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msburgh Bridge Plaza)

nki, malonus skaity- 
nuoširdžiausius „Ame- 
sveikinimus ir linkė- 

Penkta^ieniaų Kristaus Prisikėlimo 
*** s išvakarėse!
■■*** drauge su Tavimi iš 

iirdies sakome: Džiau
to Aleliuja!
me, kad šiemet Aleliu- 
kambės visam suvar- 
i pasauliui didžiu 
smu. Bet taip pat žino- 

Bi^ ,d tik Aleliuja gali vir- 
) asus geros valios žmo- 

iesesnės ateities vilti-

1 Aleliuja perskrodžia 
asaulį ir atneša visų 
tną ramybę!

42

INIŲ PALO®!
BLAUSIOS RŪŠIES
fiai, Kava, Arbata, Hot Chocoį. igų Vienybė, kaip ir 

StauiiJ4 svarbiosios mūsų orga- 
įamie is geriausios Smetonos, į . . t t • °
mams priimami užsakymai Rr OS, uoliai budi Lietu-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
NAUJI PAVOJAI

Per Kauno radiją buvo vėl 
pakartota, kad dėmėtoji šil
tinė Lietuvoje mažėjanti dė
ka Sveikatos valdybos ir gy
dytojų pastangų. Tačiau pre
legentas patarė klausyto
jams ir ateityje vartoti viso
kias apsisaugojimo priemo
nes prieš epidemiją, šiais 
laikais neturint muilo, esą, 
reikią patiems pasigaminti 
šarmą. Baigdamas patari
mus, pranešėjas perspėjo dėl 
naujų epidemijų, kurios ga
linčios atsirasti Lietuvoje a- 
pie balandžio mėnesį, kai o- 
ras atšils ir kai išsilies upės.

Nauja Taryba Visiems Linkmaus AleliujaDAUG ADVOKATŲ
Lietuvos laikraščiai skel

bia sąrašą diplomuotų teisi
ninkų, kurie paskirti advoka
tais. Jonas Čikštė-Vikštėnas 
paskirtas advokatu Vilniuj, 
Jonas Stikliorius — Kaune, 
Aleksas Survila — Kaune, 
Leonas Kulikovskis — Vil
niuje, Petras Šniukšta — 
Kaune, Adomas Šydeikis — 
Skuode, Juozas Nerijus Ba- 
jerčius — Kudirkos Naumies 
tyje, Jonas Deksnys — Kau
ne, Dr. Ladas Natkevičius— 
Kaune, Antanas Dutkus — 
Vilniuje, Jonas Šlepetys — 
Kaune, Jonas Žėruolis — Vil
niuje, Jonas Plučas — Vil
niuje, Tadas Petkevičius — 
Kaune, Ona Puodžiūnaitė - 
Janulionienė — Panevėžyje, 
Česlovas Butky s— Kaune, 
Jurgis Alekna — Panevėžy
je, Kazys Mačiulis — Kaune, 
Zigmas Pavoriūnas — Kau
ne, Mikalojus Bobrikas — 
Kaune, Jonas Montvila — 
Kaune, Julius
— Kaune, Motiejus Vektaris
— Kaune, Antanas Janušo
nis — Raseiniuose, Kazys 
Gudėnas — Kaune, Valenti
nas Stakiškaitis — Marijam
polėje, Povilas Kesiūnas — 
Kaune, Pranas Sidzikauskas
— Kaune, Stasys Mockus — 
Kaune, Antanas Žukas — 
Kaune, Zigmas Gyra-Gurevi- 
čius — Kaune, Juozas Vitė- 
nas — Šiauliuose, Jonas Dai- 
nauskas — Kaune, Vytautas 
Banaitis — Kaune, Kostas- 
Valerijonas Klemčikas — 
Kaune, Andrius Keturakis— 
Kaune, Juozas Skorubskas— 
Kaune, Jurgis Gliaudis — 
Kaune, Petras Glemža — Ro
kiškyje ir Alfonsas Žiurlys
— Kaune.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt paskelbė, 
kad šios savaitės pradžioje 
Washingtone sudaryta Ra
miojo Vandenyno Karo Ta
ryba, kurios nariai bus Jung
tinių Amerikos Valstybių, 
Australijos, Naujosios Ze
landijos, Kinijos, Olandijos, 
Australijos, Naujosios Zelan
dijos, Kinijos, Olandijos, Ka
nados ir Anglijos paskirti at
stovai. Pirmas naujosios ta
rybos posėdis įvyko balan
džio 1 d. f - -

Anksčiau panaši taryba 
veikė Londone, bet kadangi 
karo padėtis visiškai pasikei
tė, karo vadovybė prieš japo
nus dabar bus Washingtone. 
Londone kai kur pareikšta

Kariams Didins JIS KĖLĖS, KAD MES PRISIKELTUME
„Jei jūs atsikelsite draug su Kristumi, ieškokite, kas 

yra aukštai”. (Kol. 3,1).
WASHINGTON. — Sena

tas 74 balsais prieš 0 pasi
sakė už padidinimą atlygini
mo kariams. Pagal priimtą 
pasiūlymą, eiliniai kariai 
per mėnesį gautų 42 dol. (da
bar 30 dol.), pirmos klasės 
kariai — 48 dol., korporalai 
— 66 dol., (dabar 54 dol.), 
seržantai nuo 78 iki 138 dol. 
Jaunesniesiems leitenantams 
atlyginimą siūloma pakelti 
nuo 1,500 iki 1,800 dol.

Kariams atlyginimo pakė
limas padidintų metines val
stybės išlaidas 283 milijonais 
dolerių.

Išnaikinimu išnaikinta yra žemė... Pakrypę kryžiai, nuo 
kraujo drėgna žemė, dar degėsiais riogsą miestai, išmėty
tos patrankos, apleisti kaimai liudija, kad pragaro viesu
las prašvilpė. Kyla žmonijos balsas: „Kam, Viešpatie, mū
sų kančios? Kodėl baudi?” Šv. Dvasia atsako: „Nusidėjėlis 
yra kankinamas tais pačiais dalykais, kuriais yra nusidė
jęs” (Išm. XI, 17).

Ar ne žemiškų gėrybių troškulys ir kvailas egoizmas 
pasaulį įvedė į sumišimą, brolžudišką karą? Teisingai Šv. 
Povilas sako: — „Visų blogybių šaknys yra godumas” (1 
Tim. VI, 10). Iš godumo kyla nepasitikėjimas, pavydas, iš
naudojimas, netvarka. Godumas įsibriauja į tautų santy
kius ; pateisina neteisėtumą tautiškumo vardu. Viešame gy
venime paminami šventi principai, kurie buvo vadovai įvai
rių tarpusavio sugyvenimų; yra ardomi tvirti teisės ir išti
kimybės pamatai, kuriais turėtų remtis valstybė; yra lau
žomi tų senų tradicijų šaltiniai, kurie tikėjime į Dievą ir 
ištikimume savo įstatymams matė tikriausią tautų pa
žangos pamatą (Palygink Encikl. Caritate Christi Compul- 
si).

Štai dėlko priešai drąsiai puola sutraukyti visus žmo
giškus ir dieviškus ryšius, paskelbti kovą prieš tikybą, 
prieš patį Dievą. Visur iškėlė šėtono vėliavą prieš Dievą 
ir religiją. Bedievybės kompanijos vadai jungia kovą dėl 
duonos kąsnio su kova prieš Dievą. Kryžius prieš haken- 
kreucą; kryžius prieš kūjį ir piautuvą.

Išaušta Velykų rytas. Duslus raudojimas su „Deutsch
land, Deutschland ueber alles” ir skardžiu Internacionalu 
nuaidėja laukais. Iš žemės širdies girdisi balsas — „pasiti
kėkite, aš nugalėjau pasaulį”

Bergždžios yra visos bedievybės pastangos, ir Jo nu
statytą valandą „pakils Viešpats ir išnaikins savo prie
šus” (Ps. 67, 2), nes „pragaro vartai nenugalės” (Mato 16, 
18). Vargas žmonijai, jei Dievas, norėdamas nubausti pa-' 
saulį, pasinaudotų tuo naikinančiu siaubu ir suteiktų jam 
laisvą kelią.

„Aš gi, kuomet būsiu pakeltas aukštyn nuo žemės, vi
są patrauksiu prie savęs (Jono 12, 32). Nuo pirmo Velykų 
ryto ligi šių dienų nesuskaitomos sielų eilės rikiavosi ir ri
kiuojasi visuose pasaulio kraštuose, visose žmonių grupė
se ir veržiasi prie Dievo. Visai naujas frontas atsirado ko
vų lauke. Ne kardais bei šautuvais, ne lėktuvais ar tankais, 
ne dujomis ar kulkom,, ne laivais ar submarinais, bet malda 
ir pasninku, suklaupę ant kelių, pakėlę aukštyn rankas ir 
širdis. Malda skrodžia dangaus skliautus, lenkia dievišką 
valią, atveria Švenčiausią Širdį. Ir kokia malda gali būti 
vertingesnė už tą, kuria maldaujame užlaikymo žemėje ti
kėjimo į tikrą ir gyvą Dievą? Tokia malda neša su savimi 
išklausymo dalį, nes melsdamas žmogus susijungia su 
Dievu ir užlaiko žemėje Dievo idėją. „Kur yra mano vardu 
susirinkę du ar trys asmenys, jų tarpe esu ir aš” (Mato 18, 
20). „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, bel
skite ir jums bus atidaryta; ką kas nors prašo — gauna;- 
kas ieško — randa; ir kas beldžiasi, tam bus atverta” (Ma
to 7, 7-8). „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kai prašysite Tė
vą mano vardu, jums bus suteikta” (Jono 16, 23).

Koks vaizdas dangui ir žemei, kai meldžiasi Bažnyčia! 
Per šimtmečius nepaliaujamai nuo vieno pusiaunakčio iki 
kito žemėje kartojasi įkvėptų dieviškų giesmių balsai; nėra 
gyvenime valandėlės, kurioje bendra malda paslaptinga
sis Kristaus Kūnas — Bažnyčia nedėkotų, nesimelstų.

Tiktai malda gali atnešti taikos dovaną. Žmonės, ku
rie kiekvienoje tautoje meldžiasi tam pačiam Dievui už tai
ką žemėje, negali drauge būti ir nesantaikos tarp tautų ne
šėjai. Žmonės, kurie maldoje kreipiasi į Dieviškąjį Majesto
tą, negali pritarti tam tautiškam imperializmui, kuris iš 
kiekvienos tautos padaro savo dievą. Žmonės, kurie žiūri 
į „taikos ir meilės Dievą” (2 Kor. 13, 11), kurie į Jį krei
piasi per Kristų, kuris yra „mūsų taika” (Efez. 2, 14), neat- 
sidus, kol pagaliau taika, kurios pasaulis negali duoti, ne
nusileis iš visokių gėrybių Dievo „geros valios žmonėms” 
(Luko 2, 14).

Kristus kėlėsi, kad prisikeltume iš žemiškų vargų ir 
paveldėtume dalią, dėl kurios Jis mirė. Kristus kėlėsi, kad 
prisikeltume iš šėtono vergijos ir paveldėtume laisvę, ku
rią mūsų pirmieji tėvai buvo praradę. Kristus kėlėsi, kad 
prisikeltume ramybėje, kurios žmonija ieško ir trokšta, bet 
negali surasti. „Ramybę aš palieku jums, bet ne tokią ra
mybę, kokią pasaulis turi...” „Kristaus ramybė, į kurią jūs 
esate pašaukti, kaip vienas kūnas, teviešpatauja jūsų širdy
se” (Kol. 3, 15).

SUSISIEKIMO „LAISVĖ”
Iš vieno asmens, buvusio 

Rygoje, teko patirti apie Pa
baltijo kraštų pašto susisie
kimą su užsieniu. Pagal tas 
žinias, norint išsiųsti laišką 
į užsienį, reikia laišką pa
čiam nunešti į paštą ir jį į- 
teikti neužlipytą. Be to, rei
kia nurodyti kas laišką rašo, 
kam, kur adresatas gyvena 
ir kokie yra santykiai (saky
sime, giminystės) tarp siun
tėjo ir gavėjo.

priklausomybės kovų 
ioje. Jos atstovai (kun. 
B. Končius ir kun. J.

=5 čius) neseniai lankėsi 
agtone, kur atliko svar 
;ių. Jie pasimatė su į- 
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NOTICE is hereby jn 
RL 2768 has been is® 
to sell beer, wine and ‘ r ■ — ■
trol Law at 996 Mantr, 
Brooklyn,’ County of Ej 
on the premises.

MARY GRZT- 
996 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby gfe__ ___________  ________
RL 5751 has been is® . J. , .,
to sell beer, wine and fc lldZlUjU Amerikos PttU 
Section 107 of the Ate . . , . . ~ .

tačiau Anglijos vyriausybė, 
pilnai pritaria. L

Vasiliauskas ■ INDIJAI SIŪLO DOMINIJOS TEISES
trol Law at 29 Rod • 
Brooklyn, County of fc 
on the premises.

ANNA NE 
29 Rock St.,

NOTICE is hereby gns 
RL 6663 has been is® 
to sell beer, wine and te 
Section 107 of the Ak eta : 
trol Law at 923 Fraiii 
Brooklyn, County of fe 
on the premises.

] 
923 Franklin Art,

NOTICE is hereby gns 
RL 7261 has been is®:

uriais atsisakoma pri- 
Lietuvos pavergimą, 

pareiškimas susilaukė 
stybės Departamento 
s atsakymo, kuriame

jartamentas džiaugia- 
premises. T .
franklinwi|s Jūsų Komisijos nuo- 

pareiškimą ir nori pa- 
uoti Jus, kad Komisi-

to sell beer, wine and te JmOUė rūpestingai pil- 
Section 107 of the Ak® _ , L °
trol Law at 481 te eUlGSin
Brooklyn, County of Kį .
on the premises. ’ T* -on the premises.

THORPES TAU
481 Court St,

1177. RL 2797 has been iss® 
to sell beer, wine and te 

I Section 107 of the Ate
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gūs 3 
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Fran- 
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ail under 
■age Con 
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n. N. Y.
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POLISH
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n, N. Y.

ense No. 
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•age Con 
>rough of 
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i, N. Y.

ense No. 
dersigned 
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■age Con- 
rough of 
consumed

n, N. Y.
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rough of 
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dersigned 
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■age Con- 
rough of 
consumed

i. N. Y.

ense No. 
dersigned 
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>rough of 
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N. Y.

is dienomis (kovo 28 
metų amžiaus sukak- 

įlaukė Henrikas Rabi- 
t^LawVuu te is, ištikimas Lietuvos 

Nors ligos prislėgtas, 
egalįs iš lovos pakilti, 
jis nuoširdžiai sieloja- 
:uvos likimu ir dirba 
3vės ir nepriklausomy- 
statymo valandai pri-

Brooklyn, County of E? 
on the premises.

CORNELIUS CABS 
KINZEUU!

(Bob’s A i 
4304 Ave. D,

NOTICE in hereby pro 
RL 4777 has been issued: 
to sell beer, wine and k 
Section 107 of the Ate 
trol Law at 769 Metrapčz 
Brooklyn, County at E? 
on the premises.

769 Metropolitan Ave,
sSo’s et. labinavičius nuo pat 

tės dienų dirbo Lietu- 
rl^w s ėjo svarbias diploma- 
^^07 o7Vl£ pareigas Kopenhagoje, 
Xki^w « of Ž ne- Maskvoje, Washin- 

-- henry lomi’ New Yorke. Visur jis 
„A.,i, cST’Kp° Pasiekti įtakingus 

nius ir daug gera Lie- 
aimėti.

linas nebūtų susibroliavęs su 
Hitleriu, neturėtume šiandie 
pasaulinio gaisro.

—-F—
Šį balandžio mėnesį sukan

ka lygiai 50 metų, kai iš gra
žiosios dzūkų žemės Ameri
kon atvyko Mykolas A. Nor
kūnas.

Norkūno vardas neišdil- 
domai^įrąšytas^Ąroęrikos lie
tuvių istorijos lapuosna. Juk 
jis vienas svarbiausių L. Vy
čių įkūrėjų. Kad ir silpnos 
sveikatos, kad ir jau 72 gy
venimo slenksčius peržengęs, 
jis vis dar jaunos dvasios.

Sveikindami šį nepalaužia
mai jaunos dvasios Vetera
ną, linkime jam gausių Die
vo malonių dar daugeliui 

fmetų.

Cra-

on the premises.

216-218 Crescent St,

NOTICE is hereby give 
RL 2297 has been issudv 
to sell beer, wine and Ite _ . . . „
section 107 time iam veikiai is- trol Law at 229 DeKao , . , J. . . , , , .
Brooklyn, County of 
cn the premises.

229 DeKalb Ave.,

NOTICE is hereby gte 
RL 1183 has been iss» ; 
to sell beer, wine and Eg 
Section 107 of the Ato; 
trol Law at 244 Nassir 
Brooklyn, County of KS

i ir laimingai sulaukti 
john DRACoifc Lietuvos.

iečiai Latvijoje orga- 
a „latvių vienetus”, 
kovosią prieš raudoną- 

on the premi^jGIJSlCjj riją. Latvių pulkininko 
atsišaukime pasakyta, 
atviai du kartus per- 
o bolševiku baisumus 
o, kad trečią karta jie

244 Nassau Ave.,

S'

Telephone
EV7-H70

JOSEPH Vlę lepergvventų ,nes būtų 
real estate mti.” T<xi„c j 

and life rinko atsišaukime
Mortgages kiną1 •
496 Grand St, M lr

Residence: ■.
87-34 90th St, L. .

HAvemeyer' 
RALPH « 

fotogr 
65 - 23 GRAND - 

Maspeth?

restor1
BAR 4^ 

Gaminam valgi* 
niško ir lietuj 
Čia taip pį. £ 
Amerikos isį; 
portuotų degU 

vynų ir g0’

inti.” Tame pat latvio 
_ ___________i pa- 

■" Cripps’o veikla 
eio valstybių nenaudai. 

—' iinia aiškiai rodo, kam 
.rnavo Sir Stafford 

^3. Siūlydamas Lietuvą, 
ą ir Estiją bolševi-
Cripps pasitarnauja 

ns. Savo veikla prieš 
Čio resnublikas. jis duo 
ciams gera, ginklą. An- 
vvriausybė, jei tartų 

tvirtą, nedviprasmišką 
iž nepriklausomas Lie- 
| Latvijos ir Estijos vai 
3, sustiprintų 
nacius.

Jonas Pilipauskas, buvęs 
Marianapolio kolegijos moky 
tojas, ilgametis „Studentų 
žodžio” redaktorius, nuo 
1939 m. rudens dirbęs „Drau 
go” redakcijoje, pašauktas į 
kariuomenę. Gerai jis pažįs
tamas ir „Amerikos” skaity
tojams

Jis buvo mūsų nuoširdus 
draugas, bendradarbis. Jo 
dailės ranka piešta „Ameri
kos” antraštė, jis iliustravo 
Moterų Puslapį. Jo kūriniai 
puošia Lietuvių Kultūrinio 
Instituto leidinius.

Visu nuoširdumu linkime 
Jonui gražiausio pasisekimo 
kariuomenės eilėse. Grįžki, 
Jonai, sveikas, tvirtas, pa
jėgus! Draugai Tavęs nieka
da nepamirš!

nu-
Jo 
di-

kovą

leniai Švedijoje išleista 
i, kurioje paskelbti Hit- 

į bendradarbiai Švedijo- 
odajame sąraše itrauk- 
ir vienas nešvedas. Jo 
dė — Stalinas.
dai žino, ką skelbia.
rvena arti dviejų pabai- 

411 Gra^' i 1939 m. vasarą Sta-

Generolas MacArthur nuo
širdžiausiai priimtas ir 
savintas” Australijoje, 
vardas visur minimas 
džiausią pagarba. Jo pasiro
dymas elektrizuoja australie 
čių minias. Jo vadovybė ža
vi karius.

Iškilmingame priėmime 
MacArthur savo kalbą aust- 
raliečiams baigė reikšmin
gais žodžiais: „Mes laimėsim 
arba mirsime”. Tuo šūkiu 
dabar gyvena visa Australi
ja. Tas šūkis aidi visame pa
saulyje, kovojančiame prieš 
plėšikiška nacių — fašistų — 
japonų ašį.

Didžioji kova baigsis tik
tai laimėjimu prieš užpuoli
kus ir pasaulį pavergti užsi
mojusius.

Saving

BrooW.^J

PAŽĮSTA KAUNĄ
Patirta, kad vokiečių sri

ties komisaras Kaune 
mer savo laiku tarnavo Ber
lyno viešbutyje „Adlon” kai
po svečių sutikimo šefas. Jis 
jau seniai įsirašęs į vokie

čių nacionalsocialistų parti
ją. Karo pradžioje jis buvęs 
pakviestas į vokiečių užsie
nių reikalų ministeriją ir 
tarnavęs Vokietijos pasiun
tinybėje Kaune.

RAŠO POLICININKUS
Per Kauno radiją buvo pa

skelbta, kad buvę Lietuvos 
pasienio policijos tarnautojai 
privalą iki sausio 31 d. užsi
registruoti Kaune, pažymė
dami vardus — pavardes, ei
tas pareigas, dabartinį užsi
ėmimą ir adresą. Kuriam ti
kslui ši registracija vykdo
ma nepasakyta. Gal tam, kad 
apsidirbtų su tais, kurie an
kščiau saugojo Lietuvos sie
ną su Vokietija.

Atima vilnas
Per Kauno radiją buvo pa

tarimai duodami šeiminin
kėms, kad dabar, kerpant a- 
vis, vilnas reikia panaudoti 
mezgimui šalikų arba megs- 
tinių kariams. Tuomi, esą, 
bus padėta sunaikinti bolše
vizmą ir atstatyti „naują Eu
ropą.”

Kauno laikraščiuose pas
kelbtas pranešimas, kad mie
sto kuro skyrius persikraus
tė į naujas patalpas. Ta pro
ga sužinome, kad vyriausias 
šio skyriaus vedėjas yra kaž 
koks Ordens junker (ordino 
junkeris) — Klumpeit.

• Panevėžio berniukų gim
nazijos direktorium paskir-

Kiekvieną kartą, kai tik ! tas prof. Elisonas, 
gauni algą, pirki Apsigyni
mo Boną ar ženklelhj.

0 Panevėžyje šiuo metu pri- 
skaitoma 24,000 gyventojų.

vyriausybės narys Bir Staf
ford Cripps turėjo“, visą eilę 
pasitarimų su Indijos vadais, 
kuriems jis atveže- savo vy
riausybės pasiūlymus. Pasi
tarimai visą laiką buvo ne
vieši. Kovo 30 d. pirmą kar
tą viešai paskelbt iAnglijos 
siūlymai. '

Anglija siūlo r Užtikrina 
Indijai dominijų C; teises po 
karo. Dominija - - nepriklau
soma valstybė, 1st palaikan
ti glaudžius ryši ts* su Angli
ja ir prįpąžįstanuįAnįjijos ka 
ralių savo tiruliarmiu valdo
vu. Kol karas tęsis, Indijai 
pripažįstama vieta Anglijos 
kabinete ir vidujinė savaran
kiška santvarka, tačiau In
dijos gynimas būtų išimtinai 
Anglijos žinioje.

Pokarinį, nepriklausomą 
Indijos gyvenimą nulemtų 
Indijos žmonių išrinktas kon 
stitucinis tautos atstovų su
sirinkimas — parlamentas. 
Jei kurios Indijos dalys ne- 
norėų stoti į bendrą Indijos

valstybę, joms turėtų būti už 
tikrinta autonomija. Šia iš
imtimi norima užtikrinti tei
sių apsaugą tiems Indijos 
gyventojams kurie dėl ti
kybinių ar kitokių skirtumų 
nenorėtų prisidėti prie dau
gumos kontroliuojamos In
dijos, r

Stipriausi Indijoje yra in- 
dusai, kurių yra arti 300 mi
lijonų. Indusams vadovauja 
galinga tautinė Kongreso 
partija, kurios priešaky to
kie vadai kaip Gandi, Nehru 
ir kiti. Partijos komitetas, il
gai posėdžiavo ir kovo 31 d. 
buvo žinių, kad dauguma ko
miteto narių pasisakė prieš 
Anglijos pasiūlymus. Indai 
nori tuojau, dabar turėti le
miantį žodį Indijos gynimo 
reikalų tvarkyme.

Kovo 30 d. Cripps pasakė 
per radiją kalbą, kurioje pa- 
mai yra galutiniai, nepakei- 
žymėjo, kad anglų pasiūly- 
čiami ir neatšaukiami.JAPONAI SULAIKYTI GVINĖJOJE

MELBURNAS. — Austra
lijos kariuomenės vadovybė 
pranešė, kad Jungtinės Tau
tos paskutiniu laiku pasiekė 
pirmenybės ore prieš japo
nus Naujoje Gvinėjoje ir 
Naujoje Britanijoje. Neteko 
japonai ir daug laivų.

Australijos gynėjams daug 
pagelbėjo šios savaitės pra
džioje kilę didžiuliai potvy
niai, kurie Nauj. Gvinėjoje 
privertė japonus pasitrauk
ti apie 30 mylių. Potvyniai

taip pat labai pakenkė japo
nų planams įsiruošti naujas 
lėktuvams stotis.

Amerikiečių ir australie
čių lakūnai savo puolimais 
susilpnino japonų atgabentas 
pajėgas.

Apskaičiuojama, kad nuo 
gruodžio 7 d. japonai neteko 
mažiausiai 1,025 lėktuvų, kas 
yra beveik ketvirta dalis vi
sų Japonijos aviacijos jėgų 
karo pradžioje.

VILKAVIŠKIS LABAI APNAIKINTAS
Apie Vilkaviškį laikraštis 

„Į Laisvę” rašo: Nors per 
Užnemunę karas praūžė per 
pora dienų, tačiau paliko 
skaudžių pėdsakų. Ypač mie
stai šį kartą nukentėjo, 
tarp jų gana žymiai Vilka
viškis. Jį šiuo metu galima 
pavadinti griuvėsių miestu. 
Iš 1,117 namų pirmąją ka
ro dieną Vilkaviškyje sude
gė 550. Be pastogės liko 645 
šeimos.

Dabar griuvėsiai valomi. 
Miestas perplanuojamas pa
gal modernios miestų staty
bos reikalavimus. Šiemet 
miesto planavimą jau mano
ma užbaigti. Kadangi šiuo 
metu didelė butų stoka, yra 
projektas pasiūlyti daliai gy
ventojų, kurie su miestu nė
ra daug surišti, išsikelti į 
kitus miestus, kaip Pilviš
kius, Virbalį ir Kybartus.

Labai sunkiai Vilkaviš
kyje nukentėjo kooperacija. 
„Žiedo” kooperatyvas dėl 
gaisro turėjo daugiau kaip 
2 mil. rublių nuostolių. Jo 
nuosavybės ir prekės sude
gė. Atidaryta visa eilė krau
tuvių, taip pat aprūpinami 
apskrities kooperatyvai. Di
desnių sunkumų prekybai 
sudaro susisiekimas.

• Rokiškyje įsteigtas miš
rus choras, vadovaujamas 
muzikos mokytojo Jovaišos.
• Rokiškio apskrityje vei
kia 209 lietuvių liaudies mo
kyklų.

• Panemunėlyje ir Obeliuo
se atidaryti prie pradžios 
mokyklų septintieji skyriai. 
® Alytaus miesto burmist
ru paskirta Pranas Matulio
nis.

Kun. Jonas Balkūnas.

JAU SURAŠYTA 20,000 TREMTINIŲ
Kauno laikraščiai rašo, kad 

„buvusis Raudonasis Kry
žius” ligi šiol jau suregist
ravo daugiau 20,000 tremti-

nių, bolševikų laikais išvežtų 
į sovietų Rusiją.

Registracija tebevykdoma, 
bet ji neina labai sklandžiai,
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TAUTOS PRISIKĖLIMAS

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Su Velykų džiaugsmu, su Kristaus Prisikėlimo švente 
savaime prisimena tasai kelias, kuriuo lietuvių tauta kėlėsi 
į savarankiško gyvenimo ir laisvės kelią.

Kai vartome istorijos lapus, randame kalbant apie di
džią, galingą senovės Lietuvą, apie narsius ir išmintingus 
kunigaikščius, apie milžiniškus valstybės plotus.

Praėjo daug metų, ir iš tos valstybės liko vien garsūs 
atsiminimai. Ne tik valstybė žuvo, bet ir pati tauta pradė
jo tirpti. Štai aštuoniolikto amžiaus pradžioje vietoj lietu
vių gyvenamų plotų Prūsuose vis labiau įsigali vokietis, ir 
tie patys Prūsų lietuviai nutautėjo taip greit, kad už Ne
muno jau tik retas kuris lietuviškai pakalba. Prieš pora su 
viršum šimtų metų ten didžioji žmonių dalis buvo lietuviai. 
Dabar jų randame tik Klaipėdos krašte Vokietijos ribose.

Ta pati istorija pasitaikė ir su lenkiškąja srove. Pirmiau 
šia savo kalbą, savo kraštą ir papročius pamiršo ponai, ba
jorai, aukštesni pareigūnai. Liaudis ilgai buvo atspari. Apie 
pereito amžiaus vidurį visas Vilniaus kraštas buvo grynai 
lietuviškas, t

Jeigu turėti galvoj visus nuostolius, kurie ištiko lietu
viškumą, negalima pamiršti ir didelės amerikiečių lietuvių 
dalies: daug kam čia jau visai nerūpi Lietuvos likimas, 
lietuviškoji ateitis, mūsų organizacijos ir spauda. Kiti ir į 
pačią lietuvių kalbą žiūri, kaip į nereikalingą naštą.

Tad atsitiko, kad savo laiku visa mūsų tauta buvo 
tartum užsnudusi, be vietos ir be noro prisikelti į laisvę, į 
savitą lietuvišką gyvenimą. Ponai kalbėjo lenkiškai, vokiš
kai, rusiškai ar prancūziškai, daugelis lenkų kalbą laikė 
vienintele katalikui tinkama. Tasai gi, kuris vien lietuvių 
kalbą mokėjo, per kiauras dienas vargo prie arklo, prie 
spragilo ir buvo visų užuitas. Jis buvo tiek užuitas, kad 
jau pats gerai nesižinojo lietuvis esąs ir net kartais gėdi
nosi šio vardo.

Tauta, lietuviškoji tautos sąmonė pamažu mirė, ir ro- 
, kad visa šalis skęsta į sunkų, neprikeliamą, amžiną

miegą. ;
Tik vienas kitas žiburėlis visam dykam plote spinksė- 

jo: buvo tie, kurie nenustojo vilties, kurie šaukė susiprasti, 
kovoti. i

16 amžiuj toks vyras buvo kan. M. Daukša, 17 amž. — 
kai kurie didieji kancleriai, 18 amž. — poetas K. Duonelai
tis, pereito amžiaus pirmoj daly — istorikas Simanas Dau
kantas ir netrukus po jo — vysk. M. Valančius.

Šiais vyrais pasirėmę, nauji lietuviško atgimimo ir pri
sikėlimo kovotojai jautėsi stipresni. Jie žinojo stovį ant 
kieto pagrindo, kurį padėjo jų pirmtakūnai. Jie pradėjo 
naują atgimimo laikotarpį — naujos Lietuvos, laisvę pa- 
milusios, savarankiškai gyventi norinčios šalies istoriją tie 
vyrai ėmėsi kurti.

Buvo tai Dr. Jonas Basanavičius, Dr. Vincas Kudirka 
ir nepamirštamų dainų poetas Maironis.

Jų darbai, jų mintys, jų idealai ir jų dainos tautą pri
kėlė, atvėrė žmonių akis ir įkvėpė norą laisvėj gyventi ir 
laisvėj mirti.

Ne tik suminėti vyrai kėlė tautą ir išvedė ją į švieses
nes dienas. Daug didžių ir garbingų talkininkų jiems buvo 
visame krašte: įžymių kunigų, gydytojų, advokatų, pap
rastų kaimiečių, kurie knygnešiais virto.

„Nebeužtvenksi upės bėgimo” — tada pragydo Mairo
nis.

Ir iš tikrųjų ta upė ištvino, sulaužė užtvankas ir pasie
kė Nepriklausomos Lietuvos dienas.

Šiandien ta Nepriklausomybė prislėgta. Tačiau tautos 
sužadinti iš miego jau nereikia: lietuvis šiandien stovi su
sipratęs, pasiryžęs pirma proga pakilti ir kautis dėl vels- 
tybės laisvės. Dabar mums reikia ne tautą atsikovoti, bet 
valstybę. Tauos prisikėlimas jau seniai įvykęs. Nūn mūsų 
didžiausias tikslas yra pagelbėti, kad įvyktų valstybės pri
kėlimas ir atstatymas.

Vis dėlto negalėtum tarti, kad ir mūsų tautiniam plote 
nėra spragų, ir labai skaudžių. Negarbingiausia dėmė yra 
daugelio surusėjimas, pridengtas komunizmo skraiste. Ko
munistų lietuvių jau negalima laikyti lietuviais: jie kovo
ja dėl Rusijos, jų visos mintys ir visas veikimas tvarkomas 
pagal rusiškus Maskvos įsakymus, jie galvoja ne apie Lie
tuvos, bet bolševikijos, su Stalinu priešaky, gerovę, ir visos 
jų viltys, visi troškimai, visi džiaugsmai nukreipti ne į Vil
nių ir Nemuno slėnius, bet į Kremlių ir Volgos tolimuosius 
krantus. Tokių žmonių negalima vadinti lietuviais.

Malda į
KRISTŲ

Dabar jau atėjo laikas, 
kad vėl mums visiems pasi- 
rodytumei ir duotum aiškų 
ir neginčijamą ženklą šiai 
gentkartei...

Visi yra Tavęs reikalingi, 
net ir tie, kurie to nežino, ir 
tie, kurie to nežino, daug dau 
giau už tuos, kurie žino. Iš
alky sis įsivaizduoja, kad ieš
ko duonos, o Tavęs alksta; iš 
troškęs mano, kad ųori van
dens, o jis Tavęs trokšta; li
guistas svajoja apie sveika
tos atgavimą, o tuo tarpu jo 
liga yra Tavęs stoka... Kas 
gi rūpinasi talka, tas ieško 
Tavęs, vienintelės taikos, ku 
rioje gali pasilsėti neramiau
sios širdys...

Pirmą kartą atėjai išgel
bėti; gimei gelbėti; kalbėjai 
išgelbėti; leidais nukryžiuo
jamas išgelbėti: Tavo menas, 
Tavo darbas, Tavo uždavi
nys, Tavo gyvenimas yra iš
gelbėti. štai mes šitose pil
kose ir nedorose dienose, 
šiais metais, kurie yra negir
dėto šiurpo ir skausmo pilni, 
be jokio vilkinimo esame rei
kalingi būti išgelbėti!,..

Dabar jau atėjo laikas, ka
da žmonės tapo girtesni, kaip 
kitados, drauge labiau iš
tvirkę. Nė viename amžiuje 
nejautėme tokio deginančio, 
kaip dabar troškimo, tokio 
gilaus išsiilgimo, antprigim- 
tinio gelbėjimo. Niekados 
šlykštūs daiktai nebuvo to
kie šlykštūs, kiek bent atsi
mename, ir toks žemas niekši 
škumas. Žemė tapo Pragaru, 
apšviesta saulės nuolanku
mu...

Kiekvieno žmogaus gyvu
liška meilė sau pačiam, kie
kvieno luomo sau pačiam, 
kiekvienos tautos pačiai sau 
tapo dar aklesnė ir didesnė 
po tų metų, kai neapykanta 
apdengė žemę ugnimi, dū
mais, grabais ir kaulais...

Tu žinai tuos dalykus. Jė
zau Kristau, ir matai, kad 
jau antrą kartą yra prisiar
tinusi laikų pilnuma ir kad ši
tas pasaulis, apimtas karšt
ligės ir sugyvulėjęs, nusipel
no tiktai ugnies tvano baus
mės arba gali būti Tavo už
tarimu išgelbėtas. Tiktai Ta
vo Bažnyčia, kuri kalba iš 
Romos neklaidingais Tavo 
Vietininko žodžiais, dar tebe
silaiko ant audringųjų ban-

Daugiau ne kartą po Atsi
kėlimo pasirodei gyviesiems. 
Asketai pasislėpę tarp kran
to ir smilčių, vienuoliai ilgo
se atsiskvrimo naktyse, šven 
tieji ant kalnų matė Tave ir 
girdėjo... Jeigu anie verti bu
vo Tave pamatyti dėl savo 
aistringos vilties, tai mes ga
lime pasiremti savo nykaus 
beviltiškumo teisėmis... Nie
kados Tavo Naujiena nebu
vo tokia reikalinga kaip šian
dien, ir niekados kaip šian
dien užmiršta arba paneigta.

Tebūnie Tavo valia dabar 
ir visados, danguje ir žemė
je. Bet mes, paskutinieji, lau
kiame Tavęs.

Giovanni Papini.

Didžiosios Savaitės Pamaldos
Didžioji Savaitė lietuvių 

katalikų parapijose švenčia
ma labai iškilmingai.

Jau kančios savaitę užden 
giami kryžiai ir stovy los mė
lynais šydais, kas reiškia 
skausmą dėl Jėzaus kančių, 
o kartu prisimena Kristaus 
pasislėpimą nuo Jį persekio
jusių. Seniau kryžiai būda
vo be kančios, o turėjo spin
dinčių akmenų, kuriuos rei
kėjo pridengti. Didžioji sa
vaitė vadinama dėl didelių 
ir skausmingų įvykių, kurie 
tą savaitę minimi: Švenčiau
sio Sakramento įstatymas, 
Kristaus mirtis ir tt. Ypa
tingai didžios dienos yra 3 
paskutinės dienos prieš Ve
lykas, kurios šventuoju tri
dieniu vadinamos.

Verbų sekmadienį žmonės 
bažnyčion eina su verbomis 
— palmių ar kitokiomis me
džių šakelėmis. Prieš iškil
mingas mišias verbos pa
šventinamos; jos namuos lai
komos lig kitų metų. Tą die
ną bažnyčioj daroma proce
sija, primenanti Išganytojo 
kelionę į Jeruzalę.

Didįjį Trečiadienį, Ketvir
tadienį ir Penktadienį kated
rų bažnyčiose pavakariais 
giedamos Lamentacijos. Prie 
altoriaus ant trikampio už
degama 13 žvakių, kurių vie
na gesinama po kiekvienos 
psalmės. Palikus tik vienai 
žvakei, nešama už altoriaus 
ir tris kartus slepiama ir pa
rodoma, paskiau gesinama. 
Viskas aptemsta, giedamos 

atitinkamos giesmės. Toms 
pamaldoms pritaikytos rau
dos — lamentacijos yra gie
damos labai iškilmingai, ge
riausių giedorių. Kas nėra 
dalyvavęs tokiose pamaldo
se, turėtų bent vieną kartą 
savo gyvenime dalyvauti ir 
pergyventi tikrą skausmingą 
valandą. (įriedamos giesmės 
ir gesinamos žvakės atvaiz
duoja palaipsniui didėjantį

Švč.
tam

Žmonės

Jėzaus kentėjimą. Paskuti
nės žvakės užgesinimas reiš
kia Kristaus mirtį, o sukel
tas triukšmas atvaizduoja 
žemės drebėjimą, uolų skel
dėjimą ir kitus įvykius.

Didįjį Ketvirtadienį visi 
žmonės stengiasi kartu pri
imti Komuniją. Tą dieną už- 
gavi varpai ir muzika, tai di
delis bažnyčios išreikštas 
skausmas. Iškilmingai 
Sakramentas laikomas 
skirtam Altoriuj.
lanko bažnyčias ir Švč. Sak
ramentą. Katedrose vysku
pai mazgoja kojas trylikai 
elgetų, šventina aliejus.

Didįjį Penktadienį mini
ma Kristaus mirtis ant Kry
žiaus. Visi iškilmingai pagar
bina kryžių. Lietuvių katali
kų bažnyčios turi Kristaus 
grabą, kur laikomas Švč. Sa
kramentas lik Velykų ryto. 
Liet. did. Penktadienio ir Še
štadienio pamaldos labiau
siai mėgiamos, būdavo su
jungtos su įvairiomis kito
mis praktikomis, kareivių 
sargyba, kalnų gedojimu, bu
dėjimu ir tt.

Didįjį šeštadienį pamal
dos labai ilgos ir iškilmingos. 
Pradedama ugnies šventini
mu, Velykų žvakės ir van
dens šventinimu. Visi sten
giasi parsinešti Velykų van
dens ir ugnies. Lietuvoj tai 
jaunimo ir vaikų šventė, ku
rie iš toli ateina, nešasi van
denį ir ugnį, paskiau kūrena 
ir verda bei margina Velykų 
kiaušinius.

Prisikėlimo apeigos taip 
pat atliekamos iškilmingai, 
palaiminant Velykų ženklus: 
žvakę, prisikėlusio Kristaus 
stovylėlę. Sukalbamos ir su- 
giedamos giesmės, užgieda- 
ma ,Per tavo šventą atsikėli
mą” ir daroma iškilminga 
procesija tris kartus, giedant 
„Linksma diena mums pra
švito”.

BAGDONAS CHMELNICKIS
Bohdan — Hetman of Uk

raine; parašė prof. Jurgis 
Vernadsky, Yale University 
Press 1941 m. leidinys (Uk
rainiečių Taut. Susiv-mo lė
šomis), 150 pusi., kaina 
$2.50.

Šis yra antras veikalas iš 
Ukrainos istorijos, kurio ap
žvalga man tenka lietuviui 
skaitytojui patiekti. Tai yra 
labai turininga ir pilna di
džiojo ukrainiečių vado bio
grafija, parašyta ir skaito
ma lengvai, kaip apysaka. Ji 
parašyta ruso, kuris, atrodo, 
sugebėjo įžvelgti ir atvaiz
duoti tikrąji tos svarbios is
toriškos asmenybės paveiks
lą. Veikalo forma ir stilius 
primena lengvą ir jaudinan
tį humanišką kito žymaus 
biografo, Emil Ludwig sti
lių.

Autorius sveikintinas. Ru
sui negalėjo būti lengva ra
šyti apie Bagdoną Chmelni- 
ckį, kaip jis atrodo šių laikų 
Ukrainos patriotams, o ne 
vaizduoti jį tradiciniu rusiš
ku požiūriu. Autorius Bagdo-
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Antra spraga yra mūsų pačių Amerikos lietuvių eilė
se. Dideliems jų būriams lietuvybė jau yra miręs dalykas. 
Jie apkurto lietuviškųjų Velykų, lietuviškojo prisikėlimo 
balsams. Tai liečia masių geroką dalį, bet lygiai tai liečiu 
ir mūsų šviesuolių nemažą skaičių. Jiems nerūpi lietuviu 
organizacijos, spauda, rinkliavos. Net toj pačioj spaudoj 
pasitaiko nusižengimų mūsų tautinei dvasiai. Drauge rei
kia apgailėti, kad mūsų lietuviškose mokslo įstaigose lietu
viškieji reikalai smarkiai apleidžiami, nustumiami į šalį 
arba visiškai užmirštami, kad juos paskui būtų lengviau 
visai panaikinti. Tai galima pastebėti tose mokyklose, ku-

rios atsirado ir išaugo tų pačių lietuvių sunkiai uždirbtais 
pinigais.

Čia reikia skubaus prisikėlimo, kad nereikėtų paskui 
atsakingiems šios šalies lietuviškumo saugotojams rausti 
prieš laisvą lietuvių tautą, kada ji išsikovos sau nepriklau
somos valstybės likimą.

Linksmai ir džiaugsmingai skamba Velykų balsai: te
gul mums visiems tai būna lietuviškojo prisikėlimo, dides
nių laisvam pasauliui, laisvai Amerikai, laisvai Lietuvai 
darbų ir laimėjimų šventė.

Andrius J. Pateckis, Hartford, Conn." $10.00
N. N. Brooklyn, N. Y. $5.00
Ona Šarkaitė, Brooklyn, N. Y. $3.00
Teresa Sarapaitė, Brooklyn, N. Y. 2.00
Antanas Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 2.00
Dr. Juozas Daukšys, Castle Point, N. Y. 1.00
Ona Drungienė Brooklyn, N. Y. 1.00

ną vadina Ukrainos Kromve- 
liu, o ne ,,Motinos Rusijos” 
sūnumi, kuris ,.rusiškas že
mes sugrąžino rusų val
džion”. Vernadskis teigia, 
kad Chmelnickis, kaipo kar
vedys, buvo bent lygus Va- 
lenšteinui (118 ps.) ir var
giai menkesnis, kaip bet ku
ris kitas to laiko valstybinin
kas.

Nedidelė knyga yra suskir 
styta į 12 skyrių, kuriuos pa
pildo du priedu, pastabos a- 
pie vardų rašybą ir tarimą, 
bibliografija, turinio rodyk
lė, 7 vaizdai.

Autorius trumpai apibudi
na istoriją krašto, dabar ži
nomo Ukrainos vardu (12 
p.), žavėtinai aprašo (13-ko- 
je pusi.) busimojo kazokų 
vado gyvenimą, ir trečiame 
skyriuje, „Gyvenimas prasi
deda 50-tais metais”, nupa
sakoja įvykius, kurie nuvedė 
Bagdoną prie sukilimo prieš 
Lenkiją ir pradėjo jo karje
rą, kaipo karo vado ir valsty
bininko.

Aplenkiant daugumai skai 
tytojų žinomus įvairius įvy
kius, tenka pasakyti, kad 
Vernadskis meistriškai išdė
stė du Bagdono asmeninio 
gyvenimo šiurpulingus inci
dentus: jo meilę „Ukrainos 
Elenai”, kuri gnlon jį apvylė, 
ir jo sūnaus Timošo gyveni
mą.

Išimtį galima pareikšti ne
atsargiam Vernadskio posa
kiui 14 psl.: „Pagal kai ku
riuos įrodymus, Mykolo 
Chmelnickio šeima buvo lie
tuviu, tai yra baltgudžių, kil
mės”. Lietuviu tauta ir kal
ba nėra slaviškos, nors lie
tuviškas kraujas nėra sveti
mas žymiam šių laikų lenkų, 
baltgudžių ir ukrainiečių 
skaičiui, pasekmėje istoriš
kojo jų protėviu bendradar
biavimo lietuviu valdžioje. 
Iš išlikusių pasakojimu apie 
lietuvių karo veiksmus prieš

Bagdono sukilėlius yra žino
ma, kad Baltosios Cerkvės 
apgulimo metu, karaliaus pa 
siuntiniai siuntė Jonušui Ra
dvilai lietuviškai parašytą 
raštą, kad, pranešėjus nu
čiupus, kazokai negalėtų ra
što suprasti.

Ši knyga leidžia skaityto
jui suprasti daugelį to am
žiaus painių problemų ir pa
lankiai vertinti šiurpulingą 
kazokų kovą. Gal būt, jei Zy- 
gmantas-Augustas nebūtų 
1569 m. perleidęs Ukrainos 
lenkams, istorija būtų visai 
kitaip riedėjusi. Betgi išdidi 
lenkų šlėkta suvėlė reikalus 
Ukrainoje ir, tikrovėje, Bag
dono sukilimas buvo Lenki
jos ir jos lietuviško dalinin
ko galo pradžia. Įdomu, kad 
vieninteliai gabūs karaliaus 
pajėgų vadai karo veiksmuo
se prieš kazokus buvo lietu
viai kunigaikščiai — Jeremi
jas Kaributas-Vyšniovieckis 
ir Jonušas Radvila. „Jare- 
mos” kruvinųjų baudžiamų
jų žygių atminimas užsiliko 
ukrainiečių liaudies dainose 
(ir Senkevičiaus apysakoje), 
gi gabesnysis vadas, Radvi
la, kuris su nedidele lietuvių 
kariuomene pasekmingai 
lamdė kazokus ir nudegino 
Kijevą, — paliko ukrainie
čiams vertingą atminimą: 
savo 1651 m. žygiams atžy
mėti Radvila atsivežė gabų 
olandą dailininką, Abraham 
van Westerfeld, kuriam lie
pė piešti Kijevo vaizdus, kaip 
miestas atrodė lietuviams į- 
žygiavus. Originalis albumas 
žuvo, betgi išliko 18-jo am
žiaus nuorašai (88-89 psl.). 
Keturi tų piešinių ir braiži
niu yra atvaizduoti šiame 
veikale, ir bent du vaizdu yra 
lietuviams įdomūs: „Pulki
ninkas Kričevskis atgabena
mas kaipo belaisvis lietuvių 
stovyklon” (34 pusi.) ir „Ka
zokų ir lietuvių derybos” (35 
pusi.).

Bagdono sukilimas buvo 
daugiausia lenkų reikalas,— 
lenkai valdė Ukrainą nuo 
1569 m., — betgi jis skau
džiai atsiliepė ir Lietuvoje. 
Jonušas Radvila, kurio nega
lima buvo vadinti šiltu lenkų 
bičiuliu, turėjo gelbėti Len
kijai ir jis nuvedė lietuvių 
kariuomenę Ukrainon. Skait- 
lingesniems kazokams nesi
sekė prieš nedideles lietuvių 
pajėgas. Kai kijeviečiai su
kėlė riaušes, lietuviu kariuo
menė griežtai numalšino. Vė
liau. kai Bilos Cerkvos sutar

tis atsidūrė lenkų-lietuvijgf 
me patvirtinimui, Lieti) 
dvarponis Sicinskis (ČiOfek. 
kas), atmenamas mūsųlTNfiH^ 
dies dainose dėl savo žialf 
mų, neleido sutartį patvft<^4 
ti, išnaudodamas protest«fe|Į 1 
są — liberum veto. Vera'^ū-kr 
skis to nemini, bet esamą^r^ ■ 
tinių, kuri erodo, būk 
skio paikus veiksmas j 
pakurstytas Radvilos, □/'''** 
niekio sūnaus būsimojol - 
nio ir švedų-lietuvių K (įįh . 
nių sutarties pasirašyti /a/r 

91-m psl. Vernadskii 
rodo Bagdono norą „g 
susipažinti su lietuviu”:
mėti progų Lietuvai ati 
kti nuo Lenkijos. Yra j 
žinoma, kad Jonušas R 
la nuo jaunystės nemėg 
kų, betgi jo laikinoji su 
su Švedija paliko Lietuy 
svą nuo karo veiksmų 
Lenkiją (,,... dumodo i( 
fit contra Regem Regi! 
que Poloniae”. Art. Il| 
trumentum Lituanicae I 
tionis.). Radvila neroi 
kio palankumo kazokj 
kalui. Jis buvo lietuvis 
triotas, tik savosios vj 
bės interesais besivadoi 
.Pakartotini neramumai 
rainoje ir iš jų išsivys^ 
rai su Maskva nepatai 
nuomonės nei apie lenkt 
apie lenkų kazokišką i 
skolišką opoziciją. Pat 
damas reformatas ir j 
džiai pasipiktinęs dėl 1 
nių nesutarimų tų laiką 
kijoje, Radvila tikėjo 
rancija ir savo pakantą 
rodė gyvenime. Jo su 
su švedais aiškiai la 
Romos katalikų ir stl 
kių bažnyčių tikėjimo,; 
tikos laisvę ir turto 1 
Yra aišku, kad Radvilą 
saulėžiūra nedaug a 
Bagdono pažiūroms.

Dabar jau turime Ba; 
biagrafiją. Būtų labai 
bu susilaukti autoritį 
biografinio veikalo api 
gdono laikų lietuvį vai 
ninką, „Janussius Ra 
lūs”, kurį lenkai smerk 
lietuviai kritiškai vi 
Kiek daug tuodu didi 
vyru buvo vienas ki|7"į 
kiamu ? Ar būta ryšiai Ti , ■ 
kazokų sukilimo irT4.-1 d fl.Mo mels-politikos?

Aš labai rekomcnduojaant, Ju- 
tuviui skaitytojui Veri.:, yarjja 
kio veikalą apie B: 
Chmelnickį.

Adv. K, R, Jurgėla,

Magiausia 
L Ji yra toji 
hrnpa- 
Ubo žo- 
L malonės

k satikda- 
k Motina, 
klišu Juo 
k kančios

2? ji išgė-

-j tvartelis, 
-Js į sveti- 
: rūpesčiai

- tai 
kmo tau-

Uro Išrink- 
h ir daugiau

ki! Evan- 
b kiekviena 
k jos sūnus 
p jį vieną 
h jautė ir 
ra Marijos

pi treji vie 
liftai, meilės

2i skaudžiai

ŽYDŲ TURTAS VISUR SURAŠ
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” deda tokią žinią:
„Apygardos komisaro į- 

sakymu, visas Vilniaus mies
te esąs žydų turtas, kuris 
po 1941 m. birželio 20 d. 
buvo pirktas, iškeistas ar pa
sisavintas, turi būti užregi
struotas. Nežiūrint šio apy
gardos komisaro įsakymo, 
kai kurie žmonės nelaikė 
reikalinga užregistruoti to
kio žydų turto. Pagal vei
kiančias taisykles dėl vagy
sčių ir plėšimų, tas, kuris lai
ko žydų turtą ir jo nere
gistruoja, sunkiais atvejais 
gali būti baudžiama mirties 
bausme. Pirma mirties bau
smė buvo įvykdyta naktį į 
spalių m. 31 d.

Kažkoks O. iš Vilniaus a- 
piplėšė žydų turtą ir ligi šiol 
jo neužregistravo, nepaisyda 
mas apygardos komisaro į- 
sakymo. Kratos metu tie 
dalykai buvo rasti jo bute. O. 
buvo Katedros Aikštėje vie
šai pakartas. Kaipo pasku
tinis terminas, iki kurio turi 
būti užregistruoti žydų daik
tai ir 1.1., nustatyta lapkričio 
5 d. Kas iki lapkričio 5 d. 
neužregistruos jo 
žydų daiktų, gali 
atvejais skaitytis 
pat bausme.”

J ji praneša, 
Ii teismo iš- 
J- Marija ver- 

ten, kur 
1 tttve grūda- 
™-Ir ji sutin- 
i^idį-bet

kia naikinti parazitus,pi 
minant namie dezinfel 
skysčių. Matomai, šis M 
mas Lietuvoje yra itl. 
tualus. Kaip iš spaudoj 
nome, ryšium su dėmėj] 
šiltinės epidemija _ 
laikinai esančios užd: 
net bažnyčios. Ta liga, 
siaučianti rytinėse Liauni tarp 
ir Latvijos dalyse, Tp ji prieina 
dabar, šalčiams užėjusi'4? arti, kad 
kritus daugiau sniego! įtekusiomis 
masi, kad epidemija Iširti iš ki- 
žėsianti. Terasti sil-

--------- įžodžius.
„Deutsche Zeitung iil’Sirštąs Die- 

land” paskelbtas pranalūpas: 
apie socialinį draudimg 
imtose srityse”, specify akis. Ji pri 
„Ostlande”. šiuo pranį^u Jėzus 
tvarkomi socialinio dral^ vestuvė- 
reikalai, bet tiktai Voki stebuklą. Ir 
piliečių ir vokiečių įstl^ įvyks 
„Ostlande” tarnaujant®^; 
timšalių. Pranešime įsa^ 
pabrėžiama, kad jis “ 
„vietinių” tarnautojų,

J f seka ne- 
M Gol- 

L7el netoje ji, 
posmus, klau

Jūs, kurie ( 
stokite ir žiū 
galinis skaus: 
išniatuojama

Sopulingos! 
kys pastebi 
kopiančių į ( 
Ką jie čia v 
Kankinių Ka 
eina tavo Si 
Jie iš Piloto | 
imti kūną.

Žaizdotą k 
ant kelių ] 
kaip motina, 
jos sūnų. Ji 
naktį Betlieji 
ji švelniai si 
ir žiūrėkite, ; 
naši į mano 
mas — į ma

Saulė pa] 
Tuoj prasidė 
na eisena pa: 
ną. Kai sunl 
muo dusliai 
angą, Motin* 
leidžia saulė

Daug yra 
prirašyta ap 
smą; bet kas 
ti tą vienui 
ris ūda gai 
Ii, paskendu 
di prie šv. 
kėčių vainil 
riuos jai at 
nes. Jėzaus 
nebežeis, be 
sielą.

Didžiausi: 
ja turi būti 
tėtoja. Ir m 

. skausmai Nj 

. kintu sūnui 
; jo visus nąi

Marijos s 
sugeba ir k 
Ji kenčia si 
kenčia ir s 
brangaus J 
seserys. Sk; 
nesusiaurin 
tė Marijos 
gaubia vise

Kenčiant 
net nepaga 
mintis. Bet 
Kaip komę 
dos krypst 
kenčianti s 
skuba prie 
rijos kojų.

u Dievas.

M tada čia 
v. . ,. v .. J^otina, bet
cių ir svetimsahų sočiau. , 
draudimu rūpinasi Kalij;^ ? 
Šilutės ligonių kasa, g 
Rygoje atidarė savo 
Jos vedėju paskirtas kP - Slai 
Mueller.

laikomų 
sunkiais 

su tokia

Per Kauno radiją D-ras 
Matukas „Sveikatos Patarė
jo” skyriuje daug kartų aiš
kino klausytojams, kaip rei-

.^nieno ietis 
J Išganytojo 
Ma kraujo 
Mja vis po

paskutinė
^ai mums

Jėzus Ma-
tikinčiųjų

Bonai perka 
lėliai perka kulkas, 
nūs ir ženklelius 
algos dieną!

Mūsų slaptas
Apsigynimo bonai ir 
liai. Įsigyk jų!

V. Kumpi!

Nuoder

Sugrįžtam

Kasdienės

Bet vėl, ž:

Ir vėl ma

Ir vis pre

Kaip elgei

0 varis, r

Giliai š’”'3
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Ta žino- 
Cerkvės

parašytą 
jus nu
lietų ra-

tis atsidūrė lenk 
me patvirtini^

skaityto- 
to ain

ių ir pa- 
rpulingą 
t, jei Zy- 

nebūtų 
Jkrainos 
itų visai 
gi išdidi 
reikalus 
jje, Bag- 
a Lenki- 
dalinin- 

>mu, kad 
karaliaus 
eiksmuo- 
vo lietu- 
■ Jeremi- 
ovieckis

„Jare- 
įdžiamų- 
užsiliko 
dainose 

/■sakoje), 
, Radvi- 
lietuvių 

skmingai 
nudegino 
ukrainie- 
iminimą: 
ms atžy- 
ežė gabų 
Abraham 
iam lie- 
dus, kaip 
iviams į- 
albumas 

l-jo am- 
59 psl.). 
r braiži- 
i šiame 
lizdu yra

„Pulki- 
tgabena- 
lietuvių 

) ir „Ka
bos” (35

dies dainose dėh į I 
mų, neleido guį I / 
ti, išnaudodaį 
są — liberum X 
skis to neminiu 
tinių, kuri emį 
skio paikus vo-p<xA 
pakurstytas 
niekio sūnaus

n
.■o

' -r-:' • .'Ar'» -W**' r

nių sutarties pį
91-m psl Ve 

rodo Bagdono; „ 
susipažinti su lį; ? 
mėti progų 
kti nuo Lenkijju 
žinoma, kad A 
la nuo jaunysįR. 
kų, betgi jo laiiįį? 
su Švedija paliį;R= 
svą nuo karo J. 
Lenkiją („...Hr 
fit contra Rege (g 
que Poloniae”. i ’f 
trumentum Lite 
tionis.). Radvila 
kio palankumo 
kalni. Jis buvo 
triotas, tik sagtelė, kurią dangaus pa- 
bės interesais tį nYs 
Pakartotini nen: 
rainoje ir iš ji) j i 
rai su Maskva/' 
nuomonės nei ap.

IWMflS JŪS,

•i j a yra laimingiausia 
duktė, nes Ji yra toji

i pasveikino žo- 
: — Sveika, malonės 

*i... Bet ji yra ir kanki- 
iaralienė, nes, sutikda
mi Viešpaties Motina, 

apie lenkų kaįLČiu sutiko gerti su Juo 
skolišką opozic; ’usm0 kupinos kančios
damas reformat '•
džiai pasįikt®^ kančių taurę ji išgė- 
nių nes'udaiimąt 
kijoje, Radvila ,as Betliejaus tvartelis, 

> į sveti- 
igipto šalį, rūpesčiai

rancija ir savo;as tėvynes 
rodė gyvenime, igipto šalį, 
su švedais aiū ^is die?asv. pasilikus 
Romos kataliką bažnyčioj — tai 
kių bažnyčių til anos skausmo tau- 
tikos laisvę irt \ 
Yra aišku, kad 
saulėžiūra nei į paprašys dar daugiau 
Bagdono pažiūri Jinai turi atsisveikinti

Dabar jautai 
biagrafiją. Būk

Dievas iš savo Išrink-

NVKMII
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

KURIE
EINATE

KELIU
su- 
be-

iiiiinnimiiiiBiiiiiHiiiiiHiiiM

GARBES SĄRAŠAS MOTERIMS

DANUTES
VELYKŲ

DŽIAUGSMAS

B.

A

Ar Atsiminsime?

s buvo 
ikata^—- 
iną nuo 
is skau- 
ietuvoje. 
rio nega- 
Itu lenkų 
)ėti Len- 

lietuvių 
>n. Skait- 
ns nesi- 
; lietuvių 
ečiai su- 
ų kariuo- 
Išino. Vė- 
ros sutar-

išeinantį skelbti Evan- 
3. Ką jaučia kiekviena 

ciiaiipiilrti * tada, kada jos sūnūs i r palikdamas ją vieną 
gdonol^k ■ namely, tą jaute ir 
ninką, „JanusĖ liepsnojanti Marijos 
lus”į kurį lenki 1
lietuviai M tai praslenka treji vie 
Kiek daug ta yvenimo metai, meilės 
vyru buvo vie juklų metai, 
kiamu? Ar būta 
kazokų sukilime 
politikos?

Aš labai rėk 
tuviui skaityto; 
kio veikalą « 
Chmelnickį.

liepsnojanti Marijos

ir Jėzus 
į Alyvų kalną. Jis bė- 
miesto trukšmo mels- 
sielvartauti. Ir tada, a- 
nedžiams šlamant, Ju- 
įbučiavimas... Marija, 
ėjo, visa tai skaudžiai 
ia.

Adv. K, R, k antį rytą jai praneša, 
— ižus iš vieno teismo iš- 

as į kitą. Marija ver- 
prie Sūnaus, ten, kur 
I sostinės gatve grūda-

TAS VISUR S®
g im Ost- 
inią:
aisaro į- 
ittus mies
tas, kuris 
lio 20 d. 
tas ar pa
ti užregi- 
; šio apy- 
įsakymo, 

nelaikė 
ruoti to- 
3agal vei- 
dėl vagy- 

, kuris lai- 
jo nere-

3 atvejais 
la mirties 
irties bau- 
:a naktf į

kia naikinti pas>nių ™nia- V su«n; 

minant namie'. 
skysčių. Mate • 
mas Lietuvoje 
tualus. Kaip is( 
nome, ryšium £ 
šiltinės epidemi; 
laikinai esančio 
net bažnyčios, 
siaučianti rytini 
ir Latvijos M “ 
dabar, šalčiams 
kritus daugiai! 
masi, kad ep$ 
žėsianti.

'ilniaus a- 
ir ligi šiol 
nepaisyda 
)misaro į- 
metu tie 
jo bute. O. 
kštėje vie- 
30 pasku- 
kurio turi 
iydų daik- 
a lapkričio 
ričio 5 d.

laikomų 
i sunkiais 

su tokia

r- veidu į veidą, — bet 
ižta. Ji, tvirtoji šv. 

■f 3s sužadėtinė, seka ne- 
Pasmerktąjį iki Gol-

- Bausmės vietoje ji, 
a, girdi keiksmus, klau 
tžodžiavimų.
ilus Tarpininkui tarp 
us ir žemės, ji prieina 
ryžiaus taip arti, kad 
krauju aptekusiomis 

5 gali ją išskirti iš ki- 
po, o ji — suprasti sil- 
Viešpaties žodžius.
Į kryžiaus mirštąs Die
nus praveria lūpas: 
iške...
ina pakelia akis. Ji pri 
a: tuo vardu Jėzus 
si į ją Kanos vestuvė- 
eš pirmąjį stebuklą. Ir 
ranta. Netrukus įvyks 
rlų stebuklas: Dievas 
žmogui, dangus susi- 
s su žeme. Ji tada čia 
ne tik kaip motina, bet 
introji Ieva, kaip dali- 
Dievo Sūnaus aukos už 
mes.

„Deutsche 
land” paskelbta 
apie socialinį t 
imtose srityse' 
„Ostlande", šit 
tvarkomi sociali 
reikalai, bet $ 
piliečių ir vote 
„Ostlande” tart 
timšalių. Pranei 
pabrėžiama, b 
„vietinių” tart- 
čių ir svetimi 
draudimu rūpit tav0 sūnus štai 
Šilutės ligoto! 
Rygoje atidarė 
Jos vedėju pate 
Mueller.

Jūs, kurie einate keliu, 
stokite ir žiūrėkite, koks 
galinis skausmas ir kokia ne 
išrhatuojama Motinos meilė!

Sopulingosios Motinos a- 
kys pastebi grupę žmonių, 
kopiančių į Golgotos kalną. 
Ką jie čia veiks? Nebijok, 
Kankinių Karalienė. Čia at
eina tavo Sūnaus draugai. 
Jie iš Piloto gavo leidimą nu
imti kūną.

Žaizdotą kūną laikydama 
ant kelių Marija jaučiasi 
kaip motina, kuriai grąžino 
jos sūnų. Ji prisimena šaltą 
naktį Betliejui, kada tą kūną 
ji švelniai sūpavo. Sustokite 
ir žiūrėkite, ar yra meilė, pa
naši į mano meilę, ir skaus
mas — į mano skausmą?

Saulė palengva rausta. 
Tuoj prasidės Subata. Liūd
na eisena pasuko į Alyvų kal
ną. Kai sunkus antkapio ak
muo dusliai atsimuša į kapo 
angą, Motinos širdyje nusi
leidžia saulė.

Daug yra prikalbėta, daug 
prirašyta apie Marijos skau
smą; bet kas sugebės išreikš
ti tą vienumos jausmą, ku
ris tada gaubė jos sielą. Ty
li, paskendusi skausme ji sė
di prie šv. relikvijų — erš
kėčių vainiko ir vinių, ku
riuos jai atidavė geri žmo
nės. Jėzaus kūno jie daugiau 
nebežeis, bet žeis jo Motinos 
sielą.

Didžiausia paguodos teikė 
ja turi būti ir didžiausia ken
tėtoja. Ir mes jaučiame, kad 
skausmai Motinos su nukan
kintu sūnumi ant kelių virši
jo visus mūsų skausmus.

Marijos širdis po kryžium 
sugeba ir kentėti ir atjausti. 
Ji kenčia su savo Sūnumi, ji 
kenčia ir su tais, kurie jos 
brangaus Jėzaus broliai ir 
seserys. Skausmai ne tik kad 
nesusiaurino, bet dar praplė
tė Marijos širdį. Jos meilė 
gaubia visą pasaulį.

Kenčianti širdis, aišku, 
net nepagalvoja apie šias 
mintis. Bet to nė nereikia. 
Kaip kompaso rodyklė visa
dos krypsta į šiaurę, taip ir 
kenčianti širdis neklysdama 
skuba prie Sopulingosios Ma
rijos kojų.

„Amerika” savo skiltyse 
ragino visus pranešti vardus 
ir pavardes visų tų jaunuoliiį 
lietuvių, kurie pašaukti į ka
riuomenę, kad galima būtų 
įtraukti juos į Garbės Sąra
šą. Tokio sąrašo pradžia jau 
padaryta. Panašūs sąrašai 
sudaryti kitų kolonijų lietu
vių parapijose, kitur net tie 
vardai laikomi bažnyčiose, 
kad namie likusieji tikintie
ji dažniau juos galėtų prisi
minti savo maldose. Tai ne
paprastai gražus žingsnis, 
kuris su laiku, gali būti la
bai reikšmingas ir Lietuvos 
naudai pavartotas.

Šį mėnesį „Amerikos” skai 
tytoja, jaunutė Marytė Ber
notaitė iš Exeter, Pa. parašė 
tokį laišką:

„Ar į garbės sąrašą įtrau
kiami yra vardai tų gailes
tingų sesučių kurios irgi dir
ba savo krašto gynimui? Jei 
į tokį sąrašą yra surašomi 
jų vardai, tai gal malonėsite 
pridėti ir mano sesučių var
dus?

„Ona Bernotaitė tarnauja, 
kaip Amerikos Laivyno ka
riuomenės gailestingoji sesu
tė, o Alberta — kaip kariuo
menės gailestingoji sesutė.

„Ona eina tarnybos parei
gas Filipinų salose. Vienin
telė žinia, kurią mes gavo
me nuo karo pradžios, tai bu
vo jos atsiųsta telegrama 
gruodžio 21 d., kurioje ji pa
brėžė, kad sveika ir viskas 
sekasi. Telegrama buvo sių
sta iš Manilos. Ir nuo to 
ko daugiau mes nuo jos 
girdime.

„Alberta nuo pat karo

lai- 
ne-

pra

džios yra paskirta ir dabar 
ten dirba — Fort Belvoir, 
Va.”

Su pagarba,
Jūsų Maryte Bernotaitė”

Iki šiol, berods, nebuvo jo
kio sąrašo, į kurį būtų sura
šomos ir lietuvaitės — lietu
vės, einančios ar ėjusios ku
rias nors pareigas Dėdės Ša
mo kariuomenėje.

Šis laiškas davė gerą min
tį — pradėti tokį sąrašą. Ir 
to sąrašo pirmose eilėse įra
šysime Marytės sesutes.

Kiekviena žinutė, liečianti 
panašias ar kitas pareigas 
einančių lietuvaičių, kaip tai 
— pavardė, vardas, vieta, 
pareigos — bus mielai lau
kiama. Kuri tiktai žinome 
apie kurią nors — nepagailė
kime laiko parašyti kelias ei
lutes ir pasiųsti šiuo antra
šu: „Amerika” 222 So. 9th 
Str., Brooklyn, N. Y.

Taip su visų pagalba, visų 
pastangomis bus sudarytas 
Moterų Garbės sąrašas, šalia 
jau pradėto lietuvių karių 
garbės sąrašo.

Be abejo, ir lietuviij mote
rų garbės sąrašas padidės 
tada, kai bus sudaromi Mo
terų gynėjų pulkai.

Lietuvė moteris visais lai
kais drauge su vyrais įvai
riausiais būdais, kovojo už 
brangią Lietuvos žemelę. Ir 
dabar lietuvės .stojimas pa
galbon ginti šią šalį labai 
svarbus ir reikšmingas. Tai
gi, tegu nelieka nei vienos 
lietuvaitės, kurios vardas ne
būtų įtrauktas į Garbės są
rašą.
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Nuodėmė

ją D-ras 
os Patarė- 
kartų ai§- 

, kaip rei-

aotina.
Išganytojo paskutinė 

Argi šie žodžiai mums 
Hrtina, kad Jėzus Ma- 
aliko visų tikinčiųjų

Sugrįžtam pas Tave — Par
duotą,

Kasdienės duonos alkiui 
melsdami,

Bet vėl, žiūrėk, paslysti, vėl 
parduodi,

Ir vėl maldaut imi.

Bonai perto'a?
lėliai perka to- kui aštri romėno ietis 
nūs ir ženkleli1 »ja mirusio Išganytojo 
algos dieną! iš kurio išteka kraujo 

idens. O Marija vis po

Apsigynimo °* 
liai. Įsigyk j?'

Ir vis prekiaujame krauju 
švenčiausiu,

Kaip elgetos malda prie vie
šo kelio,

O varis, nuodėme didžia pa
virtęs,

Giliai širdyse gelia...

Visoms „Amerikos” skai
tytojoms jau nuo seniai ge
rai pažįstamas ir artimas y- 
ra Marijos Aukštaites var
das. Per savo raštus ji kal
bėjo į mus tyliai, švelniai ir 
jausmingai. „Amerikoj” pa
sirodžius šiam Moterų pus
lapiui, Marija Aukštaitė pir
moji paskubėjo savo para
ma: įdomiais straipsneliais, 
eilėraščiais ir d. k.

Šiomis dienomis redakciją 
pasiekė Kanados Lietuvių 
Tarybos leidžiamas mėnesi
nis žurnalas „Nepriklauso
ma Lietuva”, kurio redakto
rės pareigas eina Marija Au
kštaitė.

Šis Montreale pirmas nu
meris, kukliai, bet gražiai iš
leistas, turiningas, jame spin 
di Montrealo — visos Kana
dos lietuvių patriotų siela. 
Pavarčius žurnalo lapus ma
tai ne tik M. Aukštaites ra
štus, bet drauge jauti, kiek į 
tuos visus puslapius įdėta 
jos pačios darbo, energijos 
ir didelio pasiaukojimo tam 
kilniam darbui.

Tik tėvynės meilė vertė ją 
imtis tokio didelio darbo, 
kuris, turiu pasakyti, yra 
daug didesnis, negu jos jėgos 
gali išlaikyti.

Ji pirmajame žurnalo pu
slapyje rašo: „Smeigiu žag
rę — savo plunksną į baisius, 
erškėčiuotus dirvonus, usni
mis ir dagiais užleistus. Nes 
aplinkui naktys, audros ūžia 
ir blaško mano Tėvynės rū
bą, viesulas kaukia iš rytų ir 
vakarų...”

„O paskubėk, mano dva
sios lakusis žirgeli, pravesk 
pirmą vagą, kur išaugtų ir 
sulinguotų aukso varpos ma-

no broliams, kur sužydėtų 
taikos lelijij plotai, per ku
riuos mes vieningai susibūrę 
galėtumėm žengti keliu— ve
dančiu į Lietuvos laisvę ir ne 
priklausomybę.”

Kanados lietuviams, kaip 
ir viso pasaulio lietuviams, 
šiandien stovi prieš akis vie
nintelis tikslas: laisva ne
priklausoma Lietuva. To tik
slo siekiant tvirčiausia jėga 
—spauda, organizuoti lietu
vių būriai. Taigi, nors šis žur 
nalėlis dabar leidžiamas sun
kiose sąlygose, jau savaime 
užima svarbią vietą Kanados 
lietuvių pasaulyje.

Visi, kuriems rūpi Lietu
vos reikalai ir vietos lietuvių 
sutelkimas - didesniems dar
bams, stos į talką Marijai 
Aukštaitei, pasiėmusiai ant 
savo pečių taip sunkų, bet kil 
nų darbą. Jos darbštumas ir 
pasiaukojimas neturi ribų. Ji 
tėvynės labui aukoja ne vien 
savo talentą, bet drauge ir sa 
vo visas jėgas — sveikatą.

Tautos dirvoje ir taip ma
žos, retos darbininkių eilės. 
Siųsdamos Marijai Aukštai
tei savo nuoširdžiausius lin
kėjimus jos naujose pareigo
se, norime, kad ji savęs ne
pamirštų. „Nepriklausomos 
Lietuvos” gražiausias pasi
sekimas bus tada, kai M. 
Aukštaitė pasiliks tik kaip 
rašytoja — redaktorė ir sa
vo silpnų jėgų neeikvos į- 
vairiems smulkiems techni
škiems to žurnalo išleidimo 
reikalams. Tikimės, Montre- 
aliečiai jos pastangas pilnai 
įvertins ir atitinkamai 
savo darbu prisidės.

Geriausio pasisekimo 
gražios ateities!

Siaura Vilniaus gatvele 
skubėjo palinkusi senutė. 
Ryto vėjas, rodos, dėjo visas 
pastangas, kad nuplėštų jos 
seną, bet storoką skarą, nes 
senutė vis tvirčiau ir tvirčiau 
apgrubusiomis rankomis 
spaudė jos kampus prie sa
vęs. Apsiniaukusi, pilka pa
dangė nežadėjo daugiau nie
ko, kaip sniego ar šalto lie
taus.

Greitino ji savo žingsnius, 
lenkėsi žemiau, kad žiaurus 
vėjas neliktų nugalėtojas 
Kitu metu gal ji būtų rugo- 
jusi, kam Velykų rytą oras 
toks negražus. Dabar jos 
beskubantį siluetą vijosi ne 
tokios menkutės mintys. Jos 
siekė tolimą, baisų ir sveti
mą kraštą, kur kenčia jos iš 
tremtasis sūnus — mokyto
jas su žmona, jos pačios — 
žilgalvis vyresnysis brolis.

Po ankstyvų Prisikėlimo 
mišių jos skubūs žingsniai ne 
šė ją arčiau ir arčiau palin
kusios priemiesčio grįtelės, 
kur lovelėje paliko miegan
čią ištremtojo sūnaus dukre
lę Danutę.

Pagaliau, duris darydama, 
senutė norėjo, kad mažytė 
būtų dar nepabudus, ir pati 
mėgino kuo tyliaiusiai įslink
ti į tamsoką, bet švarų kam
barėlį. Bet staiga išgirdo 
švelnutį balselį: — Močiut, 
ar tai tu? Ar jau rytoj šian
dien?

Susimąsčiusį, rūpestingą 
senutės veidą aplankė gied
ros šypsnys.

—Taip, balandėli, taip 
paukštuk; jau rytoj šiandie, 
jau lauktosios Velykos! — 
skubėjo atsakyti Danutei į 
jos nekaltą klausimėlį.

Vakar trusdamos jai be 
paliovos atsakinėjo, kad ry
toj, o ne šiandien, bus Vely
kos, pasakojo j<.‘ apie Kris
taus prisikėlimą, apie Vely
kų margučius ir visą eilę įdo
mybių, surištų su mažytės 
klausimėliais. O savo pasa
kojimuose, ypač prieš šven
tes, senutė daugiausiai ven
gė kalbėti apie motutę ir tė
velį, apie dėdę Joną, kurie, 
anot mažytės, toli toli išva
žiavę, kurie grįždami tikrai 
nepamirš Danutėlei lauktu
vių.

Kiekvienas ištremtųjų pa
minėjimas buvo atnaujini
mas tos gilios žaizdos, kuri 
atsivėrė jos širdyje, tą ne
laimingą birželio dieną, kai, 
sugrįžusi su Danute ranko
se, neberado nei sūnaus, nei 
marčios, nei savo brolio. Tik 
gerieji kaimynai pasakojo — 
naktį matę, kaip juos gink
luoti rusai išsivarė iš namų. 
Danutėlė per tris dienas gy
veno pas senutę, nes visus 
namiškius tuo metu kanki
no slogos. Tai tokiu Apveiz- 
dos būdu ji šias Velykas tu
ri mažytę paguodą, tyrą 
džiaugsmą, ramintojėlę.

— Jau Velykos! — Jau 
Velykos! — džiaugsmingai 
šūkavo mažytė. — Ar mano 
margutis dar tebėra svei
kas? — klausė ji linksmai.

Senutė skubiai ją rengė, 
nrausė, tarytum tame sku
bėjime ji norėjo paskandin
ti savo nerimą, savo nusimi
nimą. Velykų rytas, o jokiu 
gardumvniĮ savo mažytei ji 
neturi. Vos gavo vieną kiau
šinėli, kuri su Danutės pa
galba atidžiai paišeliu išsi-

visi

Norinčios gauti „Neprik
lausomą Lietuvą” — mėnesi
nį Kanados lietuvių žurnalą, 
kurio kaina metams tik 
$1.50, rašvkpe: M. Aukštai
tė, 2588 Bercy St., Montreal, 
Que., Canada.

margino, 
kad ir tas 
Danutė jai pasakojo apie Ve
lykų margučius, mažytė pa
ti pasidarė išvadą, kad ten, 
kur daugiau vaikučių, ten ir 
daugiau margučių.

Po trumpos maldelės ir pa
prastų pusrytėlių, Danutės 
linksmas čiauškėjimas apti
lo.

— Nejau ir ji galvoja apie 
tėvelius, kuriuos maldelėje 
prisiminė, — mąstė sėdėda
ma senutė. Pati visomis jė
gomis bandė valdyti savo 
širdgėlą, savo įtemptus jau
smus ir atidžiai sekė mažy
tės veidelį.

Jos staigų atsistojimą Da
nutė skubiai pastebėjo.

— Ar vėl išeisi,.močiut?— 
lėtokai užklausė ji.

— O ne, visai ne, būk ra
mutė paukštuk, baigdama 
žodžius, senutė karštai pabu
čiavo mažytei į skruostus. 
Skubiai atidarė didelę spin
tą, ant kraštuko palipėjusi, 
nutraukė nemažą, baltą ry
šulį.

Danutės akutės visą laiką 
sekė senutės judesius, matė 
jos rimtą susikaupimą, tad 
ir pati tylėjo. Tik padėjus 
ryšulį ant stalo ir baigiant 
atvynioti, mažytė nuošir
džiai užklausė: — Kas čia? 
— Ar čia man?!..

— Taip, — lyg sustingusiu 
balsu pratarė senutė. Ir vos 
išlaikydama balsą nuo drebė
jimo tęsė: — Velykų dova
nėlė, tau brangioji, nuo tė
velio.

— Nuo tėvelio?! Ar jau 
lauktuvės? Kur tėvelis? Ar 
jie visi sugrįžo? — paraudu
siais veidukais, nekantriai 
bėrė savo klausimus Danutė.

— Jie dar negrįžo... Čia 
tau — jau virpančiu balsu 
paaiškino senutė, tuo pačiu 
akimirksniu, visiškai atiden
gdama geltoną, didžiulį plu- 
šinį zuikuti.

— Zuikutis!.. — be kvapo, 
nustebusi sušuko mažytė. 
Jos melsvos akutės nenorėjo 
tikėti ta tikrenybe, vien 
linksmais žvilgsniais audė 
aplinkui, menka rankute ban 
dė glostyti švelnius plušinio 
zuikučio plaukelius. Džiaug
smo apimta ji nepastebėjo, 
kaip senutė pasieniu nuslin
ko prie lango. Ji taip pat ne
žinojo, ką, tą valandėlę per
gyvena jos daug vargusi sie
la.

Senutės sustingęs žvilgs- 
nys veržėsi pro langą į erd
vę — veržėsi ten, kur Sibiro 
pusnynai, kur ištremtas jos 
vienintelis sūnus. Jos vaiz
duotėje atgimė paskutinės 
bendros Velykų šventės, ka
da jos sūnus dovanojo savo 
mažai Danutėlei šį plušinį 
zuikelį. Mintyse plakėsi jos 
pačios tada pasakyti žodžiai: 
„Tai, kad tu sūneli, nebetu
ri kur pinigų dėti... Gražus 
tai gražus, bet už tuos pini
gus ką nors vertingesnio ga
lėjai nupirkti.” Ant savo 
skruostų tarytum vėl paju
to sūnaus karštą bučkį, kurį 
Ivdejo žodžiai: — O, nesi- 
bark, Mamuk. nesibark! Aš 
noriu Danutėlei džiaugsmo! 
Ti taip laukė šių Velykų.

Visa jos siela skendo ta
me atsiminime, o neramus 
širdies plakimas, tarytum, 
tain aiškiai kartojo: — Ir 
reikėjo tau bartis, ir reikėjo 
^au bartis...

Tarvtum karštomis replė
mis vis skaudžiau ir skau
džiau spaudė jos širdį, kol, 
pagaliau, sunkios, išvargu
sios blakstienos užmerkė a- 
kis ir skruostais nuriedėjo 
skambios gailesčio — skaus
mo ašaros.

abi saugodamos, 
nesudužtų. O kai

Pirmosios pavasario die
nos! Kaip miela žiūrėti į 
linksmuosius paukštelius, 
drąsiai šokinėjančius nuo ša
kelės ant šakelės, jausti švel
nesnio vėjelio glamonėjimus, 
dažnesnius saulės spindulių 
pasveikinimus!

Netrukus maži pumpurė
liai, žalsvais lapeliais pasi
puošę, išdidžiai kvies pirmuo 
sius žiedelius į pavasario iš
kilmingą puotą. Ir mūsų sie
los norės drauge su atbun
dančia gamta linksmintis.

Deja — šių dienų tikrovė 
perdaug drąsiai mus grąsi- 
na, verčia giliau susimąstyti, 
rūpintis.

Tie grąsinimai nebaisūs 
toms, iš kurių lūpų nors ret
karčiais prasiveržia daina, o 
su daina ir pavasariui skir
tas šypsnys. Lietuvei daina 
— tai magijos lazdelė, jos 
brangiausias tautinis turtas. 
Ji šimtmečiais niūniavo ją, 
jį šimtmečiais guodėsi dai
noje.

Tos brangios Lietuvos liau 
dies dainelės žavingai sus
kambės „Amerikos” Pavasa
rio Koncerte. Dainuos jas 
chorai, dainuos žymus ope
ros dainininkų — daininin
kių kvartetas, dainuos Lie
tuvos operos artistė Barbo
ra Darlys ir kt.

Bet ar mes visos atsimin
sime, tad ši Pavasario dai
nos šventė — Pavasario Kon 
certas įvyks balandžio 26 d., 
sekmadienio popiety, naujai 
atremontuotoje Transfigura
tion salėje, Marcy Ave. ir 
Hooper St., Brooklyn, N. Y.? 
Jei taip, tai nepamirškime 
pasikviesti ir visus mums 
pažįstamus — lietuvių dai
nos mylėtojus. Nesigailėsi
me!

Bičiulė.

Sekantis žvilgsnys sutiko" 
smarkius lietaus lašus, ku
rie, atsimušdami į lango sti
klą, upeliais tekėjo žemyn.

— Ir dangus ašaroja šį Ve
lykų rytą, mąstė senutė, ir 
jauste jautė, kaip jos ištrem
tųjų, mylimų vaikų žvilgs
nys krypsta į gimtosios ša
lies pusę, jų širdys dar skau
džiau verkia. Tik mintimis 
jie lanko jos pirkelę, tik min
timis glamonėja savo mažą
ją Danutę.

— Aš noriu Danutėlei 
džiaugsmo — vėl suskambė
jo senutei ausyse.

— O, Viešpatie, — sunkiai 
atsiduso ji, — Tavyje mūsų 
viltis!

Nubraukdama paskutines 
ašaras nuo skruostų, ji grįžo 
prie stalo dalintis Danutės 
džiaugsmu.

Laimutė.

Minčių Žiupsnelis
Laimė — taip kaip stiklas. 

Kuo gražesnis, daugiau bliz
ga, tuo greičiau sudužta.

Syrus

Meilė gali pakeisti vyrą f 
visai kitą ir nepažįstamą as
menį.

Protingi žmonės kalba, nes 
jie turi ką pasakyti; neišma
nėliai kalba tik todėl, kad 
jie norėtų ką tai pasakyti.

Moters akyse randasi dvie
jų rūšių ašaros: gailesčio ir 
veidmainystės.

Pitagoras.

Nemokša žmogus, tik dėl 
savo menko žinojimo, darosi 
pavojingas žmogus.

Loonas

Visą tai, ko savo rankomis 
neatsiekėm, negalim vadinti 
savo.

Keista, kaip moteris patiki 
vyrui savo kūną ir sielą, tuo 
tarpu kai to vyro motina jam 
nepatikėdavo nei penkių cen
tų.
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PUODfJ
A. Vaičiulaitis

PUODAS
Prieš daug metų Pilviškių 

mieste pats paskutinysis gy
ventojas prie Šešupės buvo 
puodžius Jonelis.

Turėjo žmogus trobą, pa
čią ir septynetą vaikų. Nuo 
ankstaus ryto ligi vakarui 
jisai minkė molį, kūreno kro
snį ir žiede puodus. Ir kad 
būtumėt jūs matę, kaip jis, 
pasiraitojęs rankoves, užsi- 
šniaukšdamas tabokos, visas 
raudonas lipdė ąsočius, du
benis, ir net lėles su paukš
tukais. Vaikams jo dirbtuvė
je buvo tikras rojus: čia ir 
ugnis trioškėdama -liepsno
jo ir Jonelio dainos skam
bėjo, ir visokių žaislų pilnos 
kertės buvo prikrautos. Vie
ną kartą jis net molinę švil
pynę pasidirbo ir paskui ją 
padovanojo vargonininkui, 
kuris per klebono sesers ve-Į 
stuves taip dailiai ja sugro
jo suktinį ir klumpakojį.

Sakytum, nebuvo laimin
gesnio žmogaus šioj margoj 
žemėj už Jonelį, Ir sveikas 
jis buvo, ir su pačia nesipy
ko, ir vaikai gražūs augo, ir 
vieną kitą muštinį po grin
dimis užkišęs saugojo. Ta
čiau patenkintas jisai nesi
jautė, nes, matote, norėjo 
būti puodžių puodžius, ir 
nužiesti tokį puodą, kad pats 
vyskupas išsižiotų, kai va
sarą lankys parapiją ir atsi
sės klebonijoj valgyti iš Jo
nelio indų.

Bet, jau ir tada visi džiau
gėsi ir atsigrožėti negalėjo 
tomis jo puodynėmis ir iš- 
pūstpilviais ąsočiais. Jie ne 
tik buvo taip nužiesti, kad nė 
mažiausias vandens lašelis 
pro jų sienas niekad nepra
sisunkė, bet idar buvo ir dai
liai pamarginti.

Ant puodynių Jonelis iš- 
piešdavo kriputes, ant dube
nų uždėdavo eglių raštą, gi 
ąsočių kaklą nutupdydavo 
paukštukais, kurie net prasi
žioję buvo ir liežuvius iški
šę, visai kaip gyvi, tik kad 
giedoti negiedojo.

— Tai nagai, tai galva! — 
stebėjosi ūkininkai, grįžda
mi iš turgaus ir derindami 
dubenį, žaisliuką vaikui ar 
net vazą gėlėms.

— Tai mokėjimas! — kin
kavo galva našlė Jievutė, kas 
rytas pro Jonelį grįždama iš 
bažnyčios.

O kai Pilviškių rabinas už
ėjo, tai tik nustebęs pasipa- 
šė, pasipašė savo geltoną 
barzdą ir tiek tepasakė:

— Oi, oi, žmogau!
Vieną gegužės rytą, kada 

vyšnios baigė žydėti ir visa 
žyduičių maklakynė, sulin
dus į Šešupę, kėlė ergelį, į 
puodžiaus dirbtuvę tylutėliai 
įėjo aukštas, visas pražilęs ir 
nuo kaklo ligi kulnų juodai 
apsivilkęs vyras. Visas Pil
viškių miestas ir visa para
pija gerai jį pažino.

Jeigu jūs kartais dar ne
būtumėt apie jį girdėję ar jo 
matę, tai aš jums tuoj pasa
kysiu.

Klausykite: stovėjo ten 
patsai Pilviškių dekanas 
Švilpa.

Pleškant krosnyje ugniai ir 
Joneliui taip apsukriai žie- 
džiant didelę puodynę, kuni
gas pagarbino Dievą ir, minu
tėlę žiūrėjęs į meisterį, iš
sitraukė tabokinę ir ant nyk
ščio užsipylė tabokos.

— žinai, ką aš sugalvo
jau? — tarė jisai ir užsi- 
šniaukštė.

Užsišniaukštęs jisai taip 
stipriai nusičiaudėjo, kad net 
puodynės suskambėjo.

— Į sveikatą, į sveikatą, 
klebonėli! — atsiliepė Jone
lis.

— Tai ar žinai, ką aš su
galvojau? — beveik rūsčiu 
balsu paantrino kunigas.

— Kaip aš, prastas žmoge
lis, galėčiau žinoti jūsų min
tis, dvasiškas tėve.

— Gerai šneki, sūnau. Tad 
klausykis.

— Klausau, klausau...
— Taigi, aš pradedu. Ar tu 

negalėtum nužiesti tokį gra
žų puodą, kokio dar nesi kol 
gyvas nužiedęs ir kokio visoj 
parapijoj, o gal net visoj vys
kupystėj nerastum?

Jonelis pasikrapštė smilki
nį dvejodamas, ar užteks jam 
gudrumo tokiam indui nu
lipdyti.

— Šią vasarą mes turėsim

didelius atlaidus švento Bal
tramiejaus, kuris buvo piūklu 
pusiau perplautas, ir į juos 
atvažiuos ne tik visi aplin
kiniai ir tolimesni klebonai, 
bet bus ir patsai Vygrių vy
skupas. Aš noriu ant stalo tu
rėti gražių indų, tarp jų ir 
aną puodą, kuris stovės pa
čiame viduryje su košeliena.

Klebonas nutilo ir žiūrėjo 
į puodžių. Patylėjęs valandė
lę, vėl tarė jis:

—Tai ką sakai?
Meisteris tarė:
— Gerai, prižadu padary

ti tokį puodą, kuris bus visų 
puodų puodas ir kokio nė 
pats vyskupas nėra matęs.

Vienas likęs, Jonelis gal
vojo ligi pat vakaro. Nakčia 
per sapną jis matė ištisą 
daugybę puodų, sustatytų 
eilėje nuo Pilviškių ligi pat 
Kauno, ir kiekvienas jų bu
vo kitoks ir vienas už kitą 
dailesnis.

Su gaidžiais pakirdęs, vėl 
laužė galvą Jonelis, koks 
tasai puodų puodas turėtų 
būti. Taip jis krimtosi dvi 
savaites, nei valgydamas, nei 
gerdamas, net su pačia ne- 
sišnekėdamas ir tabokos ne- 
šniaukšda.mas. Krosnis užge
sus riogsojo, nebaigti du
benys ir lėkštės pakampėmis 
mėtėsi, ir molis dirbtuvėje 
sukietėjo.

Vos tik praėjo tos dvi sa
vaitės, kai jis visas nušvito 
ir tarė savo žmonai:

— Jau dabar tai žinau, kad 
padarysiu ir kaip padary
siu.

—Dėkui Dievuliui,—atsidū
sėjo palengvėjusi moteriškė.

— Tu, Onute, — toliau 
kalbėjo puodžius, — manęs 
netrukdyk, kol dirbsiu, ir vai
kams neleisk landžioti pas 
mane. Ir valgyti man atneši 
į dirbtuvę.

Švilpinėdamas ir dainuoda
mas, jis išėjo ir mąstė sau: 
„Nuo šiol tai jau tikrai aš 
būsiu puodžių puodžius ir nu- 
žiesiu puodų puodą.”

Susiradęs geriausio molio, 
jis užsidarė tarp savo dube
nų, lėkščių ir lėlių, ir ištisas 
dvi savaites iš ten nė nosies 
neiškišo. Ką jis ten darė, 
niekas negalėjo pasakyti, 
net pati jo žmona. Ji tik at
nešdavo kopūstų ar kruopų 
geležinį puodą tiesiog nuo 
ugnies, įkišdavo jį su lašinių

Bet taip atsitiko, kad 
tuoj pastebėjo šitą 
paleido šuke į vai- 

visas jų pulkas stri-

bryzu pro duris ir vėl grįž
davo į pirkią.

Vien žyduičiai, besizulin- 
dami apie Jonelio dirbtuvės 
sąsparas ir alpte alpdami iš 
smalsumo, kartą užsikorė ant 
stogo ir, prasiplėšę kūlį, kišo 
snapus pasižiūrėti, kas ten 
prie tos pleškančios krosnies 
darosi. 
Jonelis 
klastą, 
kus, ir
magalviais nusirito ant že
mės. Toji šukė rabino sūnui 
nukirto nosies galiuką, ir mė
sininko Leizerio vaikiščias 
krisdamas koją išsinarino.

Kaip ten buvo, kaip nebu
vo, bet po dviejų savaičių, kai 
Jonelio žmona atnešė putrą 
su skilandžiu, puodžius įsi
šaukė ją į vidų ir didžiuoda
masis tarė:

— žiūrėk, Onute!
Ji pažiūrėjo ir net aikte

lėjo nustebus: prieš ją ant 
stalo stovėjo puodų puodas, 
toks jau dailus, kad net akys 
reibo, į jį pažvelgus. Jis ne
buvo nei per didelis, nei per 
mažas, —lygiai toks, kaip rei
kia, ir toks apvalus, ir taip 
nulygintas, kad nors ir glos
tyk! Negana to. Apačioje ten 
buvo išpieštos gėlės, raudo
nos ir mėlynos, o tarp jų kas 
du pirštai buvo medis, kurio 
šakos kilo ligi viršutinės 
puodo briaunos. Kiekvienoje 
šakoje buvo lapai ir tupėjo po 
paukštę, bet jau tokią gražią, 
tokią tikrą, kad, rodos, štai 
suplasnos sparneliai, papūs 
gerklaitę ir ims čiulbėti. Ir 
kokių tų paukščių ten nebūta 
— strazdų, lakštingalų, snie
genų, dagilių ir net vienas pa- 
šiurpęs žvirblis ten tupėjo!

— Dievulėliau, tai gražu
mas! — atsigavusi prašneko 
moteris.

Tarė jos vyras:
— Bėk namo, širdele! Aš 

užkąsiu ir ligi vakaro visai 
baigsiu. Matai, anam varnė
nui sparną reikia pataisyti, 
tai rožei spyglius išpiešti ir 
aną spuogelį šlyginti.
Vakare puodų puodas iš tik

rųjų buvo jau baigtas.
Išeidamas Jonelis buvo be

imąs namo parnešti geležinį 
puodą, kuriam per dvi savai
tes žmona jam sriubą virda
vo, tačiau pagalvojęs, kad 
juk ne vyrų darbas suodinus 
ir neplautus indus tampyti,

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Sulenkėję bajorėliai pamatė, kad pasiryži

mo ir sumanumo mūsiškiams netrūksta, ir puolėsi at
gailauti, kol dar ne pervėlu. Lietuviai muštis tai mu
šasi, kad net kailis rūksta, bet pykčiui atlyžus, vėl 
virsta nuolaidžiais ir geraširdžiais. Sukilusią bajorijos 
dalį jie skaitė suklydusiais karštagalviais broliais ir 
viską jiems atleido. Kruvinas Viktoro kardas, tiesa, 
įrodė, kad jis uoliai skaldė lietuvių galvas, bet kau
tynės tai kautynės: kurioj pusėj stojai, ten ir kovok 
kaip vyras. Toks karys tai ne bailys ir mūsiškiams 
bus tinkamas.

Tad Viktorą ir priėmė kariuomenėn, žinoma, eili
niu, su kuo jis noriai sutiko. Pavedė jį Galčiui dėlto, 
kad šis vokiškai išlavintas karys tvarkė savo kuopa 
geležine ranka. Tegu atgailaujantis bajorėlis su drau
sme apsipranta.

Naujoj aplinkoj kiek apsidairęs, Viktoras pastebė
jo, kad lietuviai ne tokie jau žiaurūs barbarai, kokiais 
juos Bezickas nupiešė. Priešingai, jauni Lietuvos ka
reivėliai atrodė labai simpatingi vyrukai. Tarnybą ėjo 
noriai ir linksmai. Nė jam, Viktorui, nerodė nepriete
lingumo už tai, kad prieš juos lenkų eilėse buvo kovo
jęs. Rodos, nė dėmesio į jį nekreipė. O gal nė nežino
jo, kas jis per vienas? Viktoras kažkaip pajuto, kad 
atsirado tarp saviškių. Nė bajoriška jo garbė neturėjo 
progos nukentėti, nes niekas čia jo neužgauliojo. Klas
tingas į lietuvių kariuomenę įstojimas pradžioje jam 
nedavė ramybės, ypač kai pamatė, prieš kokius gerus 
žmones jis klastą padarė. Bet paskui su nuostaba su
čiupo save bemintijant, kad klastos čia kaip ir nebū
ta, tik likimo taip laimingai buvo nulemta, kad jis čia 
atvyktų. Staiga lyg kokia jauki mintis nušvietė jo gal
voseną, kad jis čia kaip tik ir priklauso. Ar gi aš iš 
tiesų būčiau lietuvis? — net su baime pagalvojo Vik
toras. čia vėl save pagavo besijuokiant iš Bezicko. 
Kaip tas lenkutis jam pasitarnavo! Ha! Haa!

Tačiau jis verste save privertė galvoti apie pirma- 
eilinį savo tikslą. Juk jam reikia išgelbėti sesuo iš lie
tuvių nelaisvės. Bet jei visi lietuviai panašūs į šiuos 
jaukius, linksmus kareivius, tai Eugenijos gal nė ne
reikia gelbėti? Ar gi Bezickas būtų jam tiek primela-

vęs? Jis kažkoks klastingas cinikas, bet vis dėlto čia 
perdaug svarbus dalykas, kad lengva širdimi būtų ga
lima taip apgaudinėti. Ir Bezickas turėtų turėti savo 
melagystėms saiką. Vis dėlto reikės skubotai sužinoti, 
kaip Eugenija jaučiasi, ar jai negresia koks pavojus 
ir ar ji, iš viso, norėtų į Lenkiją pabėgti.

Viktoras būdavo tiek dėl savo planų susimąstęs, 
kad net jo kuopos vadas Galčius tai pastebėjo. Vikto
rui buvo labai sunku įsilaužti į vokišką drausmę ir da
žnai nusikalsdavo. Bet Galčius kažin dėlko jį gerokai 
pamėgo. Gal dėl jo drąsios peštukiškos išvaizdos.

Vieną katą tokioj liūdnoj nuotaikoj Galčius jį už
klupo.

— Na, ir ko taip susimąstęs? Gailiesi pas mus atė
jęs?

Viktoras atrėžė kareivišką saliutą.
— Nieku būdu ne, vade! Aš labai patenkintas.
— Kažkaip neatrodo, kad būtum patenkintas. Nori 

muštis?
Kiek atkištas Viktoro smakras dar daugiau atsikišo.
— Tikrai taip, vade!
Galčius plačiai nusišypsojo.
— Na, žinau, kad esi peštukas. Ties Giedraičiais, 

sako, skaldei galvas kaip puodus. Gaila, kad lietuvių. 
Na, o dabar su kuo norėtum muštis?

— Su lenkais! — taip ir išsiveržė iš Viktoro burnos. 
Paskui jis pastebėjo, ar pagalvojęs 
vis tik tiek savo žodžių neatšaukė.

— Ot tai vyras! Tik gaila, kad 
greit besulauksi.

— Gaila, vade!
Viktoras labai norėjo plačiau su

bėti, bet, eidamas drausmės taisyklėmis, turėjo tik į 
viršininko klausimus atsakinėti. Plačiau kalbėtis buvo 
galima tik viršininkui davus leidimą. Viktoras gerai tai 
žinojo, nes jau ne sykį buvo už tai nubaustas. Gal ir 
dabar Galčius nori jį išbandyti. Bet šiuo kartu Gal
čius buvo draugiškai nusiteikęs. Jis pats norėjo su Vik
toru pasikalbėti, žiauri buvusiojo kapitono von der 
Goltzo kaukė nuo jo veido nuslinko, i pasiliko tik ge
raširdis dzūkas Galčius.

— Klausyk, ponas Viktorai, ką aš tau pasakysiu. 
Jau aš užtektinai esu tamstą prikamavęs su ta feldfe
beliška disciplina. Tad šiuo momentu pasikalbėsiva 
laisvai, prieteliškai. Tamsta esi bajoras ir buvusis len
kų karininkas, tai mane suprasi. Po šio pasikalbėjimo 
vėl būsime kaip buvę: aš karininkas, tamsta eilinis. Bet 
dabar laisvai ir atvirai. Ot aš negaliu suprasti, kodėl 
mes lietuviai tokiu lakiejišku klusnumu svetimiems 
tarnaujam? Nemanyk, kad aš tamstai darau kokį 
priekaištą — ne. Aš nesakau: tu, bet mes — visi mes. 
Tai kažkoks entuziastingas, tikrai lakiejiškai uolus 
vergiškumas. Aš nereikalauju, kad tamsta tiksliai į tą

tai pareiškė. Bet

tos progos vargu

Galčium pasikal-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1231 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 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4796 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 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bar & Grill)

New Lots Ave., Brooklyn,281 N. Y.

pastatė jį ant to pat stalo ša
lia molinio puodo.

Čia ir atsitiko nelaimė.
Kai durys buvo užrakintos 

ir kai Jonelio žingsniai nuti
lo, tasai puodų puodas tarė 
išpuikęs:

— Eik šalin!
Jis taip kalbėjo geležiniam 

puodui, kuris vienok iš pra
džių nieko nesuprato ir nė ne
krustelėjo.

— Eik šalin, jei sakau! — 
piktai pakartojo puodų puo
das. — Tu man nedraugas, ir 
tu visai negražus.

— Ko tau reikia? — atsi
liepė geležinis puodas.

— Eik sau iš čia.
— Man ir ant šito stalo ge

rai.
— Tu visas suodinas ir juo

das, tu taukuotas ir suskre
tęs — ir tu nori šalia manęs 
stovėti! Greičiau nešdinkis, 
jei nenori gauti per šoną.

— Sakiau gi tau, kad aš nė 
nekrustelsiu.

Taip žodis po žodžio ir su
siriejo molinis puodas su ge
ležiniu. Visos lėkštės, dube
nys ir ąsočiai išsivėpę klausė- 
ti šitų kivirčų, kurie vis kar
štesni darėsi. Galop molinis 
puodas rėkaudamas ir iš pui
kybės įtūžęs, šonu stuktelėjo 
geležinį puodą, nė nepamatęs, 
kaip išsuodino raudoną rožę 
ir lelijos baltą žiedą.

Štai abu puodai ir susinio- 
vė, kaip koki bernai. Geleži
nis puodas perpykęs kad jau 
žiebė moliniam per briauną, 
jog nė nepasijuto, kaip iš to 
smarkumo pats nuvirto nuo 
stalo ant grindų ir drauge 
molinį puodą nutrenkė.

Tamsoje sunku buvo maty
ti, kas ten atsitiko: tik suer
zėjo kažkas, terkštelėjo į sta
lo koją — ir viskas nutilo.

Ryto metą Jonelis rado 
puodų puodą sukiužusį į šu
kes. Šalia jo visas sveikutėlis 
gulėjo geležinis puodas.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Law at 201 Wyckoff Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 

the premises.
LOUIS MARN 

(Wyckoff Center Bar and Grill)
201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW266 has 
to sell beer 
tion 107 of

Brooklyn, 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 122 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE SALADIO
122 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RW 827 has 
to sell beer 
tion 107 of 
I aw at 
Brooklyn, 
on the *___

137 Leonard St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1607 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 2572 Fulton St. & 11-15 Ala
bama Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES
(Trinity 

2572 Fulton St. & 
11-13 Alabama Ave.,

NOTICE is 
RW 301 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn, 
on the premises.

451 Meeker Ave.,

NOTICE is hereby _
C.T. R.-71 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 23-25 Arion Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE INC. 
23-25 Arion Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2918 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1405 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 216 has been issued to the undersigned 
to

hereby Riven that License No. 
been isued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

137 Leonard Street, Borough of
County of Kings, to be consumed 

premises.
TONY BALCAN

Brooklyn, N. Y.

JACKMAN

Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

451 Meeker Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed

IRVING FLAMM 
Brooklyn, N. Y.

given that License No.

sell, wine at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Stone Ave.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LORENZO
Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

of

50

NOTICE is hereby given that License No. 
W.W. 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 50 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

50 Stone

NOTICE
L 1006 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 24 Alabama 
Brooklyn, County of 
off the premises.__

24 Alabama

NOTICE is 
RW 359 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law 1148 
Brooklyn, 
on the ,-------------

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 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 120 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT
120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
(Warsaw Bar & Grill)

254 Driggs Ave., Brooklyn,

FRANK LORENZO
Ave., Brooklyn, N.

the

Y.
is hereby given that License No.

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

JACKMAN
Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Myrtle Avenue. Borough of 

County of Kings, to be consumed 
premises.

ERICH WEBER

RUTH 
Aye.,

N. Y.

r>?TVvF u1S h,ercby liveri that License! 
RL, 68.>2 has been issued to the urnknj 
to sell beer, wine and liquor at retail ■ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 178 Sheffield Ave., Borons! 
Brooklyn. County of Kings, to be com 
on the premises.

MARIA BIENKO
178 Sheffield Ave., Brooklyn, JĮ

NOTICE is hereby given that License 
RL 6705 has been issued to the undern 
to sell beer, wine and liquor at retails $- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage? .iVFiUfAT 
trol Law at 224 Ralph Avenue, Borotf 
Brooklyn, County of Kings, to be consi ‘

jMKB'
fllffilŲ S- Ma

on the premises.
JOSEPH SPOLLEN

224 Ralph Ave., BrooL

NOTICE is hereby given that Liceni 
RL 3281 has been issued to the unden 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 4122 Avenue D, Borom 
Brooklyn, County of Kings,' to be con 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern)

4122 Avenue D, Brooklyn,]

NOTICE is hereby given that License 
RL 5503 has been issued to the under) 
to sell beer, wine and liquor at retail j 
Section 107 of the Alcoholic Beverage; 
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Boroj 
Brooklyn, County of Kings, to be con) 
on the premises.

SIMON BOURKE | 
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, ]

NOTICE is hereby given that License 
RL 6938 has been issued to the under) 
to sell beer, wine and liquor at retai]? 
Section 107 of the Alcoholic Beverage; 
trol Law at 518 Grand Street, Boronj 
Brooklyn, County of Kings, to be coni 
on the premises.

C~— -------

’ "joseph’mokola ] 
Grand St., Brooklyn, ]
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ųi n. ingo, uj uc ludm™ , 

premises. ■dltaL
STANLEY MASSULIS and Ir

518

NOTICE is hereby given that Licenii 
RL 5516 has been issued to the under 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage, 
trol Law at 154 Crescent St., Boro* 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

ANTHONY SLIKAS j 
(Crescent Grill)

451 Crescent St., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that Licenj 
RL 1281 has been issued to the undet 
to sell beer, wine and liquor at retail' 
Section 107 of the Alcoholic Beverai 
trol Law at 101 Kent Avenue, Bon 
Brooklyn, County of Kings, to be a 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Uca 
RL 1359 has been issued to the under! 
to sell beer, wine and liquor at retail' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage, 
trol Law at 2G9 Norman Ave., Borni 
Brooklyn, County of KinSs, to be era 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI | 
269 Norman Ave., Brooklyn,]

NOTICE is hereby given that Licenii 
RL 2785 has bee# issued to the un<M 
to sell beer, wine and liquor at retail? 
Section 107 of the Alcoholic Bevcrag 
trol Law at 358 Arlington Ave., Bon 
Brooklyn, County of Kings, to be cog 
on the premises.

ROSA GRATZER 1 
385 Arlington Ave., Brooklyn,?

NOTICE is hereby given that Licenj 
RL 1113 has been issued to the undo 
to sell beer, wine and liquor at retail! 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi 
trol I-aw at 513 Central Ave., Bora 
Brooklyn, County of Kings, to be ca 
on the premises.

CARMINE TELESE 
513 Gentral Ave., Brooklyn,?

NOTICE is hereby given that Licen 
RL 1377 1 
to sell beer.......... .. ...... —
Section 107 of the Alcoholic Beven 
trol Law at 252—3rd Ave., Boi 
Brooklyn, County of Kings, to be i 
on the premises.

CARMELA BORTONO
—— oT<* T*lVW,— — — U. vOK^J

NOTICE is hereby given that Lie 
RL 1209 has been issued to the un< 
to sell beer, wine and liquor at rets 
Section 107 of the Alcoholic Beven 
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., B< 
Brooklyn, County of Kings, to be ( 
on the premises.

HENRY STERN 
2110 Cortelyou Road, Brooklyn,į

NOTICE is hereby given that Liceu 
RL 1313 has been issued to the uadi 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi ,,
trol Law at 2423 Ave. U, Borora. 1 
Brooklyn, County of Kings, to be cos o®, Monika 
on the premises. S ,

PETE STRAND'S INC. ■®mko tUFOlO 
2423 Ave U, Brooklyn,! •>
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Brid;

klausimą atsakytum, nes nė aš pats atsakymo į tai 
nesurandu. Gi pats gal nė dėmesio į tai nesi atkreipęs?

Viktoras iš tiesų dėmesio į tai nebuvo kreipęs. Jis 
taip ir pasisakė.

— Ir aš pats, — tarė Galčius, — buvau taip vergiš
kai link vokiečių nusiteikęs. Tik dabar man akys atsi
darė, kai pamačiau rusų, vokiečių ir lenkų klastas. 
Bet kokių reikia sukrėtimų, kad lietuviai tą savo silp
nybę suprastų! Iš tiesų tai labai keista. Lenkai, pavyz
džiui, yra lengvapėdžiai, kits kitam visokių niekšysčių 
pridirba, tarp savęs nuolatos pešasi, o bet gi savo tau
tinį susipratimą net iki fanatizmo yra- išvystę. Kodėl 
gi taip yra? Ar lietuviai būtų daug kvailesni, kad to
kiam svarbiam dalyke taip bejėgiškai sulepšėjo?

Viktoras ne visus Galčiaus žodžius suprato, nes lie
tuviškai silpnai temokėjo, bet pačią mintį pagavo. Ir 
jis tuojaus suvokė, kad Galčius kaip tik jam priekaištą 
taiko. Tiesa, Galčius nuo to apsidraudė, bet kas aišku, 
tai aišku. Viktorui kraujas mušė į galvą, ne tai dėl gė
dos, kad jis toks nesusipratęs lepšys, ne tai dėl neiš
spręsto jo tautybės klausimo. Galčius tai pastebėjo ir 
gailestingai nutraukė tą opią temą. Be to, jiis pajuto, 
kad ta nauja mintis įstrigo į Viktoro galvoseną. Dabar 
tiek užteks. Nereikia perdaug jo erzinti.

— Na, na, koks aš nemandagus. Tamsta ir taip kaž
kuo susirūpinęs, o aš čia dar kišuosi su mažai prieina
mais jums klausimais. Pats gyvenimas geriausiai juos 
išspręs! Na, pasakyk man atvirai, kuomi taip buvai su
sirūpinęs?

Taip netikėtai užkluptas, Viktoras nesusigriebė ką 
atsakyti.

— Aš — aš — taip sau susimąsčiau... Nežinau, koks 
iš manęs bus karys. Aš, tur būt, tamstai neįtinku.

— Nieko, nieko. Aš, tiesa, dažnai tave baudžiu, bet, 
prisipažinsiu, tu man patinki. Tik kai pereisim į oficija- 
linį toną, pamiršk, ką dabar pasakiau. Nenoriu glostyt 
tavo puikybės, kurios jūs, bajorai, ir taip perdaug tu
rite. Bet karys iš tavęs išeis daugiau negu pusėtinas. 
Tai matosi iš akių, eisenos ir visos elgesenos. Draus
mės, žinoma, tave reikia mokyti. Be drausmės karys 
nebe karys. Tačiau nenusimink. Palaipsniui ir draus
mės įsigysi. Ar tik tas tau rūpėjo?

— Taip, tas man labai rūpėjo. Bet — ar galiu tams
tos vieno dalyko prašyti?

— Prašyt, visuomet galima, bet ar prašymas bus 
išklausytas, tai jau kitas dalykas.

— Manau, kad gali būti išklausytas. Aš norėčiau 
aplankyt savo tėvą.

— Senį Tautgėlą? įsivaizduok, aš jį pažįstu.
— Šitaip. Labai man malonu. Tai galėsiu jį aplan

kyti?
— Kodėl ne. Savo laiku viskas bus galima. Bet ne 

tuojaus. Turėsi dar keletą savaičių stovykloj pabuvo-

wnį - 8 v.
1 ^kilmingas Šv.

Gracija.

ti. Paskui, jei busi geras, tai leisiu ir pas tėvus 
šėti. p!°-

Viktoras atrodė labai nusivylęs. j P™° liems
— Tik už keletos savaičių? i-Atsilankykite
— Tai būtina. Ir tai dar pergreit. Lengvatų nartais vaidini-

kams negalim duoti, ypač tokiems,, kurie... Na, irliabetho vai- 
žinai, kam pirmiau esi tarnavęs. Na, ir ko nosį Mtė su vedėja M. 
rei? 1

— Man rūpi tėvo padėtis, ar jo ten lietuviai... n 
jau pasakyti, kaimiečiai, neskriaudžia. Dabar ner|Wės pamaldų 
laikai, minia įsisiūbavus...

— Te, te, te! Jau tau čia kas niekų bus prisip 
jęs. Minia įsisiūbavus... Nieko panašaus. Lietuva 
mūs, kaip išbandyti jaučiai. Ot nuo lenkų tai tau 
tėveliui teko nukentėti. Bet mūsų drąsuoliai jlį 
dvaro išvijo, ir dabar viskas ramu.

— Nuo lenkų? Ar tai gali būti? L .
— Gali, nes taip buvo. Aš pats mačiau. Gailai *§08, ir vieša 

atvykau jau po kautynių, bet man viską ten atpaa Gracija. Prie 
jo. Juos ten atsivedė kažkoks padauža poručniįfttjj dviem die- 
kaip čia jo pavardė? Bezd. — Bez —

— Gal Bezickas?
— Ot, ot tas pats. Tu jį pažįsti?
— Teko susitikti.
— Tai daugiau nesusitik. Tai kažkoks nusišm 

žulikėlis, ir dar pirmos rūšies bailys. Įsivaizduom 
kovoje iš baimės apalpo! Ir dėvėjo lenkų unito 
Kaip tau toks karys patinka?

Bezickas... užpuolė jų dvarą.-., dvikovoje iš bi 
apalpo... — 1 
kėjo per Viktoro galvą. Kiekvienas tiek skaudd 
vietoje gali užmušti. Tai tiesiok netikėtina.

Viktoras patraukė delnu per kaktą. Jo smfl| 
negalėjo to sugromuloti.

— Papasakok, tamsta, kaip tas viskas įvyko, 
labai įdomu — jis tarė, visu valios įtempimu voš 
kąs išorinę nuotaiką.

— Suprantama, kad tamstai įdomu. Papasa ____
ką esu girdėjęs, nes matyti man neteko. Atvykajv pamaldos *6 
po visos tos tragikomedijos. U^į0g kurias

Ir Galčius smulkmeniškai atpasakojo, kaip t'J, Starkus. Ki- 
kas, atvykęs į jų dvarą su būriu kareivių, teror 
jo tėvą, grasino prievarta išsivežti jo seserį ir pai 
jo tėvą sužalojo ii' surišo. Kaip tuo momentu a 
nagalbon drąsuolis Andrius ir jo tėvą išlaisvino, 
Bezickas išdavikiškai Andrių puolė ir buvo nugi 
Kaip Andrius privertė Bezicką stoti dvikovon ii 
Bezickas iš baimės apalpo.

Įsmeigęs j Galčių akis i sulaikęs kvapą, Vį 
klausėsi jo, kaip kokios neįmanomai fantastiškoj 
kos. Matė tik vieną klausimą, bet tokiu kymiu, V 
dimu balsu, kad Galčius rūpestingai į jį pažvelj
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trol Law at 224 Rsl|*p
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224 Ralph A?.®® GOS PRANEŠIMAI
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on the premises. 1

MARIA nr* 
178 Sheffield Av< 

NOTICE is hereby 
RL 6705 has been isS?,A 
to sell -beer, wine and (J’s 
Section 107 of the AUn? 
trol Law at 224 RaU 
1 
on ....______ _

> — 
224 Ralph Ave.,

—-------
NOTICE is hereby tm, 
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<----‘ . 
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ROSA GRAE
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RL 1371 has been issued t: n i y’qI xtcj
to sell beer, wine and -Lvilbiyb.

t^i0Lw7a?^^2-«tHdiniirias pasisekė labai 
on“th^rem^sy of įai L U^ai Paliks skaitlin-

vergės ir
Fabijo-

lidino šie: Jonas 
Jonas Žvirblys,

Bago- 
Monika 
Paval-

CAl
563 — "J f u’

NOTICE is hereby gira jT' '
RL 1209 has been issued b lltrUViene, tai 
to sell beer, wine and liqr* 
Section 107 of the Alate 
trol Law at 2110 Corteb®' 
r ‘ . " . ’ ~. 
on the premises.

EŽL.__
2110 Cortelyon Road,

NOTICE is hereby given r 
RL 1313 has been issued k 
to sell beer, wine and liga 
Section 107 of the Alate

N. Y.

on the premises.
PETE STRAW:

2423 Ave U, I

lė labai nusivylęs, 
jtos savaičių?
Ir tai dar pergreit. Lenr 

loti, ypač tokiems,, kurie.. 
au esi tarnavęs. Na, ir te 

?vo padėtis, ar jo ,ten liet šiosios Savaites pamaldų 
miečiai, neskriaudžia. Dal 
iūbavus...
Jau tau čia kas niekų te 
tavus... Nieko panašausi?, jo dalinimas “ir 
lyti jaučiai. Ot nuo le* luniJOS dallnlmas. lr 

kentėti. Bet mūsų drąsu: 
abar viskas ramu. 
f Ar tai gali būti? 
lip buvo. Aš pats mačiau 
įautynių, bet man viską te

tvarka
id. Ketvirtadienį — 8 v.
Mišios, iškilmingas Šv.

Švč.
ramento adoracija.
id. Penktadienį — 8
i — Šv. Mišios, ir vieša 
Kryžiaus adoracija. Prie 
jo išstatytas dviem die- 

ivedė kažkoks padauža po. Švč. Sakramentas. 7:30 
'dė? Bezd. — Bez — 
is?
oats. Tu jį pažįsti? 
kti.
u nesusitik. Tai kažkoks ......... ...... ....
oirmos rūšies bailys. įsi'> į0 _ Velykų žvakės ir 
; apalpo! Ir dėvėjo lenką 
irys patinka?
įuolė jų dvarą.-., dvikovoj

vai.

vakare — Kryžiaus Ke-

id. šeštadienį — 7 vai.
> prasideda pamaldos: 
ventinimai ugnies, pas-

dens. šv. Mišios. Vakare 
7:30 . Kompletai ir pa-

muie jų uvcuų.t. uvmvw. i
mintys lyk kulkosvaidžio \ v v
» galvą. Kiekvienas tiek s astaba: Ispazmcių klau- 

-----  a trečiadienį, ketvirta- 
lį, sekmadienį prieš mi- 
ir vakarais — trečiadie-

išti. Tai tiesiok netikėtini 
lukė delnu per kaktą. ■' 
jmuloti.
, tamsta, kaip tas viskas r šeštadienį, 
is tarė, visu valios įtempt 
aiką.
ta, kad tamstai įdomu, f 
nes matyti man neteko. • 
^komedijos.
lulkmeniškai atpasakojo. jq įr n;45 
ų dvarą su būriu kareivi 
prievarta išsivežti jo
ir surišo. Kaip tuo mote

lis Andrius ir jo tėvą 

elykų dieną Rezurekcija 
Prisikėlimo pamaldos 6 
ryto ir šv. Mišios, kurias 

ys kun. Dr. J. Starkus. Ki- 
į šv. Mišios bus— 8 vai.,

Toronto, Ont.
iškai Andrių puolė ir W ’un. Gabrielius Jaskele- 

us. C. P. lietuvių bažny- 
e bus šį penktadienį, šeš
iem ir per Velykas. Jis 
isys išpažinčių. Lietuviai 

■jsomi pasinaudoti.
Observatorius.

'įvertė Bezicką stoti dvite 
lės apalpo.

dčiu akis i sulaikęs 
kokios neįmanomai fante 
ną klausimą, bet tokiu M 
Galčius rūpestingai į ji H

(Bus daugiau)

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Marianapolis
Kovo 18 dieną, Juozapinių 

išvakarėse, su iškilme ir 
džiaugsmu širdyse, paminė- 
jom ir sveikinom Marianapo- 
lio Juozus: rektorių kun. Dr. 
Juozą Vašką, kun. Juozą Ku
previčių ir mokytoją Juozą 
Gurskį.

Buvo dainų, muzikos, kal
bų ir daug linksmybės. *

Tėvų Marijonų provincijo
las kun. Dr. K. Rėklaitis, at
likęs namų visitaciją, laikė 
apylinkėse misijas. Paskuti
nės buvo Providence.

Kun. Dr. K. Rėklaitis kurį 
laiką pasilieka Marijanapo- 
ly, svarbiais darbais apsik
rovęs.

Prieš Velykas ir daug kitų 
Marianapolio profesorių ku
nigų buvo išvažiavę su misi
jomis.

Marianapolio studentai pir 
momis didžiosios savaitės 
trimis dienomis turėjo reko
lekcijas, kurias laikė kun. J. 
Vosylius. Po rekolekcijų ar
čiau gyvenantieji išsivažinė- 
jo atostogų. Vienas kitas Ve
lykų švęsti likosi Mariana- 
poly.

Dėdės Šamo generolai ret
karčiais nepamiršta ir Maria 
napolio studentų: jau tarnau 
ja kariuomenėj buvęs „Stu
dentų Žodžio” atdministrato- 
rius Edv. Galevičius, nesenai 
su mumis atsisveikino pas
kutinio Kolegijos kurso stu
dentas Ed. Kašuba ir po Ve
lykų mūsų pastogę paliks 
taip pat paskutinio kurso 
stud. Jurgis Juška.

Iš pernykščių Marianapo
lio studentų sėkmingai armi
joje tarnauja Balys Laučka.

Bridgeport, Conn
— Velykose prisikėlimo 

mišios bus 6 vai. ryto; kitos 
mišios 8, 9, 10 ir 11 (suma).

— Jau baigiamas pirmas 
sąrašas vietinių jaunuolių 
karių; suregistruota per 30; 
balandžio mėnesį išeina vėl 
keliolika jaunuolių. Parapi
jos choras nutarė išėjusiems 
savo nariams nusiųsti dova
nų.

— Pirma pramoga bus At
velykio sekmadienį; rengia 
mergaičių draugijos. Manau, 
šįmet bus kas tai nepapras
to, nes visai negarsinama; 
matyt, bus tikras „surprai- 
sas”.

— Motinų Dienai, gegužės 
10 d. parapijos chorai jau 
rengiasi; komisija su 
A. Stanišausku tvarko 
žią programą.

Mirė K. Venskus
Kovo 25 d. mirė Kazys 

Venskus, sulaukęs per 70 
metų. Buvo kilęs iš Skamara- 
kų kaimo, Vabalninko para
pijos. Buvo vienas pirmųjų 
šv. Jurgio par. kūrėjų ir pa
laikytojų. Liko nuliūdime 
žmona. Prieš mirtį parapijai 
paskyrė 100 dol.

Laidotuvės įvyko kovo 28 
d. Mišias laikė kun. P. Kar
tonas, kun. B. Gauronskas ir 
kun EI. Gradeckas. Šeima 
labai dėkinga už jautrų pa
tarnavimą 
zlauskui, 
gams ir 
miems už
mišias ir palydėjimą.

varg. 
gra- 
O. 

kleb. kun. J. Ka- 
giminėms, drau- 
visiems pažįsta- 
gėles, užprašytas

Rochester, N. Y
Pereitą mėnesį čia misijas 

vedė kun. J. Liauba, pranciš
konas, neseniai iš Lietuvos 
atvykęs. Jaunas tai misijo- 
nierius, dar tik pernai įšven
tintas. Jo pamokslai visiems 
patiko. Nedrebino jis klausy
tojų visokiais baisumais, o 
vietoj to aiškino neišsemia
mą Dievo meilę žmonėms, 
neapsakomą žmogaus sielos

gražumą, kai ji nėra suterš
ta nuodėme.. Jo gražūs pa
mokslai ypač patiko jaunuo
menei. Tai aukštos, švelnios 
kultūros pamokslininkas, iš
kalbus, vartoj ąs tikrai taisy
klingą lietuviij kalbą. Jo pa
mokslų verta kiekvienam pa
klausyti.

Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
susirinkime kovo 17 d. galu
tinai nutarė anksčiau paskir
tus 50 dol. Lietuvos reika
lams paremti tuojau perduo
ti Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Nutarimas pravestas dar per 
nai liepos mėnesį ir papildy
tas š. m. sausio m., bet dvie
jų narių užsispyrimas sulai
kė; jie bandė įrodinėti, kad 
tie pinigai nusiųstini tik po 
karo. Ant. žiemys pareiškė 
nusistebėjimo, kad katalikiš
koje — lietuviškoje draugi
joje leidžiama nelietuviška 
propaganda, kurios tikslas 
pakirsti pasitikėjimą savo 
vadais. Jis priminė, kad ne- 
atidavimas nutartos para
mos yra lygus 'ano turtuolio 
su kenčiančiu Lozorium elge
siu. Sakė: šaltasis Sibiras 
nuo lietuvių ašarų ir kraujo 
paplūdęs, o mes nieko nevei
kiam... Po tokios kalbos jau 
niekas priešingai nekalbėjo. 
Už pinigų persiuntimą kietai 
pasisakė M. Ventis, J. Bara
nauskas, P. Norkeliūnas, pir 
min. J. P. Levickas ir kiti.

Tikime, kad panašiai pasi
elgs ir šv. Jurgio dr-ja, kuri 
yra paskyrusi $25.00.

Federacijos skyrius cent
rui jau yra nusiuntęs 110 dol. 
su draugijų priedais susida
rys 185 dol. Tai nebloga pa
rama, bet Rochesterio lietu
viai, daugiau nuoširdžiai pa
sidarbavus, Lietuvai Gelbėti 
Fondui sudėtų ir .1,000 dol.

Ant. Žiemys.

Baltimore, Md.
Kas su jaunuoliais Ameri

koje atsitinka? Net nejauku! 
Gavėnios metu buvo tokių, 
kurie skubėjo, prieš išėjimą 
kariuomenėn apsivesti. Ko
kiais sumetimais tai daro
ma? Ar geriau sau dvigubą 
rūpestį užsidėti, paliekant 
šeimą? Tokiu atveju nei ka
reivio prievolę gerai atlikti 
nei šeimos galva būti!

Nusiskundžia tėvai, kad jų 
jaunuoliai išbuvo atostogose 
ilgiau, nei leista ir todėl grį
žę į kariuomenę buvo nubau
sti. Vieni prašo pinigų atsių
sti, o kiti atsiunčia į namus, 
prašydami padėti jų taupy
mo sąskaiton ar bonų įsigy
ti.

Mūsų bolševikai nerimsta, 
kodėl lietuviai nori būti lai
svi nuo Stalino ar nuo Hitle
rio. Kiti nenaudėliai perša į- 
vairias knygpalaikes, agituo 
ja prieš bažnyčias. Veržiasi 
visokį biblistai, kurie niekus 
pliauškia. Anksčiau jie skel
bė, kad 1925 m. bus pasaulio 
pabaiga... Dabar to nebeskel
bia, o bruka savo spausdin
tus šlamštus. Pažinkime juos 
iš jų darbų. Mes turime Ba
žnyčios patvirtintą Šv. Raš
tą, kurs apsaugotas nuo iš
kraipymų. Jį ir skaitykime.

J. K.

Great Neck, N. Y.
Iš musų miesto kariuome

nėn yra išvykę šie lietuviai:

Albinas Lazauninkas, Jo
nas Masulis, Kazys Bukun- 
tas, Raimonas Bartuškevi- 
čius, Pranas Bartusevičius, 
Pranas Gluotkus, Juozas Ze- 
bartas, Petras Valantinas, 
Juozas Slančiauskas, Anta
nas Šidlauskas, Dominikas 
Džonutis, Edvardas Kupčiū
nas ir Antanas Kasmauskas.

Vietinis.

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia pavedė sau
goti New Yorko miestą buvu
sio pasaulinio karo vetera
nams, kurių savanorių pulkai 
yra kiekvienoje miesto aps
krityje.

AMERIKA

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3261 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 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN 
I d-b-a Haye’s-Road House) 
Estate Harry A. Hasselmann

1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3056 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 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
1 14 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2821 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 6612 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTONIO GROSSI, JR.
6612 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4389 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 143 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 60'27 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 162 Park Place. Borough of 
Brooklyn, County of Kings,,to be consumed 
on the premises.

PARK TERRACE CAFE. INC.
162 Park Place. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7028 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1387 Bedford Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’BRIEN AND 
HUGH GAVIGAN

1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1165 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 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7027 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 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 231 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 31 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R. 77 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 1765 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN H. LINDENAUER 
(Benson Mansion)

1765 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
CL 223 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 2806 Emmons Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB INC.
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5490 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 8510 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO
8510—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1357 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 563—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVING
563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1353 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 5615—1st Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOLDMAN & HARRIGAN
5615—1st Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6213 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 233 Moore St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4797 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 2910 Ave. D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA REST., INC.
2910 Ave. D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1122 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 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4310 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 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1204 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 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3361 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 1593 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY DE VITO AND 
THOMAS CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3085 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 731 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

FRANK FRANZESE
731 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4418 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 575 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO
575 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1282 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 167 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERTWECK & NESSLER
167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021-3 Glenwood Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO INC. 
4021-3 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4764 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 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STARR & GOLDSTEIN
405 Livonia Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3287 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 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
D.W. 18 has been issued to the undersigned 
to Manufacture & W. R. 308 to sell, wine at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 97 Chester Str., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4326 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 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
(Tile Old Oakland Tavern)

387 Oakland St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1199 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 2188-2190 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2278 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 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby . given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 16th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO SCALI 
5416 16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Union St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH' MINO
12 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739 6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PERROTTA 
739 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1036 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 240 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM PENSKY
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
(Myrtle Rest. & Bar)

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 483 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 716 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SCOCO
716 Glenmore Ave., Brooklny, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY DI LUCA 
(Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn. N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONETTE KOERNER
329 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4746 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 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER EXEC. 
ESTATE OF SIMON RASCHER

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
BL 1316 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 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRED. GUTERDING & RICHARD WILKENS 

(G. & G. Tavern)
199 Russell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 168 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIGMUND KIMMELMAN 
(Pierrepont Wine & Liquor Store

168 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES

NOTICE is hereby given that License No 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8212 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,' to be consumed 
off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE INC. 
8212—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1370 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
245 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1369 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Lafayette Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENNETS INC.
2 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX WOLIN
329 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 859 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

G. & S. DEPOT WINE & 
LIQUOR STORE

10—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I 404 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 6017—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISIDORE FRUCHTMAN 
6017—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-26 has been issued to the undersigned 
tc sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 711 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GERTRUDE FRIEDMAN
711—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 405 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 4214 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FELDMAN
4214 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4804 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN FABER 
4804 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 862 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 329 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T aw at 76 St. Marks Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4812 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY T. DUNWORTH 
4812 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion ■ 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6813 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRED W. & WILLIAM C. DREWES 
(Drewes Bros.)

6813 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 35 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5217 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CARL MULLER
5217 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquoi at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EDWARD MASS 
(Edward Mass Co.)

130 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1139 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2921 Beverly Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

McLOONES INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 306 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

McKEY LIQUORS CORP. 
306—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L1415 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1071 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 43 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4324 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN LIEBMAN 
(Parkville Liquor Store)

4324—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 785 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Lincoln Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L515 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 219 De Kalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA LAVITZ 
(Carlton Wine & Liquor Store)

219 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6602 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l aw at 2832-6 Church Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL REST., CORP. 
2832-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RW 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 61 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY A. ALUAREZ, JUAN F. SAIZ 

ENRIQUE LLAND 
(Madrid Rest.)

61 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3307 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 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 25 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 25 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB
25 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 222 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 Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB 
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7292 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 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4368 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 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUGZYNSKI
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 591 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS KERN
120 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7219 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumer 
off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
(Joe’s Wine & Liquor Store)

7219 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1024 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2506 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH FEUERSTADT
2506 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 566 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KAY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under See?-- 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 976 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB BON
976 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 998 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 889 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX GORDON & MORTON LEVINE 
889 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to-sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 348 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklvn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 253 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
HARRY CHANIN, IRVING SALMON, & 

AARON CHANIN 
(Willie's Wine & Liquor)

2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 450 St. Johns Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET JAVITZ
(St. Johns Wine & Liquor Store Inc.) 

450 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 833 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3801 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 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5509 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 1607 Sheepshead Bay Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY
1607 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4343 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 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES REST., INC.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-9-11 Beverly Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
(Beverly Bar & Grill)

2707-9-11 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.
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GRAŽIOS VELYKŲ ŠVENTES sveikiname

Didingos ir skausmingos 
Didžiosios Savaitės apeigos- 
liturgija baigiasi Velykų — 
Kristaus Prisikėlimo šventė-

pat Dievo malonės skaistūs 
spinduliai tviskėdavo, visi 
Velykinę atlikę, su Dievuliu 
susitaikę...

Sveikiname šv. Kazimie 
ro parapijiečius ir visus lie
tuvius Velykų šventėse, Ale 
liuja!

mis. Lietuvoj Velykų proce
sija daroma aplink bažnyčią, 
su daugybe religinių ženklų, 
vėliavų, choru, orkestrais, ir 
tt. Prie tokių procesijų kai 
kur buvo prisiplakę ir nere
liginių papročių — pav. „Žy
dų” trukdymas procesijos, 
kai persirengę žydais eina 
atžagariai procesijos ir sten
giasi viską sumaišyti ir su
painioti. Gal ta naktinė pro
cesija paimta iš Bizantiškos 
liturgijos, kuri ir turi nakti
nę procesiją. Išėjus iš baž
nyčios čia viskas paliekama 
tamsoj, o prisikėlimo apeigos 
atliekamos lauke. Tos apei
gos vadinamos „Dangaus 
Sukilimas”. Po to procesija 
įeina į apšviestą bažnyčią, 
sveikinama „Kristus kėlės”, 
gaunama atsakymas „Tikrai 
kėlės”, tada šauna kanuolės, 
skambina varpais, leidžia ra- 
kietas... Taip išreiškiamas 
gilus džiaugsmas, primenąs 
Dangaus pergalę prieš nuo
dėmę ir mirtį. Tai naujos vil
ties žybtelėjimas...

Kas ne kas, bet lietuviai 
Lietuvoj Velykas švenčia la
bai nuoširdžiai. Jau vienas 
žodis „Velykos” sužadina 
džiaugsmą, viltį, pasitenki
nimą. Ypač ta šventė gėrėda
vosi vaikučiai ir jaunimas. 
Juk Velykose dažnai jau ir 
saulutė sušildydavo žemelę, 
■visus gyvius dirbti ir judėti 
kviesdavo... Visų sielose taiip

Kaip šiais metais švęs bro
liai ir seserys Velykas Lie
tuvoj, nežinome. Bet mes ga
lime jas čia švęsti su šūkiu: 
Gelbėkim pasaulį iš šiurpulin 
go karo ir prikelkim Laisvą 
ir Nepriklausomą Lietuvą! 
Prisikėlęs Išganytojas skel
bė „Ramybė Jums”, taika ir 
sugyvenimas tebūnie žmonių 
gyvenimo tikslas. Išsilaisvi
nęs iš mirties žabangų norė
jo laisvės visiems Kristuje— 
asmeniškos ir tautoms. To
dėl toji šventė ir galėtų būti 
akstinu pasitikėti Ramybės 
Viešpačiu, kad Jis grąžintų 
taiką pasauliui, o mūsų Tė
vynei vėl laisvę ir Nepriklau
somybę! Todėl gal mažiau 
šiose šventėse džiūgausim ir 
šūkausim, bet nuoširdžiau 
dūsausim ir maldausim: 
„Mes norim garbingos tai
kos, šventos ramybės ir tei
singos laimės savo sielose ir 
Tėvynei Lietuvai ir Ameri
kai.

Kunigai:
Klebonas I. Valančiūnas

Stan. Raila 
Vine. Vėžis.

♦——
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Velykos šv. Kazimiero pa
rapijoj bus švenčiamos labai 
iškilmingai. Tą dieną visi 
stengiasi atvykti į savo baž
nyčią, pasimelsti, priimti Ko 
muniją, palinkėti Aleliuja. 
Didįjį šeštadienį šventinami 
namai ir Velykų valgiai, y- 
pač Velykų margučiai. Pa
maldos bus bažnyčioj ir pa
rapijos salėje kartu, nes ba
žnyčioj netelpa visi žmonės, 
dalyvauju Prisikėlimo pa
maldose. Pamaldas puošia 
didingoji procesija, kurią ti
krai iškilmingai daro moky
klos vaikučiai. Ceremonijas 
tvarko Seminarijos auklėti
niai Burokas ir Statkus.

Šv. Andriejaus parapijoj 
Velykos bus tikrai džiaugs
mingos, nes pamaldos bus—•*

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

; Tel. DEW. 5136
I 
I 
I

> Jos. Kavalauskas
I

; LIETUVIS GRABORIUS *
Į Lalsniuotas Penna ir New Jersey
■ valstijose
I

; Nuliūdimo valandoje prašau
■ šauktis prie manęs

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

laikomos ką tik įsigytoj di
džioj bažnyčioj. Ten didžiu
liai vargonai jau baigiami į- 
rengti, kur galės ir choras 
ir vargonininkas pasirodyti 
su visa savo galybe. Bažny
čia pilnai sutvarkyta bus vė
liau, nors jau pamaldos ir 
bus laikomos. Mat, dabar 
taisomi langai, suolai, bus į- 
sigyti nauji altoriai ir kiti 
dalykai.

Šv. Jurgio parapijoj nau
jas klebonas ves pamaldas 
pirmą kartą kaip klebonas, 
todėl jis viską daro, kad bū
tų iškilmingai ir šventai. 
Seserys pranciškietės ruošia
si prie procesijos ir visų iš
kilmių. Čia jau per visą di
džiąją savaitę labai daug 
žmonių lankosi bažnyčion ir 
darbo dienomis. Mat, šios pa
rapijos ribose labai daug nau 
jų namų pristatė darbinin
kams, kurie lanko šią bažny
čią.

kos Princas”. Per paskuti
nius 14 metų čia veikia Pilie
čių Komitetas Didžiojo Pen
ktadienio šventumui palai
kyti. Jie stengiasi išlaikyti 
didesnę pagarbą tai dienai, 
kurioje mūsų Išganytojas bu 
vo nukryžiuotas. Žmonių at
siliepimas į Komiteto suma
nymą buvo labai palankus.

Paskutiniais metais tūks
tančiai mažųjų krautuvių ir 
kitokių prekyviečių buvo už
daromi per tas 3 valandas. 
Daugelis centrinių krautuvių 
ir prekybų viršininkai išlei
džia savo tarnautojus pralei
sti tas valandas pagal savo 
sąžinės balsą.

Tam tikras skaičius di
džiųjų pastatų bei biznių iš
kelia savo įstaigų frontuose 
kryžius, apšviestus elektra. 
Tik šiais metais dėl karo te
kis paprotys bus suvaržytas.

Per radiją bus pasakytos 
įvairių tikybų kalbos. Visas 
susisiekimas bus sulaikytas 
vieną minutę: 2:59 — 3 vai.

Per Radiją
Kristaus Kančios istorija 

per radiją bus pirmą kartą. 
Programą ruošia Krikščio
niškojo Mokslo Brolija, iš ra
dijo stoties WIL, kiekvieną 
dieną 5 vai. vakare. Holy
wood artistai atliks svarbes
nes roles. Taip čia vaidins 
William Gargan, Pedro de 
Cordoba ir Una O’Connor. 
Vaidinimas yra pagamintas 
Martin H. Work; dalyvauja 
National Catholic Communi
ty Service Choras ir muzi
ka bus perduota, diriguojant 
Robert Bostwick Mitchell.

Tai bus ypatinga drama. 
Pranešėjas kalbės iš įvairių 
vietų; čia galėsim girdėti žo
džius visų apaštalų ir paties 
Jėzaus Kristaus. „Gyvasis 
Dievas” buvo jau vaidintas 
1939 metais ir buvo trans
liuojamas kitoms Europos 
tautoms.

Kareiviai atostogose
Jau atvyko atostogų serg. 

P. Burokas, kurs praleis ato
stogas su saviškiais ir vėl 
vyks tarnybon. Jis jau ir ge
roką laipsnį užsitarnavo; 
linkėtina ir daugiau pelnytis 
Dėdės Šamo tarnyboj.

REPORTERIO PASTABOS

Didysis Penktadienis
Pagarboj laikomas visoj 

Philadelphijoj. Mayoras Sa
muel prašo ir ragina bent 
nuo 12 — 3 valandos užlai
kyti šventumą šios brangios 
dienos. Štai jo žodžiai: „Kri
kščioniškų metų kalendorius 
neturi svarbesnės dienos, 
kaip ana, kurioj galutiniai pa 
siaukojo už žmoniškumą Tai-

Daug girdėti nusiskundi
mo balsų, kad trūksta cuk
raus, kad sunku jo gauti. Pas 
mus čia yra trys cukraus dir
btuvės, todėl gal sunkiau su
prasti, kodėl cukraus prade
da trūkti. Bet turime supra
sti, kad gyvename karo pa
dėtyje, kad pirmoje eilėje 
turi būti aprūpinti šalies gy
nėjai.

Būkime kantrūs ir ištver
mingi. Būkim pilnai atsidavę 
šalies saugumo darbams!

| Tel. REgent 8434.

| RICHMOND GROCERY CO. |
| WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai §
S PERKAME ČIA —REMIAME SAVUS! g
| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. g

AMERIKA

Naujoji Philadel- 
phijos lietuvių Šv. 
Andriejaus par. ba
žnyčia, kurioje pir
mos pamaldos bus 
Did. Ketvirtadienį, 
9 vai. ryte. Prieš pa
maldas įvyks laiki
nas bažnyčios pa
šventinimas. For
malus ir iškilmin
gas bažnyčios pa
šventinimas įvyks, 
kai visa bažnyčia 
bus tinkamai atre
montuota. Did. Pen- 
ktad. pamaldos pra
sidės 8 vai. ryte; 
Šešt. — 8 vai. ryte, 
o 8 vai. vak. bus 
kompletai; pamoks
lą sakys kun. J. Ky- 
dykas. Prisikėlimo 
procesija bus 7 vai. 
rvte sekmadienį, an 
tros mišios 8:30, o 
suma 11 vai. Moky
klos koplyčioje per 
Velykas mišios bus 
5:30, 8:30 ir 10 vai.

JUOZAPAS BRIEDIS PASAKOJA

Visi labai gerai pažįsta ju
drų ir energingą senuką tru
putį palinkusį, sidabriniais 
plaukais papuošta galva — 
tai Juozapatas Martinijonas 
Briedis.

— Kiek pragyvenai, malo
nusis Juozapatai, — paklau
siau gavęs progos taip įdomų 
Šv. Kazimiero parapijos narį.

— 79 skaičiuoju nuo spa
lių paskutinės dienos. Gimiau 
Lietuvoj 1863 m. Joniškio 
parapijoj. 36 metus gyvenęs 
ir veikęs Lietuvoj, atvykau 
Philadelphijon, kur ir pragy- 
nau visą savo gražų amželį.

— Kuo užsiėmei Lietuvoj ?
— Be pareiginio darbo ū- 

kyje, labai mėgau muziką, 
ypač lietuvišką dainą ir gies
mę. Čia nesigailėjau laiko ir 
energijos, kad tik galėčiau 
giedoti ar dainuoti. Bet ir 
dainuodavom anais sunkiais 
laikais Lietuvoj. Kai susirin
kdavom jaunimas, tai laukai 
plyšdavo nuo mūsų lietuviš-

Savanorių karių priėmimo 
raštinės pilnos, štai, 2 ir 
Chestnut gatvių kampe esan
ti raštinė visada pilna jaunų 
vyrų. Tegu Dievas padeda 
šalies gynėjams!

Kovo 21 — 22 d. naktį 
siautusi audra tęsėsi apie 20 
minučių, bet nuostolių daug 
padarė. Namai tratėjo, lan
gai lakstė, kai kur ir stogus 
nukėlė. Vieno lietuvio na-

SVEIKINAME
Nuoširdžiai sveikinam 

Šv. Andriejaus parapijiečh
Kristaus Prisikėlimo švent 
mis, linkėdami džiaugsmin
giausio Aleliuja.

Kleb. kun. J. čepukait 
Kun. V. Ažukas

NAUDINGI KURSAI

<TOS Ž
• • if-frfrff 

K • J •

įrapija
koncertas 

(į par. choras iš- 
į jieptyni Kris-

Svečiai solis
tas Rossi ir ba- 
į Soprano par- 
tg, Vencevičie- 

Ad. Sama
ros turinį aiš- 
į N. Pakalnis, 
jjjvo ir vargo- 
įtas Jankus. 
; išpildymas vi- 

praėjo aukš- 
:aii Artistai 
įsi suteikė vi- 

turtingo at- 
buvo galin-

Katalikų Raudonojo Kr 
žiaus kursai tęsiasi ir tolia 
Tik sveika tauta nugalės v 
sus sunkumus. Sveikatai i 
laikyti reikia pasimokyti h 
kurių taisyklių ir įsigyti pi 
ktikos. Amerikos Raudon 
sis Kryžius duoda progos 1 
vintis toje srityje: slaugy 
ligonius ir sveikstančius l 
sužeistus. Tuo tikslu ruoš 
mi kursai:

Pirmoji Pagalba — čia r 
šiami studentai-ės gelbėti 
padėti nelaimėje, kad jie n J 
ketų suteikti pirmąją pag fjose minios įtu- 
bą nelaimingame atsitikiu i^ai maldin- 
20 valandų reikia pasinio! iužbaigoje. Visi 
ti tam kursui ir 10 valau 
aukštesnei klasei. |

Savanorės nursės — 
kursas mokytis pagelbėti 
kroms gailestingoms se 
rims dirbančioms ligoninė w Samalio. 
Čia kandidatės turi būti ' 
merikos pilietės, 18-50 mi 
amžiaus, sutinkančios pral 
ti pirmosios pagalbos ku: 
ir galinčios tarnauti bent! 
valandų per metus be atly 
nimo. Jos turi būti gydyt'

js, visą laiką iš- 
iiisiame darnu- 
įikus šį kartą 
$ tiesiog eks-

ijiojo „Salve Re- 
2. Vencevičienė 
aliens”. Bažny 
jas užbaigtas 
etišku giedoji- 
jtninimą

patikrintos ir apsaugo pildos 
nuo užkrečiamų ligų. Mok g vaj ry. 
kursas užima 80 valandų,: 
dieni savaitėje per 2 mė 
sius ne mažiau, kaip 45 
landas darbo ligoninėj.

Poilsio kursas — čia

pocesija į Grabą 
jidoracija; Did. 
-i vai ryte ilg
as, mišios ir

mui, prie Wharton 
gatvių, visą stogą 
Šv. Kazimiero par. 
jos kieme išrovė 
medį.

ir Sekin 
nunešė, 
kleboni- 
didžiulį

Lietuvių pašalpinis klu
bas, 928 — 936 E. Moyamen- 
sing Avė., turi apie 700 na
rių, savo namą, sales. Meti
nės jo pajamos siekia 42,000 
dol. Pernai mirė 15 narių, 
kurių artimiesiems išmokėta 
4,936 dol. 80c. Klubas laukia 
ir daugiau narių, ypač iš jau
nimo.

Vis daugiau garsėja Šv. 
Jurgio par. benas, kurio prie
šakyje yra kun. J. Bagdonas. 
Jame 40 jaunuolių, kuriuos 
puošia puikios uniformos. 
Benui vadovauja Pranas Sa- 
pranas. Benas gyvuoja jau 4 
metai. Puikiai pasirodė Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 15 
dieną.

Balandžio 19 d., sekmadie
nį, Muzikalinėje salėje ren
giamas beno koncertas ir ba
lius. Benas duos labai gražią 
programą. Visų pareiga pa
remti savo jaunuomenę.

K. D.

kos dainos. O sekmadieniais ] 
mes jau nuo ankstybo ryto ] 
giedodavom bažnyčioj. Čia : 
traukdavom aušrinę, rožan- I 
čių, kryžiaus kelius, kalnus, 
karunką ir visokias giesmes. : 
Joniškyje priklausiau prie 
choro, kurs buvo taip išlavin
tas, kad šiauliškiai susižavė
jo mūsų giedojimu ir pakvie
tė į didelį Šiaulių miestą pa
giedoti ir jie patys pradėjo 
organizuoti chorą.

— Bet, tur būt, ir uždirb
davo! chore, gal mokėdavo 
už tai?

— Kur tau, mes giesmę ir 
dainą mylėjom ir dėl to au- 
kojomės, toli ėjom į prakti
kas, nuo sunkaus darbo atli
kę, po kelias valandas prakai
tuodami mokydavomės nau
jų meliodijų ir naujų gies
mių. Bet už tat ir mokėjom 
devynias galybes jų. Kur tik 
mes pasisukdavom, jau ir 
traukiam naują lietuvišką 
dainelę sutartinai ar balsais. 
Dar ir dabar pilna mano gal
va gražiausių melodijų, norė
čiau, kad kas jas paimtų iš 
manęs, kad nenusineščiau į 
kapines.

— Kaip dabar manai apie 
bažnytinį giedojimą?

— Man gaila ir liūdna, kad 
dabar žmonės 1 aip mažai ką 
begieda. Bažnyčioj tik tyla ir 
tyla. Gražiausios ir jausmin
giausios melodijos žmonių 
pamirštamos, o tiek daug jų 
buvo ir tokių jaudinančių. 
Todėl seniau žmonės bažny
čioj ilgiau būdavo nes galė
davo patys giedoti ir taip Die
vą dvigubai garbinti Dar ir 
čia 7 metus giedojom Lietu
va gyva buvo bent giedojimu. 
Dabar viskas pamirštama, 
apleidžiama. Aš norėčiau, kad 
vėl kas nors tuo reikalu būtų 
daroma ir atgaivinamas lie
tuviškų giesmių giedojimas. 
Juk tai nebūtu sunku tai pa
daryti. Giedoti gali kiekvie
nas, kurs turi balsą, ausį, su
pratimą ir mintį. Tada gies
mės yra ir menas ir malda. 
Jei giedama be minties, tai 
tik dalis tikros giesmės, nes 
nėra maldos ir Dievo garbės. 
Mes seniau giedodavom iš vi
sos širdies, melsdavomės ir 
viską karštai pergyvendami.

Ir dabartinis jaunimas gale- . 
tų labiau išsijudinti lietuviš- ; 
kai giesmei ir dainai, tik rei- ; 
ketų darbuotis, raginti, pa- . 
remti ir padėti jiems. Juk ' 
kaip greit jie dainuoja viso- : 
kias pasaulines meliodijas, ' 
tai kodėl neuždegti jų geres
niais muzikos dalykėliais, tik 
reiktų daugiau gyvybės ir 
veikimo iš pačios jaunuome
nės ir muzikos vadovų.

— Ar nemanai, kad dabar
tinei jaunuomenei persunku 
pasišvęsti muzikai, kai dabar 
tiek daug turi dirbti šalies 
gyvumui, daug ir į kariuome
nę turi išeiti?

— Tas sudaro sunkumų, 
bet kartą pamylėjęs muziką, 
neapleis jos nors ir daugiau 
dėl to reiktų vargti. Juk jau
nimas, pamėgęs sportą, šim
tais valandų praleidžia lavin- 
damasis sporte, kodėl negalė
tų pasilavinti ir giedojime bei 
muzikoje į savaitę bent dvi 
valandi. Jei bent tiek nesi- 
praktikuoja, tai muzika mirš
ta ir nieko gero nežada. Per 
keliolika minučių nieko nega
li čia padaryti ir vadams sun
ku ką išmokyti ir chorai sil
pnėja, nieko naujo nebegali 
padaryti... Bet tai jau jų klau 
simas, kam man čia seniui 
bekalbėti, tegul jaunieji spren 
džia savo klausimus.

— Ar negalėtumėm mes už- 
rekorduoti tamstos melodi
jas, kurias tebelaikai minty
je, kaip minėjai.

—Gal ir gerai būtų. Tai 
jau padarysim kitą kartą. 
Velykų galėsiu atvykti ir 
dainuosiu, kad padarytumėm 
plokšteles, tai mat gal ir il
gai atsimins mano giedotas 
giesmes ir galės iš to kiti iš
mokti.

Padėkojęs už pasišnekėji
mą atsisveikinu. Bet jis vis 
stovi mano mintyje. Tiek pa
gyvenęs, bet taip gyvas ir 
rūpestingas parapijietis, kurs 
toli gyvena, bet neapleidžia 
parapinės bažnyčios, priklau
so prie katalikiškų organiza
cijų. Linkime ir toliau būti

• jaunam dvasioje...
S. Rasa.

koma palinksminti lige ^5.35^ p^.

šia pn 
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kariškose ir civilinėse liiu 
ninėse, parašyti ir perska 
ti laiškus, kurių negali pa ąjinigietes 
ligonys. Aplankyti juos, 
gelbėti knygininkėms ir hts susirinkimas, 
Kandidatės turi būti tarp pirminin.
65 metų amžiaus, sutikti l pįrmiau-
75 valandas tarnauti per 
tus, geriau, jei pusę die 
savaitėje. Kursas atliekai 
per 12 ar daugiau pamok 
paskaitų, priškaitant 24 
landų išbandymą ligonini 
Kandidatės parenkamos iš 
goninės personalo, bet gal 
eiti ir kitos (Gray Ladies

Kreiptis: Auxiliary for 
merican Red Cross Work, 
and Sansom Sts., ArchiteJiiĮHo siūto, reikia gero ov 
Building, Room 803, Mrs. 
niel Kee, Tel. Rit. 7743.

Aukščiausias J. A. V. teis
mas išaiškino, kad žodžio lai
svė neduoda laisvės ir teisės 
viešai burnoti. Sprendimas 
taikytas prieš „biblistus”.

i įvyko Mot. S-

Mūsų 
— Klul 
ną bąli 
Paradis 
Visi pa 
lyvauti

lite
turėti geros medžiagos b 

Utžnote, kur juos surasti?

KVIEČIA PRISIDĖ
.. , , . ... „ j sssia ir gražiausia. Būsit piPhiladelphujos Raudon

Kryžiaus Karo Fondas t jwkyla ir kils ateityje. , 
sudaręs „foreign groups” ^tikrai gerą ir tikrai pų 
kciją, kurion kviečia ir Ik '’kaimynam patarsit eiti, 
vius. Išsiuntinėti kvietį 25 metus. Ilga pw 
lietuvių draugijoms, ku leidžia daryti tai, k 
prašomos sudaryti lieti Ateikit įsitiki! 
skyrius, surengti pramo 
ir suteikti piniginę para u 
iš savo iždo. --------

New Yorko policija I is 
dėjo rinkti po krautuves į O 
naudojamas pinigais žaidif. r 
mašinas „Pinball”. Jau 
kta apie 3,000 mašinų. 
šinų savininkai turėdfir, 
daug pelno apgavystėmis '7

Alaskos vyskupas J.
mont, S. J., jau 44 me 
kai yra tos šaltos šalies 
skupu.

Katalikų bažnyčia Tol 
ke, Afrikoje, išliko nesi 
dinta. Miestas buvo bom 
duotas apie 1,000 kartų.!

Federalė valdžia įsakė 
soms radijo priimuvų dir 
vėms dirbti pardavimui 1 
jus tik iki balandžio 22 1

Kovo 7 d. Federalė vai 
užsakė už 20 milijonų ( 
rių audinių karių drą 
žiams. Darbas atiduotai! 
audinyčių.

Per mažai: per vėlai !| 
vis dar yra laiko nusipį 
bomj ir ženklelių.

C/

Mūsų 
Sales 
parinl 
bužiai 
kalą, 
specia 
ros ko 
tų ir 1 
dien, 1 
kti iri

A

JONAS! 
79 Fifth 
Union S< 
NORINT 
traukinu 
žiuojant 
tuve; In< 
Street-V 
rios dirb 
riais važi
DIRBTU 
sisiekt te
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Nuoširdžiai sve 
Šv. Andriejaus 
Kristaus Prisikelia 
mis, linkėdami dį 
giausio Aleliuja.

Kleb. kun. J, (į 
Kun. V,

Apreiškimo 
Parapija

NAUDINGI KT| Gražusis Koncertas 
---- - ovo 29 d. par. choras 

Katalikų Rando* ė kantatą „Septyni Kris- 
žiaus kursai tęsia® į žodžiai”. Svečiai solis- 
Tik sveika tauta tbuvo tenoras Rossi ir ba
sus sunkumus. Sykas White. Soprano par- 
laikyti reikia pasiiJ atliko Ang. Vencevičie- 
kurių taisyklių ir įlkontralto — Ad. Sama- 
ktikos. Amerikos į 
sis Kryžius duoda p 

Įvintis toje srityje: .’ui vadovavo ir vargo- 
ligonius ir sveikstu ■ L - ~ 
sužeistus. Tuo tikį mtatos išpildymas 
mi kursai:

Pirmoji Pagalinsiu laipsniu.

el- 
šv. 
ra- 
ir- 
ius 
nį, 
ra
ki- Išiami studentai-ės 
aa- padėti nelaimėje, h 
or- 
in- 
pa- 
us, 
čia 
re- 
en- 
ra- 
te; 
rte, 
DUS 
ks-

mo 
zal.
an 

, o 
ky- 
per 
IUS 
zal.

ale- 
viš- 
rei- 
pa- 
Juk 
iso-

iš-

,enė. Kantatos turinį aiš- 
i kleb. kun. N. Pakalnis.

grojo Justas Jankus.
vi- 

atžvilgiais praėjo aukš- 
Artistai 

te ir Rossi suteikė vi- 
išpildymui turtingo at-

ketų suteikti pirnu ^°- Choras buvo galin- 
bą nelaimingame r audringuose minios įtu- 
20 valandų reikia į ^ose ir švelniai maldin
ti tam kursui ir 10 kantatos užbaigoje. Visi 
aukštesnei klasei.

Savanorės nursfc 
kursas mokytis pa; 
kroms gailestingo: 'v 
rims dirbančioms [ skai. 
Čia kandidatės tini 
merikos pilietės, b j solo giedojo „Salve Re- 
amžiaus, sutinkant o Ang. Vencevičienė 
ti pirmosios pagal: Panis Angelicus”. Bažny 
ir galinčios tarnaut koncertas užbaigtas 
valandų per metus o majestotišku giedoji- 
nimo. Jos turi būti per Palaiminimą, 
patikrintos ir j 
nuo užkrečiamų lig.
kursas užima80u 8 va^- r_Y"
dieni savaitėje per v. - -
sius ne mažiau,hryziaus adoracija;
landas darbo Ugtttdienį ~ 7 val- ryte

Poilsio kursas- Šventinimas, i;
koma palinksmiE. . ,. _ .
kariškose ir civii įva^ ^ri" 
ninėse, parašyti ir: 
ti laiškus, kurių nę 
ligonys. Aplankyti 
gelbėti knygininke 29 kuopos susirinkimas

šia pranešta apie sergančias 
nares, kuriomis kuopa labai 
rūpinasi. Susirinkiman atsi
lankė iš Floridos sugrįžu- 
sios rašt. E. Vaitekūnienė, J. 
Misevičienė ir R. Kašėtienė. 
E. Vaitekūnienė parvežė lau
ktuvių, kuriomis apdovanojo 
visas nares

O. Dobrovolskienė pranešė 
apie apskrities suvažiavimą. 
Sekantis suvažiavimas bus 
gegužės 24 d. pas mus. Nu
tarta rengti apskrities atsto
vėms pagerbti viešą vakarie
nę.

Kuopa šiemet neteko dvie
jų narių, kurias pasišaukė 
Dievas; mirė Ieva Petraitie- 
nė ir M. Gunturiūtė. Kuopa 
užprašė šv. mišias.

Motinų Dienoje kuopa tu
rės bendrą komuniją per 7 
vai. mišias, o po to salėje 
bendrus pusryčius.

ii derinosi, visą laiką iš- 
;a vaiskiausiame darnu- 
Justas Jankus šį kartą 
onus valdė tiesiog eks-

kantatos Ad. Samalio-

koncertas užbaigtas
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KVIEČIA PR1

Angelu Karalienes 
Parapija

Velykos! Velykos! O kas 
gi jų nelaukia? Laukia jų vi
si, o ypatingai karo suvar
gintas pasaulis, suvarginta 
žmonija, tikėdama, kad Kris
tus, pergalėjęs mirtį, Prisi
kėlęs iš mirusių, atneš tos 
ramybės, kurios pasaulis duo 
ti negali! Visi laukiame tos 
šventės, kurioje viso pasau
lio tikintieji giedos Aleliuja!

Mūsų par. bažnyčioje Pri
sikėlimo šv. Mišios ir proce
sija prasidės 6 vai. ryte. Ki
tos mišios bus 8, 9, 11 ir 12:- 
15 vai. Mišparų nebus.

Mūsų parapijos jaunuoliai 
— Klubas, rengia Velykų die 
ną balių-šokius. Bus Grand 
Paradise salėje, Brooklyne. 
Visi parapiečiai kviečiami da 
lyvauti ir gražiai Velykų die

nos laiką praleisti.
Šv. Vardo draugijos pava

sarinis balius įvyks gegužės 
15 dieną, parapijos salėje. 
Nepamirškite — nepasižadė
kite kur kitur.

Šv. Vardo draugijos bend
ra šv. Komunija bus ateinan
tį sekmadienį, balandžio 12 
d. Bus ir bendri pusryčiai sa
lėje. Lauksime naujų. Nepa
mirškite — gegužės 3 d. bus 
Šv. Vardo draugijos paradas. 
Paradas bus ten pat, kur per
nai buvo — Ebbets Field.

PAGERBĖ VARDINĖSE

Angelų Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
kovo 19 d. gražiai pagerbė 
kleboną kun. Juozą Aleksiū- 
ną. 9 vai. ryte įvyko iškilmin
gos mišios, kurių metu drau
gija organizuotai priėmė Ko
muniją. 8 vai. vak. par. salė
je suruošta graži programa.

Vakarą pradėjo ir jam va
dovavo dr-jos pirm. A. Pa- 
žereckienė. Sodalietės suvai
dino gražią operetę , Julytė”. 
Seselių pranciškiečių išmo
kyti vaikučiai pašoko ir pa
dainavo. Vizbarienė pasakė 
sveikinimo eilėraštį. A. Ki- 
žienė ir J. Lašaitė padainavo 
solo. Muz. Pr. Dulkės veda
mas par. choras padainavo 
sveikinimo ir šiaip gražių 
lietuviškų dainų.

Dr-jų vardu pareikšta svėi 
kinimų ir įteikta klebonui 
dovanų. Sveikinimo kalbas 
pasakė pulk. K. Grinius, kun. 
P. Lekėšis, kun. J. Kartavi- 
čius, ,,Amerikos” administra 
torius D. Averka ir „Ameri
kos”’ redaktorius. Gyv. Ro
žančiaus dr-jai, visoms pri
sidėjusioms draugijoms ir 
visiems gausiai atsilankiu
siems kun. J. Aleksiūnas nuo 
širdžiai padėkojo. Jis kvietė 
parapijiečius dėti visas pas
tangas, kad jaunuomenė iš
liktų katalikiška ir lietuviš
ka.

JMS reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

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

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

A.VO amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room, čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Dabar yra didelis 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.
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PAVASARIO KONCERTAS

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas šiemet bus pasku
tinį balandžio mėnesio sek
madienį — balandžio 26 d. Jo 
vieta — Transfiguration sa
lė, esanti Marcy Ave. ir Hoo
per St., kampe.

Šiemet koncerto programo
je didelė naujienybė — nau
jas, įspūdingas muzikalus 
kvartetas. Jį sudaro operos 
pajėgos: buv. Lietuvos ope
ros artistė B. Darlys, M. Ki- 
žytė, Warren ir White. Šis 
kvartetas dainuos beveik iš
imtinai lietuviškas dainas. 
Apie kvartetą sudarančius 
artistus ir apie kitus koncer
to programos dalyvius bus 
plačiai pranešta vėliau.

Maspetho Žinios
— Kun. Kazimieras Žvir- 

blys, O. P., švenčių metu pa
sakys visus pamokslus lietu
vių bažnyčioje.

— Sodalietės įtaisė karei
vių garbės sąrašą. Jau sura
šyti 120 kareivių vardai. Ko
vo 27 d. sąrašo dedikaciją 
atliko kun. J. Balkūnas. Pa
simelsta už kareivius ir už 
taiką. Sąrašas išstatytas So
pulingosios koplytėlėj.

— Bal. 11 d. parapijos sa
lėje vietos vyčių kuopa tu
rės Velykų šokius.* Jaunimas 
kviečiamas atsilankyti.

— Kovo 29 d. pakrikšty
tas Jurgio ir Magdalenos Lin 
kevičių sūnus Mykolas.

— Velykose, prieš pat Re- 
zurekcijos mišias, 1)118 šven
tinama tretininkų vėliava. ,

— Velykose mišios bus: 
5:30 vai., 8, 9, 10, 11 ir 12:15 
vai. Mišparų nebus.

KRYŽIAUS KELIAI TIMES 
SQUARE

New Yorke, Times Square, 
prie pasaulinio karo vetera
no kun. Duffy paminklo, Di
džiajam Penktadieny, balan
džio 3 d. 3 vai. pp. bus eina
mi Kryžiaus Keliai. Pamal
dose dalyvaus Amerikos Le- 
gijono kapelionas kun. Walsh 
ir vietos Šv. Kryžiaus para- 
nijos kunigai. Pamaldas ves 
kun. Stedman iš Brooklyno. 
Garbės sargybą sudarys A- 
merikos Legijono nariai.

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Paveikslai apie Lietuvą ir 
dabartinį karą bus rodomi: 
Velvku pirmą ir antrą dieną, 
balandžio 5 ir 6 d., Balažen- 
čio salėje, kampas Lorimer 
ir Ten Evck Sts., Brooklyn. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Balandžio 10 ir 11 d., penk
tadieni ir šeštadienį — Lie
tuvių Piliečių salėje, 280 U- 
nion Ave., Brooklyn. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bilietai po 
35c. Vaikams 15c.

IŠĖJO I KARIUOMENĘ

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9314 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY HARDE
9314 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1507 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 161 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1551 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP. INC. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 257-J Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET SUSTRIN
2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6415 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

VALENTINO TROVATO
6415 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 642 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 425 Sutter Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB WAGNER
425 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License JNb. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3133 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY WURDEMANN
3133 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 193 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SADIE GOLDMAN 
(Union Wine & Liquor Store)

193 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 479 — 72nd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRIEDA R. HERZ
179 — 72nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8702 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HILLY AVRUTIS
8702 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 264 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL DINERSTEIN 
I Manhattan Liquor Store

261 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 704 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 582 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises

SOL SPRUNG
(Wilson Ave., Wine & Liquors) 

582 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 1709 Foster Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON SNYDER
1709 Foster Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 1567 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX A. SILVERMAN INC.
1567 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7718 — 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises

SHORE ROAD LIQUOR STORE. INC. 
7718—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SCHWARTZ
180 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1019 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5408 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARY MAILLET
5408 — 7th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 283 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP. 
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 934 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SCHACHER
934 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
REMSEN COURT LIQUOR STORE INC.

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 305 Roebling St., Borough of Brook
lyn. County of Kings, tc be consumed ff ti e 
premises.

ROEBLING LIQUOR STORE INC. 
305 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 147 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
t aw at 1836A Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
1836A Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 831 has been issued to the underdsigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 531 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 292 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop)

292 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 508A Brighton Beach Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed off the premises.

JENNIE HONIG
(Brighton Beach Wines & Liquors) 

508A Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HIGHWAY LIQUOR CO. INC. 
956 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 5602 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERZ LIQUORS INC.
5602 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
peuais-iapun aqą o; panssi ueaq saq q 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

JOHN PEPE
3901 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2777 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver) that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1663 Sheepshead Bay Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed off the premises.

MORT NEWMAN INC.
1663 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 797 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4322 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARX WOLFSON & SON 
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 80 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR CO 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 30 Nevins Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR & GEORGE RUSSELL 
(Russell Bross.)

30 Nevins St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1525 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

QUALITY WINE & LIQUOR STORE 
1525 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REBECCA EDELSTEIN 
(Patio Wine & Liquor Store)

616 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 930 Brooklyn Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be“ čonšUniėd 
off the premises.

HERMAN DOLOWITCH
930 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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 sekamii linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stoty je, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van ALst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graliam Avė. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

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

Manufacturers of Men’s Clothes
21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Nuoširdaus „Amerikos” 
skaitytojo Tado Gudeikos, 
erw. Brooklvne. sūnus Julius 
’šėlo i Dėdės Šamo kariuo
mene kovo 18 d.

T. Gudeika sužinojęs, kad 
vra. lietuviu skyrius bonams 
nirkti. pasakė: — Na, skubė
siu pirkti Apsaugos Bonus, 
kad greičiau karas baigtųsi 
ir kuo greičiau savo vaikus 
išgelbėčiau.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 401 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PIHLIP SCHUPACK
(Philip’s Retail Wine & Liquor Store) 

101 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I aw at 546 86th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANTHONY SANTORA JR. 
(Dyker Liquor Store)

546 86th St., Brooklyn, N. Y.

»*4 >«■»< >«»<>«■»< >-««• < «■*-<>«■»<

TIKRAS BIČIŲ

i Medus
Vartokite savo sveikatai

s 5 svarai (liepų) ................... $1.25
j 10 svarų (liepų) ................... $2.25I 5 svarai (dobilų) ............... $1.00

SIUNTEWAS APMOKĖTAS 

j KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. i

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 713 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISTDOR RAND
(Fulton Wine & Liquor Store) 

713 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

J. A. PIDAL INC.
117 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 864 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 123 Bay Ridge Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY PETZINGER
123 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 887 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS GALE 
(Morris Liquor Store)

887 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborhis—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

....... .......................

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

G raborius—Balsamuoto jas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

•

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir

\ Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
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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ARTISTE BARBORA DARLYS Brooklyno Lietuviai Gydytojai

amerik
LIKŲ 

KULTI

S

EINA J

Katalikų Jaunimo Draugija
RENGIA

Velykų Šokius
Baland.-April 5, 1H42

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Gros KEN SMITH ORCHESTRA
Pradžia 8:30 vai. vakare

ir

BILIETAI: Iš Anksto 50 centų — prie Durų 60 centu (Incl. Tax)

Šv. Jurgio Parapija
Aukos L. G. Fondui

Kovo 25 d. šv. Jurgio par. 
salėje įvyko prakalbos apie 
Lietuvą. Svarbiausiuoju kal
bėtoju buvo kun. J. Vaškys, 
OFM., kelis mėnesius gyve
nęs okupuotoje Lietuvoje. 
Trumpai kalbėjo kleb. kun. 
K. Paulonis ir „Amerikos” 
redaktorius.

Prakalbų klausėsi gausiai 
susirinkę šv. Jurgio parapi
jiečiai, kurie visada labai pa
lankūs ir nuoširdūs Lietuvos 
ir jos žmonių rėmimo dar
bams. Lietuvai Gelbėti Fon
dui suaukota $110.00.

Sėkmingos misijos
Verbų sekmadienį užsibai

gė misijos. Jos tęsėsi visą sa
vaitę. Šį kartą jos buvo ben
dros visiems. Jas vedė gabus 

' “pamokslininkas kun. J. Vaš
kys, pranciškonas. Amžium 
jis jaunas, bet daug turi pri
tyrimo ir apsišarvavęs giliu 
mokslu. Žmonėms jo pamok
slai labai patiko. Misijonie- 
rius bus ligi Velykų. Daug 
žmonių užsirašė jo leidžiamą 
„Varpelį”.

Bažnytinis koncertas
Verbų sekmadienį įvyko 

bažnytinis koncertas. T. Du
bois kantata „Septyni Kris
taus Žodžiai nuo kryžiaus” 
pirmą kartą šioje bažnyčio
je išpildyta. Įdomią ir turi
ningą kalbą apie šią kanta
tą pasakė pradžioje kleb. ku
nigas Paulonis.

Jis nurodė, kad nevisi cho-, 
rai gali ją išpildyti ir džiau
gėsi, kad mūsų choras ėmėsi 
didelio darbo.

Choras buvo puikiai pa
ruoštas, tad galingai ir įspū
dingai šį kūrinį atliko. Paste 
bėtina gera choro tarmė, tad 
kiekvienas gerai suprato vi
sus žodžius. Skambėjimas 
bažnyčioje puikus, geri di

dingi vargonai, puikiai deri
nosi su choru ir solistais. 
Vargonais grojo muz. A. Vi
sminas. Vietos choro vadas 
muz. J. Brundza dirigavo. 
Solo partijas atliko P. Brun- 
dzienė, soprano; V. Baranau 
skas iš Elizabeth, tenoras ir 
K. Hofmanas, žinomas Broo
klyn© baritonas. Visi solistai 
įspūdingai savo uždavinius 
atliko. Panis Angelicus, cho
rui pritariant, solo giedojo 
U. Kulbokytė — Vyšniaus
kienė.

Šis koncertas paliko gra
žaus įspūdžio. Klebonas nuo
širdžiai dėkojo chorui, jo va
dui, solistams ir vargonais 
pritarėjui. 1 ,

Moterų Parengimas
Balandžio 25 d. Jaunų Mo

terų dr-ja rengia pirmus šo
kius. Rengėjos laukia gau
sios publikos. Geros kloties!

Dėdė Samas leido kiekvie
nam duoklių mokėtojui nuo 
savo pajamų atskaityti įvai
rias išlaidas. Tuo pasinaudo
dami, bolševikai ir jiems pa
našūs, kad sumažintų savo 
pajamas, žymėjo taksų blan- 
kose, kad yra išleidę nuo $30 
iki $50 aukomis bažnyčioms 
užlaikyti.

Bažnyčios, pagal tose blan 
koše pažymėtas sumas, turė
tų pilną teisę iš bolševikų iš- 
sikolektuoti sau priklauso
mas pinigų sumas. Jei geruo
ju tų pinigų neduotų, gal 
teismo kelias tai padarytų, 
nes jie patys yra aiškiai mo
kesčių blankose, net po prie
saika, bažnyčioms aukas pa
skyrę, bet jų joms dar neati
davę... SKL

Maspetlio Žinios

KRAUJO DOVANA

Sužeistiems kareiviams gy 
dyti būtinai reikalinga krau
jo atsarga, kuri dabar suda
roma visoje šalyje. Tuomi 
rūpinasi Raudonasis Kry
žius.

Brooklyne šiomis dienomis 
atidarytas naujas centras 
kraujo dovanai priimti. Tai 
— 57 Willougby Str., Brook
lyn. Norima, kad per 18 mė
nesių bent 75,000 asmenų pa
dovanotų savo kraujo.

Kasdien būriai savanorių 
civilių paaukoja savo kraujo 
ir tuomi tvirtai prisideda 
prie šalies gynimo darbo.

Norėčiau pasveikinti jau
nimo būrį „Crusaders” už jų 
pavyzdingą, bendrą Šv. Ko
muniją ir pavykusius pusry
čius kovo 8 d. Kun. J. Karta- 
vičius bažnyčioje gražiai ir 
vaizdžiai apibudino svarbą 
tokių viešų pasirodymų. O 
per pusryčius kun. B. Kru
zas, Apreiškimo par. vika
ras, kaip tikras jaunimo a- 
paštalas, sujaudino bei pas
katino juos prie Kristaus se
kimo darbo. J. Zembrauskai- 
tė, Sodaliečių pirmininkė, 
pasveikino ir padžiugino vi
sus dalyvaujančius savo gra
žia, paskatinančia kalba. 
„Crusaders”, ilgai gyvuokite 
ir uoliai dirbkite Kristui, jū
sų Karaliui!

IR JIE AUKOJO..

Šiemet visi pavieniai ir ve
dusieji asmenys, kurių per
nai metinės pajamos buvo 
didesnės, nei 750 ir 1500 dol., 
privalėjo Dėdei Šamui siųsti 
pranešimą ir tam tikrą dalį 
savo pajamų atiduoti.

Kariuomenėn išvyko K. 
Korsakas (jau antras iš šei
mos), A. Cerebiejus, A. Su
bačius, Alf. Kuzmickas.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
ne savo šaliai ginti.

“Amerikos” Pavasario KONCERTAS |
SEKMADIENĮ j

Balandžio 26 d., 1942
TRANSFIGURATION SALEJE |

Marcy Ave. ir Hooper St., Brooklyn, N. Y. i

Po Koncerto — BALIUS ir ŠOKIAI j
Programoje: Įžymus Operos artistų kvartetas: Barbora Darlys, Marijona Ki- 

žytė, Allen Warner (tenoras), Ludlow White (baritonas); smuikininkė Margarita Dig- 
ryte; Apreiškimo ir Angehi Karalienės parapijų chorai ir kt. *

Pradžia — 4:30 vai. popiet Bilietai 75c. ir $1.00 |

Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje, tikrai nepaprastoje, pramogoje. Įsigykite bi- j 
lietus iš anksto „Amerikos” administracijoje 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. ar pas pla- S 
tojus. |

Barbara Darlys, buv. Chi- 
cagos ir Lietuvos operų ar
tistė, muzikalinį išsilavini
mą pradėjo Chicagoje, kur 
pačiais pirmaisiais balso la
vinimo studijų metais laimė
jo Illinois muzikos klubų fe
deracijos kontestą. Sekan
čiais metais ji gavo muzikos 
stipendiją. 1934 metais dai
nos varžybose ji laimėjo pir
mą vietą ir tuo pačiu pakvie
timą į Chicagos Grand ope
rą. Pirmas jos operoje pasi
rodymas buvo gražioje „Gio- 
conda” operoje.

1935 m. ji buvo pakviesta 
į Lietuvą, kur turėjo svar
biąsias operų roles. Anksčiau 
padaryti pasižadėjimai pri
vertė ją grįžti atgal į Ame
riką, kur dainavo Festival 
operos maršrute. Čia ji turė
jo įžymiųjų „Aida” ir „Tro- 
vatore” operų roles.

1936 m. vėl grįžo į Lietu
vą, kur ji gražiausiu pasise
kimu vaidino svarbiausias 
savo balsui tinkamas operų 
roles. Ji ne tik vaidino ope
roje, bet ir koncertavo. Jos 
koncertai buvo suruošti Kau
ne, Vilniuje, Belgijoje, Šve
dijoje, Čekoslovakijoje, Len
kijoje ir kt. Jai teko dainuo
ti ir vaidinti diriguojant to
kiems muzikamss, kaip Paul 
Breisach, Giovanni del Cam
po, Franz von Hoesslin, Leo 
Bleich, M. Bukšai, G. Papi 
ir kt.

Ji vaidino drauge su Lie
tuvos operos ir viso meno pa
saulio pažiba Kipru Petrau
sku, tokiomis pajėgomis, 
kaip V. Zaunienė, A. Kutkus, 
A. Sodeika ir visa eile kitų 
dainos įžymybių. Jos vaidin
tų ir mėgiamų operų sąrašas 
siekia per 30. Ji yra dainavu
si ir vaidinusi septyniomis 
kalbomis. Jos mėgiamiau
sios operos yra Aida, Toska, 
Travatore, Don Giovanni, 
Gioconda, Lohengirn, Pikų 
Dama.

Muzikos kritikai yra para
šę apie jos dainavimą ir vai
dinimą gražiausių atsiliepi
mų. Chicagos laikraščiai la
bai teigiamai vertino jos gra
žų dramatinį suprano balsą.

Lietuvos operos kritikai, 
kaip VI. Jakubėnas, Ad. Ga- 
launienė irkiti, pripažino jai 
aukštą muzikalinę kultūrą, 
puikų temperamentą, turtin
gą balsą, gražų tembrą, lais
vus, auksinius aukštus to
nus, gerą vaidybą, malonią 
asmenybę.

Iš Lietuvos Barbara Dar
lys turėjo grįžti, kai ten at
keliavo nelaimės ir pries
paudos debesys. Grįžusi kon
certavo Chicagoje, o pernai 
apsigyveno New Yorke. Per
nai kovo mėnesį ji koncerta
vo Kanadoje, šiemet vasario 
15 d. džiugino ir žavėjo tūks
tantinę minia lietuvių, susirin 
kusių į Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventės 
minėjimą Brooklyne.

su-Barbara Darlys mielai 
tiko dalyvaut „Amerikos” 
Pavasario Koncerte, kurs 
bus balandžio 26 d. Transfi
guration salėje, Brooklyne. 
Ji ne tik dainuos solo, bet da
lyvaus garsiam kvartete 
drauge su p. Marijona Kižy- 
te ir operos artistais White 
ir Warner. Kvartetas išpil
dys gražiausias lietuviškas 
dainas. Skambės, aidės jų dai 
nos, o jų klausysis didžiulė 
minia.

Įvairios Žinios

Velykų pamaldos Šv. Jo
kūbo prokatedroje, Brookly
ne bus 10:30 vai. ryte. Mi
šias laikys vysk. Thomas E. 
Molloy. Bus speciali muzika, 
dalyvaus vyskupijos choras.

Kolumbijoje, netoli Bogota 
miesto, kalno viršūnėje, pas
tatyta didelė Šv. Jėzaus Šir
dies statula.

Iš Brooklyno vyskupijos 
išvyko du kunigai į kariuo
menę: kun. J. Leonard ir ku
nigas M. Hoehn.

Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komitetas gegužės 
30 d., šešetadienį, Klasčiaus 
parke, ruošia pikniką. Prašo 
kitas draugijas tą dieną 
neturėti savo pramogų.

Kolumbo vyčiai Brooklyno 
diecezijoje paskelbė karą ne
švariems teatrams. Jie reika
lauja, kad visi burleskiniai 
teatrai būtų uždaryti.

Šv. Vardo draugijų pava-
r.....................m,

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Entered as S 
Office at Br

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y
-    -r-------- ----- ---------- —~~~

įooklpo vys- 
£ ,> Ta- 
? 1 dieną į- 
/yni! apie A- 

pastangas 
į nuo nacių 
įpacijos. Ap- 

paminėti Ku- 
įjygiai, kuriais 
įybė prašy
mo Čarterio

NACIA

-skelbti Kuni- 
, Lietuvos Ne- 
g Minėjimo 
votėto parei- 

yra ne- 
įm Lietuvai, 
-s plačiai skai- 
jooklymo vys-

Praneši 
Egipto Iii 
čiai ir its 
pradėjo p 
lai parodė 
Libijoje, < 
me.

Maskva 
kad Kryr

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

409 ir 417 Grand Street,

iai ^iorių.
i-
jnitraštis „A- 
[iėaritiĮ leidžia
si turėjo iš- 
■joirskio strai- 
M Latviją, 
įji Straipsny- 
*ąi vertinama 
į ir Estijos

Įdarytoji pa- 
rerkiama Crip- 
MN „apyze- 
3 veikla, sie- 
jimo Rusijai.

Brooklyn, N. Y 
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
ir

Įsrica” redak- 
s gražiai apra- 
jruvos ir Jun-

Per Ka 
skaitytas 
nio kom 
maisto ir 
riaus šef 
nerio str: 
„Dabartii 
Lietuvos

Straips 
ta, kad 
esanti pa 
turi atlil 
pristatyti 
vijus vok 
Į tą prie 
turėtų žii 
tarp kita 
ti spekuli 
tų prasiž 
nešą atsa 
Eilinė svi 
metu esą 
pristatyt: 
d. vokieč

Skysto

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
ė----------------------------------------------
sario paradas Brooklyne bus 
gegužės 3 dieną, toje 
vietoje, Bedford avė. į 
bets field, Brooklyne.

pat
Eb-

Hemstead, L. I., atidary
tas ŪSO klubas (195 Main 
St.) Katalikai čia aptarnaus 
Mitchel Field, camp Mills ir 
kitas kareivių stovyklas.

Šv. Vardo dr-jos Brookly
no vyskupijoje 
išrinktas James 
Vaikelio Jėzaus 
narys. Dvasios
prelatas Fr. Connelly.

pirmininku
J. Munroe, 

parapijos 
vadu yra

Vokietijoje naciai ir toliau 
atiminėja katalikų mokslo ir 
religines įstaigas. Neseniai 
naciai užėmė pranciškonų na
mą Sigmaringene ir vienuo
lyną Fuldoje.

VELYKŲ ŠVENTĖMS

ijŲĮloū*
415 KEAP ST.

BROOKLYN. N.Y.- LIC.827 
TEL. EV. 7-2089 I
X. 5T RUM S K I 5

Mdūs san- 
žs baigiamos 
i’ll pareiški-

h Sartu užpul- VAL(

MINĖJO SUKAKTĮ

BLENDED- 66' 
20' 4 VRS.OLD
I O‘ 6 YRS.OLD

2.39 j.24
> Qt. Pt.

BLEND 90* ' 
3O*STRAIQWT WHISKIES

5 YRS. OLD I

Qt. ž.42|
Pt. 1.24,

^IVAIE

Į < neįuou
1 hquor

SEAGRAM
CALVERT
OLD OVERHOLT IMPERIAL Ir Importuotų
CARSTAIRS 4/5 $2.65 —pint $1.66 KONIAKŲ

Visokios Rūšies

kuria .> Spaude 
„Maisto” 
tos Vilnį 
vės turiu 
mą. Ryši 
bendrovė 
nusistači 
są eilę n; 
tuvių įv; 
se.

■•iarumas su 
Valstybėmis.

.'artimoje atei
ki ir garbin- 
i Lietuvos lais
to reikalavi-

Kovo 19 d. Lietuvių R 
jo Draugija, vadovaujan 
Ginkui, minėjo savo dev 
rių metų sukaktį. Nuo 1 
8 vai. vak. per WCNW 1 
duodama speciali progn 
kurioje dalyvavo Al. N spauda 
liauskas, V. Tamkiūtė, 
Juodytė, V. Bekeris ir J. 
degys su savo gitaromi 
V. Klimas.

Sukaktuvių proga J. Į 
kus gavo linkėjimų ir sve ' 
nimų laiškais, telefonu, 1 
gramomis. Draugai ir pi 
tami nuoširdžiai linkėjr 
giausių metų radijo dra 
jai.

į 3 straipsniais 
^paprastai pa- 

gyvybei, 
’spriklausomy- 
črodo, kur yra 
iituvos drau-

A. Jezavitas,]
Muzikos vedė

Ealikų spauda 
o hs skaityto- 

s tik katali
kes atstovų 
k įtakingi

Ar jau įsigijai Apsigynim 
Bonų ir Ženklelių?

4I*.

„Studen- 
nurodo, 

lietuviškus 
^lietuviais: 
"•iais", Ten patTelephone Residen

EV 7 - 1670 VI 7-29
JOSEPH VASTUNAf į ^munistų
REAL ESTATE INSURANC / PHV1" 

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

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

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND A VENĮ!

Maspeth, N. Y.

SUDJ
Per de 

gus Nem 
degė ir 
pintos v 
tro statu 
tulėlės p 
kančią, 
laikų, di 
beveik ii 
Nemakšė 
buvo rer 
tų Didži 
rios stat 
trą ir da 
niniu ati 
se atspir 
meno br

padėty”, 
išlėkta Lenki
kės laikais.

gėrikai nori 
bajorais, 

Bet išnyko
5 išnyks ir

***.
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