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----- > L Susivienijimas nuo
VAiį metų iki šių metų pra- 

mirusių narių šeimoms 
Penktadienį timiesiems yra išmokė- 

- - . mil. 92 tūkst. dolerių.
—111 jusiems nariams pašal-

nokėjo 1 mil. 429 tūkst.

TeL EV«^ ŽYDAI VERTINA ARKIVYSK. PARAMĄ

177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

eet, l
.Williamsburgh Bridge Plaza)

40 metų L. K. Susivie- 
,s savo nariams yra iš- 
ęs daugiau pusketvirto 
no dolerių. Tai daug sa- 

g,, juma. Ne vien jos skait- 
) varbios.

** rbus lietuvių katalikų 
atimas. Bet to susipra- 
galėtų ir turėtų būtii 4 - 7142

LDAINIŲ PALOapŠųS elS
GERIAUSIOS RŪŠIES ti bent 25,000 narių. O 

i Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot (fc pusės to. 
ETOS—VAKARIENE Geriąs. F
įmintas namie iš geriausios smefe, 

]---------- - - - -

Juozas Cinkus

ti bent 25,000 narių. O

irbėkime, kas galime ir 
Parengimams priimami užsakymT; ^valome.

?eeĮt n inamam tautiškam Su-
.-.-1--....'-------------------iiime (SLA) šiuo metu

" j karštis. Kuopos bal-
DAIRIUS PO NETĮi už kandidatus į Centro 

_  >ą.
eis, Jaunasis, 
idijo vedėjas.

Sovakinis ir 
s išvyksta ka- 
Viso geriausio

ickas serga li-

zoninėje Pan-nus ten susigrupavi- 
komiteto 5 1bolšer
pasveikti,

— Tumelis
par, salėje ė kandidatė, kurią remia 
gyvenimo 25t įkai ir... „nuosaikiausi”

— Lietuvos
bės paskelta
kaktis. New

pauda eina prieš ilgame 
retorių sandarietį Dr. 
liką. Jo vietoje siūloma

j inkai. Turime naują 
rą frontą.”

Amerikos Žydų Kongreso 
(American Jewish Congress) 
leidžiamas žydų reikalams 
savaitraštis „Congress Week
ly” š. m. vasario 20 dienos 
numeryje įdėjo lietuvių-žydų 
santykius liečiančią žinią, ku
rioje tarp kitko sakoma:

„Dažnai pranešimai iš Da
nijos, Olandijos, Belgijos ir 
net Prancūzijos kalba apie 
įvairius, kartais didvyriškus, 
metodus, kokiais tų šalių 
gyventojai išreiškia solidaru
mą persekiojamiems žydams. 
Nacių spauda ir radijas net 
tiesioginiai nurodė kelis at
sitikimus, kur vietos gyven
tojai reiškė solidarumą per
sekiojamiems Vokietijos žy
dams ir taip pat Lenkijos į 
getus suvarytiems žydams. 
Dabar ateina tiesioginės ži
nios iš Lietuvos Ambasados 
Šveicarijoje, kurios pirmą 
kartą meta žvilgsnį į vietos 
gyventojų ir žydų santykius 
okupuotoje Lietuvoje. Toje 
žinioje sakoma, kad katalikų 
arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas gavo laišką nuo vy
riausio rabino Abraomo D. 
Šapiro, kuriame pastarasis 
išreiškia padėką arkivysku
pui už jo intervenciją pas na
cių komisarą von Renteln

prašant parūpinti maisto žy
dų gyventojams.”

Laikraštis įdėjo tokias sa
vo pastabas: „...Bet kad Ar
kivyskupas — hebrajų kal
bos žinovas, kuris pats Šven
tą Raštą išvertė iš originalo 
į lietuvių kalbą — išdrįstų 
parodyti drąsą užtardamas 
žydus prieš Hitlerio satra
pą, yra ženklas, kad net na
cių okupacijoje lietuviai ir 
žydai palaiko draugiškus 
santykius, kurie buvo susida
rę toje mažoje respublikoje, 
kai ji buvo atstatyta.

„Per 24 metus nuo to, kai 
Lietuva atgavo nepriklauso
mybę, žydai lošė svarbią rolę 
tos šalies politiniam ir eko
nominiam išsivystyme. Ne
žiūrint to, kad antisemitinės 
grupės rodė aktyvumą pas
taraisiais prieškariniais me
tais, Lietuvos žydų visuo
menė buvo saugiausia visoje 
rytų Europoje ir naudojosi 
plačia laisve visuomeniniam 
ir kultūriniam gyvenime. 
Lietuvos žydai rodo didelį lo- 
jolumą tai respublikai, ir Lie
tuvos Piliečių Sąjungoje, ku
ri organizuojama šioje šalyje, 
žydai ir lietuviai yra lygiai 
aktyvūs.”

Jau Anglijoje Karo Fondui 32 Bil. Dolerių
__ I___  *

Londonas. — Kovo 4 d. 
Anglijos vyriausybė pranešė, 
kad į Angliją atvyko „kelioli
ka šimtų” Amerikos karių.

Atvykę Amerikos kariai 
Anglijon anksčiau buvo šiau
rinėje Airijoj.^

Pereitais matais J. A. V. 
papildyta 1,5$1,272 didesni 
prasikaltimai^ Automobilių 
vogimai pasio uino 7 nuošim
čiais. Vagysęfų — sumažė
jo 6 nuošimčiais.

J.A.V. 1941 metais gimimų 
buvo 2,400,000. Padaugėjo 18 
nuošimčių.

KAUTYNES PRIEŠ BOMBANEŠIUS
Washington. — Laivyno 

vadovybė pranešė, kad šios 
savaitės pradžioje mūsų lai
vynas turėjo sėkmingą iš
bandymą prieš japonų bom- 
banešius. Ramiajame vande
nyne japonai puolė kelis A- 
merikos laivus, kurių tarpe 
buvo ir lėktuvų iš vežioto j as. 
Užpuolikai turėjo 18 bomba- 
nešių, kurių tik du paspruko, 
o 16 nušauti ir nugramzdinti 
į Ramiojo Vandenyno gel
mes.

PAJAMŲ MOKESČIAI DIDINAMI

po duetą — Ant žymėta. Vas ievikų valdomame Susi- 
i ir šalta žie- - -—-• ----------- m—
lika solo gro- 
skas. Tai buvo 
viškų dainų ir 
pasirodė sene- 

as — art. Juo- 
s; šis kanklė- 
lamas pridaina- 
gilią ir garbin- 
praeitį, 
(juose ugningą 
ię.
s šokius, pane- 
tės vadovybėje, ■ 
nley, B. T. Apa- 
Zlotkiūtė, E. Mo- 
,. Braun, O. Kur- 
ikomponavo Kar. 
e šokiai padarė 
įmo žiūrėtojams, 
kius garbė pane
lei, kuri seselių 
ų mokykloj Pitts- 
nokė; gi ypatin- 
lelei Felicijai, kad 
"ažius šokius iš 
rvežė.
kas dainavo salo 
neverk, Granadie-
Dzūkų kraštas, 
plojimais buvo 

per penkiolika sy- 
rtoti dainavimą, 
/nes meilė nema
ru, tave berneli la- 
nai sudainavo Iz. 
ovaitės. Sekstetas

Beliukai, Jurge- 
idainavo Lietuva 
redusio dainą. Ar- 
skas ir Pr. Mocė-I 
linavo duetą Kur 
;ybė ir Šėriau žir- 
tiprūs balsai, tai- 
valdomi, jausmin- 
klausytojus. Art. 
ir Iz. Rovaitės

Ii, vienturį” due- 
syto juose sukėlei
;ką smagumą. Šv. 
choras ir publika 
ietuvos himno su- 

užbaigė progra-

Ten 
kad 

užsimoto 1,000 naujų 
pajaus atsirado priešin- 
aukti daviniai.
ievikų valdomas susi- 

į kariuomąi mas pernai smuko na- 
faičiumi. Tai pirmi to- 

i tos organizacijos is-

nėjo Stukora:me ir^ neramu. 
Vasario 16 i • aimanuoj ama, 
jos salėje ta 2°'
prakalbos.

— JandaiiĮ

rūpinusios, 
mergužėlės!

- ūviai pradeda suprasti, 
P. Pa!®i įms n e vieta okiuose

joninėj. Liti nuošė, kurių vadai 
įasi lietuvių tautos ne-

- lis, kurie Amerikai tik 
Pereitą sr ado ištikimybę,

tanas Miete 
skienė.

pasveikti.

kai 
įsakymus iš Maskvos.

- lai Overseas Press Club 
Yorke pagerbė Lietu- 
uatvijos ir Estijos at- 
. Jie pagerbti, kaip bol-

- pavergtų, bet vergijai 
Birutės i duodančių kraštų at-

■| 1 Iškilmingos vakarie- 
Kryžiaus f audinyje buvo įrašyti 
vyks kovo 
dr-jos 8® 
karnai.

StanisloR 
zys Gegnih 
Dėdei Sami

rengia prah

: Tegyvuoja Nepri- 
ma Lietuva!
let to paties klubo iš- 

. e didele pompa sutik- 
Plačian( ^uvos, Latvijos ir Es- 

sužmoštii epriklausomybės 
ko vedat- 
jo program

(1380 B

D
Teleph®
EV 1-1(3

JAVĄ GINA TIK 50,000 KARIŲ
Bandung. — Vasario 28— 

kovo 1 d. naktį japonams 
pavyko iškeldinti apie 85,000 
karių į Javos salą. Iškeldi
nimas kariuomenės įvykdy
tas trijose vietose. Japonai 
neteko kelių transportų, bet 
jiems vis dėlto pasisekė į- 
siveržti į salą. Pasitraukda
mi olandai sunaikino viską, 
kas galėtų būti priešui nau
dinga.

Javos saloje šalia olandų 
karių yra anglų, australie
čių ir amerikiečių karių, 
bet visos jų jėgos nesančios 
didesnės, kaip 50,000 asme

nų. Gynimas Javos salos da
rosi labai sunkus ir reiškia
ma tikrų abejonių, ar bus ga
lima ilgai atsilaikyti.

Iš Londono pranešama, 
kad Jungtinių Tautų, laivyno 
pajėgų Ramiajame vandeny
ne vadas viceadmirolas Hel
frich atsistatydino. Javos sa
lą gynusios laivyno pajėgos 
gerokai palaužtos, kai jos 
mėgino sulaikyti japonų ver
žimąsi. Čia nuskandinti du 
olandų naikintuvai.

Javos gynimas šiuo metu 
labai pasunkėjęs, nes japo
nai jau turį pirmenybę ore.

Washington. — Valstybės 
iždo sekretorius Morgenthau 
pristatė kongresui naują ka
ro metui mokesčių programą. 
Naujas pasiūlymas nurodo 9 
bil. 610 mil. dolerių mokes
čių. Morgenthau pareiškė: 
„Nauji mokesčiai bus sunkūs. 
Karas niekada nėra pigus, 
bet milijoną kartų pigiau lai
mėti, negu prakišti.”

Pasiūlyti papildomi mokes
čiai nepalyginamai didesni, 
nei kada norst anksčiau. Pa
jamų mokesčiai kai kuriose 
klasėse padvigubinami. Ne
vedęs asmuo, gaunąs per 
metus 2,000 dol„ turės mokė
ti 230 dol. mokesčių. Kas tu
rės pajamų lųilijoną dolerių, 
tam bus palikfa tik 100,000 
dol. * ■

RUSAMS SEKASI ŠIAURĖS FRONTE

; su- 
jo atstovas. Ir jam 
Bet ar nuoširdžiai? 
litui įtakingas žurna- 
Sokolsky pareiškė sa
lą nepasitenkinimą to-

šalies karių eilėse 
JOSEF® j jau ne šimtai, bet 

įčiai. Brooklyne tik iš 
rimo parapijos pri- 
a 100 karių, Maspe- 

Redfa&l arti 100, Lawrence, 
per 50, Philadel- 

y. Kazimiero parap.— 
. Chicagoje kai kurios 
os priskaito po šimti-

Mortpjo 
496 Gr^

87-34

etuviai amerikiečiai 
luinos, kad savieji juos

HAč
BSlf 

fot ii, kad „Amerikoje” 
tas Bastūno patari- 

65.20 fiilaukė plataus prita- 
$ inosime, kiek lietuvių 

ovoja už Amerikos

o vienas linksmiau- 
tų Rochestery nuo 
Sarbė panelei Iza-h y 
raitei ir kleb. kun.|! jE- 
ii už parengimą, 
ras geriems lietu-I 
atsilankymą. Kon- !

silankiusių buvo a-h flaį 
asmenų. Pelno liko į Aineį' 
is nusiųsta į Fede- įj P0^
entrą.

Ant. žiemys

ei jos skyriaus susi- 
įvyks pentkadienį, 

27 d. Visi kviečiami

ia.

Čia į

4 spaudoje daug rašo- 
Maskvos spaudimą į 
į, kad Lietuva, Latvi- 
tija būtų pripažintos 
rns. Įžymūs lenkai nu- 
,d Lenkija turi stovėti 

.Irijų valstybių nepri

Jd'KO'tiybę.
.■Sikorskio vyriausybę
;|gai kritikuojanti len-

Maskva. — Pranešimai iš 
Leningrado fronto sako, kad 
rusų kariuomenė Leningrado 
pylinkėje sunaikino vokiečių 
gynimosi linijos 50 vietų, 
Per paskutines dvi dienas 
(kovo 2-3) Leningrado fron
te vokiečiai netekę 2,000 ka
rių, o Kalinino fronte žuvę 
1,400 vokiečių.

Aplink Staraja Russa e- 
santi apsupta 96,000 vokie
čių kariuomenė, kuriai vo
kiečiai nebegalį pristatyti 
papildomos paramos.

Pranešimai iš Berlyno sa
ko, kad rusai daug kur puo
lą, bet jų puolimai atremia
mi. Taip pat iš Berlyno pra
nešama, kad Rusija turi pa
ruošusi milžiniško dydžio 
naujų jėgų kariuomenę, ku
ri pradėsianti puolimo žygį.

Iš Berno pranešama, kad

Mire Aosta
Nairobi. — Šiame Afrikos 

užkampyje kovo 3 d. mirė A- 
ostos kunigaikštis, 43 metų, 
buvęs Etiopijos vicekaralius, 
Italijos karaliaus artimas gi
minaitis. Jis mirė belaisvių 
karininkų stovykloje nuo 
džiovos.

Aostos kunigaikštis pasi
davė anglams pernai gegužės 
mėnesį.

kų spauda pažymi, kad lenkai 
negali tylėti dėl tokios Mas
kvos veiklos.

šio mėnesio vidury Vengrija, 
Rumunija ir Kroatija turės 
duoti didelio kiekio karių da
linius, kuriuos ginklais aprū
pins vokiečiai. Italija turė
sianti duoti 800,000 karių, 
kuriuos ji pati apginkluos.

Turkijoje yra daug nera
mumo, nes vis dar yra gali
mumų, kad vokiečiai gali 
veržtis į Kaukazo aliejaus 
versmes per Turkiją.

Japonai Keliami 
Iš Pakraščiu V

San Francisco. —Amerikos 
pakraščius prie Ramiojo van
denyno nutarta palikti lais
vus nuo japonų svetimšalių ir 
nuo japonų amerikiečių. Vė
liau iš ten bus iškraustomi 
ir vokiečiai ir italai.

Gyventojų iškraustymas 
palies Kalifornijos, Washing 
tono, Oregono ir Arizonos 
valstybes. Visiems japonams 
nepiliečiams ir japonų kilmės 
amerikiečiams leista laisvu 
noru išsikelti iš nurodytų 
vietų iki balandžio 15 d., o 
nuo tos dienos bus privalomas 
iškraustymas. Šis išsikraus
tymo įsakymas palies apie 
100,000 japonų.

Italai ir vokiečiai, kurių 
šeimos nariai yra Amerikos 
kariuomenėje, nebus iškraus
tomi, bet galės būti ir išim
čių.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

Nuskandintas
Naikintuvas

Washington. — Šios savai
tės pradžioje laivyno vadovy
bė pranešė, kad vasario 28 
d. priešo povandeninis laivas 
nuskandino naikintuvą ,,Ja
cob Jones.” Nuskandinimas 
atliktas arti Cape May, N. J.

Iš naikintuvo išsigelbėjo 
tik 11 asmenų, žuvusių skai
čius nepaskelbtas, bet jų ga
lėjo būti apie 130 asmenų.

Morgenthau siūlo didesnius 
mokesčius ir korporacijoms, 
dovanoms, palikimams. Jis 
nurodė, kad iždui pinigai pa
pildomai reikalingi ne tik už 
karo medžiagą apmokėti, bet 
ir kraštui nuo infliacijos ap
saugoti.

Švedai Nespėja 
Statyti

Pagal susitarimus su vo
kiečiais, Švedijos dirbtuvės 
turi statyti Vokietijai atitin
kamą skaičių laivų. Bet šve
dai negali savo pažadų ište
sėti, kadangi vokiečiai nepri
stato laiku reikalingų me
džiagų.

Švedams ir patiems labai 
reikalingi laivai. Nuo karo 
pradžios jie neteko 113 pre-

Kautynėse amerikiečiai ne
teko tik dviejų lėktuvų, ku
rių vieno lakūnas išgelbėtas. 
Leitenantas Edward H. O’
Hare sunaikino 6 japonų 
lėktuvus.

Amerikos laivyno dalis 
plaukė Gilberts salyno aplin
kumoje, kur neseniai japo
nams padaryta stambių nuo
stolių. Ten amerikiečius pa
sitiko japonų lėktuvai. Vie
nas bombanešis bandė atlik
ti saužudystės žygį’, nes jo 
vairuotojas iš aukštybių lei
do lėktuvą tiesiog į lėktuvų 
išvežiotoją, bet priešlėktuvi
nės patrankos šūvis buvo 
toks taiklus, kad bombanešis 
pašautas dar ore, nors ir tik 
100 jardų nuo laivo.

Washington. — Kongresas 
jau priėmė naują karo fon
dui įstatymą, pagal kurį ka
ro reikalams skiriama 32 bili
jonai ir 763 milijonai dolerių.

Iš paskirto fondo bus: 1. 
išlaikoma ir apginkluojama 
3,600,000 karių armija; 2. 
pastatyta 1,476 naujų laivų 
ir 3. suteikta pusšešto bilijo
no dolerių parama sąjungi
ninkams.

Tuo pat laiku, kai priim
tas šis milžiniškas bilijoninių 
sumų paskyrimas, preziden
tas paskelbė apie kariuome
nės pertvarkymą.

Nuo kovo 9 d. sausumos ka
riuomenės štabas suprastina 
mas, padaromas mažesnis. 
Paskirti atskiri viršininkai 
aviacijai, tiekimui ir sausu
mos daliniams. Visos armijos 
vyriausiu vadu palieka štabo 
viršininkas gen. Marshall.

INDIJAI ARTĖJA JAPONŲ PAVOJUS
Japonams pavykus iškel

dinti kariuomenę keliose Ja
vos salos vietose, taip pat 
pasiekus pažangos Burmoje, 
anglai stipriau susirūpino In
dijos saugumu. Iš Javos sa
los atšauktas generolas Ar
chibald Wavell, kuris buvo 
ten vyriausiu bendrų jėgų 
vadu. Olandų Indijos salų gy
nimo vadovybėje dabar olan
dai.

Kada gen. Wavell atšauk
tas į Burmą, tiksliai nežino
ma. Bet jau skelbiama, kad 
gen. Wavell pertvarko ka-

riuomenę ir ruošia Indiją 
tvirtam gynimui.

Iš Londono pranešama, 
kad Indijai greit bus suteik
tos dominijos teisės, tokios 
pat, kokiomis naudojasi Ka
nada, Australija, Naujoji Ze
landija. Kai Indijos žmonėms 
bus užtikrintas didesnis sa
varankiškumas, tikimasi, an
glai bus žymiai saugesni In
dijos gynime.

Burmoje anglams nelengva 
kovoti prieš japonus^ -E9& 
vietiniai gyventojai daug kur 
padeda japonams.

kybinių laivų, kurių tonažas
siekė 310,000 tonų. Tie nuo
stoliai sudaro penktą dalį vi
so Švedijos laivyno.

Didžiausias pasauly elek
trinis skelbimas — Wrigley 
kramtymo gumos — Times 
Square, New Yorko vidury, 
bus nugriautas elektros 
šviesos taupymo sumetimais. 
Šis skelbimas turi 35,000 e- 
lektros lempučių ir 1,084 pė
dų stiklinių vamzdžių.

KORĖJOS ŽMONĖS LAUKIA LAISVĖS
Washington. — Čia tris 

dienas posėdžiavo Korėjos 
gyventojų laisvės kovotojai. 
Korėją japonai užgrobė 1905 
m., o 1910 m. ją prijungė prie 
savo imperijos. Korėjoje yra 
per 21 milijonas gyventojų, 
kurie kenčia japonų vergi
ją. Apie du milijonai korė
jiečių yra išsklaidytų Toli
muose Rytuose.

1919 m. grupė Korėjos pa
triotų paskelbė savo valsty

bei nepriklausomybę. Dauge
lis jų žuvo. Vėliau tie patrio
tai prisiglaudė Kinijoje, kur 
jie turi sudarę savo vyriau
sybę. Kinijos vadas gen. 
Čiang Kaišekas yra paskel
bęs, kad Kinija stovi už lais- 
svą ir nepriklausomą Korė
ją.

Korėjos vyriausybei Kini
joje vadovauja Kim Koo. Jos 
žinioje yra ir maža kariuo
menė.

GEN. Mac ARTHUR SKANDINA LAIVUS
Washington. — Generolo 

MacArthur mažos aviacijos 
jėgos kovo 3 d. puolė japonų 
laivus Subic įlankoje. Lakū
nų taiklios bombos nuskan
dino du didelius japonų lai
vus (10,000 ir 8,000 tonų), 
kelis mažesnius ir apgadino 
keliolika mažų laivų.

Batano pusiausalyje japo
nai šią savaitę nepadarė jo
kios pažangos. Gen. MacAr
thur kariai dargi atstume ja
ponus kelias mylias.

Filipinų salų gyventojai 
mahametonai ir pagonys, 
daugumoje morai, prisiekė 
generolui MacArthur ištiki
mybę ir pasižadėjo kovoti 
prieš japonus iki mirties.

Tokio. — Japonijos pro
vincijų gubernatorių susirin
kime ministeris pirmininkas 
Tojo priminė, kad japonams 
dabartinis karas dar tik pra
džia, kad reikia laukti ir ti
kėtis ilgo karo.

Tojo pareiškė, kad Japoni
ja „kovos tol, kol Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Ang
lija bus paklupdytos.” Jis 
taip pat nurodė, kad japonai 
turės valdyti visas svarbiau
sias Rytų Azijos bazes ir vi
sus Ramiojo vandenyno tur
tus. Japonija ir toliau arti
mai bendradarbiausianti su 
Italija ir Vokietija.

Japonų laikraščiai pilni 
grasinimų Australijos adre
su.

OLANDAI ŪKININKAI PER LETUV\
Kauno dienraštis ,,Į Lais

vę” skelbia tokią žinią, paim
tą iš „Krakauer Zeitung”:

„Į rytus pravažiavo pirma
sis olandų ūkininkų transpor
tas. Šiuos ūkininkus parin
ko Olandijoje „komitetas 
pasiųsti įmonių vedėjus į 
Rytų Europą.” Jais bus ap- 
rūointas kaimų ir buvusių 
kolchozų vadovavimas. Šie 
ūkininkai vietinių gyvento
jų pagalba prisidės prie Ry
tų erdvės ūkinių galimybių 
išplėtimo ir Europos aprūpi
nimo. Pirmajame transporte 
yra 100 vyrų. Netrukus seks 
ir kiti transportai.

Sausio mėnesį į Rytus per
sikels 400 olandų kolonistų. 
Pirmame transporte yra ū-

kininkai nuo 19 iki 53 metų 
amžiaus. Olandai ūkininkai 
turės pirmiau keturias sa
vaites išbūti Litzmannstadto 
(Lodzės) stovykloje ir čia 
paruošti save uždaviniams 
ir supažindinti su naujomis 
priemonėmis. Iš Litzmann
stadto jie išvyks į savo pa
skyrimo vietas Gudijoje ir 
Ukrainoje.”

Ieško latvių, ir estų
„Deutche Zeitung im Ost- 

land” deda žinomo lietuvių 
žurnalisto Vinco Rastenio 
skelbimą, kuriuo jis ieško 
savo pažįstamų latvių ir es
tų žurnalistų. V. Rastenis 
kaipo savo adresą paduoda 
Šiaulių apygardos teismą.

ANGLAI BOMBARDAVO PARYŽIŲ
Kovo 3-4 d. naktį anglų 

lėktuvai bombardavo Pary
žiaus priemiesčius. Daugiau
sia taikinta į Renault ginklų 
dirbtuves, kurios dirba die
ną naktį, gamindamos vokie
čiams tankus, kanuoles ir ki
tokių rūšių ginklus.

Bombardavimas padarė 
daug nuostolių dirbtuvėms, 
bet ir daug žmonių žuvo. Vi
chy vyriausybės pranešimu, 
bombardavimo naktį užmuš
ta per 600 civilių žmonių, a- 
nie 1,000 sužeistų. Pats Pa- 
rvžiaus miestas nenukentėjo, 
tik jo priemiesčiai.

Anglų pranešimu, anglų 
lėktuvai dabar dažniau lan
kys vokiečių kariuomenei 
ginklus gaminančias dirbtu
ves ir jas naikins. Prancūzi- 
ios gyventojai apie tai įspė
ti iš lėktuvų išmėtytais atsi
šaukimais.

Washington. — Kovo 3 d. 
čia pasirašytos kelios sutar

tys su Brazilijos įgaliotais 
atstovais. Pagal susitarimus, 
Brazilija gaus stambios pa
ramos savo kariuomenei ap
ginkluoti, savo gamybai iš
plėsti. Per Eksport-Import 
banką duodama brazilams 
100 milijono dolerių pasko
la.

Brazilijoje bus padidinta 
gumos ir geležies gamyba. A- 
merikos vardu sutartį pasira
šęs einąs valstybės sekreto
riaus pareigas Sumner Welles 
pareiškė, kad naujos sutar
tys yra Brazilijos ir Ameri
kos atsakymas hitlerizmui ir 
kitiems Amerikų laisvių, 
krikščioniškos civilizacijos ir 
pačios žmonijos priešams.

Iš Portugalijos ateina ži
nių, kad Vokietijoje vis vie
nuolynai uždaryti. Senesni 
vienuoliai patalpinti į senelių 
prieglaudas, gi jaunesni pa
skirstyti prie pasauliečių pa
rapijų ir kitur.
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MAŽŲJŲ TAUTŲ ATEITIS

Daugiau ir daugiau žinių gaunama apie Maskvos po
litinę veiklą Londone. Maskvos valdovai per savo atstovus 
ir kitokius tiesioginius ar netiesioginius talkininkus visu 
piestu reikalauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Jie nori, kad 
Stalino niekšiškas 1940 m. birželio 15 d. žygis būtų pripa
žintas teisėtu, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraštai ir 
žmonės būtų atiduoti Rusijos visiškai „malonei”.

Sovietų komisarai ir jų pataikūnai vartoja įvairiausius 
argumentus. Jie mėgina įrodinėti, kad Lietuva, Latvija ir Į 
Estija yra Versalės sutarties nuodėmingas padarinys, kad 
jos negali be Rusijos būti ekonomiškai nepriklausomos, 
kad jos uždaro Rusijai langą į Vakarų Europą, kad jos bū
damos nepriklausomos gali būti pavojumi Rusijai, kad vi
sos trys valstybės 1940 m. vasarą „pasisakiusios” už įstoji- ; 
mą Rusijon ir t.t. ir t.t. ,

Apie šiuos „argumentus” teks vėliau plačiau pasisaky
ti. Šį kartą mums rūpi pažymėti, kad Anglijos įtakinguose y 
sluoksniuose pasigirsta balsų, kurie pataria Maskvos rei- ; 
kalavimus patenkinti. Tokie žmonės, užuot drąsiai sutikę ■ 
pavojus, stengiasi sau ateitį išsipirkti kitais keliais. Jie Į 
nori Lietuvos ir jos seseriškų respublikų gyvu kūnu užmo- 1 
keti Rusijai už tai, kad ji mušasi su Hitleriu. Kas gali būti 
lengvesnio, kaip atsilyginti svetimomis gyvybėmis, sveti
momis žemėmis, milijonais žmonių, kurie lygiai taip ken- ( 
čia, galvoja ir jaučia, kaip kiekvienas padorus žmogus!

Ne tik Anglijoj, bet ir Amerikoje jau pasigirsta vienas ( 
kitas balsas, kad „Sovietai, užimdami Baltijos valstybes, 
Besarabiją ir puldami Suomiją, patys gynėsi nuo numaty- 
to vokiečių užpuolimo.” Vadinasi, Rusijos 1940 m. užpuo- 
likiškumas mėginamas teisinti strateginiais sumetimais. : 
Bet šie „strateginiai” sumetimai, kad ir labai bolševikų ir 
jiems pataikaujančių triūbijami, neturi jokios reikšmės.

Viena, karo pradžioje Stalinui rūpėjo ne gintis nuo nu- ; 
matyto vokiečių užpuolimo, bet nutykojus patogų laikotar
pį užgriūti visą Europą. Juk to reikalauja komunizmo 
programa. Įėjimas į Baltijos valstybes buvo tik pirmas 
žingsnis į pasaulinį komunizmą.

Antra, Lietuvos ir jos šiaurės kaimynių užėmimas 
kaip tik parodo, kad visos šnekos apie strateginę Baltijos 
šalių reikšmę neturi pagrindo. Baltijos užgrobimas nė kiek 
Rusijai nepadėjo atsilaikyti prieš vokiečius.

Tik žvilgterkim į Lietuvos žemėlapį. Tuojau bus aiš
ku, kad Lietuvoje nėra kokių ypatingų gamtos kliūčių, ku
rios sulaikytų priešą. Savo šaliai apginti, dirbtines kliū
tis statyti Rusija turi ne Lietuvoje ar Latvijoje, ne Estijoje 
ar Suomijoje, bet savo plote. Lietuvos ar Suomijos atidavi
mas bolševikams dar neišspręstų klausimo, nes už Suomijos 
dar liktų Švedija ir Norvegija, kurios vieną dieną irgi gali 
pasirodyti reikalingos Maskvos strategijai... Tad ir jas tektų 
atiduoti Rusijai, kad po šio karo ten neatsirastų pavojaus 
židinių Rusijai...

Tokioje aplinkumoje aiškiai kyla klausimas: kokia ma
žųjų tautų ateitis ir už ką kovoja kai kurie Anglijos žmo
nės, kurių tarpe yra artimų vyriausybei? Ar jie pamiršo 
demokratijos laisvės dėsnius? Ką šneka Atlanto Čarteris, 
kurį paskelbė ir pasirašė Roosevelt ir Churchill? Ar jie 
užmiršo, kad Lietuvos ir kitų mažų valstybių žmonėms bol
ševizmas ir nacizmas yra tokie pat baisūs, kaip anglams, 
kurie, John Gunther liudijimu, biaurisi komunizmu, išsky
rus vieną kitą?

Visi tie nusileisti patarią balsai rodo, kad Maskva 
randa žmonių savo užpuolikiškiems darbams pateisinti. Jie 
rodo, kad demokratijų tarpe atsiranda asmenų, kurie 
nori elgtis fašistinėmis priemonėmis ir naikinti mažas tau
tas kaip nieko nereiškiančius daiktus. Jie taip pat rodo, 
kad mažųjų tautų rytojus gali būti labai liūdnas, jei minėti 
naujo „apyzmento” balsai taptų įtakingi.

Bet lietuvių ir kitų mažų tautų gyva viltis Washingto
ne. Prezidentas Roosevelt ne kartą pasisakė aiškiai už 
visų tautų laisvę. Bet ši viltis neturi leisti mums ilsėtis 
visiškoje ramybėje. Turime judėti. Turime stipriau paryš
kinti žinomą tiesą, kad laisvė yra brangi ne tik sau, bet 
ir visiems.

Lietuviai amerikiečiai, kurių vaikų jau dešimtys tūk
stančių Amerikos ir viso laisvojo pasaulio gynėjų eilėse, 
negali būti ir nebus ramūs, kol visos Demokratijos aiš
kiai pasisakys už Lietuvos ir kitų paglemžtų mažų valsty
bių šventą ir nepaliečiamą teisę į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Jei Lietuva bus pavergta, jei Latvija ir Estija 
kęs vergiją, jei Suomija bus apiplėšta, koks gi bus tas lais
vas, geresnis pasaulis, kurio dabar visi siekiame?

WAR NEEDS MONEY!
It will cost money to defeat our 

enemy aggressors. Your govern
ment calls on you to help now.

Buy Defense Bonds or Stamps 
today. Make every pay day Bond 
Day by participating in the Pay
roll Savings Plan.

Bonds cost $18.75 and up. 
Stamps are 10$, 25$ and up.

The help of every individual is 
needed.

Do your part by buying your 
share every pay day.

Dr. J. P. Weisengoff The Catho
lic University of America, Wa
shington, D. C., kad bolševikai 
išvežė jo seserį Olšauskaitę Ber
tienę su vyru. Jis prašo išvež
tuosius gelbėti.

25. Marija Ruseckienė, Kau
nas, Perkūno 7a, prašo pranešti 
R. O. Patzevitz, Freehold, New 
Jersey, kad bolševikai išvežė 
jos dukrelę su šeima: Birutę ir 
Leoną Ramanauskus ir jų 3 vai
kučius. Ji prašo išvežtuosius gel
bėti.

26. Janina Gerulaitytė, Kau
nas, Putvinskio 38, prašo prane
šti Viktorijai Vencius, 499 Grand 
St., Brooklyn, New York, kad 
bolševikai išvežė jos brolį gen. 
Zenoną Gerulaitį ir Juozą Ašmo- 
ną su žmona Veronika ir 2 duk
relėm. Ji prašcr išvežtuosius gel
bėti.

27. Antanas Maliukevičius, 
Kaunas, Aguonų 9, prašo prane
šti Placidai! Dūry, American 
Red Cross, Headquarters, 10th 
Floor, Surgical Dressing De
partment, Philadelphia, Pa., kad 
bolševikai išvežė jo žmoną Bro
nę Maliukevičienę su vaikais, 
Simu ir Antanū, Vaclovą Duric- 
kį su žmona ir vaikais Vytau
tu ir Ritute ir Povilą Ribikaus
ką su žmona Regina. Jis prašo 
išvežtuosius gelbėti.

28. Vladas Akstinas, Kaunas, 
Aušros 53a, prašo pranešti Le
opoldui Grigoniui, 157 Chambers 
St., New York, kad bolševikai 
išvežė Joną Talat-Kelpšą su žmo
na ir vaikais Stasiu ir Kaziu bei 
Janina, Morkų Akstiną su žmo
na Brone ir vaikais Gediminu ir 
Laimute, Vincą Gurevičių-Gi- 
rūną su žmona Salomėja ir vai
kais: Saule ir Jūra, Antaną Gu- 
revičių-Giriūną su žmona Emili
ja ir vaikais: Laimučiu, Ramute 
ir Nijole, Oną Rickevičienę. Jis 
prašo išvežtuosius gelbėti.

29. Vytautas Alantas - Jakše- 
vičius prašo pranešti kun. Prun- 
skiui, kad bolševikai išvežė jo 
žmoną Eleną ir sūnelį Šarūną. 
Jis prašo išvežtuosius gelbėti.

30. J. Krikščiūnas, Kaunas, 
Duonelaičio 9, p<ąšo sužinoti ką 
apie išvežtuosius'Juozą'Rrikščfū- 
ną, Balį Giedrą su žmona Mari
ja Petrauskaite, Vladą Petraus-

ir 2 vai-

PRAŠO PAGALBOS TREMTINIAMS
Gauta aplinkiniais keliais ir 

skelbiama:

9. E. Riautaitė, Kaunas, Vi- 
duno alėja 10a, bt. 4 prašo pra
nešti Kostui Kilkui 111 Marine 
Rd., So. Boston, Mass., kad Riau- 
tai Stasys ir Albina su 3 vaikais 
bolševikų išvežti. Prašo juos su
rasti ir gelbėti.

10. Monika Juodinytė-Kučins- 
kienė, Kaunas, Kapsų 31 b. pra
šo pranešti Walter Szarkei, 46-

nešti prof. Pakštui, Matui Zujui 
ir kun. Milukui, kad išvežtas kal
bininkas Stasys Dabušis, kurį ji 
prašo surasti ir gelbėti. Jis iš
vežtas iš kalėjimo.

13. Vanda Stašeniene, Kaune, 
prašo kun. K. Barauską, Chica
go, Ill. surasti ir gelbėti bolše
vikų išvežtus jos vyrą Julių Sta- 
šenį, sūnus Algirdą ir Vytautą 
bei dukrelę Gražiną.

14 Dumbrienė-Gervaitė prašo 
pranešti Kun. K. Barauskui, 
Chicago, Ill., kad išvežti Antanas 
Rušėnas, Teklė Rušėnienė, Van
da Rušėnaitė, Liucija Rušėnai- 
tė, Gediminas Rušėnas, Jonas 
Kumpauskas su žmona Elžbie
ta ir 2 vaikais ir Jonas Gervė su 
žmona Anele bei Antanas šaka
lys su žmona Emilija, motina ir 
3 sūnais bei 2 dukrelėm. Ji pra
šo išvežtuosius surasti ir juos 
gelbėti.

15. Savitarpinė Pagalba iš Kau
no praneša, kad Grigonio New 
Yorke klaustas Bronius Akelai
tis sveikas su šeima, gyvena Gu
deliuos. Jo duktė Trapikienė bol
ševikų išvežta.

16. Iš Kauno praneša, kad bro-1 ką su žmona Justina 
lių Motuzų, 972 Willoughby Ave. kais ir mokytoją Antaniną Mi- 
Brooklyn, N. Y. klaustas Vy- trulevičienę su dukrele.
tautas Beleckas yra Kaune svei- 31. A. Požėla, Kaunas, Vidūno 
kas ir laikosi gerai. Tėviškėj taip 25, prašo pranešti jo seseriai A. 
pat viskas tvarkoje. žaldokienei, Chicago, Ill., Divi-

17. Stasys Tomonis, Vilnius, sion St. 1908, kad bolševikai iš-
Čiurlionio 21-5 prašo pranešti S. veže jo žmoną Mariją Mikštai- 
Vilimovitz, 10657 Michigan Ave., tę ir brolį at. majorą Edvardą 
Chicago, Ill., kad tas patirtų a- Požėlą. Jis prašo juos surasti ir 
pie bolševikų išvežtuosius Bene- Į gelbėti. L. G. K.
diktą Tomasevičių ir Kristiną 
Daugirdaitę - Tomasevičienę ir 
juos gelbėti.

18. Natalija Breimelienė, Kau
nas, Putvinskio, 26, prašo Maryl Laikraščių žiniomis, Vil- 
Kundrot, Cleveland, Ohio, 5815 niuje krautuvėms esą leista 
Luther Ave., sužinoti apie bol- pardavinėti be leidimų kai 
ševikų išvežtą pulk. Antaną kurias prekes, kaip tai gele- 
Breimelį ir jį gelbėti, ir Kastan- žies dirbinių, indų, kosmeti- 
ciją Rudvalytę - Bobilienę su vy- kos ir t.t. Bet vienam gyven- 
ru ir 2 dukrelėm. tojui leidžiama nusipirkti tik

19. Kazys Mačiulis, Kaunas, vieną bet kokios rūšies pre- 
Ožeškienės 13, prašo pranešti kę. Koks tų prekių trūkumas 
Amer. Raud. Kryžiui, kad bolše- Vilniuje jaučiamas, matyti iš 
vikai išvežė jo žmoną Emiliją to, kad prie krautuvių susi- 
Mačiulienę su dukrele Vida-Mar- renka ilgos pirkėjų eilės. To- 
garita. Jis prašo jas gelbėti. dėl tarnyba užimti žmonės, 

i 20. Adelė Barsienė - Martinė- negalėdami stovinėti eilėse,
naitė, Kaunas, Vidūno 8, prašo neturi galimumo nusipirkti 
pranešti kun. Prunskiui, kad jos Į net šių daiktų, 
sesuo Pulcherija Martinėnaitė- 
Merkienė su vyru Kaziu Merkiu, 
dukrele Nijole bolševikų išvež
ti. Jis prašo juos surasti ir gel
bėti.

21. Elena Ožkinaitė prašo pra
nešti kun. Prunskiui, kad bolše- Į „Amerikos” skaitytojams 
vikai išvežė Augustiną Gricių- būtų labai įdomu žinoti, kiek 
Pivošą, su žmona ir 4 vaikais. Ji ir iš kokios kolonijos lietuvių 
prašo juos gelbėti. tarnauja Dėdės Šamo kariuo-

2.. Teisėjas Antanas Maliuke- menėje. Maloniai prašome vi- 
vičius, Kaunas, Aguonų 9, prašo sus „Amerikos” skaitytojus 
pranešti kun. dr. Končiui, Mt. pranešti „Amerikai” vardus. 
Carmel, Pa., kad jo žmona Bro- pavardes ir adresus tų jau- 

35 So. Washtenau Ave., Chicago, nė su vaikais bolševikų išvežti, nuolių, kurie pašaukti į ka
ili., kad bolševikų išvežti Jonas Jis kun. Bartuškos nurodymu riuomenę. Jų vardai bus skel- 
Juodinis su žmona Adele ir sū- prašo jį jo šeimą gelbėti. biami „Amerikos” skiltyse ir 
num Gediminu bei dukrele Nijo- 23. Celina Milvidienė, Kaunas, užrašai bus laikomi atitinka
te. Prašo išvežtuosius surasti ir Vaižganto 30, prašo pranešti Ja-Į moję knygoje.
juos gelbėti. cob Youtenas, 516 Cedarwood

11. Rašytojas Žukauskas-Vie- Terrace, Rochester, New York, 
nuolis prašo pranešti Dr. Johan- kad jos duktė Janina Tonkunie- 
nai Baltrušaitienei, Pittsburgh, nė su vyru prof. Tonkūnu ir 2 
Pa., kad bolševikai išvežė jo sū- vaikais bolševikų išvežti. Ji pra- 
nų Stasį, kurį jis prašo kaip Į šo juos gelbėti, 
nors surasti ir gelbėti.

12. Sofija Dabušienė prašo pra-1 kas, Telšiai, prašo pranešti Rev.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių iždo departamento pa
kviestas, p. J. Garšva sušau
kė Didžiojo New Yorko lietu
vių veikėjų susirinkimą 
1942 m. vasario 11 d., iždinės 
raštinėje New Yorke. Susirin
kime dalyvavo valdžios trys 
atstovai ir nemažas būrys į- 
vairių pažvalgų lietuvių vei
kėjų.

Iždo departamento atsto
vas p. Bruce Smith platokai 
paaiškino Defense Bondsų 
pirkimo bei platinimo svarbą, 
nušviesdamas taipgi, kaip 
tie bondsai organizuotai pla
tinami tarpe kitų tautų A- 
merikoje. Be kita ko, jis pa
reiškė pageidavimą, kad būtų 
gerai Defense Bondsus pra
dėti organizuotai platinti ir 
tarpe New Yorko lietuvių.

Visiems susirinkusiems pa
sikalbėjus ir pasidalinus min
timis su valdžios atstovais, 
prieita bendros nuomonės su
organizuoti komitetą New 
Yorke Defense Bondsams 
platinti ir kad tas komitetas 
veiktų ne tik New Yorko mie
ste, bet ir visoje New Yorko 
valstybėje kaipo centralinis 
komitetas.

Vasario 18 d., p. J. Garšvos 
patalpose, Brooklyne, įvyko 
vien lietuvių veikėjų susirin
kimas.

Nuosekliai išsikalbėjus, nu
tarta komitetą suorganizuoti, 
kas ir padaryta.

Komiteto oficialus vardas: 
Lithuanian - American Com
mittee for Defense Savings in 
New York State. Buveinė: 
231 Bedford Ave., Brooklyn,

Tikslas
Mūsų šalis yra užpulta ag

resorių. Kol Amerika laimės 
šį karą — kaštuos daug pini
gų, kurių dabar Amerikai la
bai reikia. Mes, kaipo ištikimi 
šio krašto piliečiai ir gyvento 
jai, esame pasiryžę Amerikai 
gelbėti šį karą laimėti. Mes 
taipgi pasiryžę ir platinti De
fense Bondsus New Yorko 
mieste ir visoje New Yorko 
valstybėje.

Veikimo būdai
1) Lithuanian - American 

Committee for Defense Sav
ings pardavinės Defense 
Bondsus Didžiajame New 
Yorke, sudarydamas pardavi
nėjimo punktus didesnėse lie
tuvių įstaigose;

2) Komitetas rūpinsis su
organizuoti bonų pardavinė- 
nėjimo komitetus visose lie
tuvių kolonijose New Yorko 
valstybėse;

3) Šis centralinis komite
tas teiks visokeriopą pagel- 
bą New Yorko valstybės lie
tuvių kolonijoms organizuo
jant komitetus;

4) Komitetas sudarys ati
tinkamus planus platinimui 
bondsų, tikslu ko daugiausia 
jų išparduoti lietuvių draugi
jose, klubuose, nacionalių or
ganizacijų kuopose, parapijo
se, dirbtuvėse ir t.t.

5) Komitetas stengsis 
registruoti visus lietuvių 
nupirktus ir perkamus
nūs, kad sužinotume, kaip 
gausiai Amerikos lietuviai fi-

su- 
jau 
bo-

GRĮŽUSIO tremtinio pasakojimas

24. Kun. Dr. Kazys Olšaus-

Trūksta Prekių

Lietuvių Karių 
Garbes Sąrašas

Adresuokite:
„Amerika”,

222 So. 9 St., 
Brooklyn, N. Y.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir ženklelių?

nansiškai prisideda ArJ 
paremti.

Planai
Šiuo tarpu pilni 

planai neužbaigti. Raj( 
užbaigti— bus paskęs 
šai per lietuvių spauį 
lietuvių radijo program

Šiuo atsišaukiame į 
New Yorko valstybės^ 
draugijas, klubus, p 
susivienijimų kuopas j 
rias įstaigas, kviesdami 
į bendrą darbą. Broliai 
serys, visi imkitėsšion į 
ir organizuokite Defe^ 
nų pardavinėjimo kojį | 
jūsų miestuose ir miest 
se. Jei suorganizavimu i 
komiteto būtų reiį įus

„ūkininko Patarėjas” de
da pasikalbėjimą su grįžusiu 
iš Rusijos lietuviu tremtiniu 
Juozu Vaitkevičium, Pabra
dės valse., Cikelnos kaimo:

„Mus vežė į Leningradą. 
Kokiuose vagonuose vyko 
kelionė, baisu ir papasakoti. 
Pirmas dvi kelionės savaites 
jokio maisto negavome, mai
tinomės tuo, ką buvome iš na
mų įsidėję. Tik vėliau į vago
nus įmesdavo duonos plutga
lių ir paduodavo kažkokio 
nešvaraus vandens sriubos. 
Pasiekus Leningradą, mūsų 
traukinio ešelonas pasuko į I 
Usolskio darbo stovyklą, kur 
visus iš vagonų iškraustė ir 
paleido kas sau, nes, matyti, 
buvo įsitikinę, kad tokioj to
lumoj nieks nežinos, kur jojo 
kraštas. Truputį pabuvus, vėl 
mus surenka ir įsako važiuo
ti į Azerbeidžaną.

„Kelionei į Azerbeidžaną, 
kuri, buvo numatyta, turėjo 
tęstis beveik mėnesį, kiekvie
nam tremtiniui davė po 130 
rbl., be to, 2 kg. duonos savai
tei ir šiek tiek sausos žuvies,

kuri, kaip atrodė, buvo pačios 
prasčiausios rūšies. Tačiau 
tiek buvome išalkę, kad šis 
davinys teikė puotos įspū
džio. Be to.buvome—aprūpint i 
tam tikrais dokumentais, kad 
įrodytumėm, jog tikrai vyks
tame į nurodytą vietą. Ši 
kelionė jau nebuvo tokia kar
ti ir nežmoniška, kaip pir
momis ištrėmimo iš namų 
dienomis.”

Toliau J. Vaitkevičius at
pasakoja. kaip jis pasiekęs 
Maskvą, ir sako: „Maskvoje 
būdamas, nutariau nebevyk- 
dyti „nustatyto plano”, at
seit vykti į Azerbeidžaną, 
pasukau gimtųjų namų link. 
Kelionė teko atlikti pėščio- 
mis. Žinoma, teko įvairiau
sių nuotykių pakelti. Ypač 
baisu ir sunku buvo pereiti 
priešfrontį, kur dar laikėsi 
rusai. Tačiau likimas buvo 
su manimi; frontą pereiti ir 
iš ugnies zonos pasprukti 
pavyko laimingai. Kelionė 
mane labai nuvargino, ta
čiau jaučiuosi, kaip ištrūkęs 
iš pragaro.”

fLegenda)
Wos imperatorius Tibe- 
^snukiaisusirgo.J1SSUZ1' 

bent kokia pagalba,fe 
tės į mūsų centralinįh 
tą, o mes pagelbėsimej 
organizuotumėte komiti 
mūsų pagalbos — nįį j 
truokite mūsų central gydytojas jau 
komitete, kad mes pi įgytas. Pasišaukęs 
žinoti, kiek tokių to ^^Beluaanątarė: 
susiorganizavo New K • ...
valstybėje. ’ įgalėdamas skubiau

Komitetas taipgi pn ^ųkį Judėją. Ten pasakyk 
sas New Yorko valstyl jirotanmi ir draugui rilo- 
ganizacijas ir visus ^todjisprisiųstų man tą 
nius lietuvius, pirkusiu ittfigąjį Rytoją, ku- 
fense Bondsus, praneš 
sų raštinei, kas ir į^dė cieso- 
bonų jau pirko, kad imk Atvykęs pas 
tume susekti, kaip į, — . ~ 
lietuviai prie šio rei 
sideda. Jei, kartais, 
patogu pranešti sau 
— prisiųskite bent sa 
numerį (Serial n 
kiek už boną esate

Kviečiame visus 
Yorko valstybes lit 
didelį ir garbingą 
Kviečiame pagelbėti 
mylimam kraštui lai 
karą.

Komitetas: Juozas 
pirm; Kun. Jonas 
vicepirm.; Ksaveras 
kis, iždin.; Anita R, 
sekr.; R. John J 
sek. pag.

Informacijų Komis

žinoti, kiek tokių h 
susiorganizavo New 
valstybėje.

vald

v

VOKIŠKO TEISMO KAUNE VEIKLA
,Deutsche Zeitung im Ost- 

land” rašo, kad, pirminin
kaujant apygardos teismo pa
tarėjui Dr. Haferkorn, Kau
ne pasėdžiavęs „vokiečių tei
smas”. Buvę teisiami trys 
žmonės, kaip iš pavardžių at
rodo, Lietuvos rusai: ūki
ninkas Mitrofanas Vetlovas, 
darbininkas Savoras Vetlo
vas ir dailydė Grigas Gari- 
<ovas, atsidūrę kaltinamųjų 
suole už neteisėtą 
kymą.

1941 m. saplių 
M. Vetlovą buvę 
šautuvai. Kaltinamasis aiš- 
kinęsis, kad jis tuos šautu
vus radęs ir atsinešęs namo. 
Rugsėjo mėn. jis iš vieno 
šautuvo šovęs į kažkokią mo
terį, kuri jį užpuolusi su kir
viu. Grigas Gabrikovas vė
liau vieną šautuvą pasiėmęs. 
Teisme jis tvirtinęs, norėjęs 
šį šautuvą nuvežti į Kauną 
vienam savo pažįstamam. Pas 
Savorą Vetlovą kratos metu 
buvę surasti du šautuvai, pa
slėpti malkų krūvoje. Kalti-

ginklų lai-

mėn. pas 
surasti 4

įįdgjjrikeliąs ligonius is 
pirtis pataio.
jį dar nežinojo, kad tas

Apgalėdamas skubiau

liav 
jaus 
vau 
toji 
teir 
Jam 
aud 
sug 
jau 
pats

sas New Yorko valstyl juo tarnui ir draugui Pilo-

įgilbut, mane pagydys.

tarė: — Pilote. Ceza- 
įliberijus, tavo viešpats ir 
nogiųrašoir įsako, kad 
įjstajam tą stebuklin- 
j gydytoją, kuris šiame 

ieste gyvena ir vienu žodžiu 
o visus ligonius.

Egirdęsšiuos žodžius Pilo- 
sigando, Juk jis pats tą 

perdavė žydams nu- 
l Jis tarė pasiunti-

tą F 
ziar

vyk 
cez! 
jis 
nan

E
su 
sak

tyt. 
kėi 
ant 
ko 
atv

ląi
-Tas žmogus buvo pikta
is, minios jį sekiojo. Iš- 

patariamas, pasmer- 
jįmiriop.

pasiuntinys su- 
o moterį, vardu Veroni
kai gerai pažino Jėzų. Jis jut

Pil 
Ba 
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zai 
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•Ifoteriška,« Včm.\ 'toJuozas Laučka, J«« !Wnuž^t^V 
Stilsonas Juozas \
Jonas Valaitis. atsakS: •

Organizatyvė Komi Re Jis buv0 Die. 
Benediktas J. Ščegaui lirniano Mokytojas. Pilo- 
pas M. Karvelis, Prai i^ėmė ir pasmerkė mir-

fe verkdama atsakė

maitis, Petras Atfe 
Jonas Ambrozaitis.

Vicepirmininkai: Di -Gilia, kad negaliu savo 
J. Averka, Andrius 
Kun. Norbertas Pa 
Kun. Kazys E. Paule

® dėl to, kad žydai Jo

MIS ir EF
pažymėtinos tokios vii

Du jauni poetai, kini 
no pavardė skambėjci 
Griškėnas, o antrojo! 
vo galima nugirsti, | 
savo eilėraščius. Eilės I 
skambios ir patriotinei 
se nesigirdėjo tų nori.

Apysaka
Parašė

nesigii ucju ių (Tęsinys)
kurių buvome pripratį^^ skambiai riūktelėjusi t

2 Išbėgo, tai išbėgo, bet ne

’namasis sakęsis, apie tuos 
šautuvus nieko nežinojęs. 
Pasak jo, jam šautuvai bu
vę pakišti iš keršto.

Prokuroras Henning pasiū
lęs Savoro Vetlovo bylą iš
skirti ir pakviesti naujus liu
dininkus. Kai dėl kitų kalti
namųjų, tai prokuroras pa
siūlęs Mitrofaną Vetlovą nu
bausti 2 metais kalėjimo, o 
Grigą Gabrikovą — 9 mėne
siais kalėjimo. Prokuroras 
dar pastebėjęs, kad ginklai 
jaunų vyrukų rankose esą pa
vojingi. Gyventojai tuo bū
du esą rimtam pavojuje, nes 

. paskutiniuoju laiku „labai 
dažnai” pasitaikę užmušimų 

( dėl menkų priežasčių.
Teismas nubaudęs Mitr. 

Vetlovą 2 metais, o Gr. Ga
brikovą — 6 mėnesiais ka
lėjimo. Tardymo metu kalė
jime išbūtas laikas įskaity
tas į bausmę. Byla prieš 
Sav. Vetlovą išskirta.

porą metų, kai liet, ® 
stengėsi kuo daugiausk 
juoti” ir dviprasmiški 
stis sunkiu likimu, i 
dien aiškiai, drąsiai» 
jo meilė savo kraštuij 
jai gamtai; dėl Lietui 
eities buvo karštai s| 
ma, kad ,,ugnimi, b| 
ir bočių dvasia , atil 
me savo Tėvynę.”

Iš paskutiniųjų dienų Kau
no radiofono programos

Mo triukšmingas kit 
Sr^iojinias. Rolės pas 
^išgerti pažeminimo ti 
^SMjosatstovas^ 

^bekaišiojo. Sėdė 
griežiąs. Tautgėla l^^ckas staiga prarado 

^skaudus, kad fiziniu s 
h r i ‘era* žinojo, kad Tai 

Minėjo muziejai'Įkaimiečio ir tik kom 
sukaktį poelgis. įkaitęs ;

Per Kauno radiją iau liudijo,
Petraitis ir Vaclovasl^ij^.^Įuotinės rolė 
raška perskaitė kelisl^įfe ^gimas bi
Vaičaičiot kurinius,Šaut, 
vo suvaidintas Petro , _e Tlaut*
ko veikalas „Paukščių I vyi
certas.” Toliau vienas!^ * t“ 

:ojas skaitė paskaitą] 
lietuvių liaudies poeai 
cituodamas Adomo Nl 
čiaus, Lessingo ir Gj 
atsiliepimus ir nurodjj 
Rėzos bei Dionizo 1 
nuopelnus lietuvių R 
dainų rinkime. Kalbiu 
Jurgis Talmantas kalbi?
ma „Kalbos šaltinis 
Vilniaus simfoniniaUf 
certui dirigavo Jerij 
Kačinskas, pianu ski-T 
Špinalskis. Pranešėjas! 
ko j o apie Vytauto 
Muziejaus Kaune 20 
tor i ją. Į

, reikalo atstovą 
Dabai

M ^ias. Jo pa; 
%Č.^.paskubintą ši 
l ® triukšmai 

iškėlė sumanyi 
sugertuves.

^Sužiūrėdamas j 
Nt^kč svečiams. 
J®*
SjCiL* gertuves b 

sužieduotinė p 
k^^mi^persunkušioi 
fcS^.ttuk^esnio n 

pasidžiaugii ^^?eduotinįture’
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Kentėjimas nuvalo sielos 
rūdis.

Nieko pasauliui tiek nerei
kia, kiek meilės ir kantry
bės

Didžiausias atlyginimas už 
gerus darbus yra tas, kad 
tokiam žmogui patikimi dar 
didesni dalykai.

J. čižaitė 

AŠARA

Minčių Žiupsnelis SEIMININKĖM
-------:----------------------------------:---------------------- <g>

ilta ag-1 v . . nlaimės Per *8 
igpini-116^^  ̂
■ikaila- šuw ata*t

. NewYorkovai* ištikimi , .. ., “i
jyvento drau?1^s’. 
merikai bysmemjm,* 
i Mes nas įstaigas, kį 
inti De- i ^ndrą darby

Yorko seryS’ 
r Yorko ir orSanizU(^ 

nų pardavinėju 
jūsų miestuose;

i - se. Jei suorganjj 
merican komiteto b^ 
įse Sav- bent kokia pa& 
Defense tės į mūsų cį
« rim«U!hilklir‘?ES gydytojas

(Legenda)

le New tą, o mes pageli 
pardavi- organizuotumėte 
mėse lie- mūsų pagalbos.

truokite mūšy 8 J
:—komitete. Inu) »‘t

us sunkiai susirgo. Jis suži- 
jo, kad Jeruzalėje gyvenąs 

!, vie- 
žodžiu prikeliąs ligonius iš 
rties patalo.
is dar nežinojo, kad tas

insis su- komitete, kad u sbuk-lingas gydytojas jau 
irdavinė- žinoti, kiek oto nužudytas. Pasišaukęs 
sose lie- susiorganizavo 
w Yorko

iro dvariškį Beluzianą tarė:

— Kaip galėdamas skubiau

1 komite
tą pagel- 
tybės lie- 
rganizuo-

arys ati-

valstybėje.
komitetas tai; vyk į Judėją. Ten pasakyk 

sas New Yorko: Lno farnuį įr draugui Pilo- 
gamzacijas ir i , kad jįs prisiųstų man tą 
mus lietuvius,[į .buklingąjį gydytoją, ku- 
fense Bondsus, į gaj būt, mane pagydys, 
sų rastinei, fe
bonų jau pirko,t Beluzianas išpildė cieso-

Ino tarnui ir draugui Pilo-

dalinimui tume susekti, i Ff įsakymą. Atvykęs pas 
augiausia lietuviai prie šio tare- ~ Pllote; Ceza" 
u draugi sideda. Jei, ta Tiberijus, tavo viešpats ir 
4 V 8 natom nranfšfi nigas, prašo ir įsako, kad onalm or- patogu, pmts s k j
parapijo- 

t.
mgsis su- 
jtuvių jau 
imus bo- 
įme, kaip 
etuviai fi-

liųstum t jam tą stebuklin- 
s šiame 

este gyvena ir vienu žodžiu 
jydo visus ligonius.
'šgirdęs šiuos žodžius Pilo- 
išsigando. Juk jis pats tą 

ogų perdavė žydams nu

- prisiŲskitebe-lųstum 1 Jamtąsti 
numerį (Serial P gydyto^>. kuris

MIMAS
uvo pačios • 

Tačiau .
:ę, kad šis 
)tos įspū- 
. aprūpinti 
entais, kad 
ikrai vyks- 
vietą. Ši

> tokia kar- 
kaip pir-

o iš namų

riek už boną k
Kviečiame i »

Yorko valstybės 
didelį ir gark 
Kviečiame pa?f 
mylimam knk ^iuoti. Jis tarė pasiunti-

Komitetas: h ~ Tas žiogus buvo pikta- 
pirm; KunJC-is’ minios seki°j°- Jš- 
vicepirm.; Ksas Patariamas> pasmer
kia, iždin.; Anij 
sekr.; R. Jote 
sek. pag.

Informaciją

,u jį minop.
Grįždamas pasiuntinys su- 
ko moterį, vardu Veroni- 
kuri gerai pažino Jėzų. Jis

— Moteriške, ar tikrai ir 
iėl žydai nužudė tą stebuk-Juozas Laučh

Stilsonas, ^ąjį gydytoją? 
Jonas Valaitis.

Organizatyvė

evičius at- 
is pasiekęs 
„Maskvoje 

u nebevyk- 
)lano”, at- 
;erbeidžaną, 
namų link, 
kti pėščio- 
o įvairiau- 
elti. Ypač 
□uvo pereiti 
dar laikėsi 

rimas buvo 
:ą pereiti ir 

pasprukti 
,i. Kelionė 
irgino, ta- 
aip ištrūkęs

Moteris verkdama atsakė: 
— Deja, pone. Jis buvo Die- 

' Benediktas L j ir mano Mokytojas. Pilo
nas M. Kandi 
maitis, Pete 
Jonas Ambros." cente.

Vicepirminiik — Gaila, kad negaliu savo 
J. Averka, Ar: - 
Kun. Norberte 
Kun. Kazys K

Jį suėmė ir pasmerkė mir- 
rien dėl to, kad žydai Jo

valdovo įsakymo išpildyti — 
nuliūdęs tarė Beliuzianas.

Veronikai pagailo jo.
— Kai mano Mokytojas ke

liavo po visą kraštą, aš ilgė
jaus Jo. Norėjau turėti jo at
vaizdą. Nešiau audeklą tapy
tojui ir sutikau Jį. Jis pasi
teiravo kur einu. Išpažinau 
Jam teisybę. Viešpats paėmė 
audeklą ir po kelių minučių 
sugrąžino man jį. Ten buvo 
jau Jo veidas. Jei tavo vieš
pats pažvelgs į jį, išgis.

— Moteriškė, parduok man 
tą paveikslą! — sušuko Belu- 
zianas — duosiu kiek norėsi.

— Parduoti negaliu, tačiau 
vyksiu kartu su tavim pas 
cezarį — tarė Veronika, — 
jis pažvelgs, sugrįšiu atgal į 
namus.

Beluzianas sugrįžo į Romą 
su Veronika. Jis viską papa
sakojo Tiberijui.

— Jėzus, kurį norėjai ma
tyti, miręs. Pilotas jį pasmer
kė nekaltai ir žydai prikalė Jį 
ant kryžiaus. Su manim atvy
ko moteris, kuri turi Jėzaus 
atvaizdą.

Cezaris pažvelgė į paveiks
lą ir išgijo.

Jis įsakė suimti Pontijaus 
Pilotą ir pristatyti į Romą. 
Baisiai įpykęs jis pasišaukė 
jį pas savę. Pilotas turėjo Jė
zaus apsiaustą. Eidamas pas 
imperatorių, jis apsisiautė 
juo. Vos tik cezaris pažvelgė 
i Pilotą, jo pyktis atslūgo ir 
jis meiliai pasisveikino. Pilo
tui išėjus, Tiberijus vėl užsi
degė pykčiu. Vėl pašaukė 
Pilotą, norėdamas pasakyti, 
kad jis esąs nevertas gyven
ti. Pilotui sugrįžus, impera
toriaus pyktis vėl atslūgo. 
Stebėjos Tiberijus, stebėjos 
dvariškiai. Vienas jų (jau 
krikščionis) patarė Tiberijui

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

EIKLA

pažymėtinos ii
Du jaunipof. 

no pavardė š 
Griškėnas, o t 
vo galima dę 
savo eilėrašfe 
skambios ir pf 
se nesigirdėjo ugenija, skambiai riūktelėjusi tėvui į kuprą, išbė- 
kurių buvome [ 
porą metų, h 
stengėsi kuo di > 
juoti” ir dvųf‘ arp svečių kilo triukšmingas klegesys, 
stis sunkiu 
dien aiškiai, O’fįckui teko išgerti pažeminimo taurė. Nepakenčia- 
jo meilė savo

(Tęsinys)

š kambario.
Aha! Išbėgo, tai išbėgo, bet neužginčijo!—trium- 
Tautgėla.

Jau nebe
manų kandžiojimas. Rolės pasikeitė. Dabar jau

Kaip nekaltybė, kaip deimantas meno, 
Tylom ji sužibo ant veido jaunystės; 
Ją siuntė dejonė aplankyti žemę, 
Kad skausmas pasauly pergreit nenuvystų.
Kad ir nerimu spindi, kad ir sielvartu tviska, 
Kad ir pasislėpęs sopulys gyvena, 
O ašara! kas per šventumas tavyje, 
Kaip nekaltybė, kaip deimantas meno.
Tai ne kruša nukrito vidurnakčio salve, 
Ir ne rasa ant pavasario žiedų.
Tai ašara gimė ant pasaulio veido
Iš skausmo, dejonių, sielvarto, vargų...
Bet kam? O kam ji kaip vandens lašelis, 
Kaip drėgmės lašelis žemėn nusileido? 
Gyvenimas klūpo kaip rudens šešėlis, 
Ir vėl ašara gimė ant pasaulio veido.
Kaip nekaltybė, kaip deimantas meno, 
Tylom ji sužibo ant veido jaunystės; 
Ją siuntė dejonė aplankyti žemę^ 
Kad skausmas pasauly pergreit nenuvystų!...

REIKALINGOS SLAUGES
Šiuo metu Amerikaį labai 

reikalingos gailestingos se
serys — slaugės. Tik krašto 
apsaugos reikalams bus pa
naudota apie 50 tūkstančių 
slaugių.

liepti nusiimti Pilotui apsiau
stą. Imperatorius patarimo 
paklausė. Vos tik Pilotas nu
simetė apsiaustą, imperato
rius užsidegė pykčiu ir įsakė 
Pilotą suimti.

Po kelių dienų Pilotas bu
vo pasmerktas mirti. Tai 
sužinojęs Pilotas pasipiovė 
savo durklu. Tuoj apie tai 
pranešta Tiberijui:

— Įvyko sprendimas. Jis 
mirė negarbinga mirtimi, nes 
pats nusižudė.

PriePiloto kūno buvo priri
štas didelis akmuo ir taip jis 
buvo nuskandintas Tiberyje.

Esant dideliam pareikala
vimui, norinčioms studijuoti 
bus teikiamos lengvatos, kaip 
įstojant į mokyklą, taip ir 
studijuojant. Iki šiol studijų 
laikas tęsdavosi pilnus trejus 
metus. Dabar manoma šis lai
kas sutrumpinti. Priimamos 
moterys - merginos, neište
kėjusios, nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus, kitur — iki 30 me
tų.

Slaugių mokyklų visoje A- 
merikoje yra didelis pasirin- 
kimas-<Ąpie įvairias slaugių 
mokykfas galima sužinoti 
1790 Broadway, New York,

Toms januolėms, kurios y- 
ra baigusios aukštesniąją mo
kyklą ir turi palinkimą tai 
profesijai, dabar yra geriau
sia proga studijuoti. Lengva
tos teikiamos, pareikalavi
mas didelis ne tik ligoninėse,

Kodėl ne visų rašytojų 
raštai yra skaitytojams su
prantami? Dėlto, kad rašy
tojas išreiškia savo mintį, o 
skaitytojas nuo jos išreiški
mo prieina prie minties.

Speroni

Dėkingumas — daugeliui 
yra tik žodis randamas žo
dyne, tik ne širdyje.

Balzakas

Atminties menas yra dė
mesio menas. Dr. Johnson

Įrodymas
— Kaip atskirti vedusius 

vyrus nuo nevedusių ? — 
klausė Onutė.

— Labai paprastai. Neve
dęs vyras neturi guzikų 
marškiniuose. O vedęs vy
ras ne tik guzikų, bet ir 
marškinių neturi, — atsakė 
kaimynė.

To pat klausė
— Tėveli, tu pamylėsi 

Antaną, jis labai geras žmo
gus, — tarė duktė.

--- Ar jis daug pinigų 
turi? — paklausė tėvas.

— O, tėveli, jūs visi vy
rai vienodi. Antanas ir apie 
tave klausė to paties.

bet kariuomenės dalyse, ap
sigynimo darbuose, civilinės 
apsaugos reikaluose.

Statistikos rodo, kad 
slaugės daug greičiau išteka 
negu kurios kitos profesijos 
moterys. Ši profesija mote
rims teikia labai daug ži
nių, praktikos, pasiruošimo 
tinkamai suteikti pagalbą, 
esant reikalui, savo šeimos 
nariams, įvesti higienišką 
tvarką savo namuose.

Žuvis
Gavėnios metu sveikiausias 

maistas yra žuvis. Šiais lai
kais nereikalinga gyventi ar
ti vandens, kad galėtum gauti 
šviežios žuvies. Nors daugu
moje mes gauname užšaldy
tas žuvis, tačiau jų paruošimo 
būdas yra taip puikiai išvy
stytas, kad maistingosios da
lys lieka nesunaikintos.

Seniau kol šeimininkė pa
ruošdavo žuvį kepimui, tu
rėdavo praleisti daug laiko. 
Dabar įvairias žuvis galima 
pirkti puikiai išvalytas, tin
kamai supiaustytas, net vi
siškai paruoštas kepimui.

Žuvis reikia kepti ar virti 
su atsargumu, atidžiai, nes 
ji greit nustoja savo gero 
skonio, trapumo, jei nebus 
atsargiai, tinkamai paruoš
ta.

Kepta žuvis
2 šaukštai sviesto, 2 šaukš

tai miltų, 1 šaukštukas drus
kos, 1 puodukas pieno, 1 
puodukas tarkuoto ameriko
niško sūrio, IV2 svaro žu
vies, pipirų pagal skonį.

Ištepti sviestu kepamą in
dą. Sudėti druska ir pipirais 
apibarstytą žuvį. Kitame in
de, virš verdančio vandens, 
ištarpinti sviestas, įmaišyti 
miltai, druska, pipirai ir pa
galiau pienas. Maišyti. Pra
dėjus tirštėti supilti tarkuotą 
sūrį ir tuo mišiniu užpilti žu
vis. Kepti pečiuje 25 min.

Duoti į stalą karštą — su 
virtais ryžiais, morkomis ar
ba žalių kopūstų salota.

Pečiuje kepta žuvis ar mė
sa yra sveikesnė, negu kep
ta ant ugnies, skauradoje.

Visos sūrių vandenų žuvis 
turi labai svarbių maistingų 
dalių, reikalingų žmogaus or
ganizmui.

Plaunant rankas svečiuose, 
restorane bei namuose, patar
tina nusiėmus žiedą ar žie
dus suverti ant špilkos išim
tos iš plaukų ir vėl įsegti į 
plaukus. Tokiu būdų žiedai 
neužsimiršta.

Keptos Bulves
% puoduko vandens; 2 sva

rai bulvių; IV2 šaukštuko 
druskos; 1 smulkiai supiaus- 
tytas svogūnas; % puoduko 
aliejaus; V2 puoduko tarkuo
to amerikoniško sūrio; drus
kos, pipirų pagal skonį.

Supilti vandenį' į kepamą 
skardą. Sudėti nuluptas ir į 
keturias (ar smulkiau) dalis 
supiaustytas bulves, druską, 
pipirus,, svogūnus. Išmaišyti. 
Užpilti aliejaus, apibarsty
ti sūriu ir kepti pečiuje. 
Taip iškeptos bulvės galima 
valgyti kaip atskiras patie
kalas; prie mėsos; prie žu
vies; prie kitų daržovių.

MOZURĖLIS
Pusė svaro nesūdyto svie

sto,
1 svaras miltų,
1 svaras cukraus,
8 kiaušiniai,
2 šaukštukai vanilos, 
tarkuota citrinos žievė.
Su dviem šaukštais cuk

raus sviestą ištrinti į grie
tinę, vadinas, kol pabals. 
Kiaušinius gerai išplakti. 
Vanilą ir citrinos žievę su
maišyti su kiaušiniais. Te
šlą gaminti štai kaip: į iš
trintą sviestą dėti šaukštas 
cukraus ir gerai ištrinti; 
dėti šaukštas išplaktų—vėl 
gerai ištrinti; dėti šaukštas 
miltų ir vėl trintiy - 
šaukštą vis į vieną pusę. 
Taip daryti kol visas cuk
rus, kiaušiniai ir miltai, po 
šaukštą, bus sutrinti į vie
ną masę. Skardą iškloti po
pieriumi, ištepti gerai svie
stu ir kepti. Iškepus viršus 
papuošti kokiu nors kremu, 
liukru ir vaisiais.

j, apie tuos 
■ nežinojęs, 
šautuvai bu- 
'što.
mning pasiū- 
lovo bylą iš- 
ti naujus liu- 
M kitų kalti- 
ikuroras pa- 
. Vetlovą nu- 
; kalėjimo, o 
ą — 9 mėne- 

Prokuroras 
kad ginklai 

nkose esą pa- 
ojai tuo bū- 
pavojuje, nes 
laiku „labai 
kę užmušimų 
asčių.
baudęs Mitr. 
lis, o Gr. Ga- 
mėnesiais ka- 
10 metu kalė- 
dkas įskaity-

Byla prieš 
sskirta.

■ _ "■ gi karti taurė. Lenkijos atstovas jautėsi sunaikintas, 
iai samtai’ baltojo erelio nebekaišiojo. Sėdėjo visas išbalęs ir 
eities buvo' k' ^k^io dantimis griežiąs. Tautgėla gerai savo smū- 

, , „ Ligalvojo. Bezickas staiga prarado kalbą. Smūgis iš 
Kaa „W- & fcuv0 si<aucĮUS) ka(j fiziniu skausmu nusmelkė 

jo galvą. Jis gerai žinojo, kad Tautgėla neleistų sa- 
ukters už kaimiečio ir tik komediją vaidina, bet 

•j S įlaužė Eugenijos poelgis. Įkaitęs jos veidas ir visi 
ugi judesiai perdaug jau liudijo, kad ji jaučiasi 

, inga Andriaus sužieduotinės rolėje. Tas jos sumi- 
is, tas džiūgaujantis išbėgimas buvo geriausias at
omas į tėvo vaidinamą komediją. Bezickas buvo į- 

Ne Tautgėlos žodžiai, bet 
enijos poelgis jį parbloškė. Į vyrų pasityčiojimus 
tik nusispiauti. Ne tas dalykas per širdį jam nu-
e.
ebematąs daugiau reikalo atstovauti lenkų tautai, 
ckas pakoręs galvą tylėjo. Dabar visas pasaulis

ma, 
ir bočių fe
me savo Tėvįl

Minėjo

Per Kauno 
Petraitis k 
raška persfe »s tų dalykų žinovas. 
Vaičaičio kflk 
vo suvaidintai 
ko veikalas .3 
certas." Toli*1 
tojas skaitė'- - . .r t vi liani buvo beprasmingai tuscias. Jo pajautimai tarsi at- 
lietuvių U u tl-t n,loxzo cnrdain nncknhinfa širdies nlakima ir 
cituodamas y ęgmingą svečių ūžesį. Gi triukšmas kilo didelis. At- 
čiaus, Lessfe j0 drąsuolių, kurie iškėlė sumanymą padaryti An- 
atsiliepimus^ 
Rėzos bei^ 
nuopelnus $ 
dainų rinkim

>, tik ausys girdėjo paskubintą širdies plakimą ir
—_ J  ___ _ — - _ - 4- 1 -X 1 1 /-i 1 z-J iA 4- —

us su Eugenija sugertuves, 
iutgėla, viena akimi žiūrėdamas į nublankusį Be- 
į, kita ryškiai pamerkė svečiams. Jo veide žaidė 
nfuojanti šypsena.

JurgisTalm^ į Gerbiamieji! Iškelti sugertuves būtų pats tinka
ma Kalbos^ Mas dalykas, bet sužieduotinė pabėgo. Tamstos 
Vilniaus $ antate’ kad Jai būtų persunkti šiose iškilmėse da- 

Uti. Tad palauksim tinkamesnio momento. Dabar 
į sau viena savo laime pasidžiaugia. Juk tai tikra 
ė tokį didvyrišką sužieduotinį turėti, ar ne, ponai? 
įbar jau Bezickui pamerkė, bet tas, nuleidęs 
I nieko nematė.

ma „Kalbos

jų dienų Kau- 
programos

certui din? 
Kačinskas, P 
ŠpinalskisT 
kojo apie M 
Muziejaus ?i 
toriją. j

—Valio! Valio! Valio! — pasigirdo iš visų pusių.
Visi sužiuro į Andrių. Jam verčiau būtų buvę girdėti 

granatų sprogimą, negu visą šį triukšmą. Visas parau
do ir nežinojo kur dėtis, nei Ką sakyti. O čia iš visų 
pusių reikalavimai, kad pasakytų kalbą. Kas jam saky
ti? Puikiai žinojo, kad Tautgėla tik juokauja, bet, ant
ra vertus, negalėjo nepastebėti, kad Eugenija visa su
žibo vien tik priminus, kad gali būti jo sužieduotine. 
Nežinojo, ar čia laimė, ar kas, tik jautė, kad jam kaž
kas kvapą užėmė. Atsistojo kalbėti ir tarsi kas jam bur
ną užrišo.

— Ger... ger... gerbiamieji...
Toliau nė žodelio. Šiaip jau gan iškalbus, Andrius pa

sijuto kaip pirmosios klasės mokinys, pastatytas prieš 
eilę nukabintų medaliais kažkokių nepažįstamų inspek
torių ii' direktorių. Niekad savo gyvenime nebuvo taip 
nudžiugęs ,kai staiga pamatė keletą netikėtai įėjusių 
į kambarį karininkų, kurių tarpe tuoj pažino Apyse
nį ir Galčių. Tai tarsi seniai laukiama paspirtis nely
gioj atkaklioj kovoj.

Visi sužiuro į nekviestus svečius. Tautgėla kiek su
mišo, bet pastebėjęs, kad jie lietuviškai apsitaisę, tuo
jau susigriebė pasveikinti.

— Prašom, prašom. Su kuo turiu garbės?
Visados kuklus, Apysenis šiuo kartu atrėžė griežtą 

kareivišką saliutą ir skardžiu balsu prabilo:
— Eu lietuvių pulko vadas. Pavardė nesvarbu. Atsi

prašau už nekviestą atsilankymą, bet reikalas toks 
svarbus, kad atleisite už neišlaikymą ceremonijų. Vy
rai! Lenkų armija žygiuoja į Kauną. Vyriausio vado 
įsakymas visoms dalims skubotai rinktis į nuskirtą 
vietą. Žygiuojam!

Ta žinia lyg perkūno trenksmu persmelkė visus. An
drius staiga atgavo kalbą.

— Prie ginklų! J kovą! — užgriovė visu balsu.
Visi sujudo. Užmiršo vaišes ir linksmybę. Puota 

baigta. Tėvynė reikia vaduoti.
XXXII.

Giedraičiai
Lenkų armijos liūtas, bolševikų nugalėtojas, Varšu

vos didvyris generolas Želigovskis galvotrūkčiais bėgo 
iš Giedraičių. Kas atsitiko? Viskas, rodos, buvo priruo
šta lenkų laimėjimui. Vilnius smurtu užimtas, šarvuo
tas lietuvių traukinys „Gediminas” nuo Lentvaravo 
atkirstas, žygis per Ukmergę į Kauną geniališkai su
galvotas — viskas atrodė kaip iškilmingas militarinis 
paradas. Lietuviai, tiesa, mušasi atkakliai. Jau nuo 
pusantrų metų lenkams tenka su jais kovoti ir gerai 
įsitikinti, kad juose pasireiškia kažkoks ypatingas ryž
tingumas, kartais pereinąs tiesiog į neįmanomai įsiutu
sią drąsą. Bet jie negausūs ,prastai organizuoti ir dar

prasčiau apginkluoti. Dviem Želigovskio divizijoms jie 
negalės rimtai pasipriešinti.

Bet štai nežinia iš kur išlindo lietuviškas kumštis ir iš 
peties sudavė lenkams galingą smūgį. Į tą smūgį lietu
viai įdėjo viską, kas jų širdyje buvo prisirinkę: pa
giežą, kerštą, pasiryžimą atsilyginti už Vilnių. Be to, 
smūgis buvo tiek nelauktas, kad Želigovskiui pasiro
dė, ar jis kartais nesapnuoja. Būna tokių realistiškų 
sapnų. Bet šis buvo perdaug jau realistiškas — teko 
bėgti ne vaizduotės sparnais, bet savo žirgo kojomis.

Sapno įspūdis išsiblaškė ties Giedraičiais. Sumuštas 
• pas Širvintus, Želigovskis pasiryžo dar sykį išmėginti 
laimę ir atpirkti suterštą kario garbę ir sustojo pas 
Giedraičius. Koks jo ten pasiryžimas bebūtų buvęs, bet 
mūsiškis Žukauskas irgi turėjo pasiryžimą—pasiryži
mą vanago pribaigti sužalotą vištą. Įvyko antrasai su
sirėmimas, po kurio Želigovskis griežtai pasuko atgal, 
bet jau nevisai Vilniaus linkme, nes tiesioginį kelią į 
Vilnių lietuviai jam atkirto. Sutriuškinta lenkų kariuo
menė jau nebebando trečią kartą su lietuviais susirem
ti. Bėgo atgal, jau nebetekusi vilties Vilnių išlaikyti. 
Varšuvos vyriausybė nusigando. Želigovskio armija ko
voti nebegali. Apie paspirtį nebuvo pagalvota, nes bu
vo manyta, kad dviejų Želigovskio divizijų daugiau ne
gu užteks Lietuvai užkariauti. Išėjo kitaip. Lietuviai 
staiga iškilo į kažkokius nenugalimus milžinus, gi len
kai virto nykštukais. Mažiau kaip dešimts jų prieš vi£- 
ną lietuvį neišdrįso kovoti. Nebuvo abejonės, kad da
bar lietuviai jau tikrai Vilnių atsiims.

Varšuva puolė Europai į kojas. Jie maldavo: susimil
dami sulaikykit tuos žiaurius mušeikas, kurie nemoka 
ponų pagerbti. Jie esą bolševikų talkininkai. Pasiims 
Vilnių ir lenkams iš naujo teks su jais kovoti. Kils nau
jas karas.

Europos valstybės lenkų paklausė ir įsakė lietuviams 
ties Vilnium susilaikyti. Kiek nusivylimo! Jau, jau tik 
ranka pasiekti ir — nevalia. Bet—su Europos balsu 
reikia skaitytis. Lietuviai paklausė. Kas apsiims apra
šyti jų jausmus?

Vienintelis susiraminimas — kad mušė lenkus iš šir
dies. Kovojo kaip liūtai. Pasiryžimas nugalėti elektros 
srove palietė visų karių mintis, persmelkė jų kūnus. 
Tą jų ryžtumą pajuto ir lenkai, tiesiog iš akių jį išskai
tė. Lietuvių žvilgis žėrė paniką į lenkų eiles, o panika 
tarsi koks žavingas hipnozas paliečia bailesniųjų širdis 
žaibo greitumu. Tas įvyko ties Giedraičiais. Antrasai 
lietuvių smūgis buvp. dar smarkesnis už pirmąjį. Devy
ni pėstininkų pulkai — Gedimino, Algirdo, Vytauto, 
Mindaugo, Kęstučio, Butegeidžio, Margio, Vaidoto, Vy
tenio—žudynėms nešini, veržėsi į lenkų eiles, tarsi ga
lingai įsisiūbavęs viesulas. Daužė jų sparnus, replėmis 
gnybo vidurį, o gusarai su ulonais užbaigė kruviną dra
mą. Organizuotas lenkų pasipriešinimas susmuko į porą

valandų. Viena kita dalis dar pripuolamai gynėsi, bet 
visa masė jau sulūžo ir skubotai pradėjo trauktis. Pat
sai Želigovskis vos spėjo pasprukti ir bėgo kur žirgas 
neša.

Apysenio savanorių pulkas suvaidino ties Giedraičiais 
reikšmingą rolę. Jame jau buvo arti keturių šimtų ka
rių, gan stambi tais laikais pajėga. Jis savo įsakymą 
pulti kairįjį sparną, kad atkirstų jiems kelią į Vilnių. 
Apyseniečiai šoko į ataką su tokiu trenksmu, kad iš 
to šono ir prasidėjo lenkų panika. Patį kraštutinį spar
ną sudarė Galčiaus ir Andriaus kuopos.

— Nėra pasigailėjimo tiems smurtininkams!—šuk
telėjo Galčius.

Andrius tik galva linktelėjo. Šūkauti kovoje jis ne
mėgo. Jautėsi kaip pas Soldau, kur vienų vienas puolė 
visą vokiečių būrį. Bet čia daug lengviau. Iš pradžių 
lenkai buvo gerai susirikiavę ir ėmė smarkiai šaudyti, 
bet, pamatę ryžtingai žygiuojančius ir taikiai šaudan
čius lietuvius, jie pradėjo lyg dvejoti. Šen ir ten jų eilėse 
pasireiškė kažkoks įtartinas judesys. Andrius pasku
bino ataką ir įsakė pulti su durklais. Galčius tam pil
nai pritarė.

— Pirmyn! — garsiai riktelėjo ir išsitraukė kąrdą.
Stambūs lietuviai kariai, palenkę durtuvus, skubotai 

šoko pirmyn. Net jų rankos drebėjo—kad tik greičiau. 
Kovoti durklais, ypač dar su lietuviais, nemėgiama pra
moga. Jų rikiuotė pradėjo krikti ir staiga atsigręžė 
užnugariu. Viens kits atsisukęs paleido šūvį, tarsi at
sisveikindamas, bet šiaip visa masė nesulaikomai pasi
leido bėgti. Įvyko lenktynės: ar lenkai greičiau pabėgs, 
ar lietuviai jiems kelią atkirs? Andrius, kaipo karinin
kas, neapsunkintas šautuvu, tik turįs rankose kardą 
ir revolverį, bėgo greičiau už kitus. Jis pasileido užuo
lanka užbėgti lenkams už akių. Be reikalo nešaudė, nes 
taupė šovinius artimesniam susirėmimui. Gerai padarė, 
nes staiga jis pats atsirado dideliame pavojuje. Iš tolo^^ 
pasirodė lenkų raitelių pulkas, kurs, šiaip taip prasiver- 'V 
žęs pro bėgančius savo pėstininkus, užatakavo išsisklai
džiusią lietuvių grandinę.

Pamatęs pavojų, Andrius riktelėjo saviškiams, kad 
rikiuotus! raitelių atakai atremti. Bet jis buvo jau per- 
toli, ir komandos žodžiais paskendo kautynių triukš
me. Dabar tik pastebėjo savo klaidą, kad perdaug nu
žygiavo pirmyn ir atsiskyrė nuo savo kuopos. Tačiau jį 
pavadavo Galčius. Gerai įgudęs kautynių vadovybėje 
ir palaikąs savo kuopoje tvirtą drausmę, Galčius aki
mirksniu suprato, kas reik daryti.

— Gult ant žemės ir ruoštis kavalerijos atakai! Šau
dyt į arklius ir taikyt gerai! — suriko griausmingu bal
su.

(Bus daugiau)
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ŠAMO TARNYBOJE

JAUNESNIŲJŲ VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3336 E. Topmson St., 
Philadelphia, Pa.

Andriejaus Naujoji 
Bažnyčia

nors tektų keliais blokais to
liau į ją eiti, ją palaikyti, 
kad ji įgautų malonios, lietu
vio širdžiai meilios išvaizdos.

Saviškis.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA J
Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. >

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS •

3619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. į

Telefonuokite: Regent 2937 į

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE

Lietuvis mėgsta, kas šven
ta ir gražu. Kai Lietuvos 
kaimiečiui tenka nuvykti į 
naują vietą, pirmuoju rūpe
sčiu yra pamatyti vietos ba
žnyčia, tenai sukalbėti pote
rėlius ir pažiūrėti, kaip ji 
atrodo iš viršaus ir vidaus.

Turim Philadelphijoj nau
ją Šv. Andriejaus bažnyčią, 
užtat visiems įdomu ją pa
matyti, turėti apie ją daugiau 
žinių.

Pirktoji bažnyčia yra 19- 
tos ir Wallace gatvių kampe, 
gražioj, švarioj vietoj, ar
čiau didžiojo Philadelphijos 
parko, stovi frontu į Wallace 
gatvę. Jos stilius maišytas— 
anglų su gotikų ir romaniš
ku, bet dominuoja pirmasis. 
Statyta prieš 60 metų iš tam
saus akmens; iš fronto su ša
lia durų masyviais stulpais ir 
„nukirstu”, aukštybes sie
kiančiu bokštu daro rimties 
įspūdį.

Ją statė anglikonų bažny
čios episkopalai, kurie tarp 
protestantų yra artimiausieji 
savo dvasia Katalikų Bažny
čiai. Išnykus jų parapijai, 
bažnyčią palaikyti sudarė 
daug vargo jos globėjams. 
Paprastieji perdavė .katali
kams geromis sąlygomis, 
reikšdami patenkinimą, kad 
Dievo Namai patenką į ka
talikų rankas, bet ne kam ki
tam. Vadinasi, pasitenkini- 

5 abipusiškai: pirkėjų ir 
pardavėjų.

Juozas Balinskas |

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

LIETUVIS GR AB ORIU S
Laisniuotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Eikim į bažnyčios vidų. 
Erdvės apstumas ir malonus, 
bet neniurus rimtumas pir
miausia apgaubia tavo sie
lą. Pamanai sau — Čia ne 
žmonėms gyventi namai, bet 
Viešpačiui. Viena narva be 
namus palaikančių stulpų, 
aukštai viršuj stipriomis, 
kaip žinovai užtikrina, am
žinomis gegnėmis surakintas 
stogas sudaro tam tikrą sti
lių ir erdvę praplečia. Kai į- 
sižiūri į bažnyčios papuošimo 
smulkmenas, tai pastebi du 
dalyku: viena, viskas padary
ta meniškai ir geru skoniu, 
antra, nesigailėta išlaidų, nes 
padaryta iš geros medžiagos.

Amerikoj paprastai bažny
čios papuošiamos vadinamais 
vitražais — languose pa
veikslais. Meno ir vertės at
žvilgiu jų visokių — pigių, 
brangesnių ir brangių. Šios 
bažnyčios langai, nors iš lau
ko jie ne kaip atrodo ir vie
nu, kitur kiek pagadinti, ta
čiau vitražų darbas yra tiek 
meno, tiek grožio atžvilgiu 
brangus. Vargonai savo dy
džiu ir išvaizda atrodo majes
totiškai. Jų garsus išgirsim, 
kai pradėsim naujoj bažny
čioj Dievą garbinti giesmė
mis ir muzika. Visa Philadel- 
ohija vargiai turi savo verte 
ir dydžiu panašius vargonus.

Suolai spalva, stilių ir me
džiagos kokybe pilnai atitin
ka bažnyčios bendrą išvaizdą. 
Sakykla taip pat turi daug 
meniškos vertės. Apie alto
rius ir paveikslus netenka 
kalbėti, kadangi jie, jeigu 
buvo, pašalinti. Busimųjų al
torių geresnis, ar menkesnis 
nrisitaikinimas prie bažny
čios stiliaus priklausys nuo 
architekto, kuris apsiims ja 
puošti, ir nuo žmonių dos
numo. Daugiau bus aukota, 
gražiau bus papuošta bažny
čia.

Matyti, ši bažnyčia buvo 
statoma pasiturinčiųjų žmo-1 
nių, kurie galėjo duoti ir ne
sigailėti aukų tam, kad ji bū
tų graži pilnoj žodžių pras
mėj. Malonų įspūdį daro da
bartinė bažnyčios išvaizda, 
ji bus malonesnė, kuomet pa
matysim joj Dievo altorius, 
savo šventųjų paveikslus.

Mūsų „Pulkim ant kelių”, 
„Šventas Dieve”, ar „Marija, 
Marija” garsiau sugaudės 
toj vietoj iš mūsų krūtinių, 
mūsų gi širdys, tikėkim, už
siliepsnos didesne Dievo mei
le. Manau, ji bus gražesnė už 
daugelį Philadelphijos bažny
čių tiek katalikų, tiek pro
testantų. Mūsų — Philadel
phijos — lietuvių bažnyčios, 
ypač šv. Kazimiero, gražios, 
viduj atnaujintos, spalvomis 
ir paveikslais turtingos, ta
čiau šv. Andriejaus naujoji 
bažnyčia, nors savo spalva a- 
kies netraukia, rimties išvai
zda, didumu ir meno atžvilgiu 
žymiai pralenkia anas.

Šv. Andriejaus parapijos 
jaunimas gal nemėgo seno
sios savo bažnyčios ir pradė
jo lankyti kitas, dabar jis ga
li su pasididžiavimu ir pasigė
rėjimu eiti į savo Dievo na
mus, kur gali rasti sau dva
sios peno ir pačioj jų išvaiz- 

I do j.
Visiems parapijiečiams rei

kėtų pamėgti savo pirktąją 
bažnyčią ir ją uoliai lankyti,

Vasario 26 d. mirė Jonas 
Sadauskas, 62 m. amžiaus, 
brolis Apolonijos Stumbrie- 
nės. Velionis ilgą laiką sir
go. Paskutiniais sakramen
tais aprūpino kleb. kun. J. J. 
Čepukaitis. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose kovo 2 d. 
Nuliūdime paliko savo žmoną 
Juozapiną ir vaikelius.

L. K. Susivienijimo organi
zatoriui Pranui Katiliui pa
vyko West Philadelphijoje 
sukurti nauja kuopa, kuri 
susideda iš sekančių naujų 
narių: kun. Juozas A. Neve- 
rauskas, Aleksandra Kairytė, 
Julė Adomėnaitė, Richard 
Cloerenas, Angela Urvakis, 
Elena Biržietis, Juozas Bir
žietis, A. Norbutienė, Juozas 
Šimkus, Eduardas Vencius ir 
Jonas Sakalas.

Kuopa nedidžiausia, bet su
stiprės, nes West Phila. gy
vena gerų lietuvių ir gražaus 
jaunimo, kurie atjaus šį bran
gų darbą ir šią naudingą or
ganizaciją.

Gen. organizatorius P. Ka
tilius dar darbuojasi Phila
delphijos rajone ir pradėjo 
darbą šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje Richmonde, kur kle
bonauja darbštus ir energin
gas LRKSA narys, kun. Dr. 
V. Martusevičius, o jam asi
stuoja kun. J. Bagdonas. Pri
sirašė Kazimiera Sadauskie
nė ir Antonina Sadauskaitė.

Tai dar tiktai pradžia. Ma
nome, kad Richmonde pasek
mės irgi bus neblogos, nes 
ten yra apsigyvenę daug ge
rų lietuvių šeimynų. Rich
monde gen. organ, ketina ap
lankyti ir šv. Andriejaus pa- 

Įrapiją, North Phila., kur kle
bonauja kun. J. Čepukaitis.

Išrodo, kad Philadelphia 
parodys gerą pavyzdį kitoms 
lietuvių kolonijoms. Didelė 
garbė philadelphiečiams. Te
gu jie tęsia tą darbą pirmyn! 
Lietuviai, kurie norėtų pri
klausyti prie LRKSA., gali 
kreiptis tiesioginiai pas gen. 
organ. P. Katilių, kuris dar 
yra Phila., arba kreipkitės 
prie vietinių 10, 20 arba 301 
kuopos.

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

Šv. Vardo draugijos nuta
rimu ir nario Navickio pasi
darbavimu, šv. Kazimiero 
parapija jau įrašė į garbės 
sąrašą pirmuosius kareivius, 
kurie tarnauja Amerikos ka
riuomenėje. Garbės sąrašas 
jau iškilmingai kabo bažny
čios prieangyje ir primena 
saviems savuosius. Įdomu, 
kad, padarius sąrašą, patys 
kareiviai drąsiau save vadina 
lietuviais ir siunčia pavardes, 
kad įtrauktų į tą sąrašą. Dar 
ne visi sužymėti, bet jau per 
50 žinomų, štai jie:

Feliksas Ambrasas, Petras 
Verpečinskas, Petras Buro
kas, Petras Kušlis, Kazys Ba- 
gočius, Andrius Barauskas, 
Juozas Juodis, Jonas Švedas, 
Aleksandras Rimkus, Kazys 
Baltrukonis, Albertas Kaze
lis, Albertas Nevadunskas, 
Vincas Daunoras, Mykolas 
Uždavinys, Petras Gedvilas, 
Vincas Konstantinavičius, 
Viktoras Kleveckas, Bene
diktas Barvainis, Antanas 
Lusas, Edvardas Arlauskas, 
Antanas Kairiūkštis, Petras 
Zedalis, Mykolas Bartkevi
čius, Juozas Jankelunas, Pet
ras Žemaitis, Jonas Bielevi- 
čius, Stepas Zedalis, Antanas 
Jukna, Feliksas Paulauskas, 
Jonas Šapaila, Petras Raguc- 
kas, Juozas Ambrasas, Juo
zas Jokūbaitis, Liudvikas 
Krivinskas, Pranas Barvai
nis, Antanas Adomaitis, To
mas Rupšis, Leonardas Ken
nedy, Aleksandras Daunoras 
Andrius Uždavinys, Petras 
Padoris, Juozas Raguckas, 
Edvardas Varževičius, Jonas 
česnavičius, Alb. Balčaitis, 
Kazys Kazelis, Kazys Berno
tas, Antanas Mačiulis, Stani
slovas Pecikonis, Petras Ma- 
tikonis, Juozas Margevičius.

Vėliaus bus surąš~^tįir ad^ 
resai, kad būtų gailina susi
rašinėti, nes kai kurie toliau 
gyvena ir jiems b ūtų malonu 
gauti laiškelį iš savojo kam
pelio. Štai artinasi Velykos, 
gal visi gaus pasveikinimo 
atvirutę ar meilesnį žodelį ar 
kokią dovanėlę. Jie laukia, 
neapvilkime jų.

Philadelphijos miestas bu
vo įkurtas 1682 m. Williamo 
Penn. Miestas buvo suplanuo
tas tik 2 kv. mylios nuo Vine 
St. lig South. Čia gyveno tik 
400 žmonių ir buvo 100 na
melių. Kai kurį laiką Phila
delphia buvo nacionalinė so
stinė ir Pennsylvanijos sosti
nė. 1854 m. miestas jau prasi
plėtė į apskritį ir turėjo 460,- 
000 gyventojų. Dabartinis 
miestas užima 129,714 kva
dratinių mylių. 1940 metų su
rašymas parodė, kad Phila- 
delphijoj gyvena 1,931,334 
asmens, 
pastatai; 
miestas
skaičiumi.

Philadelphia taip pat yra 
didžiausias dirbtuvių miestas 
pasaulyje, nes čia priskaito- 
ma 4,511 atskirų dirbtuvių, 
kuriose dirba 196,353 asme
nys, gaudami uždarbio $231,- 
691,380. Čia yra 400,000 mo
kinių įvairiose viešose ir pa
rapinėse mokyklose. Phila- 
delphijoj yra apie 1,200 baž
nyčių. Didžiausias miesto 
parkas, Fairmount Park, už
ima 3,800 kvadratinių mylių.

Sėkmingai praėjo vasario 
26 d. Gausiai dalyvavo visi 
uolesnieji nariai ir svečiai. 
Susirinkime nutarė uoliai da- 
yvauti jaunimo misijose ir 

jas užbaigti bendra Komuni
ja ir bendrais pusryčiais— 
agape kovo mėn. 7 d. Ta diena 
yra žymaus šventojo Tomo 
Akviniečio šventė, kurs yra 
Mokslo Globėjas, tai kaip tik 
ir tinka moksleivijai pasimel
sti ir paprašyti pagalbos iš 
savo Globėjo. Išrinkta jaune
sniųjų nauja valdyba: Alber
ta Paškevičiūtė, pirmininkė; 
Pranas Mažeika, sekret. ir 
Julius Mažeika, kasininkas.

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Kovo-March 6,

b TOLuu^r^osanaudojo ir ligonys, nes pa
skirtą dieną buvo lankomi li
gonys.
a Iškilmingas užbaigimas ir 
krikšto įžadų atnaujinimas 
su degančiom žvakėm ranko
se giliai paveikė visus para
pijiečius. Atrodo, jie nepalau
žiamai pasiryžo laikytis Mi
sijų paveikslėliuose įrašytų 
pasiryžimų: Saugotis nusidė
jimų, gerbti tikėjimą ir rem
ti savo parapiją, nepamir
šti maldos galingumo, nepra
leisti šventų mišių, dažnai 
priimti Sakramentus. Pagir
tina, kad parapijiečiai įverti
na sakramentalijas ir jomis 
naudojasi savo sielos naudai. 
Štai buvo pašvęstas šv. Ig
naco vanduo, kurį pamaldžiai 
naudoja ir pelnosi nuopelnų. 
Daug įsigijo devocijonalų. 
Vėl žmonės uoliau pradeda 
vertinti medalikėlius, kryže
lius, šv. rožančių ir kitų sa
kramentalijų prasmę.

Dabar vakarais misijų pa
mokslai sakomi angliškai, o 
rytais lietuviškai. Misijos 
baigsis šią savaitę.

Waterbury, Conn

Moterų Sąjungos vajus pra
sidėjo sausio 1 d. ir tęsis iki 
liepos 1 d. Vajaus metu įsto
jimo mokesčio nėra. Ši orga
nizacija turi kelis skyrius: 
apšvietos, pašalpos ir pomir
tinės. Mokestis pagal amžių. 
Patartina, kad ko daugiausiai 
moterų priklausytų prie šios 
organizacijos, nes Moterų Są
junga yra tikrai katalikiška 
ir draugiška.

Apaštalystės Maldos drau
gija minės savo 38 metų su
kaktį, kuriai atžymėti rengia 
vakarienę, įvyksiančią balan
džio 12 d. Bus parapijos nau
dai. Draugija kviečia visus 
gausiai dalyvauti rengiamoje 
vakarienėje. Savo atsilanky
mu parodysit pritarimą drau
gijai ir paremsit parapiją.

M. S.

TEISYBĖS ŽODIS APIE MINĖJIMĄ

Mirė F «j-nnar 
Morta Kazlauskie^jiAfgeS 

sunkios operacijos, išsOob^^. 
savaites, mirė vasarioM08; įbėjo 
šv. Marijos ligoninėje,liB c J ir 
dideliame nuliūdime Ju^v^/a 
Juozą, dukterį Anei,, 
Anelę BurtavičienęiE, 
polą šereivą ChicagoO 
mensą Kanadoje ir 
ir 3 seseris Lietuvoj,

Velionė paėjo iš 
par. Pirmas vyras 
Jankus, kurs mirė po ’

kortelę. Ne 
lės gali pa 

Harry R 
gyv. 75 Ba 
neseniai įsi 
jo tokios 
uoste sula 
paskirtas 1 
iki teismo, 
tu, gali bū1 
jimu iki pi 
10,000 dol.

Aįhmas Dievu •
I ’** * . V e . _

bimo gyvenimo metų,^pasa
žu Kazlausku išsyJi^V-^da- 

 

metų. Velionė buvo įjfnuradėpro- 
49 metų. Palaidota vastfe J“ jgpnkiau- 
d. Bažnyčia buvo pilni^Keletą kar- 
nių. Grabnešiai buvo BFĮVv0pertraukta 
kauskas, L. Mikalausko 
Černiauskas, Ed. pra-

Balčiukoms, J. Lincis. . D j Aver- 
atvvke giminės Dieni8!6"'fnirm

ĮŽYM

Praeitą 
kos” įstaų 
gų Vienyb 
Juras iš 
L. K. Sui 
„Draugo” 
Leonardas 
gos, Feder 
pirm, kom 
Waterbury 

atvykę giminės Dignį^^tro pirm, redaktorių 
Brooklyno ir Digriai filJį.'po prakalbų Lie-Į Wilkes-Ba: 
mersville, N. J, R&j į nariais, ninko” re( 
Globis iš Newark, N.J. » m F. Kneižy; 
kitur. Malonūs

mersville, N. J., ninko” rec

Sėkmingai praėjo misijos, 
kuria vedė T. Mėšlis, S. J. 
Nors parapijiečiai toliau gy
veną ir ne visi lanko savo pa
rapinę bažnyčią, tačiau misi
jose dalyvavo nemažas skai
čius ir iš toliau gyvenančių. 
Misijų vedėjas per savaitę 
skelbė tikėjimo tiesas ir vedė 
sielas religinio gyvenimo ir 
atsinaujinimo keliais. Per 
visą laiką kasdien gerokas 
skaičius ėjo prie šventų sak
ramentų. Speciales misijos 
buvo vaikams, kurie tinkamai 
pasinaudojo, ypač mokyklos 
vaikučiams buvo gera dova
na. Misijų nuopelnais pasi-

Be to, miestas turi 140 ma
žesnių sodų. Miesto knygynai 
išduoda skaitytojams apie 3,- 
000,000 knygų kasmet ir juos 
aplanko tiek pat skaitytojų. 
Mieste yra 30,099 krautuvių 
ir 4,073 urmo sandėliai.

„Amerikos Lietuvyje” va- i 
sario 21 d. buvo žinutė iš ’ 
Philadelphijos apie Vasario ' 
16 šventės minėjimą. Pasira
šęs kažkoks „Lietuvai lais- . 
vės trokštąs” vargu ar lietu- ■ 
vis, nes tikras lietuvis ne tik ' 
trokšta Lietuvos laisvės, bet ■ 
ir dirba, aukojasi dėl tos lai- ■ 
svės,o tos žinutės autorius tik ; 
pasijuokė iš kitų darbų ir ne- ' 
atrodo, kad būtų dirbęs dėl , 
geresnio šventės paminėjimo ' 
ar adei Lietuvos laisvės. Vi- . 
sas aprašymas nieko never
tas, nes visiškai neteisingas ' 
ir apgaudinėja visuomenę, • 
nežinia ko autorius tuo norė
jo pasiekti.

Pirmiausia, iš kur kores
pondentas žino, kad—
mondiečių tas minėjimas bu
vo ruošiamas vien tik papro
čio dėlei, bet ne iš meilės 
inkui Lietuvos.” Kas žino 
<as turi daugiau meilės Lie
tuvai: ar tie ruošėjai, kurie 
išpildė gražią programą ir 
paaukojo Raud. Kryžiui 
$108, ar tas žmogelis, kurs 
vienu plunksnos pabraukimu 
viską pavadino „papročiu”.

Vadinamas „sautiečių” mi
nėjimas buvo suorganizuotas 
visų katalikiškų organizacijų 
Philadelphijoj — tai Federa
cijos vardu. L. R. K. Federa
cija Philadelphijoj sukvietė 
savo posėdį, kuriame išrinko 
komitetą, kurio pirmininku 
buvo išrinktas K. Dryža, ku
ris tikrai Lietuvai daug dirba 
ir aukojasi. (Vienintelis da
lykas teisingas visame apra
šyme). Bet, manau, ir pats p. 
Dryža nenorėtų pasakyti, kad 
jis vienas viską padarė, nes 
čia prisidėjo visas komitetas 
(dar 6 žmonės). O kur moky
klos darbas, kur šv. Jurgio 
parapijos benas, kur choras, 
kalbėtojai... Todėl rašyti, kad 
be K. D. „nebūtų įvykęs mi
nėjimas 16-os Vasario, o vien 
tik būtų blynų apsirijimo 
puota...” yra ne tik neteisin
ga, bet labai žema ir negar
binga .
Tą šventę minim kiekvienais 

metais, nors ją rengia kiti 
rengėjai. Jei ji būdavo suruo- 
šiama kitais metais be šių 
rengėjų, tai kodėl šiais metais 
nebūtų galėję ir kiti suruoš
ti, kad ir gal be vienos kitos 
ne svarbios programos da
lies? Juokingas ir vaikiškas 
„jojimas ant lietuviško bly
no.” Blynų vakaras yra meti
nis parapijos parengimas, 
kuris anksčiau buvo jau ruoš
tas ir ne tą pačią dieną kaip 
minėjimas. Bet minėjimą at
kėlus sekmadienin, abudu 
dalykai įvyko tą pačią dieną. 
Bet tas nieko nepakenkė mi
nėjimui, kurs taip gražiai ir 
tvarkingai praėjo. Juk minė
jimui pasibaigus kiekvienas 
buvo laisvas eiti, kur kas no
rėjo. Jei rašytojas nuėjo į

saliūną ar į namus „apsiryti”, 
o kitas atėjo valgyti blynų, 
tai kas čia nepaprasto?

Apskritai, sunku suprasti 
rašytoją, kurs rado laiko ra
šyti nebūtus dalykus ir pra
manytus svajojimus, o visiš
kai nepaminėjo programos, 
kaip pasirodė lietuviai jau
nuoliai mokiniai, beno, choro 
dalyviai, kad per abi vieti su
aukojo 280 dolerių, kad daly
vavo žymūs kalbėtojai, kurie 
tikrai palankiai atsiliepė apie 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, nors kai kurie ir ne
buvo lietuviai.

Velionė buvo visiįĄ“Ljitfty- 
Priklausė pne k«.>“ 
draugijų, buvo gerak;
Liūdi vyras, budi d** t
nes ir visi parapijietį (
tekę taip mylimos 
Tegul Dievas suteikia j 
mybę amžinai.

Koresponderi

kę į Fed

t p, Lukoševičius, J. 
Bene, F. Gedraitis, P. 

'kūnienė, A Gudaitis, A.
v* • i . p Čys, V. Vitkus, M. Pali-
Bridgeport, tOIįD^p.Montvila, 

—- - - - - - Rūkas, V, Sidarienė, V.
ienė. L Bušmanienė, 

ienė, Ant, Kubilius,

Ant. Kn 
sakė pral 
'lew Yorl 
rinkime, į 
rimo par.

DAU

Rep.

__ VYRŲ PAMALDOS

Šv. Vardo draugijos vyrai 
kovo 8 d. melsis bendra dr- 
jos intencija — kad Dievas 
padėtų Amerikos vadams lai
mingai išvesti tautą iš da
bartinių nelaimių. Po bendros 
Komunijos turės pusryčius.

MOKSLEIVIŲ REKOLEK
CIJOS

Rekolekcijos moksleivėms, 
lankančioms High School- 
Hallahan, bus vasario 15 d. 
Jas ves kun. Lynch. Galės 
dalyvauti ir moksleivių drau
gės, tik reikia užsiregsitruoti 
ligi kovo 13 d. Mokyklą lan
ko ir lietuvaitės, rekolekcijo
se jos dalyvaus, gal ir savo 
drauges nusives...

ŠV. VARDO BROLIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Kas sa 
iš šios a 
vis nauji 

Kovo 4 
vyko Alei 
skas, „Ai 
sūnus. < 
dveji met 

Kovo E 
ii vyrai, kurie yra užsi- metis De 

karinės prievolės nas iš 
gija po G. P. Š. rengiavisada prie torių. K< 

’ turėti registracijos Vytautas

Praeitą savaitę mi 
rengtas „Blackout” 
mas, kurs praėjo labai į |$2.00). 
mingai. Visos šviesos! 
užgesintos, tik padajADA TIKĖTINA RE- 

 

skraidė dideli oro pauk^TB, KORTELĖ 
žiūrėtojai tik stebėjo. —

Ateinantį šeštadienį

Įėję. Pelnas Amerikos 
najam Kryžiui. Tikrais, 
karą turi būti pilna sali! 
nau, ir kitos draugijos į w ■ ■ ■ 
šiai pasielgs. j n I 11

Varg. A. Stanišauska |r|| y |gft 
rašinėja visus Bridge? | II n II B* 
jaunuolius, kurie tarai II II 11^ 
Dėdės Šamo kariuomt *—L_1LUl5?—
Kurie tik žinote, kuris 
užregistruotas, praneški!> , reOria gero oye 
vardą ir antrašą. Dabar?- “““J®**P108 medžiagos ir 
j e Amerikoj e lietuviai ‘ ™ D®ote’ i008 sūrasb’ 
nuoliai kariai surašomi. Wtaijisj^e Jono Šimėno di 
bus įtraukti visos Ame! W th lietais lietuviui į 
lietuvių karių sąraše. ri“i!-gfiMsa ir graaauša. Būsit pa'

.. -.v v. , ir kils ateityje. IParapijos bažnyčios!#
? rtvarkomi, apvalo^
— "L_ '_ _ _ _ £ o I.fet^"IBtt^euw25®ctos.Ilga pral

Visi spalvoti langai, A. ^nanskidiiadaryti tai, k, 
dabar labai aiškūs ir git’ ^“^riai Ateikit jsitikin 
Visą darbą prižiūri kleb.ll 
J. V. Kazlauskas.

pertvarkomi, apvalomi; 
lauko sudedami nauji sf 
Bažnyčia bus daug švif

Šį sekmadienį, kovo 8 d., 
per pirmas šv. mišias yra šv. 
Vardo vyrų Broli
jos narių bendra komunija. 
Visi privalo dalyvauti, nes to 
mūsų įstatai reikalauja. Ku
rie dar neturi konstitucijos, 
pasirūpinkite įsigyti. Po mi
šių visi brolijos nariai turės 
bendrus pasryčius. Tai dar 
visiškai pirmutinis sykis tie 
bendri pusryčiai. Po skanių 
užkandžių bus draugiškas pa
sikalbėjimas ir kiti reikalai.

Kovo 14 d. bus labai svar
bus susirinkimas par. moky
klos patalpose, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai privalo dalyvauti. 
Svarstysime kaip pasirodysi
me per Velykas.

Report.

VARŽYBOS

Vasario 27 d. įvyku# 
Federacijos skyriaus štai 
kime pranešta finansi# 
skaita parodė, kad pas 
ninką yra 110 dol. 66c 
tarta nusiųsti centroid 
kui.

Kiek anksčiau pas m® 
kūrė jaunųjų Federal 
skyrius, bet dar nesulauk | 
viešo pasirodymo. Būtų 
lonu daugiau išgirsti1 ’ 
jaunuolių veiklą.

Žadama atgaivinti ' |
Varžybose parapijinių 

kyklų mokiniai pirmą kartą 
dalyvaus šiemet. Jie rašys te
ma: „Gyvuliai karo metu: 
kaip ir kodėl jie turi būti glo
bojami?

mo-

Vokietijoje nazių priešais 
liko vieni katalikai, 
katalikų kunigija.

ypač

Rochester, N.l

i

Parapijos choras jau| 
dėjo rengtis prie Motinw 
nos. Valdyba darbšti. Jf 
mas mano surengti graft 
dinimą ir koncertą.

DIRBT 
sisiekt 1

JONAS 
79 Fifth 
Union S 
N0RIN 
traukini 
žinojant 
tave; Ii 
Street-! 
rios dif 
rims va

Mūsųi 
Sales 1 
parink 
bužiai 
kalą, 
specia 
ros ko 
tų ir i 

' dien, I 
ktiir'

Darbininkų s-gos kuopę 
pagirtinas žingsnis.

Neseniai mirė Jonas S® f: 
vičius. Paliko žmoną, s | 
ir dvi dukteris. Visiems T 
geras pažįstamas.

Ar jau įsigijai Apsi 
Bonų ir Ženklelių?

M 
n-
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JAU IR B TOU ĮnETOS ŽINIOS
«

>nn
jus pra- 
ęsis iki 
tu įsto
ji orga- 
kyrius: 
pomir- 
amžių.

giausiai 
rie šios 
terų Są- 
alikiška

)s drau- 
aetų su- 
i rengia 
ą balan- 
jos nau- 
i visus 
įgiamoje 
silanky- 
ną drau
giją.

M. S.

MA
psiryti”, 
ti blynų, 
sto?
suprasti 
laiko ra- 
s ir pra- 
, o visiš- 
įgramos, 
iai jau
no, choro 
vieti su- 

<ad daly- 
jai, kurie 
liepė apie 
epriklau- 
irie ir ne-

Mirė
Morta Kazlai^ ------------

sunkios operacijoj o 1 d. Apreiškimo par. 
savaites, mirė įvyko L. K. Federaci- 
šv. Marijos ligoniu w Yorko apskrities su- 
dideliame nuliūdį >s prakalbos. Kalbėjo 
Juozą, dukterį Ak T- Aukštikalnis, S. J. ir 
Anelę Burtavičie^ ininko” redaktorius A. 
polą Šereivą Chi^ rižys.
mensą Kanadoje j f- v>” 
ir 3 seseris Lietu?

Velionė paėjo. ,mybę, 
par. Pirmas vyraj| c _ ’
Jankus, kurs mirė; Gausias ginklas.
binio gyvenimo dę aktorius A. Kneižys 
zu Kazlausku ij gsamioje, 
metų. Velionė bar’1 
49 metų. Palaidota:
d. Bažnyčia buvo į >s Lietuvos nepriklau- 
nių. Grabnešiai k ei atgauti. Keletą kar- 
kauskas, L. Mikah f ' 
Černiauskas, Ed,; is plojimais.
Balčiukonis, J. Lt ražų susirinkimą pra- 
atvykę giminės l pskr. pirm. D. J. Aver- 
Brooklyno ir Dip vadovavo centro pirm.

• mersville, N. J,
= Globis iš Newark,: Gelbėti Fondo nariais, 

kitur.
Velionė buvo vk

Priklausė prie k Mickevičius, Ant. Kivy- 
draugijų, buvo gsi
Liūdi vyras, liūiį iė, Tamošaitis, K. Lei- 

nės ir visi paraph Pocienė, M. Varnis, K. 
tekę taip mylimos įskas, N. Juciuvienė, 
Tegul Dievas šutei iauskienė, M. Karak- 
mybę amžinai.

JINGOS PRAKALBOS

Kalbėjo 
'r, Aukštikalnis, S. J. ir 
minko” redaktorius A.

.. Pr. Aukštikalnis pa- 
gilų pasitikėjimą, kad 

'a atgaus savo nepri- 
_, nes lietuvių 

■dus tikėjimas Dievu y-

gyvai pasa- 
kalboje peržvelgė da- 

ę padėtį ir nurodė pro-

kalba buvo pertraukta

čka. Po prakalbų Lie-

ėdami po 1 dol., įsira- 
asmens:

Vencevičienė, C. Stel-

Pocienė, M. Varnis, K.

P. Lukoševičius, J.

Rep.

Bridgeport,
nienė, A. Gudaitis, A. 
s, V. Vitkus, M. Pali- 
D. Kašėta, P. Montvila, 
įkas, V. Sidarienė, V.

Praeitą savaitę: mienė, A. Bušmanienė, 
bilienė, Ant. Kubilius, 
($2.00).

rengtas „Blackom 
mas, kurs praėjo) 
mingai. Visos ši 
užgesintos, tik į d A TURĖTINA RE- 
skraidė dideli oro ji ISTR. KORTELĖ 
žiūrėtojai tik stelė 

« vyrai, kurie yra užsi- 
agal karinės prievolės

ijos vyrai 
endra dr- 
,d Dievas 
idams lai
tą iš da- 
o bendros 
ousryčius.

Ateinantį šeštai
gįją po G. P.Š.E ną, privalo visada prie
zaidfifiOakse^ turėti r*
Įėję. Pelnas Ameril
najam Kryžiui. Ui -W
karą turi Uiti piki
nau, ir kitos g B B 
šiai pasielgs.

registracijos

kolek-

<sleivėms, 
i School- 
,rio 15 d. 
jh. Galės 
ivių drau- 
egsitruoti 
<yklą lan- 
kolekcijo- 
al ir savo

OLIJOS
SSIUI

kortelę. Neturį tokios korte
lės gali patekti „į bėdą”.

Harry Rosenfeld, 41 m., 
gyv. 75 Bank S., New Yorke, 
neseniai įsiregistavęs, neturė
jo tokios kortelės, kai jį 
uoste sulaikė policija. Jam 
paskirtas 1,000 dol. užstatas 
iki teismo. Jei bus rastas kal
tu, gali būti nubaustas kalė
jimu iki penkerių metų 
10,000 dol. pinigine bauda.

iš Maspetho išeis J. Januš- 
kaitis, Pranas Karsakas ir 
kiti. Maspethe ypatingai jau
čiama, kad daug lietuvių jau
nuolių išėjo į kariuomenę.

Šios savaitės gale kariuo
menėn išvyksta Federacijos 
iždininko V. Daubaro sūnus.

KARIŲ SĄRAŠAI

Jau daug „Amerikos” 
skaitytojų pranešė vardus 
savo sūnų bei brolių karių. 
Laukiama daugiau.

ir ILSISI FLORIDOJE

ĮŽYMŪS SVEČIAI

Praeitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi Kuni
gų Vienybės pirm. kun. Pr. 
Juras iš Lawrence, Mass., 
L. K. Susivienijimo pirm., 
„Draugo” vyr. redaktorius 
Leonardas Šimutis iš Chica- 
gos, Federacijos centro vice- 
pirm. komp. Al. Aleksis iš 
Waterbury, Conn., „Garso” 
redaktorius Matas Zujus iš 
Wilkes-Barre, Pa., ir „Darbi
ninko” redaktorius Antanas 
F. Kneižys iš Bostono.

Malonūs svečiai buvo atvy
kę į Federacijos centro po
sėdį.

Ant. Kneižys kovo 1 d. pa
sakė prakalbą Federacijos 
New Yorko apskrities susi
rinkime, įvykusiame Apreiš
kimo par. salėje.

DAUGIAU KARIŲ

Kas savaitė į kariuomenę 
iš šios apylinkės išvyksta 
vis nauji lietuvių būriai.

Kovo 4 d. iš Maspetho iš
vyko Aleksandras Minčinau- 
skas, „Amerikos” skaitytojų 
sūnus. Jo brolis Jonas jau 
dveji metai laivyne.

Kovo 5 d. išvyko brookly- 
nietis Danielius Vieta, vie
nas iš „Annunciator” redak
torių. Kovo 15 d. išvyksta 
Vytautas Brundza. Netrukus

jaunuolius, kurl| į| g B few? Miir H H 

Dėdės Šamo te i
Kurie tik žinote,t rejkia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs
užregistruotas, je 
vardą ir antrašą, i 
je Amerikoje liet 
nuoliai kariais® 
bus įtraukti visos 
lietuvių karių san

norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

A tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Factory to 
Wearer.” Čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

DP, kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai geni ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

kaiJau trečia savaitė, 
Floridoje ilsisi ir jos gamtos 
grožybėmis gėrisi Elena Vai- 
tekūnienė, Rožė Kašėtienė ir 
Julija Misevičienė. Savo 
žįstamiems jos siunčia 
bius sveikinimų.

JAU SERŽANTAS

pa- 
glė-

Jurgis Tumasonis, 
„Amerikos” bendradarbio J. 
Tumasonio sįinus, šiomis die
nomis pakeltas seržantu. Jis 
yra Georgia valstybėje 
aviacijos dalinio.

Jurgio draugai linki 
gražiausio pasisekimo.

Jr.,

prie

jam

Neseniai viena Brooklyno 
šeima turėjo šiokį įvykį: mo
tina, bevaikščiodama po 
krautuves buvo pametus 
šliūbinį žiedą. Pereitą savai
tę vienas jos vaikų nusipir
ko „pretzelį” ir bevalgyda
mas sukando ką tokio kieto. 
Surado, kad tai tas pats žie
das, kurį buvo pametusi Mrs. 
Bergrim. Kokiu būdu jis pa
teko—nežinoma.

New Yorko dalis daktarų 
nori pravesti įstatymą, 
kuris leistų ligonį be vilties 
pagijimo, nunuodyti — su
trumpinti jam 
Katalikams tas 
nes tik vienas 
teisę tai daryti,

gyvenimą, 
draudžiama, 
Dievas turi 
kadangi Jis 

yra gyvybės davėjas.

1

y

y

Korespondentų Pranešimai ir jo vedėjui varg. S. Glo
biui, taipgi aukojusiems 
nigus ir darbą.

pi-

Elizabeth, N. J
Misijos

Kovo 1 d., sekmadienį pra
sidėjo šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje gavėnios 
misijos. Jas veda kun. Sta
šaitis, Salezietis, gerai žino
mas apylinkei, o ypatingai 
Elizabetho parapijonų buvo 
mylimas, kaipo iškalbingas 
pamokslininkas, uolus išpa
žinčių klausytojas ir visa sie
la atsidavęs tam darbui. Ne
nuostabu tat, kad, nors kun. 
Stašaitis čia ne pirmą kartą 
veda misijas, vienok nuo pir
mos dienos žmonės gausiai 
pradėjo lankytis ir kasdien 
klausytojų skaičius žymiai 
didėja.

Rytais misijonierius nuo 6 
vai. klauso išpažinčių ir po 
8 vai. Mišių sako pamoks
lus. Vakarais gi 7:30 vėl pa
mokslas, palaiminimas ir ki
tos pamaldumo praktikos ir 
vėl išpažinčių klausymas. Mi
sijos užsibaigs sekmadienį, 
kovo 8 d. 3:00 vai. po piet. 
Tuomet bus tai paskutinis Mi 
sijonieriaus pasmokslas, su
rištas su apaštališku palai
minimu, krikšto pažadų at
naujinimu ir kitomis iškilmė
mis. Bus išdalinti gražūs mi
sijų paveikslėliai. Gražiau
sioji, iškilmingiausioji Misijų 
dalis yra Misijų užbaigimas. 
Neretai ir dideli nusidėjėliai 
po tų įspūdžių, 
nes padedami, 
Dievo.

Kviečiama 
skaitlingiausiai
patingai į Misijų užbaigimą. 
Lietuvių jaunimas glaudžiasi 

prie šv. Kazimiero
Lietuviai savo šventąjį tau

tietį šv. Kazimierą gerbia ir 
jo šventę iškilmingai mini. 
Lietuvių jaunimas Amerikoj 
šv. Kazimierą irgi giliai ger
bia.

Elizabetho Vyčiai pasižymi 
savo patriotingumu ir reli
gingumu. Kovo 8 d., sekma
dienį, šv. Kazimiero šventę 
minėdami, jie užprašė 9 vai. 
iškilmingas mišias ir visi eis 
prie bendros Komunijos. Ly
giai kviečiama prisidėti ir vi
są lietuvišką jaunimą. Garbė 
Vyčiams už iniciatyvą. Tą 
dieną Elizabethan suvažiuos 
vyčiai iš visos apskrities.

Statoma „Fabiola”.
Kovo 8 d. sekmadienį, pa

rapijos salėje vietinės bažny
tinės draugijos stato „Fabio- 
lą”, gražų vaidinimą gavėnios 
laikui. Vaidinimo pradžia 5 
vai. po piet. Tikrai verta tą 
dalyką kiekvienam pamatyti.

Kviečiame visus atsilanky
ti ir paremti tą kilnų draugi
jų darbą. S. S.

Padėkos žodį tarė Ona Ja
ckevičiūtė, neperseniai atvy
kusi iš Kanados.

Pravestoje rinklavoje dau
gelis bayonniečių, dalyvavu
sių pramogoje, nuoširdžiai 
aukojo Lietuvai Gelbėti Fon
dui.
Viso surukta $25.00.

$2.00 aukojo F. Matickie- 
nė; po $1.00 suteikė: J. Am- 
šienė, K. Žilinskas, P. Ralys, 
Ant. Senkus, J. Aidukienė. K. 
Mickevičienė, St. Jurevičius, 
J. Maceika, Dom. Gaupša, A. 
Mitchel, Marijona Juslis, 
Francis Amšis,Anna Gaupšis, 
Ant. Brundzienė.

Savo $5.00 auka kleb. M. 
Kemėžis greitai padidino su
rinktų pinigų sumą, žadėda
mas ateityje tam tikslui dau
giau pasidarbuoti.

Visiems suteikusiems di
desnes aukas buvo duodami 
trispalviai ženkleliai, kurie 
aukotojams primins, kad jie 
ištremtųjų brolių - sesučių 
nepamiršo, atliko savo kilnią 
lietuvio pareigą. Ir mažiau 
aukoję atliko gražų pagalbos 
darbą.

Geriausio pasisekimo kun. 
M. Kemėžiui, Bayonnės lietu
viams ir toliau nepamiršt 
Lietuvos ir Amerikos reika
lų.

Baltimore, Md
Pereitą savaitę mirtis pa

kirto dviejų lietuvų gyvybę. 
Mirtis seno parapijiečio A. 
Tamašausko, daug pažįstamų 
ir giminių turėjusio, sujaudi
no visus. Buvo rimto būdo 
žmogus. Už jo sielą daug mi
šių užprašyta. Kadangi pri
klausė šv. Vardo draugijai, 
tad vyrai, atėję su kun. A. 
Dubinsku, atkalbėjo rožančių 
prie jo karsto.

Mirė jaunas 31 metų lietu
vis Martynas Matusevičius, 
P. Kaluškienės giminaitis. Jis 
turėjo valdžios darbą prie 
laivų radijo kontroliavimo. 
Atvažiavo atlankyti savo mo
tiną ir gimines; staigiai su
sirgo „indigestion” ir mirė tą 
pačią naktį.

Lietuvių jaunuolių jau

daugiau vis išeina į kariuo
menę ir jie ten labai pasiilgs
ta savųjų ir visų lietuvių, ku
rie juos pradžiugintų nors lai
škais. Kunigai per Kalėdas 
buvo prašę priduoti karių an
trašus, bet nežinau ar daug 
lietuvių tai padarė. Ir vėl nie
kas, rodosi, apie juos neatsi
mena. Reikėtų kokią komisi
ją sudaryti

Karo fronte esantiems ne
galima lietuviškai rašyti. Tai 
labai skaudus smūgis moti
noms, kurios nemoka angliš
kai rašyti ir nežinia, kur gau
ti cenzūros leidimas dėl lie
tuviškų laiškų vaikams. Lie
tuviškai negalima rašyti į 
Havajų salas. Tikrai tėvams 
skaudi rykštė, kada sūnus pa
vojingoj vietoj, o su juo nė 
pasiguosti negalima. Gal 
koks susibūrimas lietuvių tą 
tvarką pataisytų, nes nežino
ma kur tuo reikalu kreiptis 
Lietuviškuos laikraščiuos a- 
pie tai niekad nebuvo paaiš
kinta. J. K.

i

Buvusi.

Newark, N. J

PASIDAIRIUS PO NEWARK^
Jokūbas Stukas, Jaunasis, 

Newarko Radijo vedėjas.
Programos girdimos šešta
dieniais 4:30 vai. popiet, iš 

WBNX stoties (1380 klc).

Kryžiaus skyrių. Klebonas ir 
veikėjai imasi darbo.

Trumpos Žinios

Dievo Malo- 
sugrįžta prie

nuoširdžiai 
lankytis, y-

[Ovo 8 d., 
as yrašv. 
į Broli- 
komunija. 
uti, nes to 
lauja. Ku- 
istitucijos, 
ti. Po mi- 
iriai turės

Tai dar 
sykis tie 
Po skanių 
Įgiškas pa- 
:i reikalai, 
abai svar- 
ar. moky- 
0 vai. vak. 
dalyvauti, 
jasirodysi-

Parapijos bafc 
pertvarkomi, ap 
lauko sudedami t yo amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy- 
Bažnyčia bus daĘ 
Visi spalvoti lat 
dabar labai aiški- 
Visą darbą prižĖ 
J. V. Kazlauskas.

varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

B

Report.

)S

ijinių mo- 
rmą kartą 
e rašys te- 
:aro metu: 
ri būti glo-

Regina Kralikauskaitė 
Raudonojo Kryžiaus paskir
ta mokyti suaugusias mote
ris ir merginas pirmosios 
pagalbos — First aid. Ji 
moko antradienių vakarais 
Weequohic High School, 279 
Chancellor Ave ir trečia
dienių vakarais Clinton Ave. 
arti Van Nus Place (žydų 
Temple) nuo & vai. Kurios 
merginos ar moterys nori 
mokytis pirmosios pagalbos, 
gali lankytis paminėtais va
karais už dyką.

Newarkiete

— Vasario 17 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje suruošta didelė 
puota p. Lelešienės gimtadie
niui paminėti. Buvo apie 200 
svečių.

— Savo gimtadienius ati
tinkamai minėjo Kaz. Jasai
tis ir P. Stukas.

— Mirė Kaz. Arlauskienė ir 
Mar. Jaramėnienė.

— Kariuomenėn išvyko 
Pranas Pačėsa. Geriausio pa
sisekimo!

— Newarko Kazimierai 
prieš kovo 4 d. buvo labai ne
ramūs. Saugokitės, 
Dabar gavėnia.

— Švč. Trejybės parapija 
ruošiasi įsteigti Raudonojo

Leit. Francis P. Smith, 
lakūnas, pirmasis Brooklyn© 
katalikas karininkas, žuvęs 
kare su japonais vasario 8 
d.

Jose Mojica, Meksikos ju- 
domų paveikslų artistas, pa
liko šį pasaulį, įstodamas 
pranciškonų ordinam

vyrai!

New Yorke Euthanasia 
draugija, kurios tikslas leisti 
nepagydomus ligonius ir sun
kiai sergančius užkrečiamo
mis ligomis nunuodyti, jau 
susilaukė daug priešininkų, 
ypač iš katalikų pusės. Ši 
draugija susideda daugumo
je iš bedievių.

Parapijos cte 
dėjo rengtis pri^ 
nos. Valdyba 
mas mano surenf F 
dinimą ir kon«$j

Rochester

Vasario 27 i] 
Federacijos skyl 
kime pranešta^ 

skaita parodė, R 
ninką yra 110 J 

tarta nusiųsti $ 
kui.

Kiek anksčiao 
kūrė jaunųjų 
skyrius, bet dar* 
viešo pasirodyk 
lonu daugiau * 
jaunuolių veiklą

Žadama a$ 
Darbininkų s-^

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyjeį nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room. Čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Šį ii’ sekamą mėnesį 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

DIRBTUVĖ atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Norint su- 
sisiekt telefonu šaukit: STilwel 4-6540.

Bayonne, N. J

tl«?
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Ar jau įsigijo
Bonų ir

ų priešais 
ai. ypač

Neseniai m$ 
vičius. Paliko Č 
ir dvi dukteris.’’ 
geras pažįstai Manufacturers of Men’s Clothes 

L/Il iljll 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Parama Amerikai ir Lietuvai
Vasario 28 d. šv. Rožan

čiaus draugija surengė jaukų 
kortų vakarėlį šv. Mykolo 
parapijos salėje. Atsilankė 
gražus būrys lietuvių. Įžanga 
buvo 50c ir visas surinktas 
pelnas skirtas Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Buvo pra
vesti keli laimėjimai; kiekvie
nas stalas laimėjo dovanėles 
ir po kortų lošimo visi buvo 
pavaišinti kava ir skaniais, 
namie keptais pyragais.

Šio kortų vakarėlio proga 
buvo nepamiršti ir Lietuvos 
bei jos žmonių reikalai. Kleb. 
kun. M. Kemėžis pasakė jaut
rią kalbą, ragindamas nepa
miršti ir Lietuvos reikalų, 
nežiūrint, kad jau padarytas 
gražus darbas surengiant šį 
vakarėlį Amerikos Raudona
jam Kryžiui.

Peršate kalbėti atvykusią 
iš Brooklyno EI. Bartkevičiū
tę, „Amerikos” moterų pus
lapio redaktorę, kuri apibūdi
no ištremtųjų lietuvių padėtį 
ir galimumą jiems suteikti 
paramą bei viltį.

Vasario 16-tos minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 24 metų sukak
ties minėjimas įvyko vasario 
16 d. šv. Jurgio dr-jos salėje.

Programą pradėjo šv. Ceci
lijos choras, vedant varg. S. 
Globiui. Kalbas pasakė: vie
tos klebonas kun. Ig. Kelme
lis, dr. M. J. Vinikas, kun. J. 
Gurinskas, J. Valaitis ir V. 
Jankauskas. Salėje tvarką 
pridabojo savo darbą aukoda
mi policininkai: Stasys Po
cius ir Pranas Makreckas. 
Labai blogam orui pasitai
kius, neperdaugiausiai žmo
nių susirinko. Varg. S. Glo
biui padedant, M. Račkiūtė ir 
O. Pečiūrienė parinko iš susi
rinkusių aukų:

Po $1.00 aukojo: S. F. Gu
das, F. Staniuliūnas, V. Bag
donas, M. Papečkis, B. Vičie- 
nė, J. Mickienė, D. Tamošiū
nienė, D. Biekšienė, E. Bala- 
zienė, K. Jasaitis, M. Stukie- 
nė, V. Ambrazevičius, S. 
Gaubienė, N. Vinikienė, J. 
Valaitis, Dr. M. J. Vinikas, 
kun. Ig. Kelmelis, k un. J. Gu
rinskas ir A. S. Trečiokas. 
Smulkių $11.55. Viso $30.55.

Komiteto nariai programos 
dalyvius ir svečius bei vieš
nias pavaišino.

Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems dalyviams, kal
bėtojams, šv. Cecilijos chorui

TIKRAS BIČIŲ

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

j KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

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

5
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Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

G raborius—Balsarriuoto jas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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SIUVĖJAI PERKA BONUS
SUSI- 
pilie- 
Ave.,

Įvykusiam siuvėjų 
rinkime vasario 25 d. 
čių klube, 280 Union 
Brooklyne, buvo įdomių pra
nešimų.

Kazys Kundrotas pranešė 
iš C. I. O. konvencijos, ku
ri įvyko sausio 21 d. Albany, 
N. Y. Jo pranešimai visuomet 
būnai aiškūs ir trumpi, taip 
kad malonu klausytis ir su
prasti.

Iš svarbesnių kalbėtojų 
konvencijoj buvo New Yor- 
ko gubernatorius Lehman, 
kurio kalba daugiausia lietė 
karą ir taip pat darbininkus. 
Jis pasakė visuomet remsiąs 
darbininkų reikalavimus le
gislature j.

Iš svarbesnių rezoliucijų 
yra šios: kiekvienas darbi
ninkas nusipirks dirbtuvėje 
bent 25 dol. boną; Amerikos 
Raudonajam Kryžiui paau
koti kas mėnuo vienos valan
dos darbą; bedarbių apdrau- 
dos fondas turi mokėti po 6 
dienų laukimo, o ne po 3 sa
vaičių; vietoje 13 savaičių. 
ir 15 dol. turi būti 26 savai
tės ir 24 dol. į savaitę.

Delegatas Antanas Bub
nys pranešė apie lietuvių 
dirbtuves ir apskritai apie 
visą padėtį siuvėjų industri
joje. Pažymėjo, kad šiuo lai
kotarpiu yra daug darbų. At- 
kočaičio, Mičiulio, Šimaičio 
ir Šimėno dirbtuvėse - dau
giausia darbo, visos kitos ir
gi dirba. Trūksta daug dar
bininkų, nes daug išeina į 
kariuomenę. Šimėno dirbtu
vėje išėjo 7 svarbūs darbi
ninkai ,o į jų vietas mokan
čių negalima gauti, be to, 
nemokančių ir nesiranda.

Rimtai kalbama apie pa
kėlimą algų, bet kiek ir ka
da, dar sunku pasakyti, bet 
kad siuvėjams reikalingas al
gų pakėlimas kuo greičiau
siai, tai yra visiems aišku 
ir dedamos visos pastangos, 

—kad tai įvyktų.
Dirbtuvėse visur perka bo

nus ir už nemažas sumas, 
taip pat Raudonajam Kry
žiui aukoja 3 nuoš. nuo savai
tės uždarbio. Už kiek bus 
nupirkta bonų, ir kiek Raudo
najam Kryžiui suaukota, gal 
teks sužinoti vėliau.

Lietuvių 
gulmingo 
kreipėsi į 
ir tarybos
$5,000 dol. boną. Skyrius 
jau pirmiau yra pirkęs už 
1,000 dol.

Siuvėjai gali didžiuotis, tu
rėdami savo ižde pinigų ir 
jais galėdami prisidėti ko
voje už šviesią žmonijos atei
tį, už demokratijos laimėji
mą, už išlaisvinimą pavergtų 
ir kenčiančių tautų, jų tarpe 
ir mūsų tėvų ir protėvių Lie
tuvos. Nors lietuvių tauta 
pergyvena didžiausius skau
smus savo istorijoj, bet ateis 
laikas ir vėl Lietuva galės 
laisvai kvėpuoti. Jos nesu
naikino per šimtmečius pa
vergę priešai, nesunaikins ir 
dabar.

galima ir reikia užsimokėti 
valstybės iždui mokesčius 
nuo pajamų ar bent pranešti 
apie savo pajamas.

Valstybės iždui apie savo 
pajamas turi pranešti visi 
tie nevedę asmens, kurie per
nai turėjo 750 dol. ir dau
giau pajamų. Vedusieji turi 
pranešti, jei jie vienas ar 
abu (vyras ir žmona) dirbda
mi drauge turėjo 1,500 dol. 
pajamų.

Priklausančių mokesčių su
mokėjimą galima išdėstyti 
ketvirčiais. Svarbiausia, ne
užmiršti, kad iki kovo 15 d. 
reikia valstybės iždui atlikti 
savo prievolę.

Kleb. susilaukė gražių linkė
jimų ir dovanėlių.

Dėkoja
Vasario 21 d. Jaunų Mote

rų Susivienijimo vakaras 
puikiai pavyko. Pirm. B. 
Brundzienė draugijos vardu 
dėkoja visiems atsilankiu
siems, taip pat tiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo, 
kad pagerintų šį vakarą, kaip 
Jonui Raugalui, M. Scott ir 
kuopos iždininkei p. M. Balt
rus. S. C.

BAJRZILAUSKŲ ŠEIMOJE
ANTRA DUKRELĖ

ir

Toronto, Ont
Pagerbimo vakarienė

Vasario 22 d. liet. par. salė
je surengta klebonui kun. V. 
McGivney pagerbti vakarie
nė. Tuo atžymėtas šv. Jo
no Krikštytojo lietuvių para
pijos skolos atmokėjimas. 
Atsilankė per 100 asmenų. 
Svečių tarpe buvo Lietuvos 
gener. konsulas pulk. Grant-

Apreiškimo 
Parapija

Vardo vyrų draugijosŠv.
bendra komunija bus sekma
dienį, kovo 8 d., 8 vai. Mišių 
metu, o po mišių bus bendri 
pusryčiai parapijos salėje.
Visi draugijos nariai prašo

mi dalyvauti, bendrai eiti prič 
komunijos ir būti pusryčiuo
se, nes misijų laikas — gra
žiai pasirodykime misijonie- 
riui. Gal ir per pusryčius 
misijonierius mus aplankys. 
Savo gausiu dalyvavimu jam 
suteiksime daug malonumo. 
Kviečiame visus parapijos 
vyrus.

Draugijos Valdyba

siuvėjų „nepri- 
klubo” valdyba 
pildančią tarybą 
sutikimu, perka

Gintaras

PAJAMŲ MOKESČIAI 
KOVO 15 D.

IKI

H-

Ė

Jau nedaug laiko liko, kol

Aušros Vartų šventykla
Šis darbas jau pradėtas. 

Tai bus tikras Aušros Vartų 
Švenčiausios Panelės Vilniu
je altorius. Suprantama, to
kiam darbui ir aukų reikalin
ga nemaža. Nors tam tikslui 
fondas veikia jau treti metai, 
bet toli gražu surinkta suma 
dar nepadengs lėšų, tad da
bar, kuomet kiekvienas mato 
pradėto darbo vaisių, turėtų 
ir su aukomis paskubėti. Prie 
šio taip prakilnaus darbo tu
rėtų prisidėti netik parapijie
čiai, bet visi kas atjaučia šį 
reikalą. Ši šventykla nevie
nam primins mūsų sostinę 
Vilnių ir melsimės prie jos už 
mūsų tautos nepriklausomy
bę, kad Lietuva vėl taptų lai
sva - katalikiška šalis.

Darbą atlieka mūsų tautie
tis dailininkas Jonas Suba
čius, kuris gerai užsireko
mendavo savo gražiu, sąži
ningu darbu. Kad darbas bū
tų greičiau baigtas, tad ir au
kos labai yra reikalingos, ku
rios bus maloniai priimtos.

Šv. Kazimiero šventė
Pereitą sekmadienį buvo 

iš dalies atšvęsta šv. Kazi
miero šventė. Ta proga klebo
nas pasakė gražų pamokslą 
apie šv. Kazimierą.

Vakare, sesučių rūpestin
gumu, suruošta graži, įvairi 
programėlė, kuri skirta kleb. 
kun. K. Paulioniui pagerbti. 
Programą išpildė mokyklos 
vaikučiai, atvaizduodami kie
kvieną mėnesį su tam tikrais 
pritaikintais drabužiais. Pro
gramoje dalyvavo didesnės 
sodalietės ir choras. Visa pro
grama buvo lietuvių kalba.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Teresė (Krušinskaitė) 
inž. Petras Barzilauskai vasa
rio 26 d. susilaukė sveikos, 
gražios dukrelės. Tai antra 
dukrelė šeimoje. Motina sti
prėja, o jaunoji Barzilauskai- 
tė šuoliais auga.

Angely Karalienės 
Parapija

Šią savaitę mūsų parap. ba
žnyčioje misijas anglų kalba 
parapijos jaunimui veda Tė
vas Gabrielius, pasijonistas. 
Tėvas Gabrielius pasakė, kad 
visi tie, kurie sako, kad jie 
mažai supranta lietuvių kal
bą, arba tie, kurie jos nesu
pranta, negalės būti pateisi
nami neturėję progos atlikti 
šv. misijų. Tokiems dabar y- 
ra gera proga.

Lietuvių kalba misijos pa
sibaigė didžiausiu pasiseki
mu 4 vai. p.p. pereitą sekma
dienį. Tėvas Gabrielius pa
mokslus sakė įspūdingai, gra
žiai. Žmonės lankėsi gausiai, 
tad ir užbaiga buvo įspūdin
ga.

Šį sekmadienį 11 vai. mišių 
metu mūsų bažnyčioje prasi
deda 40 vai. atlaidai— Viešas 
pagarbinimas Jėzaus Kris
taus Meilės Sakramente. To
mis dienomis bažnyčia bus at
dara nuo 6 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Pamaldos rytais, 
išskyrus sekmadienį, bus 9 
vai. su pamokslu ir 7:30 vai. 
vakare iškilmingi mišparai ir 
pamokslas.Atlaidai pasibaigs 
antradienio vakare. Pamoks
lus sakys Tėvas Gabrielius, 
pasijonistas.

Šį sekmadienį mūsų para
pijos vyrai, vadovaujant šv. 
Vardo draugijai, eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Po mišių parap. sa
lėje bus kuklūs pusryčiai vi
siems nariams ir svečiams 
dykai. Visi parapijos vyrai 
kviečiami ateiti ir prisirašy
ti ir kartu pasivaišinti drau
ge su Šv. Vardo dr-jos vy
rais.

Maspetho Žinios

9

Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JCS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

vo mylimoms draugėms, ku
rios mane atjautė man sun
kiai sergant per 12 savaičių. 
Pirmiausia dėkoju Maspetho 
Altoriaus ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijoms, Moterų Są 
jungai, A. L. R. Kat. Susi
vienijimo kuopai, tretinin
kėms už jų rūpinimąsi ma
nim. Dėkoju už šv. mišių už- 
prašymą Altoriaus Dr-jos 
pirm. P. Šimkienei, A. Kuni- 
skienei, Girnienei ir jos duk
relei Pranutei.

Dėkoju už lankymą ir do
vanėles sesutėms pranciškie- 
tėms, O. Petrulienei, J. Ska
rulienei, O. Bagočiūnienei, O. 
Laukaitienei, Kelmelienei, O. 
Černiauskienei, V. Valantie- 
jienei, Sinkevičienei, F. Ra- 
žiekienei už gėles, A. Kivitie- 
nei, mano sesutei T. Saveikie- 
nei ir švogeriui ir kitiems.

Jūsų aplankymas ir užuo
jauta suteikė man daug ma
lonumo.

Tegu gerasis Dievulis jums 
už tai atlygina, o aš, kol gyva 
būsiu, stengsiuos už viską at
silyginti.

Viktoria Višniauskienė 
ir šeima.

JUDAMI PAVEIKSLAI

Kovo 15 d. 7 vai. vak. Mas
petho par. salėje, tretininkų 
rūpesčiu, bus rodomi įdomūs 
judami paveikslai: 1. Šv. An
tano gyvenimas (nuo jo ma
žens iki stebuklų įvykimo per 
jo užtarimą) ir 2. švč. Pane
lės MarijosiLiurde stebuklai. 
Visi bus patenkinti paveiks
lais.

Komitetas smarkiai plati
na bilietus. Jį sudaro kleb. 
kun. J. Balkūnas, O. Laukai
tienė, K. Tarnauskienė, J. 
Kunickienė, O. Černiauskie
nė, Pr. Ražickienė, M. Zem- 
liauskienė, O. Klosevičienė, 
E. Brusokienė, A. Urbonie
nė, J. Paulauskienė.

Maloniai kviečiame Brook
lyn© ir apylinkės tretininkus 
ir visus lietuvius, jaunus ir 
pagyvenusius. Bilietai po 50c, 
vaikams 15c. Pelnas skiria
mas vėliavai ir ženkleliams į- 
sigyti. Kada tik mes suklaup
sime melstis po šv. Pranciš
kaus vėliava, visada atsimin
sime savo maldose gerada
rius. Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame.

Kviečia —
Šv. Pranciškaus III Ordino

Taryba
Trečiadienio vakare, kovo 

11 d., mūsų bažnyčioje prasi
deda šv. Juozapo Novenos. 
Per devynias dienas rytais 8 
vai. bus giedamos Novenalės 
prie šv. Juozapo Mišios. Va
karais 7:30 bus kalbamos 
Novenalės maldos, sakomi 
parinkti pamokslai ir duoda
mas palaiminimas Švč. Sa
kramentu.

Šiemet Novenales pamaldas 
ves ir pamokslus sakys vi
siems gerai žinomas kun. Sta
sys Stonis, šv. Kazimiero Ap- 
š vietos draugijos atstovas 
Amerikai.

Praeitą savaitę įvyko pa
rap. draugijų susirinkimai: 
sekmadienio popiet Rožan
čiaus, pirmadienio vakare — 
šv. Onos Sodalicijos, trečia
dienio — Moterų Sąjungos, 
ketvirtadienio — šv. Vardo.
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Suttie, kun. Petrick, kun. 
Ed. Moriarity, mūsų klebono 
tėvai.

Vakarienės šeimininku bu
vo p. V. Danielius. Gen. kon
sulas pasakė reikšmingą kal
bą. Draugijų vardu sveikino 
ir dovanas įteikė:

Nuo parapijos — R. Jurcy- 
tė, šv. Jono par. dr-jos — K. 
Jurcas, Sodaliečių — V. Ja
rašiūnaitė, T. M. D. — A. Či- 
rūnas, Aušros choro — Kon- 
drotas, par. choro — P. Mo- 
tejūnas, jaunimo — St. Mat- 
jošaitis, nuo parapijos kūrėjų 
—. Belickas ir A. Jurcas, 
nuo vakarienės dalyvių —R. 
Hozas.

Kalbėjo ir rengėjos — šei
mininkės: E. Michil, E. Mat- 
jošaitienė, O. Kalinauskienė, 
O. Hozienė.

Į visų kalbas atsakė kun. 
kleb. McGivney. Jis dėkojo 
visiems už dovanas ir sureng
tą jam netikėtą vakarienę. 
Dėkojo parapijiiečiams už 
bendradarbiavimą, kas per 
penkerius metus davė gerų 
vaisių parapijoje. Kvietė vi
sus parapijiečius būti gerais 
katalikais, lietuviais ir šios 
šalies gerais piliečiais.
Parapijiečiai džiaugiasi kle

bono kun. V. McGivney gra
žiu tvarkymu parapijos rei
kalų. Per tokį trumpą laiką 
išmokėta apie vienuolika 
tūkstančių dol. skolos. Para
pija dabar be skolų.

Klebonas ir visi dalyviai 
labai patenkinti ir dėkingi 
vakarienės rengėjams už 
taip skaniai paruoštus val
gius.

Kalbose buvo prisiminta ir 
apie Liverpulio Anglijoje lie
tuvius, kurie yra nukentėję 
nuo šio karo. Toronte iš se
niau atvažiavusių daugumas 
turi ten giminių, draugų ir 
pažįstamų, kuriems paremti 
buvo renkamos aukos.Surink
ta viso $43.66. Šv. Velykų 
proga manoma nusiųsti pini
gais ar maistu.

Aukojo: Lietuvos konsulas 
pulk. Grant Suttie $3.00; J. 
Damušis — 2 dol. Po dolerį 
aukojo: Danieliai, Vaitkai, 
Urbanavičius, Užemeckiai, 
Pilkauskai, Margiai, Kond- 
rotai, Kazlauskai, D. Damu
šis, Bendžius, K. Jurcai, Ka
raliūnai, Kalinauskai, Masiu- 
evičiai, Augutis, A. Jurcai, 
Jarašiūnai, Pavilionis, Mu
rauskas, Motejūnai, Vaitkū- 
nas, Bepirščiai, Litvinskas, 
Narušis, Paulauskas, Silins- 
skas, Baltuška, Dubauskai.

Smulkių aukų surinkta 
$10.66. E. N.

Širdingai dėkojame kun. N. 
Pakalniui ir kun. B. Kruzui 
už suteiktą gražų patarnavi
mą bažnyčioje, laidojant a. a. 
Elžbietą Žilinskienę. Širdin
gas ačiū Amžino Rožančiaus 
draugijai, sūnums: A. Bara
nauskui, P. Baranauskui, 
dukterims Eleonorai ir Emi
lijai Kulikauskienei, Bekerie- 
nei, Stašienei, S. Kavaliaus
kui, P. Mažeikienei už užpra
šytas mišias. M. Kairiukštie- 
nei dėkojame už paruoštus 
pietus ir visiems kitiems šir
dingas ačiū už dalyvavimą 
laidotuvėse.

M. Baranauskienė ir 
J. Ruseckų šeima.

Sekmadienį, kovo 8 d. šv. 
Vardo draugija priims šv. 
Komuniją drauge per savo 9 
vai. Mišias.

VYŠNIAUSKIENĖS
PADĖKA

Šiuomi noriu padėkoti sa-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šv. Patriko katedroje dir

bamas naujas didysis alto
rius. Senąjį didįjį altorių pa
statys pačiam gale bažnyčios, 
kur yra švč. Motinos koply
čia. Naujas altorius bus ma
žesnis, kad būtų galima ma
tytis senas — užpakaly esan
tis altorius.

Brooklyn© Lietuviai Gydytoji

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ŠTAI KAIP

Tel. EVerfreen
VALANDOS’ L 
8-10 ryto I 
1 — 2 po pietą H 
6 — 8 vakare G 

šventadieniais susfi^

jjokratų aidai. 
Įviai budi, 
iglai netiki. 
>nasis pavojus. 
į džiaugsmai. i c

i irv uas dešimt; metų Ameri- 

9-12 rytt mtų judėjimas. Jo va- 
i_-8 vak® kad valdžia turi 

^[pgvesta inžinieriams ir 
Aį mechaniškų moks-

]Šatams, žmonių val- 
,, demokratija jiems Me

Penktadieniais
>lbė, kad valdžia turi

• v* • * —.. 1 

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz 
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street,

Tel.

B 
h
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S'jiau technokratai lyg ir 

Dabar jie vėl kelia 
į Šį kartą ne prieš žmo- 
jįnktus pareigūnus, bet 
fermerius”. Jie reika- 
nždaryti visus ne ang- 

leidžiamus laikraš- 
įiaas fraternalines ir iš 
bet kokias ne ameriko- 

' draugijas, visas neau
gamas radijo prog- 
irtt.

Jjayo „technokratišką” 
mi tie amerikiečių gy- 

io šventųjų dėsnių lau- 
ij šiuo metu skelbia 

BrookW. skelbi- 
~~ je, Netikime, kad 

NOTICE is hereby given tij]k, Amerikos žmonių vie. 
R L 2819 has been issued to į 
to sell beer, wine and liquor g 
Section 107 of the Alcoholijį 
trol Law at 553 Fulton St 1 
Ave.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 

DeKALB FULTON 
553 Fulton St. & 
6-10 DeKalb Ave..

Brooklyn
(Williamsburgh Bridge Plaza)

d

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALL’S 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai.

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

ti 
n 
d 
b

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 788 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANTHONY ROSSI 
(Rossi Food Products)

788 Grand St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 978 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3009 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. QUINN
3009 Quentin Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1081 Libex-ty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, SR. 
1081 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage^^ControIj 
Law at 1090 P 
Brooklyn, <_____
off the premises.

ALBERT MULLER
1080 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY AVINE & LIQUOR. INC.
34 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 519 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ‘

Kovo 21 d. Šv. Patriko ka
tedroje, New Yorke, bus lai
komos iškilmingos šv. Mišios, 
10 vai. ryte, slavų apeigomis 
ir kalba. Arkivyskupas 
Spellman dalyvaus.

Išnuomo j imui
Penki kambariai. Combina

tion pečius ir combination 
sinka. Visi kambariai švie
sūs, patogūs, naujai ištaisy
ti. Pasirinkimas iš dviejų 
butų. Kainos: $20.00ir $23,- 
00 mėnesiui. Patogi trans- 
portacija. Kreipkitės:

401 SUYDAM ST.
Brooklyn, N. Y.

dauti programa tu
kimo, Tačiau visi 
yUdėti.

A ,-T— 
vyriausybės atsa- 

c Cripps’o veikla 
' \ybes naujon 
i ’ susilaukė 
i 'oms įstai

NOTICE is hereby given tit 
RL 2318 has been issued to į 
to sell beer, wine and liqoo? k 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 284 Scholes &. 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

CHARLES VlCKllI 
284 Scholes St..

NOTICE is hereby given ti 
RL 1213 has been issued toli 
to sell beer, wine and linui 
Section 107 of the AlcohoHe 
trol Law at 7“" "" ‘ , 
Brooklyn, County of Kinss, 
on the premises.

7201—5th

L. K. Federacija, L. 
ienymas, Susivieniji- 

^oFK^Itavių Amerikoje. Pa-
JOHN M. ŠULUI 
Ave.,
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Yorke veikiąs Lietu- 
riklausomybės Pas- 
Minėjimo Komitetas 
su visais keturiais 

hį® redaktoriais, kovo 
imte prezidentui Roo- 

„. . . . . . . . . . . . . i telegramą, prašant
F^i0Tn...*°LA?.!“1?-1 ršti Lietuvos. Tokie 

imai plaukia ir, tiki-

NOTICE is hereby given thd 
RL 4329 has been issued ton 
to sell beer, wine and liquor r 
Section 107 of the Alcoholie 1 
trol Law at 371 Johnson An 
Brooklyn, County of Kingi, to 
on the premises.

FRANK MARIU 
10ixo Ave- L
County of Kings, to be consumed J jg hcreby given

ALBERT MULLER

at 519 Franklin

the premises.
BREVOORT WINE & LIQUOR 

STORE, INC.
Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

RL 1129 has been i 
to sell beer, wine and liquor g

519

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquox- at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 990 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 4297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undex- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LA TOURAINE CAFE. INC. 
8500—4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
RL 4419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con- 
trol Law 
Place, _ .
Kings, to be consumed on the premises.

trol Law at 109 Graham An. 
Brooklyn, County of Kingi, to 
on the premises. ,

, ,NIKiTA MucHAjlanks is įvairiausių vie- 109 Graham Ave., 1

NOTICE is hereby given tUB 
RL 2793 has been issued to litS 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholie 
trol Law at 43 Dcbevoise Pls 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

PARAMOUNT R 
CENTRE, INC.

43 Debevoise Place,

NOTICE is hereby given toil 
RW 299 has been issued to lh 
to sell beer and wine at ntx3 
107 of the Alcoholic Beveracel 
128 No. 10th St.. Borough 
County of Kings, to be 
premises.

128 No.

NOTICE
W 22 has been issued to th 
to sell wine at retail under 
the Alcoholic 
SI8 Court Street, Berengi « 
County of 
premises.

318 Court

NOTICE is hereby given Its 
GB 12333 has been issued to6i 
to sell beer, at retail under Š 
the Alcoholic Beverage 
176 Wyckoff Avenue, I 
County of Kings, to I 
premises.

176 Wyckoff Ave.,

JOHN ANDERSOJ 
10th St..

is hereby given tin

Kings, to be

DOMENICO SCO 
St.,

Beverage (

irių vartaliojimasis

i lietuviai, jie Mie
lės, jei jų tėvų ir 

n žemė, jei jų kilmės 
ir sesės bus mainų ar 
išėjimo objektu.

joje komunistai netu- 
laikraščio, Jie turėjo 
į bet valdžia uždarė, 
visą laiką rašė prieš 

ir trukdė šalies 
idarbui. Dabar tas 
is jau kitaip rašytų, 
ta su Berlynu Me

L Tautos atstovų rūmų 
JOHN E. MicJp vidaus rei alų mi- 

‘ pareiškė, kad komu- 
Mėnraščio uždarymas

Y.

No.

at 99—5th Ave. & 6-8-10
Borough of Brooklyn, County

Tark
of

Telephone I
EV 7 - 1670

JOSEPH VAS

s, mkiamas. Vyriausybė 
^netikinti Anglijos 

„atsivertimu” — 
m. birželio 22 d.
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Brooklyne įtaisyta 32,000 
prietaisų, kuriais „blackout” 
laiku būtų galima užgesinti 
gatvių šviesos.

Nassau apskrity, Long Is
land, pritrūko ugniagesių, to
dėl pradėjo kviesti savano
rius. Reikalinga apie 300, o 
atsišaukė vos 50 asmenų.

Rusijos „tikybinės laisvės” 
dėka, lenkas kun. Kucharski, 
S. J. buvo kalėjime ir tik 
gen. Sikorskiui reikalaujant, 
Sovietų valdžia paleido jį iš 
kalėjimo. Sakoma, šiuo metu 
Rusijoje yra apie du milijo
nai lenkų, tremtinių iš savo 
gimtinių sodybų.

Chicagos mieste šv. Vardo 
draugijos narių priskaitoma 
175,000.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill) 

99—5th Ave. & 
6-8-10 Park Place, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. i 
RL 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31-33 Cumberland St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to ta? consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ
31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK 
(Mack’s Tavern)

239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1801^—-10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS S. KIRNAN
1801—10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048-64 Ocean Parkway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Lincoln Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

S

l

įsakymų, 
496 Grand St, Brod# ’’’"W IT dabar. 
Residence: —t—
87-34 90th St, VVoodhr* ju „ ,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ® aštuonerius metus

teigia ir dabar.

HAvemeyer 8-A
RALPH KBtl

FOTOGRAII
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generolas pa- es 
‘ęd Europai gresia 
Prasės pavojus, nu 
“Y pančių japonų 
yi! tada nurodinėjo, 

kaip gausiai au-
65 - 23 grand reikia atitin- “ 

Maspeth,
italai su vokiečiais 

Italai, tapę
.^Sais, savo lavo- a, 

I* ?*«l kelią ja- n‘ 
mulei. Bet » 

BAR AGRUip1 ašis g^t pradės r 
Gaminam valgius kai tik
niško ir lietuviško SB® brikos Valsty- 
čia taip pat gaW.f. galutinai 
Amerikos isdirbinWT 
portuotų degtinių, 1 

vynų ir gero alaJ
Joseph Zeifl

Savininkas
411 Grand Str^’l 
Brooklyn, N. ‘j
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