wecke pareiškęs, kad nau
josios Europos fiureris” A- 
dolfas Hitleris politiniams 
kaliniams dovanojus laisvę. 
Jie išsiėdėję kalėjime kelis

mėnesius arba buvę laikomi 
policijos pirežiūroje. Toliau 
komisaras kreipdamasis į pa
leistuosius pareiškęs: „Jie 
visuomet turi atsiminti, kad 
vokiečiai atėjo į šią žemę 
kapo lietuvių tautos draugai. 
Kartu su vietine krašto ad
ministracija jie (vokiečiai) 
darys visa, kad kiek galima

greičiau pašalinus karo žalą 
ir pėdsakus.”

Tenka pastebėti, kad pana
šiai kalba visi okupantai, ar 
jie būtų rusai, vokiečiai ar 
japonai.

žaidžia krepšiasviedį
Kaune pasibaigė krepšia- 

svydžio (batketball) rudens 
turnyras. Pirmą vietą lai
mėjo Perkūno komanda, su
rinkusi 14 taškų ir nepralai
mėjusi nei vieno lošimo. Ji į- 
metė 319 ir pralaimėjo 124 
krepšius.

Hockey ant ledo lošime 
tarp LFLS ir Tauro laimė
jo Tauras 5:00. Laimėjusiai 
komandai Kūno Kultūros 
Rūmų direktorius Vokietai
tis įteikė dovaną.

Draugiškas hockey rung
tynės prieš LGSF .laimėjo 
Perkūnas 3:0.

.... Daug bausmių
Vilniuje vėl nubausta visa 

eilė žmonių už nelegalinę 
prekybą maisto produktais 
ir už kainų kėlimą. Bausmės 
siekia tarp 60 ir 100 vokie
čių markių.

Šiomis dienomis Vilniuje 
nubausti 48 asmenys kiek
vienas po 5 vokiečių markes 
už tai, kad atvykę į Vilnių 
arba iš jo išvykę, nesiregis- 
travo policijoje per 24 va
landas, kaip to reikalauja po
licijos įsakymas.

Griauna į
Panevėžyje esąį^

19 senų namų, be .^etii sukaktis, 
tomą nugriauti dar^ur atsargumo... 

j Šiuo metu esą staįiasi kalendorium, 
venamieji namai p Vyčių vajus.
blokinio tipo namai sąmones skelbia 
kams. Kanalizacijoj_____________ ______
esąs plečiamas. d 15 me

Ruoš daržiniai mirė arkivyskupai 
Nuo 1942 m. p^s Matulevičius, tęvi 

niuje rengiamasi Ūon^ vienuolijos a gai 
vidurinę daržiniai?]38’ buy^s y^maus 
sodininkystės no?38, eį?Jls say° - Y 
mokyklą bus pri^Y1^0 Dievą uz visk 
nuoliai ir jaunuolį?3,11, 
iki 22 metų amįj>e paslaptis, kad švente 
žemesniąją žemės ta arkivyskupą Jurgį ii 
kvklą arba tris £1 kardinolų kolegijoj 
klases arba soįičlie Sį tūkstančiai lieti 
mokyklą Fredoje, meldžiasi, kad sulaukt 

' arkiv. Jurgio Bažnyči 
Mokslas truks 2:,ažintų šventųjų eilėse, 

klausius kursą, :Qg sukakties proga p 
vieneriu metų pr^. ■ žodžiai; 
to mokiniai galL , . , ■ • Duok, Dieve, kad sudekvotimus. kurui/. .’ .
-aus sodininkystės kaip ta zvake ant alt gai s sortimnK ste. nuo darbo kaitros 
mnkvstes technikių ■AT .. • es ugnies del Tavęs, mą. Nepasiturintį. 1 , , o Bažnyčios,niams numatyta
stipendiją. merikos respublikų a 

Kaune 285 narų suvažiavime Brazil!
Kaune buvo siaienin8ai veiklai ?T’ 

kiečių nacionalsocit’ta“' Argentina. Pa| 
tijos nariai - V ir Argentinosi atstor 
piliečiai, gyveną Ki‘ sutl.k?s P™“11 rezo1 
conalsocialistų tat kurni pntare visos 
tija Kaune turinti ;esPukkk°s- _
rius Susirinkimą '*■ atsirado nauja khū 
propagandos šefas Valstybių . sen 
paskum von Fritsek!nio komisijos pirmu 
referatą apie Pačh ?Pau 
davinius rytuose." ™“S pasakė astr, 

ių Argentinos prezide
Radijo programų. Argentinos atsto

Poetas Antanas ėrencijoje tuojau už) 
per Kauno radiją sbvo ir atšaukė pritar 
skaitą „600 metų uostai rezoliucijai, 
mino mirties”. Prėl reikėjo prakalti 
charakterizavo Didį! rezoliuciją ruošti, 
gaikštį, kaipo plataJaujas rūpestis tik d 
tybinio m.asto vyra us senatoriaus vieno 
mąjį Lietuvos valdiško sakinio, 
nevengė naujenybių^ kaip svarbu būti 
pijo fanatizmo ir aisnet didelės valst 
bendradarbiauti su tingiems asmenims, 
niškuoju pasauliu. įkalbėti apie mažės 
istoriją ne vien kaltybių pareigūnus 
įkūrė VVilnių, kur, .
bujoti kultūra. Nau;i®U bolševikai, noi 
tuvos sostinėje buv:ar daugiau apsimu 
veikti ir vienuoliaįvo išminties sen 
statyti savo šventyk® kalendorių, bei a 
sto garsas greit pap^\ Neseniai jie tri 
pasaulį mokslais ?a^ sušuko, kad 194 
Vilniaus architektir World Almanach” 
ja apie garbingą p?s New Yorke, Lie 
apie miesto statytoji13 ^?vie^ų $3 
Vilnius greit suliep^adl.nas1’ viailas 
dealais ir skleidė Is ^aiP Pas^e^e, tai 
kultūrą į rvtus. C-Ia™ klto autorltet 
ainiai ne visiškai surr , .,
dėl Gediminas ,/nesiaukit svet: 
plėsti ekspansijos <™‘! Paskaitykit to 
Jiems atrodę, kad lkad“4o"aU.s v 
naudingiausia pritoe,bklt) 45, !r. 262 PJ 
_ ~ j.• ■, Ten aiškiai pasakmas žemes. Gediminu.. , T x •• • i , . .Lietuvą, Latviją ir 1prato Tevvnes lai&rUA . J\ skirtingai būtent v’40 m’ buv0 uzgrc 
’ .. ’ . . ' . 3tų Sąjunga, atsiųsdstiprybėje ir kulto 
regime.

^^10 sausio 1 d. L. V;

Brooklyno Lietuviai CAjlytoja^aidZdZa^a' 
-----------------------gražiai pasisektų.
Tel. EVergreen 8 - neorganizuoto daug 

valandos: Tyčiams dirva laba 
8 —10 ryto
1 — 2 po pietų ... OA
6 — 8 vakare emet sukanka 30 n 

šventadieniais L yygįaį Į
-------------- iu darbų atlikta. St 
Tel. EVergreen 7- ^išlaikyti lietuvių j aui 

V?-LA;^°S: :iniu Katalikybei ir y ryte - , 
1 — 8 vakare rDei.

Penktadieniais uždan^j^Įį^ vajaus proga 
—pasakyti, kad „Vy 

inizacijos laikraštis, 
būti lietuviškesnis.

no numeryje, išsk 
'.okolą, nėra nė \ 
ipsnelio ar korespon 
s lietuviškai. Tikėk 
tai įvyko tik per ps 

Brooklyn, neapsižiūrėjimą.

--^aisvėje esą lenkai pi 
pjausiu sumanymų L<

atstatyti ir dar did< 
arti. Ju kariai kai 
gvbėje frontu. Jų pi 
da visur puikiausia.

„jAes amerikiečiai tur PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasinį . .
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, AiA'S^ Vieningą veiklą, 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRElP^ųetUvai teks gwenti 

kija kaimynystėje,
Brooklyn, 4viams svarbu Pažin

sa-
sa-

nei

Telephone • Residence
EV 7 - 1G70 VI 7 - 2940

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 

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

Išnuomojami penki kamba
riai —naujai pataisyti. Kam
bariai apšildyti šilto oro pe
čiais. Patogios sąlygos.

Kreiptis: 92 Crystal St., 
Broklyn, N. Y.

(East New York sek. Fulton 
i St., traukiniu —išlipti Chest- 
i nut stotyje).

HAvemeyer 8 - 0259
R A L PU K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbinio ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidat

Savininkas
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

495 Grand Street,
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