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ais. Keli tūkstančiai 
pateko japonų nelais- 
ra nemažai žuvusių.
. MacArthur, per tris 
jus vadovavęs gyni- 
prieš keliolika kartų 
mį priešą, susilaukė 
nėjimo žinios Austra

lu Jis pareiškė, kad jokia 
I menė nėra atlikusi 

aug tokiomis pajėgo- 
urias turėjo, kaip Ba- 
ynėjai.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
:vi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
UETŪS—VAKARIENE C

is: 
-s • t • v •G«ią msių verkiančioms mo 
3 aš 8aliu tik pasakyti,

T i jzaus Nazaretiečio pa-J11 OZaS GmkllS jimas ir aureolė nužen- 
treet, į • jų sūnų ir Dievas pa-

juos pag save», 
jrika turi laimėti — 
riuomenės vadai tokio 
tikėjimo į savo Kūrė-

STOCKHOLMAS.------Ba
landžio 12 d. čia gautas pra
nešimas iš Berlyno apie vo
kiečių planus Lietuvai tvar
kyti. Tas pranešimas sako, 
kad su lietuviais vokiečiai 
elgsis panašiai, kaip su len
kais, gyvenančiais vadiname 
lenkų koridoriuje.

Berlyno pranešėjas pažy
mėjo, kad „buvusi Lietuvos 
respublika” yra taip artimai 
sujungta politiškai ir geogra
fiškai su Rytų Prūsija, kad 
šis kraštas turės vokiškesnę 
ateitį, nei Latvija ir Estija.

Gegužės 27 d. vokiečių ko
misarai Lietuvoje turės vi
suotinį gyventojų surašymą, 
kurio metu „visi lietuviai tu
rės progą pasisakyti už ta
pimą Vokietijos piliečiais.”

Iš Berlyno dabar praneša
ma, kad pernai išvykusių Vo
kietijon 53,000 Lietuvos pi
liečių tarpe tik 18,000 buvo 
vokiečiai, o 35,000 lietuvių. 
Visi šie repatriantai, pasiša
linę iš Lietuvos nuo bolševi
kų okupacijos, dabar ragina
mi grįžti tuojau atgal į Lie
tuvą.

Ankstesni pranešimai iš 
Berlyno sakė, kad vokiečiai 
nutarę „padidinti” Lietuvos 
teritoriją, priskirdami tris 
apskritis iš Vilniaus krašto 
su 200,000 gyventojų. Kokios 
apskritys „prijungtos”, ne
pasakoma. Vadinamas Su
valkų trikampis jau pernai 
„inkorporuotas” Vokietijos 
teritorijon.

Bilijonas Dolerių 
Submarinams

WASHINGTON. — Laivy
no reikalų komisijos pirm. 
Vinson atstovų rūmuose pa
siūlė paskirti bilijoną dole
rių 100 naujų submarinų sta
tybai.

Vinson pažymėjo, kad da
bartiniame kare labai svar
bų vaidmenį turi povandeni
niai ir lėktuvus išvežio j an
tys laivai. Jiems netenka gai 
lėti didelių sumų.

Kapit. Marcinkus
Nelaisvėje

S ŽINIOS
US TEISYBĖ
Žemė” juokų 
tokį aprašy- 

į „Kooperaty-

yra ? — Nega- 
turite? — Už- 

ų gal gausiu? 
?ai duosit man 
igėm. O duonos
— Dar neatve- 
mielių ketvir-

n. O papirosų 
Nežinau. Gal 

’ — Užbaigėm. 
.vinių miltų ki- 
gavom. Tai ac-
- Užbaigėm. Tai 
Inių, turite? —

VOKffiU
Ukmergės; 

name kah 
pavadintas j 
sausio 4 į j 
nužudytas ę oės susilaukia nuolat 
Vaitekūnas,! .u draugų ir užuojau- 
nužudęs 17 a ©tiesioginiai patarna- 
kas, kuris p >ir Stafford Cripps, ku- 
navęs. Benį 
tai pavogde 
arklį.

uva ir kitos mažesnės

gino pasiūlyti Lietuvą 
šiaurės kaimynes — 

ą ir Estiją — paaukoti 
i. Niekas Amerikos 

Nešventi joje spaudoje neprita- 
.pps’o netiesiems siūly-

NAUJA LIETUVIŲ BAŽNYČIA

Sužeistas Arkiv. M. Reinys

iių veikimą de- 
eilės: „Apie pie 
reikia, nes visi 
kiai ją keikia, 
s ir šitą vargą 
švė sunkiai jau

„Ralienei i
kad šiemet V
Lietuvos !
paskelbimo
turėjo būti 
diena,
^įjfrace Davidson gausiai 

Henriką Rabinavičių, 
tį Lietuvos diplomatą, 
iton Sunday Post” yra 
takingas Naujoje An-

12 d. „Boston Sunday 
turėjo ilgą, išsamų 
jnį, kuriame nušvies- 
•ipps’o pasiūlymų pra- 
igumas. Straipsnio au-

ATfilAffi
Visoje Lit 

vykdoma vi J 
nės reikate 
latefonųpH laikraštis, plačiai skai 
jimas.

SCRANTON, Pa. — Bal. 
12 d. Jo Eksc. William J. 
Hafey, Scrantono vyskupas, 
pašventino naują lietuvių — 
Šv. Mykolo — bažnyčią, Hyde 
Parke. Apeigos prasidėjo 
10:30 vai. ryte. Mišias atlai
kė parapijos klebonas kun. 
Jonas Baltusevičius, asistuo
jant kun. kitataučiui ir kun. 
J. L. Savuliui. Pamokslą pa
sakė kun. J. Balkūnas Pa
maldose dalyvavo apylinkės 
kunigai. Popiet 3 vai. įvyko 
vaikučių (apie 50) dirmavo- 
nė.

Vakare, 7 vai. naujoje baž
nytinėje salėje buvo paruoš
ta parapijos puota, kurion at
silankė per 300 žmonių ir 
apie 20 kunigų. Kalbas pa
sakė Scrantono miesto mayo-

ras Howard J. Snowdon, ad
vokatas James J. Powell, 
kun. Antanas Sinkevičius, 
vyskupijos kancleris kun. 
Dr. William K. Dolan ir pats 
klebonas kun. J. F. Baltuse- 
vičius. Vakarą vedė kun. 
Prel. J. V. Miliauskas. Mer
ginų choras ir ponia Agnes 
Yarrow Caffrey padainavo 
lietuviškų dainų

Šie įvykiai buvo parapijie
čių gausiai lankomi, kadangi 
mažai parapijai pastatyti 
bažnyčią, padidinti kleboni
ją, kam išleista arti 45 tūks
tančiai dolerių, daug reiškia.

Sveikiname Hyde Parko 
.lietuvius, o ypač kun. kleb. J. 
Baltusevičių. Dar vienas 
lietuviškas centras Ameriko
je sustiprėjo.

Anglijos aviacijoje tarna
vo Lietuvos lakūnas, kapito
nas Marcinkus, pasižymėjęs 
sportininkas, i Kai Lietuva 
pateko į okupaciją, Marcin
kus atvyko į Angliją ir buvo 
priimtas anglų karo aviaci
jom

Kap. Marcinkus yra daly
vavęs keliose kautynėse prieš 
vokiečių lėktuvus. Jam gerai 
sekėsi, bet neseniai oro kau
tynėse laimė jam nevisiškai 
šypsojosi. Kaip praneša „Li
thuanian American Weekly” 
bendradarbis i iš Londono, 
kap. Marcinkus pateko į vo
kiečių nelaisvę". Matyti, jo lė
ktuvas buvo pašautas, o jis 
pats išliko gyvas, bet pakliu
vo į vokiečių rankas.

■ y ’ -

J. E. Arkiv. M. Reinys

NEW DELHI. — Anglijos 
ministeris Sir Stafford 
Cripps išvyko Londonan. Jo 
misija Indijoje baigėsi visiš
ku nepasisekimu. Visos In
dijos tautinės grupės atme
tė Anglijos pasiūlymus, ku
riais Indijai po karo užtik
rinta dominijos teisės.

Išvykdamas iš Indijos, 
Cripps nurodo, kad visą at
sakomybę už nepasisekimus 
derybose jis prisiima sau. Jis 
pareiškė vilties, kad per pa
sitarimus geriau suprasta ir 
išsiaiškinta Indijos ir Angli 
jos padėtis.

Londone ministeris pirm. 
Churchill atsisakė ką nors 
pareikšti apie Indiją, iki 
Cripps sugrįš į Londoną. Tik 
viena pasakyta, kad Indija 
bus ginama, nežiūrint kas at
sitiktų Indijoje.

ĮSAKYMAI VIRŠAIČIAMS
Vilniaus vokiečių komisa

ras sušaukė to krašto vals
čių viršaičius ir agronomus. 
Svarbiausias suvažiavimo ti
kslas buvęs apsvarstyti klau
simus dėl privalomo grūdų 
ir kitų žemės ūkio produktų 
pristatymo.

SUDARYTA LIETUVIŲ T. TARYBA

Naujas Atstovas

isto” bendrovę 
dm mes čia tokį 
o to maisto vei- 
ori dešros šmo- 
vargo paragau- 

s kemšies į eilę, 
i tik seilę..”

ir žinomas. Tenka tik 
Įaugti, kad tokie laik- 

domisi Lietuva. Ne- 
1 džiugu ir pasigėrėti 
inavičium. Ir ligos pri- 
j jis randa galimumo

DIDESNIŲ MOKESČIŲ NEBUSIU

es VILNIUS”
Zeitung im Ost- 
sdino ilgą strai- 
eitį. Iš šio strai- 
kad Vilnius bu- 
ių miestas! Pa- 
o, „Kaip ir dau- 
jjų miestų Len- 
stuvoje, taip ir 
u ir ne tiesio- 
tai pastatytas 

ų”(!). Per išti
ns vokiečiai Vii 
ivę (!). Laikraš- 
)ja visą eilę pa
buvo pastatyti 
mistų. Kilus da
irai, — Vilniuje 
00 vokiečių!

ŽIADBtt
Sausio Ui

Pylimo gatri
pastebėjote gyvą Lietuvos var- 
nėms įšilau.
butą, jame’ 
Antanas St 
statė, kate: 
kų, kurie!
apiplėšė ir 
rėdami pač □; 
sikaltimą. ? 
dar nesuset

Šiemet $ 
versiteto te 
gavoHete 
toja.
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LEIDIMAI
reicho komisa- 

e” išleido įsaky- 
urį nei viena į- 
mė negali priim- 
ar darbą jokio 

,r darbininko be 
aisaro sutikimo, 
nautojai ar dar- 
pali būti priimti 
itlyginimo ar ki- 
)mis, nekaip nu- 
ruose nuostatuo- 
sakymo nepaisy- 
alėjimas iki 6 
piniginė bausmė, 
tuvos įstaiga ar 
ės priimti nei vie 
<o ar tarnautojo 
komisaro leidi

bal. 10 d. rašėme apie 
gusią Lietuvos Piliečių 
ją. Šiandie dedame jos 
os Lietuvių Tautinės 
is pareiškimą.
mojimai didingi. Tiks- 
jkūs. Priemonės prak- 
i Linkėtina tik pasise- 
Svarbiausia — ištver-

avių Tautinė Taryba 
abai rimtam darbui, 
r bus laukiama labai 
žygių. Amerikos lietu- 
i mielai talkininkaus, 
j, kad Lietuvos Atsto-
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bv i-iffl

JOSEPH
Lietuvių Tautinė Ta

mil^ aip pat bus viena kitai 
^Os talkininkės tam 

Residence: 1 didžiajam darbui 
87-349M5 svą, nepriklausomą ir

—>ciated Press žinių 
a yra pranešusi, 
sybė rimtai 
iškų laikraščių padėtį 
iškų laikraščių esą 1,- 

65-23$ irių 400 vokiečių, japo- 
;alų kalbose. Teisingu- 
)artamente esą palinki 
tiškus, japoniškus ir i- 
s laikraščius visiškai 
ti, o kitus griežtai pri 
įvedant leidimų siste-
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Jlte

a- 
kad 

svarsto

WASHINGTON. — Vy
riausybė, kaip pranešama, 
galutinai nutarė nesiimti di
desnių mokesčių programos. 
Infliacijai išvengti, vyriausy 
bė stengsis panaudoti kito
kias priemones, nei mokes
čių padidinimą.

Vyriausybė rūpinasi, kad 
padidėjusios gyventojų pa
jamos nebūtų skiriamos ne
reikalingam išlaidumui. Pa
didėjusios pajamos, su pasi
tenkinimu pažymima, gau-

delį patriotinį darbą, kad jie 
yra visiškai amerikietiški.

4-
Čia taip pat pažymėtina, 

kad „N. Y. Times” yra pui
kus visų tautų nepriklauso
mybės gynėjas. Balandžio 11 
d. redakcijos straipsnyje a- 
pie Cripps’o nepasisekimą 
Indijoje reikšmingai pasaky
ta:

„Jungtinių Tautų moralinė 
stiprybė remiasi nusistaty
mu, kad nuo šiol jokia civili
zuota rasė nebegalės būti pa
vergta”.

Tai aiškus ir tvirtas dės
nis, kurs taikomas ir Lietu
vai, ir kitoms mažesnėms 
valstybėms, šiandie kenčian
čioms nacių verguvę.

šiai plaukia karo bonams pir
kti. Manoma, kad per metus 
bonų gali būti išpirkta už 
bilijonų dolerių.

Argentinoje
Trėmimai

ii

BUENOS AIRES. — Pre
zidento Castillo įsakymu, vy
riausybė nutarė ištremti ar
ba internuoti 59 asmenis, ap
kaltintus kaip komunistų a- 
gitatorius. 27 iš jų yra Ar- 
geninos piliečiai — jie turi 
teisę pasirinkti ištrėmimą 
arba internavimą.

Tarp suimtųjų yra Dr. Au
gusto Bunge, turtingos šei
mos narys, socialistų parti
jos įžymus vadas. Šiuo me
tu jis vadovavo bendram Ar
gentinos demokratiniam ko
mitetui, kurs rūpinosi para
ma Jungtinėms Tautoms. Jis 
griežtai užginčija jam prime
tamą kaltinimą, kad jis esąs 
komunistas. Jis sakosi nie
kada komunistu nebuvęs.

Komunistų partija Argen
tinoje yra uždrausta.

Argentinoje šiuo metu vi
si laikraščiai sumažino pus
lapių skaičių, nes trūksta po
pieriaus.

Chicago. —Balandžio 8— 
dd. čia įvyko Lietuvos Pi

liečių Sąjungos Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse atsto
vų suvažiavimas. Jame įsteig 
ta ir sudaryta Lietuvių Tau
tinė Taryba, kuri jungs vi
sus Lietuvos piliečius vienin
gam darbui — pagelbėti A- 
merikai ir sąjungininkams 
laimėti karą ir prisidėti prie 
Laisvos, Nepriklausomos ir 
Demokratinės Lietuvos atsta 
tymo.

Lietuvių Tauinė Taryba su 
sidarys iš 20 narių — lygiai 
tiek pat, kiek turėjo Lietuvos 
Taryba, paskelbusi Lietuvos 
nepriklausomybę 1918 m. va
sario 16 d. Bet kol kas LTT 
narių yra 12. Aštuonios vie
tos palikos laisvos, kurios 
bus užpildytos vėliau.

Lietuvių Tautinę Tarybą 
sudaro: pirm. pulk. Kazys

9
Grinius; generalinis sekreto
rius prof. Dr. Kazys Pakštas, 
kun. Juozas Prunskis ir Dr. 
Petras Vileišis — vicepirmi
ninkai; valdybos nariai: Hen 
rikas Rabinavičius, Jonas 
Januškis ir Antanas Vaičiu
laitis; Tarybos nariai: kun. 
Dr. Jonas Starkus, adv. Jo
kūbas Robinsonas, kun. Ka
zys Barauskas, kun. Dr. An
tanas Deksnys ir Stasys Ga- 
baliauskas.

(Tarybos priimta deklara
cija skelbiama antrame „A- 
merikos” puslapyje).

Viešas Tarybos posėdis į- 
vyko balandžio 9 d. Dariaus- 
Girėno salėje, kur dalyvavo 
per 300 svečių. Naujai įsikū
rusią Tarybą sveikino Ame
rikos Lietuvių Tarybos ats
tovai, įvairios organizacijos, 
veikėjai. Tarybos darbų pra
džiai suaukota 340 dol.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt nauju Ame 
rikos ambasadorium Ispani
jai paskyrė Columbia univer
siteto istorijos profesorių 
Carlton J. H. Hayes, 59 metų 
amžiaus.

Prof. Hayes yra -įžymus 
katalikų mokslininkas, para
šęs daug veikalų, žinomas di
ktatūrinių santvarkų prieši
ninkas. Jis yra dėstęs istori
ją keliuose universitetuose.

LONDONAS. — Lenkų 
šaltiniai praneša gavę žinių, 
kad naciai internavo Vil
niaus arkivyskupą Jalbrzy- 
kowskį. Jis uždaryats Mari
jampolės (?) vienuolyne už 
suteiktą apsaugą dviem len
kų karininkams, kurie buvę 
priglausti kunigų seminari
joje.

Overseas News Agency 
(ONA) iš Londono praneša, 
kad balandžio 11 d. sunkiai 
sužeistas J. E. arkivyskupas 
Mečislovas Reinys, Vilniaus 
Augziliaras. Drauge su juo 
buvęs kunigas vietoje nušau
tas. Kokios buvo arkiv. Rei
nio ir drauge su juo buvusio 
kunigo užpuolimo aplinky
bės, nežinomos. Nacių komi
sarų pranešimai iš Kano sa
ko, kad tai įvykę per nelai
mingą atsitikimą.

Arkiv. M. Reinys gerai pa
žįstamas Amerikos lietu
viams. Jis čia viešėjo 1937 
m. vasarą. Nuo 1926 m. iki 
1940 m. buvo Vilkaviškio vy
skupu pagelbininku. 1940 m. 
jis pakeltas arkivyskupu ir 
paskirtas Vilniaus arkivys
kupu pagelbininku. Yra bu
vęs užsienių reikalų ministe- 
riu 1925-26 m. Daug dirbęs 
įvairiose visuomeninėse drau 
gijose. Buvo universiteto 
profesorium.

Didžiojo Penktadienio Ti
mes Square, New Yorke, pa
maldos-—— -Kryžiaus Kdšffr 
prie kun. Duffy paminklo bu 
vo gražiausias įvykis New 
Yorko mieste; žmonių daly
vavo nepaprastai daug — 
apie 50,000.

BATAAN PRIEŠO RANKOSE

LIETUVOJE VEIKIA PARTIZANAI

Amerikiečių spaudos pra
nešimais, Lietuvoje pasiprie
šinimas nacių okupacijai nuo 
lat auga. Visame krašte vyk
sta didelis judėjimas, kuris 
vietomis net pasireiškia par
tizaniška veikla. Aktyvių par 
tizanų esą net apie 20,000, 
kuriems numalšinti vokie
čiai nedrįstą siųsti savo ka
riuomenės, kadangi bijota 
šiltinės epidemijos.

Iš Berlyno ir kitur gauna
mi pranešimai sako, kad na-

ciai norį gražiais pažadais 
laimėti lietuvių palankumą. 
Tuo tikslu žadama padidinti 
Lietuvos teritoriją, net pri
dedant Klaipėdos uostą... Bet 
visi spaudos bendradarbiai 
drauge ir pažymi, kad Lietu
voje tokiems pažadams nie
kas netiki.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių liūdniausias praneši
mas buvo balandžio 9 d ryte 
— Bataano pusiausalis pate
ko į priešo rankas...

Filipinų gynėjai, ameri
kiečiai ir patys filipinai, kar
žygiškai gynė Bataano pu- 
siausalį nuo pat gruodžio 7 
d. prieš žymiai didesnes už
puoliko jėgas. Per keturis 
mėnesius gintasi ir kovota 
visomis pajėgomis. Pagaliau, 
kova nebebuvo įmanoma — 
gynėjus nusilpnino maisto 
stoka, nuolatinis nuovargis. 
Į priešo rankas pateko apie 
33,000 karių, kurių tarpe 
daug žuvusių!

Filipinų salose dabar ja-

ponams priešinamasi iš Cor- 
regidoro salos ir tvirtovės. Į 
ją dar suskubo kiek karių 
persikelti iš Bataano. Drau
ge su išsigelbėjusiais kariais 
atvyko slaugės ir šiek tiek 
civilių.

Bataano pusiausaliui už
imti japonai turėjo užmokė
ti brangią kainą savo kariais 
ir ginklais. Čia japonai siun
tė ir siuntė šviežius dalinius, 
kuriuos sutikdavo amerikie
čiai.

Corregidoro tvirtovė puo
lama be jokios atvangos. Kai 
kuriose dienose ji buvo japo
nų bombarduojama po kelio
lika kartų.

NAUJOS DIVIZIJOS PUOLA NACIUS

Ncbesiunčiama
„Social Justice”

LONDONAS. — Čia nu
girstas Berlyno radijo pra
nešimas, kuriame pasakyta, 
kad šios savaitės pradžioje 
rusai pradėjo smarkiau pul
ti vokiečius centraliniame 
fronte. Puolime dalyvauja še
šios naujos rusų divizijos, 
kurių viena iš Sibiro ir viena 
visiškai motorizuota. Vokie
čiai prisipažįsta, kad rusai 
keliose vietose pramušė na
cių linijas, bet puolimas esąs 
sulaikytas.

Tas pats vokiečių praneši
mas sako, kad rusai taip pat 
puolė rumunų ir italų dali
nius Donetso baseine, pietinė 
j e dalyje.

Rusų pranešimu, Lening
rado fronte nuo balandžio 1 
iki 10 d. rusų kariuomenė su
naikino 7,000 vokiečių. Lenin 
grado fronte rusai atsiėmė 
keletą vietovių. Kalinino

fronte taip pat pasiekta nau
jų laimėjimų prieš vokiečius.

Pranešimai iš Berlyno skel 
bia, kad visoje eilėje frontų 
vokiečiai atrėmę rusų puoli
mus.

Persai Nutraukė 
SantykiusWASHINGTON. — Pašto 

vadovybė suspendavo siunti
nėjimo leidimą savaitraščiui 
„Social Justice”. Laikraščio 
leidėjams įsakyta atvykti ba
landžio 29 d. į Washingtoną 
ir pasiaiškinti, kodėl „S. J.” 
turėtų būti siuntinėjamas 
per paštą.

Gen. prokuroras Biddle 
nurodo kad „Social Justice” 
nusikalto 1917 m. špionažo 
įstatymui, puldamas kai ku
riuos Amerikos žygius, sujun 
gtus su karinėmis pastango
mis.

Amerikos garbingos ka
riuomenės eilėse jau tūkstan
čiai lietuvių jaunuolių. Yra 
jų ir žuvusių. Filipinų salose 
žuvo, kiek oficialiai praneš
ta, trys lietuviai — du iš Chi 
cagos, vienas iš Pittsburgho.

Havajų salose vyriškai pa
sižymėjo Povilas J. Bakanas. 
Drauge su kitais drąsuoliais, 
jis gręžė japonų apšaudytą 
„Oklahomos” laivą ir taip iš
gelbėjo 32 jūrininkų gyvy
bes.

Lietuviai visur garbingai 
pasirodo!

LAVAL GRAŽINTAS VALDŽION

igliškų laikraščių by-

s neangliškų ameri- 
laikraščių atlieka di-

sw York Times”. Šis 
> pažymi, 

airūs sunkumai nepa- 
griežtų priemenių
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VICHY. — Maršalo Petain 
vyriausybė balandžio 14 d. 
pranešė, kad Prancūzijos vai 
džion grąžinamas Pierre La
vai, buvęs ministeris pirmi
ninkas, artimas Hitlerio pa
tikėtinis. Taip pat pranešta, 
kad sustabdoma Riom teis
mas, kuriame nagrinėta bu
vusių aukštų Prancūzijos pa
reigūnų byla, kuri labai ne
patiko Hitleriui.

Prieš 18 mėn. Lavai buvo 
maršalo Petain padėjėjas, 
bet vėliau jį maršalas paša
lino. Hitleris visą liką reika
lavo, kad Lavai būtų grąžin
tas.

. Jau nuo seniai Lavai buvo 
žinomas, kaip didelis bendra
darbiavimo su Anglija prie
šininkas. -

Lavai vėl bus pirmas pa
reigūnas po maršalo Petain.

TEHERANAS. — Persijos 
vyriausybė balandžio 14 d. • 
nutraukė santykius su Ja
ponija. Nutraukimo priežas
tis — nesustabdyta japonų 
propaganda Persijoje.

Japonijos atstovui duota 
savaitė laiko pasiuntiny
bės uždarymo reikalams su
tvarkyti.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
ne savo šaliai ginti.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Justas JankusLIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS
PAREIŠKIMAS

Lietuvių Tautinė Taryba 
sudaryta Lietuvos Piliečių 
Sąjungos Jungtinėse Ameri
kos valstybėse nutarimu, sa
vo visuotiniame steigiamaja
me suvažiavime Chicagoje 
per įgaliotus visų rajoninių 
komitetų atstovus 1942 m. 
balandžio 8 d., visais balsais 
nutarė:

Būdama dėkinga J. A. V. 
už svetingumą, Lietuvių Tau 
tinė Taryba jaučiasi laimin
ga, galėdama laisvai reikšti 
savo troškimus;

Atsižvelgdama į tai, kad 
šio karo eigoje Lietuva buvo 
jos totalitarinių kaimynų jau 
du kartu okupuota ir kad an
troji okupacija tęsiasi dar ir 
šiandien,

LTT reiškia tvirtą įsitiki
nimą, kad Demokratijų per
galė pagaliau atneš išvargin
tai žmonijai padorios ir ra
mios egzistencijos sąlygas 
taip, kaip yra nusakyta At
lanto Čarteryje;

LTT ypatingą padėką reiš
kia didžiajam JAV Preziden
tui Franklinui D. Roosevel- 
tui, kuris taip nuoširdžiai 
globoja Nepriklausomos Lie
tuvos reikalus;

LTT svarbiausias viltis de- 
“dS^JAV ginklo pergalę, štai 
kodėl LTT vienu svarbiausių 
savo uždavinių laiko visišką 
jos narių prisidėjimą prie J. 
A. V. žmonių ir Vyriausybės 
pastangų laimėti karą;

LTT yra įsitikinusi, kad 
vien Jungtinių Tautų Demo
kratijų pergalė Europai duos 
tokią santvarką, kurioj Lie
tuvos žmonės, be baimės, kad 
jie būtų periodiškai žudomi 
ir tremiami, turės sąlygas ra 
miai ir kultūringai tarpti;

Likimo pastatyta į taip ke
blią padėti, Lietuva juo la
biau trokšta geresnio ir tei
singesnio Europos susitvar
kymo ;

Demokratiniais pagrindais 
susidariusi iš įvairių pažiūrų 
ir užsiėmimų žmonių, LTT 
laiko save natūralia okupaci
nį jungą kenčiančių Lietuvos 
žmonių nusistatymo reiškė
ją;

Susiorganizavusi Lietuvos 
Piliečių Sąjungos nutarimu, 
LTT jaučiasi esanti gyvos lie 
tuvių visuomenės ir jos lais
vų institucijų gyva atžala, ir 
imsis ištikimai atstovauti ir 
reikšti Lietuvos visuomenės

troškimus ir realizuoti jos 
laisvės viltis;

LTT būtų linkusi sveikinti 
tokį Naujos Europos susi
tvarkymą, kur Lietuvos na 
tūralūs valstybiniai, etnogra 
finiai, kultūriniai ir ekono
miniai interesai būtų apsau
goti. Pabalčio Sąjungos idė
ja LTT yra ypač artima ir 
brangi. LTT imasi atsako
mybės skelbti, kad Lietuvos 
žmonės trokšta Nepriklauso
mos, Laisvos ir Demokrati
nės Lietuvos su sostine Vil
niuje, su Klaipėda ir Mažo
sios Lietuvos sritimis. Tam 
atsiekti ji yra pasiryžusi vi
somis išgalėmis dirbti ir au
kotis;

Smerkdama bet kokią dis
kriminaciją tautybės ar tiky 
bos atžvilgiu ir smerkdama 
bet kurias totalitarinio val
dymo formas bei buvusius 
diktatūrinius pasireiškimus 
Lietuvoje, LTT yra pasiryžu
si tęsti Lietuvos patriotų tra
dicijas ir atgimusios Lietu
vos pavyzdį mato 1918 m 
Vasario 16 d. Deklaracijoje 
ir Steigiamojo Seimo 1920 m. 
gegužės 15 d proklamacijoje;

LTT yra labai dėkinga bro 
liams amerikiečiams už su
teiktą moralinę ir piniginę 
paramą nelaimėje atsidūru- 
siems Lietuvos žmonėms. Ji 
yra įsitikinusi, kad lietuviai 
amerikiečiai ir ateityje neat
sisakys teikti visokeriopą pa 
ramą Laisvajai Lietuvai at
statyti. Taip pat LTT didžiai 
dėkoja Amerikos lietuvių vi
suomenei. kuri per Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kitas orga
nizacijas ir spaudą taip nuo
širdžiai ir vieningai parėmė 
ir pritarė LTT pradėtam 
darbui;

LTT negali praeiti tylo
mis Lietuvos žmonių dabar
tinių kančių, vis vien ar jie 
kenčia nacių jungą Lietuvoje 
ar koncentracijų stovyklų 
vargą Sibire. Tiek vieniems, 
tiek antriems sakome: Iš
tvermės, išlaisvinimo valan
da netoli!

Ji kviečia laisvame pasau
lyje atsidūrusius Lietuvos 
piliečius burtis į organizuo
tus vienetus ir, kontakte su 
vietiniais Lietuvos valstybės 
pareigūnais, aktyviai dėtis 
prie Nepriklausomos, Lais
vos ir Demokratinės Lietu
vos atstatymo..

Brooklyn© pasižymėjusių 
muzikų Jevos ir Jono Jankų 
sūnus, New Yorko universi
teto studentas, gilinąs savo 
gabumus ir . žinias muzikos 
moksle ir mene, šis lietuvis 
jaunuolis stebina muzikos 
pasaulį mėgstančią visuome
nę savo talentu, šiuo metu 
jis Brooklyn Apreiškimo par. 
pavaduoja savo tėvelį, muz. 
Joną Jankų, kurs dabar sti
prėja po dešinės akies opera
cijos. Justas vasario 15 d. sa
vo dirigavimu ir galingo Ap
reiškimo parapijos choro ža
viu dainavmu stebino tūks
tantinę Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimo 
minią, bet visu savo talentu 
jis pasirodė Verbų sekmadie
nį, kai Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje jo vadovybėje pa
statyta garsioji T. Dubois 
kantata „Septyni Kristaus 
žodžiai nuo Kryžiaus”. Jis ne 
tik meistriškai vadovavo cho 
rui, bet drauge ir akompona- 
vo vargonais. Muziką supran 
tantieji tiesiog žavėjosi Jus
to muzikaliniu išsilavinimu, 
aukšta meno kultūra, gražiu, 
turtingu talentu. Justas Jan
kus, galima pasidžiaugti, ma 
loniai sutiko dalyvauti „A- 
merikos” Pavasario Koncer
to programoje, kur turėsime 
progos išvysti jį prie piano.

SEN. MEAD APIE TIKYBOS LAISVĘ

Senatorius James Mead, iš 
New Yorko, neseniai senate 
kalbėjo apie tikybos laisvę, 
prisimindamas apie nacių 
žiaurumus tikinčiųjų atžviil- 
gu.
„Kare ar taikoje, Jungtinių 

Amerikos Valstybių žmonės 
meldžiasi kaip nori” — sakė 
senatorius. Tai užtikrina 
Amerikos konstitucija, tai iš
dėsto aiškiai Teisių Biliaus 
pirmas straipsniis, kurs sa- 
pirmas straipsnis, kurs sa
ko: ,, Kongresas negal išleis
ti tokio įstatymo, kuris įsteig 
tų tikybą arba uždraustų 
laisvą jos praktikavimą.”

„Teisė garbint Dievą, kiek
vienam savo būdu,” — sakė 
Senatorius Mead, „yra tei
kiama kiekvienam Jungt. 
Valstybių piliečiui. Tai yra

viena iš svarbiausių teisiu, 
už kurią mes kariaujame. 
Mes, Jungt. Tautos, kovoja- 
jame už teisę būti laisvais, 
kalbėti, gyventi ir melstis 
kaip mes norime.”

„Kongreso nariai,” jis pri
dėjo, „kaip ir atskiri ameri
kiečiai, privalo visais būdais 
saugoti kiekvieno asmens tei
sę garbinti Dievą, kaip jam 
patinka.”

„Tikybos toleravimo prin
cipas įrašytas į mūsų šalies 
įstatymus,” Senatorius Mead 
pasakė. „Mes visi, ligi pasku
tinio, turime dėti visas pa
stangas užtikrinti, kad tiky
bos toleravimas visada gy
vuotų mūsų demokratijos ša
lyje”.

„Toleravimas tikybos kiek
vieno žmogaus, ar tai kata
liko, ar protestanto, ar žydo,

yra pagrindas demokratinės 
sistemos, kuriai išlaikyti mes 
šiandien aukojame brangų 
kraują.”

„Kur žmogaus tikėjimas 
paniekintas, kur laisvė mels
tis nėra pripažįstama kaip 
kiekvieno atskiro piliečio tei
sė, mes ten randame ir kitas 
totalitarinės valstybės ypa
tybės. Baimė ir persekioji
mai viešpatauja.

„Egzaminuokime tikybos 
padėtį nacių - Vokietijoj, kur 
galva mūsų ašies priešų. Mes 
žinome, kad Vokietijoj šian
dien persekiojimas organi
zuotos tikybos yra pripažin
tas nacių vadų ginklas. Jie 
nori pakeisti garbinimą Die
vo į garbinimą Hitlerio, ir pa
daryti tikybą iš nacizmo.

„Šios naujos pagoniškos 
bažnyčios vadas nacių Vokie
tijoj yra Dr. Alfred Rosen
berg. Galime geriausia per
statyti jo nuomonės, perskai
tydami jo žodžius. Likimas 
visų krikščioniškų tikybų Dr. 
Rosenbergo vadovybėje, bu
vo Nuremburgo partijos kon
grese pabrėžtas 1938 m.

Rosenbergas tada sakė — 
„Man absoliutiškai aišku, ir 
aš manau, kad aš kalbu už 
savo Fuererį, kad abii — ka
talikų ir evangeliška—bažny 
čios, kaip šiandien egzistuo
ja, turi nykti iš žmonių tar
po.”

Pradiniai pagoniškos tiky
bos principai, kurią Rosen
bergas ir Hitleris planuoja 
kaipo Tautinę Reicho Bažny
čią, jau buvo atspausdinti 30 
punktų programoj, kuri pa
siekė Ameriką pereitą rude
nį, sakė senatorius Mead.

„Pagal šią naują tautinę 
Reicho bažnyčią, Šv. Biblija 
prašalinama nuo šalies alto
rių, ir imama nacių šven
ta knyga — Hitlerio „Mein 
Kampf.” Kryžius nuo visų 
bažnyčių altorių irgi praša
linamas, jo vietą užims kar
das ir svastika. Krikšto, ve
dybų ir laidojimo apeigos 
panaikinamos. Visas bažny
tinis turtas visų tikybų bus 
pavestas valstybei.”

Vienas iš svarbiausių punk
tų Rosenbergo plano yra 
tas, kuris reikalauja sunai
kinti visas kitas bažnyčias ir 
tikybas, senatorius Mead nu
rodo.

Rosenbergo planas sekan
čiai išdėstytas 4-tame punk
te:

„Kitos bažnyčios arba ti
kybinės draugijos, ypatingai 
tos, kurios pagrįstos tarptau
tiniu kūnu arba valdomos iš 
užsienio, nebus Tautinės Rei
cho Bažnyčios toleruojamos 
Vokietijoje.”

„Tai prieš tai mes kovoja
me,” sakė senatorius Mead.. 
„Prieš tą viską Jungtinių 
Tautų žmonės kovoja.”
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Aniceto Simučio 
Padėkos Žodis

Knyga „The Economic Re
construction of Lithuania 
After 1918” jau atspausdin
ta ir nuo balandžio 15 die
nos pardavinėjama.

Ta proga noriu padėkoti 
visiems prenumeratoriams ir 
rėmėjams.

Ypatingai didelė padėka 
priklauso Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijai, 
davusiai vienkartinį dviejų 
šimtų dolerių vertės užsaky
mą, Lietuvos Gen. Konsula
tui — $100; Lithuanian 
Chamber of Commerce of Ill
inois — $43.75; Lietuvos Pa
siuntinybei Vašingtone — 
$20; „Tėvynės” administra
cijai — $20; o taip pat eilei 
paskirų asmenų, kaip V. M. 
Stulpinui Čikagoje, užsakiu
siam šio leidinio už $37.50; 
kun. J. J. Valantiejui — $24; 
kun. J. Paškauskui — $12; 
kun. C. E. Paulioniui — $10; 
adv. J. W. Andžiulaičiui-An- 
sell—$10; Marijai Aukštaitei 
$5; advokatui F. J. Bagočiui 
—$5 ir visiems kitiems, užsi
sakiusiems pb vieną ar du 
egzempliorių.
„Nors' knygos kaina pra

džioje buvo numatyta $2.00, 
bet, susidarius didesniam bū
riui rėmėjų ir tikintis, kad 
visi atspausdinti egzemplio
riai bus išpardavinėti, kaina 
sumažinta iki $1.50. Tie, ku
rie užsisakydami anksčiau 
vra sumokėję po $2.00, prie
du gaus paveiksluotą brošiū
rėlę „Lithuania”. Bet jei kas 
jaustųsi nuskriaustas, parei
kalavus, skirtumą mielai grą 
žinsiu.

Knyga gana gražiai išleis
ta, todėl tikiuosi, kad prenu
meratoriai nebus nusivylę. 
Savo išvaizda ji visais atžvil
giais tinka būti puikia dova
na angliškai kalbantiems Lie 
tuvos ir lietuvių draugams.

Norintieji šią knygą įsigy
ti su užsakymais ateityje 
prašomi kreiptis betarpiai į 
leidėją:
Columbia Uuniversity Press, 
Morningside Heights, New 
York, N. Y.

A. Simutis.

ŠILTINĖS PAVOJAI

KARIUOMENES GARBES ŽENKLAI

Per karo pirmus tris mė
nesius daugelis karininkų ir 
kareivių, ypač tie, kurie ko
vojo Bataane, Filipinuose, 
jau buvo rekomenduoti apdo
vanojimams už ypatingus at- 
sižymėjimus.

Jungt. Valstybių Armijoje 
yra septynios dekoracijos, 
kuriomis Armija apdovano
ja savo karžygius. Papras
tai viršininkai rekomenduo
ja karininkus arba kareivius 
tuoj po jų atsižymėjimų iir, 
jeigu jis turi autoritetą pa
daryti apdovanojimus, jis 
duoda kopiją įsakymo kartu 
su medaliu.

Garbės Medalis (Medal of 
Honor) yra seniausias ir 
aukščiausias laipsnis, kuriuo- 
mi tauta apdovanoja savo 
didvyrius. Jis buvo įkurtas 
pagal Kongreso Aktą 1862 m. 
Tas laipsnis ne dažnai duo
damas. Prieš pirmąjį pasau
linį karą tiktai 1,723 
Medaliai buvo duoti 
pasaulinį karą tiktai 
milijonų jį gavo.

Garbės Medalis įteikiamas 
Kongreso vardu. Jam laimė
ti kareivis arba karininkas 
turi ypatingai atsižymėti per 
mūšį su priešu rizikuoda
mas savo gyvybę, ir atlikda
mas daugiau, negu jam pa
skirta.

Atsižymėjusios Tarnybos 
Kryžius (Distinguished Serv
ice Cross) yra antras iš ei
lės aukščiausias laipsnis, šis 
apdovanojimas buvo įkurtas 
Kongreso 1918 m. ir yra duo
damas tiems, kurie kariuo
menėje atsižymi ypatingu he
roizmu militariniuose veiks
muose prieš ginkluotą priešą. 
Per pirmąjį Pasaulinį Karą 
šis kryžius buvo duotas 6,379 
karininkams ir kareiviams.

Atsižymėjusios Tarnybos 
Medalis (Distinguished Serv
ice Medai) irgi buvo įkurtas

Garbės 
ir per 

95 iš 4

1918 m. Duodamas tiems, ku
rie ginkluotose jėgose ypa
tingai pasitarnauja, atlikda
mi labai svarbų darbą. Per 
pirmą Pasaulinį Karą 1,917 
asmenų gavo šį medalį.

Sidabrine žvaigždė (Silver 
Star) įsteigta 1935 m. ir duo
dama tiems, kurie pasižymi 
karo veiksmuose. 11,517 as
menų jau yra gavę šią deko
raciją.

Purpurine Širdis (Purple 
Heart) įkurta 1782 m. Per 
daugelį metų nebuvo varto
jamas, bet 1932 m. vėl buvo 
grąžintas. Jis duodamas ka
rininkams ir kareiviams, ku
rie garbingai sužeisti per ko
vą. Spėjama, kad 186,500 as
menų buvo verti šio laipsnio, 
bet tiktai 77,958 ligi šiol ga
vo.

Kareivio Medalis (Soldier’s 
Medai) buvo įkurtas 1926 m. 
ir yra duodamas tiems, kurie 
pasižymi heroizmu, bet ne ak
tualioje kovoje su priešu.

Atsižymėjusio Skraidymo 
Kryžius (Distinguished Fly
ing Cross) buvo įkurtas 1926 
m. Jis yra įteiktas lakūnams, 
atsižymėjusiems nuo balan
džio 6 d., 1917 m. heroizmu 
arba ypatingais veiksmais 
per skraidymą. Tiktai vienas 
toks ordinas duodamas kari
ninkui arba kareiviui, an
tram atsižymėjimui duoda
ma Ąžuolo Lapeliai (Oak 
Leaf Cluster), ši dekoracija 
nešiojama prie Atsižymėju
sio Skraidymo Kryžiaus kas
pinėlio. Armija duoda kitus 
trylika tarnybos medalių už 
įvairius mažesnio laipsnio 
narsumus, ir neseniai įsakė 
duoti tris kitus: The Amer
ican Defense Service Medai, 
The Army of Occupation of 
Germany Medal ir Army 
Good Conduct Medal.
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Kai jauni vyrai eina 
ro stovyklas — laikas 
riams eiti į Karo Tauj 
Bonus. Tas laikas yra da 
Nuo Ramiojo Vandenynu 
Atlanto, visose pašto įsu 
se ir bankuose War Sail 
bonai jūsų laukia. Pirkit 
bonų kiek galite! Žin 
kad jūsų pinigai yra tai 
giai investuojami, kaip 
yra ir mūsų valstybė. O 
darni bonų, jūs pagel 
Ameriką išlaikyti dar 
resne valstybe pasauly.

Jei šiuo tarpu neiš 
nusipirkti boną, pa< 
bent pradžią — nusipirk 
pymo ženklelį. Nusist 
kiek gali daugiausia p 
įdėti į šiuos bonus ar ž< 
liūs, kurių vertybė p ” 
tris ir vieną trečdalį nu / 
čio per dešimtį metų, i 
tarpu, jei jums reikės 
gų, juos galėsite atgau 
kada pareikalavę.

Jei jūsų mieste yra’ 
pardavimo lietuvių ko 
tas ar skyrius, pirkite 
per tą komitetą ar s 
Jei nėra tokios vietos, i 
te pašte ar kur tik g 
gauti. New Yorko vah 
lietuviai, nusipirkę bon i 
neškite savo komitetui # pagarbos 
vardą, eilinį bono nume i S’’P‘ 
rial number) ir kiek liffl silpnyn 
nūs mokėjote. Komitete 
registruos, kiek lietuvi 
nų išpirko ir kaip g 
Amerikai pagelbėjo, j
Lithuanian - American 
mittee for Defense Sa 
New York State, 231 B< 
Ave., Brooklyn, N. Y.

EIKIME SYKIU!

M. P<

MOTINAP
įl AUKLĖTI

jjs)
-ioje tautoje

įnirti ir do-

įtįįii sakant, 
į® yra kul-

kaip tik yra

Įtto silpnyn 
Dievą ir 

> kasdien eina 
ijirdyse šven- 
■$ibos jaus-

VISOMS LIETUVI 
ORGANIZACIJOM

Lietuvių Kultūrinis 
tūtas sumanė kuotikslii 
vaizduoti lietuvių org 
ei jų ir mitingų nuoi

įj besutiksi 
nilgai pasi
ni, kurie žiū- 
šį į daugiau 
: Buintinges- 
imis ir rū- 

ji) amžiaus

NACIŲ TIKSLAI PABALTY AISKCS
Kad tikrieji vokiečių tiks

lai Pabaltijo valstybių at
žvilgiu yra visiškas jų anek- 
savimas, visai aišku iš daug 
pasisakymų vokiečių spaudo 
je.

Taip „Deutsche Zeitung im 
Ostland” vasario 2 dienos 
numeryje turėjo tūlo Lex 
Schloss straipsnį, kuriame į- 
rodinėjama, kad „Ostlandas” 
esąs surištas su Vokietija 
„nuo pat vokiečių atsiradimo

Livonijoje pradžios, nuo to 
laiko, kai vyskupas Albertas 
įsteigė Rygą”.

Tuomet, esą, „buvo užmeg
ztas ryšys su germaniškąja, 
su vokiškąja vidurine Euro
pa”. Bandymai šį ryšį nu
traukti ar sukliudyti, esą, vi
suomet tebuvę laikini. Būsi
mai naujajai santvarkai, ku
rios metmenys šiandien pra
dedą aiškėti, priklausysiąs, 
girdi, ir Baltijos plotas.

NORI GRAŽINTI SENOVĖS VERGIJA
Ryšium su Quisling© pas

kyrimu Norvegijos „valdžios 
galva”, šveicariečių laikraš
čiai praneša iš Berlyno bū
dingų žinių apie Vokietijos 
planus, kuriant „naująją 
Europą”.

„Neue Zuericher Zeitung” 
korespondentas iš Berlyno 
rašo, kad Vokietija reikalau
janti sau „vadovaujamos vie 
tos” Europoje, kaip tai buvę 
Saksonijos ir Hohenštaufenų 
karalių laikais. Kitų tautų 
suverenumas šalia „valdovų

tautos” negalįs būti pripa
žintas. Kai kurioms slavų 
tautoms, kaip antai lenkams 
ir rusams, būsianti pripažįs
tama tiktai kolonialinių 
tautų padėtis su „kraštuti
niai aprėžtais kultūriniais ir 
politiniais galimumais”. Tuo 
tarpu „germaniškos tautos” 
turėsiančios* privilegijuotą 
padėtį. Jų priklausomumą 
nuo Vokietijos tiksliausiai e- 
są galima apibudinti kaipo 
viduramžių vasalus.

ris paūgėjęs 
j) tėvams sa- 
ppKa jiems 
ų pamokymo 
nykdo savo

lais.
Tuo tikslu jis nori i 

vienoje knygelėje visąjį . 
tuvių organizacijų ir] * 
ziavimų protestų rezol 
del Klaipėdos pagrobi 
dėl bolševikų ir nacii 
pacijos Lietuvoje. Tuo ® j1811 vi- 
knygelėje būtų visos r ak
cijos nuo 1939 m. kove 'PRvaikas 
dd. ir ryškiai pavai; 
lietuvių politinį nusista 
pareikštą per paski 
trejus metus.

Kadangi Institutai 
jauna įstaiga ir neturi

nebegerbia tex 
gerbs ką kitą?

Tik pasiklai 
jaunimo kalbų 
kia ir šmeižia 
ir savo vyskuj 
boną, viršinin] 
sius, daugiaus 
sius žmones. . 
ką geriau išn 
Nieko jiems n< 
šventa.

Bet negalim 
labai kalti čia 
tėvai. Jei nori 
jus gerbtų, jei 
ti jų širdyje t: 
gą pagarbos j: 
miausia patys 
gerbtina.

Gerbkite sa 
šmeižkite ir n 
gerbtinų asme 
nėkite kunigų 
juokite iš seni 
savo menku 
klausimus, ne 
pamokslų, nei; 
niekinkite Baž 
mų: kai liepia 
— nevalgykite

Jei to neda 
lite norėti, ka< 
augtų pagarbi 
visa tai mato 
tai sunkias į j 
nuodai, užkrei

Vaikuose tu< 
tis, kad nė bi 
aukštesnio už 
kia nusilenkti,

S ir ERELIS

Sausio 17 d. per Kauno ra
diją buvo pranešta, kad dė
mėtosios šiltinės epidemija 
Lietuvoje nemažėja. Mirtin
gumas esąs pasiekęs 30%.

Sausio 22 d. buvo praneš
ta, kad susirgimai dėmėtąja 
šiltine Lietuvoje jau mažėja 
ir mirtingumas esąs, palygin 
ti, nedidelis. Vyriausioji svei 
katos valdyba ir apskrities 
gydytojai sustabdę epidemi
jos plėtimąsi. Pranešėjas ra
gino radi jaus klausytojus 
kuo mažiausiai vaikščioti iš 
namų pas svetimus žmones, 
dažniau išsimaudyti ir dabo
ti vaikus. Berniukams patar
ta net visai trumpai nukirp
ti plaukus.

Bonai perka bombas, ženk
leliai perka kulkas. Pirki bo
nus ir ženklelius kiekvieną 
algos dieną!

ŠVEDAI UŽ LAISVA PABALTI
Švedų socialdemokratų lai

kraštis „Arbetet”, atsiliep
damas į informaciją iš Lon
dono apie Sovietų pageidavi
mus, pareikštus jų „taikos 
plane” pastebi, kad jų 9 punk 
tai (kur reikalaujama Pabal
tijo valstybių prijungimo So 
vietams) esą tik jų pačių pa
geidavimai ir, kaipo tokie, 
palieka visą klausimą atvirą. 
Sovietų reikalavimai, laikra
ščio nuomone, esą priešingi 
aiškiems Atlanto deklaraci
jos dėsniams.

Kitas Švedų laikraštis — 
„Aftonbladet” — rašydamas 
apie Stalino — Edeno pasi
tarimus ir Sovietų reikalavi
mus dėl Pabaltijo valstybių,

pažymi, kad švedai privalą 
ne tik turėti užuojautos toms 
tautoms, bet ir reaguoti į grę 
siantį joms pavojų. Laikraš
tis pamini, kad Švediją su 
tais kraštais jungia istorijos 
ryšiai.

PAUKŠČIŲ PREKYBA
Išleistas Vokietijos komi

saro įsakymas, kuriuo drau
džiama pardavinėti nami
nius paukščius tiesiai varto
tojui; visas pardavimas tu
ri eiti per kooperatines orga
nizacijas, kurios išduoda pa
žymėjimą apie paukščio nu
pirkimą. Įsakyme pasakyta, 
kad jis išleistas „norint ap
rūpinti kariuomenę ir civili
nius gyventojus”.

laikraščių komplektų, 
dangi kai kurių orga 
jų ir draugijų rezoliuci; 
pateko spaudon, pn 
gerb. Organizacijų pro 
raštininkų-ių neatsi 
prisiųsti Institutui k 
visų tokių rezoliucijų, ^abejones išblaškė. Kaip gi aš 
galėtume atspausdint j ‘ 
nimoj knygelėj. Nors 
linga gauti visas rez
jas, mums svarbu yra ^nepripažinti, kad tamsta tiesą 
angliškus tekstus, nes "bričkas pats sau bus padaręs 
gėlė išeis anglų kalba. kha! Tačiau kodėl gi nu

Institutas labai " ^jai nutylėti, kaip kad ir 
gauti rezoliucijas ne i .
šio krašto lietuvių orį ^tamstai kažkokį---------- ,
ei jų, bet ir iš Kanados įįjau būtinai reikia rapor 
džiosios Britanijos ir 
Amerikos. i

Rezoliucijų nuorašui 
šome siųsti:
Lithuanian Cultural į 

Institute, 
So. Kenwood Av

Chicago, Ulin įstoti į kovą su tokiu sinų 

SKUBA STIPRIN1 į^arį galėtum pakeist

Parašė

(Tęsinys)

5 ūk prie pora dienų mano ki 

^raportuoti, kad tuo moment 
j^ebuvo? Dabar aš ištikimas I

man nesu’
O-J-U MULU1CU lemia lapui' 

bausmę aš noriai pasii

.'■‘tuosiu. Kadangi viskas gerai 
gali suardyti visą tamsto

5° klasta. Gi tamsta esi nuoš 
tai aš pats geriausiai žinai 

dvikovoje kautis. Kaip gi si
6017

sąauaų gaietum paKeist
 5 Taip, prieteliai tarp savęs 1

Naciams šeiminink tada
, .... .... oponentą skaitai tikru nep

Pabaltijy vokiečių Pf ’W drožti. Kitaip dvikova 
imnnnrt oimKn no oi -n o ii r
padėtimi savo biznius <sitosuBk
tijo valstybėse išplėšt ats

Rnnf-c’nhn Zpirnnrr i Y uuj

įmonės skuba pasinau
s

-paap HZ dlKdKlUIIlėĮ, 

kai štai Andrius kažką ai
Vokietųos prekybos ^ bet mudu da 

_ . ■ WtL Bazicko rolė dar i
r<*v . Ms, sakei, kad ir jis pats 

R-yg°Je neseni Azijos išvogime. Vadinasi, 
llran onarafn , • i

i,, i uauaj u nvoul
s įr “apvilti.

ųTj " atrėžė Viktoras. — 1 
Ik dar nelaisvėj tebetupi.

iš „Deutsche Zeitung i 
land” matyti, vis d

monės įmonių atidaro 
vo skyrius. Taip, pav
SkyliUS „ Bivguiic. vaumasi,

darė radijo aparatų t ‘akų pasieny. Lauks ir nesul 
vė „Telefunken” ir ■ f*'--— 
gamybos bendrovė
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I
Kai jauni vy^E 
•o stovyklas 
•iams eiti į 
Bonus. Taslai^l 
Xuo Ramiojo y" 
Atlanto, visose J 
se ir bankuose n 
bonai jūsų lad 
bonų kiek galėto 
kad jūsų pinigį, 
giai investuoja^ 
yra ir mūsų valį 
darni bonų, jį 
Ameriką iii,i 
resne valstybe

Jei šiuo taųi 
nusipirkti boį 
bent pradžią-į 
pymo ženklelį 
kiek gali daugį 
įdėti į šiuos lė
lius, kurių veri? 
tris ir vieną trį 
čio per dešimtį 
tarpu, jei jums 
gų, juos galėsite 
kada pareikalaą

it ne ak- 
iešu.
•aidymo 
ed Fly- 
:as 1926 
<ūnams, 
d balan- 
eroizmu 
dksmais 
.i vienas 
as kari
kui, an- 

duoda-
i (Oak 
koracija 
žymėju- 
aus kas
ia kitus 
dalių už 
laipsnio 
ai įsakė 
e Amer- 
2 Medai, 
ation of 
’ Army

Sv/

ffl

PAGARBA

Jei jūsų mifr 
pardavimo lieti?

'ouncil

VISOMS U 
ORGANE!

KŪS

-LiiiDvn 1 irio
I /Cz 1/ | I z I /

/■dmamL l<.ciy cinTrci zvlvcilhz gg
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

M. Pečkauskaitė

MOTINA
AUKLĖTOJA

(Tęsinys)
Kai tik kurioje tautoje 
a nykti pagarbos jausmas,tas ar skyrius t a nyKL1 PašarDOS Jausmas, 

nėr ta komi* >Jau drauge ima irti ir d°-per tą komitetą 
Jei nėra tokioj: 
te pašte ar h 
gauti. New Yorį 
lietuviai, nusi{fe ’ 
neškite savo ^ŪSTl lai.kai kaiP tik yra 
vardą, eilinį bot 
rial numberįj
nūs mokėjote I" tikėjimas, eina silpnyn 
registruos, Utį eminimas prieš Dievą ir 
nų išpirko irkluge su tuo’ kasdien eina 
Amerikai pages
Lithuanian • As
mittee for Ddi . ...
New York Stati *aiP retai Jau besutiksi 
Ave. Brooklyn, ku’ k?rie meil.ingai Pasi-

ir visuomenės tvarka, ir 
'bštumas, žodžiu sakant, 
a, kas vadinama yra kul- 
•a.

ria nelaiminga pagarbos 
omo gadyne. Eina silp-

eminimas prieš Dievą ir

sn myn žmonių širdyse šven- 
ir kilnus pagarbos jaus-

Lietuvių Kč 
tūtas sumanėt 
vaizduoti lietu? nuo 
cijų ir mitingi kas jau

oda tėvų valiai, kurie žiū- 
į tėvus, kaip į daugiau 
tyrusius ir išmintinges- 
is už save vadovus ir rū- 
lasi jais 
o!

lig jų amžiaus
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BARBORA DARLYS DAINAVO

K. Zupka
TĖVIŠKĖ SKAIDRI I

Siaučia karas—juodos pūgos, 
kraujas pasilies.

Vėl žydėsi jam, nuslūgus, 
mylima šalie!

Nebebus linksmų sodybų, 
plotai dirvonuos, 

bet lig vakaro vėlybo 
paukščiai tau dainuos.

Apsižvelgsi, pasiklaus! 
lauko vidury

ir pajusi—tu brangiausia, 
tėviške skaidri.

nuo to
Albertas

o uzmeg- 
aniškąja, 
ne Euro- 
ryšį nu- 
i, esą, vi
nį. Būsi- 
rkai, ku- 
dien pfa- 
ausysiąs, 
)tas.

žemės paūgėjęs 
rodo tėvams sa- 

ynn^uljžulumą , jau plėšia jiems 
is už kiekvieną pamokymo 
iį‘, jau visur vykdo savo 
lią, savo menką „aš” skai- 
lamas aukščiau už viską, 
paaugęs ir išviliojęs iš tė

višką, varo laukan iš jų 
čių namų. z
Taip pat daroma ir su vi

tGIJĄ
i pripa- 
is slavų 
lenkams 
pripažįs- 

lonialinių 
,kraštuti- 
iriniais ir 
ais”. Tuo 

tautos” 
ilegijuotą 
usomumą 
iiausiai e- 
ti kaipo

lais.
Tuo tikslųjį 

vienoje knygd? 
tuvių organic 
žiavimų prote 
dėl Klaipėdos? 
dėl bolševiką:
Pacuos^ Lieto; įs kifaįs gerbtinais asme- 
knygelėjebūtip nįs žinoma, jei jau vaikas 
cijos nuo 1939 e 
dd. ir ryškiai 
lietuvių politiiį 
pareikštą per 
trejus metus.

Kadangi h 
jauna įstaiga: 
laikraščių koi; 
dangi kai ta 
jų ir draugija 
pateko spaud: 
gerb. Orgata 
raštininkų-ių

T!
i privalą 
utos toms 
ęuoti j grę 

Laikraš- 
; vedi ją su 
i istorijos

KYBĄ
os komi- 
,'iuo drau
sti nami- 
dai varto- 
vimas tu- 
ines orga- 
duoda pa- 
ikščio nu- 
pasakyta, 

norint ap- 
į ir civili-

t$
S

i

nebegerbia tėvų, tai kaip 
gerbs ką kitą?

Tik pasiklausykime mūsų 
jaunimo kalbų. Kaip jie pei
kia ir šmeižia visus ir viską: 
ir savo vyskupą, ir savo kle
boną, viršininkus, ir geriau
sius, daugiausia nusipelnu- 
sius žmones. Jie tariasi vis
ką geriau išmaną ir žiną. 
Nieko jiems nebėra kilnu nei 
šventa.

Bet negalima nutylėti, kad 
labai kalti čia yra ir patys 
tėvai. Jei norite, kad vaikai 
jus gerbtų, jei norite išugdy
ti jų širdyje tą taip reikalin
gą pagarbos jausmą, tai pir
miausia patys gerbkite, kas 
gerbtina.

Gerbkite savo tėvus, ne- 
šmeižkite ir nepeikite patys 
gerbtinų asmenų, nekrati- 
nėkite kunigų sąžinės, nesi
juokite iš senių. Nespręskite 
savo menku protu tikybos 
klausimus, nepeikite kunigų 
pamokslų, nelaužykite ir ne
niekinkite Bažnyčios įsaky
mų: kai liepiama pasnikauti 
— nevalgykite mėsos ir p. n.

Jei to nedarote, kaip ga
lite norėti, kad jūsų vaikuose 
augtų pagarba? Juk vaikai 
visa tai mato ir girdi ir visa 
tai sunkias į jų sielą ir, kaip 
nuodai, užkrečia ją visą.

Vaikuose tuomet kyla min
tis, kad nė bute nėra nieko 
aukštesnio už mus, kam rei
kia nusilenkti, pasiduoti, ko

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Vos tik prie pora dienų mano kuopos

nrisiuqti Insfc ^as visas mano abejones išblaškė. Kaip gi aš jam U , Ipinn 1 ”1 4-lm/4 fiirN momnnfii inc
visų tokių rs- - ... . . . .- _ _ •. _ — . ...
galėtume atsę
nimoj knygelė)
linga gauti ip
jas, mumstaį, pcitQill£XV111ICi _ 11U, liCX. __------ --- —
angliškus teb lyką atskleidei? Galėjai nutylėti, kaip kad ir Gal- 
gelė išeis augi? ii nutylėjai.

Institutas 1
gauti rezoliiifli
šio krašto M

ėjau savo klastą raportuoti, kad tuo momentu jos 
ino širdyje jau nebebuvo? Dabar aš ištikimas Lietu- 
s karys.
— Hm... Negaliu nepripažinti, kad tamsta tiesą kal- 
Bet tada ponas Bezickas pats sau bus padaręs meš- 

s patarnavimą — ha, ha! Tačiau kodėl gi man tą

— Aš išsyk pajutau tamstai kažkokį man nesupran- 
ną pasitikėjimą. Jeigu jau būtinai reikia raportuoti, 
raportuokite. Bet kokią bausmę aš noriai pasiimsiu.

cijn bet ir 81 Andrius nusišypsojo.
,v. . R'ijr — Ne, as neraportuosiu. Kadangi viskas gerai išėjo, 

UlZlUblUS D i fnčAinc’ Mumolnmoc crali ei 1 q vrK/t i vien fametne cr\z- 

Amerikos. L Z ‘ ‘ ' ‘
Rezoliucijų1 rūkas, o kad narsus, tai aš pats geriausiai žinau. Be- 

šome siųsti:
. sisprendei?

Litnuaman^ __ Kaip gi galėčiau stoti į kovą su tokiu simpatin-

6017 So. Keof
Chics!

i tuščias formalumas gali suardyti visą tamstos gy
nimą. Čia Bezicko klasta. Gi tamsta esi nuoširdus

norėjai su manim dvikovoje kautis. Kaip gi su tuo

savo geradariu?
— Na, simpatingą geradarį galėtum pakeist kitu 
įžiu — prietelium. Taip, prieteliai tarp savęs neko- 

-- ja. Aš suprantu, kad dvikovoj galima tik tada rim- 
SKUBA Sf kautis, kada savo oponentą skaitai tikru nepriete- 

m ir gali jam iš širdies drožti. Kitaip dvikova netu- 
prasmės.
Viktoras pilnai su tuo sutiko. "Pasikalbėjimas buvo 
*£tas’ ir Viktoras, atsiprašęs už atkaklumą, atsisvei- 

’ i 10. Jau buvo beeinąs, kai štai Andrius kažką atsimi- 
ir pašaukė jį atgal.
— Atsiprašau, ponas Tautgėla, bet mudu dar pa- 
ršova vieną dalyką aptarti. Bazicko rolė dar nelik- 
uota. Juk, man rodos, sakei, kad ir jis pats žada 
yvauti panelės Eugenijos išvogime. Vadinasi, lauks 
savo palydovais lenkų pasieny. Lauks ir nesulauks,

Naciams 
Pabaltijy, vdį 
įmonės sL . 
padėtimi savo^ 
tijo valstybė 
iš „Deutsche^ 
land” matyti' 
Vokietijos F 
monės įmonių*
vn skyrius nagelis. Reikia ir jo ncužvilti. VU snynua. •_  rporr11 eQli lo,,v;a _
skyrius RyF , - ~ • -..........................
darė radijo^ , - - ~ •
vė „Telefui^ 
gamybos $

■— Tegu sau laukia, — atrėžė Viktoras. — Paga- 
U’ <aip sakėte, jis dar nelaisvėj tebetupi.
— Po to, ką nuo tamstos išgirdau, aš nemanyčiau.

Jis

Praeitą pavasarį mūsų į- 
žymioji dainininkė Barbora 
Darlys dainavo Mpntreale, 
Kanados Lietuvių Tarybos 
suruoštame koncerte.

Štai kaip praeitą pavasarį 
buvo Tyrų Dukteries apra
šytas jos dainavimas Vytau
to salėje:

„Pranešama, kad ateina 
valandėlė, kurios lūkesčio ir 
ilgesių uždanga prasiskleis, 
ir įneš baltosios rankos die- 
vinius tautos kielikus, iš ku
rių atsigers kiekviena ištroš
kusi lietuvio siela viešnios 
artistės dainų vaišėse.

„Ploja, ūžia žmonių ban
gos, stiepiasi ir sėda. Nerim
sta ir kaupiasi.

reikia klausyti nesiprieši
nant. Jie tuomet ima manyti, 
kad kiekvienas gali savo pro
tu viską išgalvoti ir supras
ti, kad kiekvienas pats sau 
yra didžiausias viešpats ir 
ponas. Ir žinoma, tuojau tas 
savo mintis jie pradeda vers
ti darbais, liaudamies klausė 
ir gerbę tėvus. Tad pirmiau
sias ir svarbiausias dalykas 
yra čia pavyzdys.

Be to, labai svarbu yra 
pratinti vaikus iš mažens 
mandagiai elgtis su tėvais ir 
vyresniaisiais žmonėmis. 
Kad įžūliai nesiginčytų su tė
vais, kad nešvilpautų ir ne
keltų didelio triukšmo, tė
vams esant ten pat kamba
ryje, kad nedaužytų durų. 
Žinoma, vaikai turi pasisiau- 
sti ir pasilinksminti, bet te
gu jie tai daro tokiu laiku ir 
tokioje vietoje, kad vyresnie
siems netrukdytų. Visuomet 
reikalaukite, kad suaugusių 
žmonių akivaizdoje jie šiek 
tiek valdytus.

(Bus daugiau)

„Sunkiai, nerangiai prasi
skleidžia uždanga, ir kaip 
dangaus Serafinas graži ir 
majestotiškai didinga, artis
tiniais žingsniais ir gestais, 
artėja mūsų dainos saulė, 
mieloji, garsioji daiinininkė.

„Ji susikaupia. Publika į- 
temptai suakmenėja. Ir kai 
melsvų safyrų agys nulinko 
pijaninui kai suūžė klavišų 
griausmas, tada suvirpėjo, 
atsivožė, tarytum, karmino 
rožių lapai gražutės lūpos, ir 
suskambėjo palaiminta lietu
viška daina.

„Plaukia švelnus, vibruo
jantis, auksiniai skambus 
Barboros Darlys balsas salė
je, kurs stačiai sminga į šir
dį ir, pasigavęs kiekvieną 
sielą, pririša prie savęs. Ta
rytum magija užburia visą 
salę, tyla nugula žmonių ban 
go j tik siūbuoja gražiausi dai 
nos motyvai, kaip įsibėgėju
sios jūroj bangos, o žmonių 
sukauptais veidais mainosi 
šypsniai su ašaromis.

„Kokia puiki jos dainos 
garsų vibracija. Kokia švel
ni ir aiški dikcija — tarena. 
Ji dainuoja ne kolatoriniu, 
nė lyriniu sopranu, bet švel
niuoju dramatiniu tembro. 
Ir jauti, kad jai pirmiau žo
džiai, o jau tik paskui gaida, 
nes skverbte skverbiasi į šir
dį jos perduodamas jausmas.

„Žmonės neatsigėri artis
tės balso skambumu ir gra
žumu. Dainai pasibaigus ū- 
žia jūra aplodismentų, prašo 
kartoti. Pakartojus ir vėl tas 
pats — visa Vytauto salė pa
virto į plojančią simfoniją, 
nerimsta ovacijos, šaukia vėl 
į sceną, neša gėles.”

Šį pavasarį, balandžio
d., sekmadienį, 4:30 vai. po
piet, turės progos ir Brook-

Minčių Žiupsnelis
Yra liežuvninkų, kurie mu

sės negalėtų nužudyti, ta
čiau artimus pamažu užmu
ša, vogdami gerą jiems var
dą ir darydami iš mažiausio 
jų nusikaltimo dideliausią is
toriją. Forsteris.

Mes nesugebame pilnai o 
rientuotis tada kai esame dar 
jauni ir jau pasenę

PaskoF.s.

Savo džiaugsme aš nesi
klausiu: kodėl; kai aš liū
džiu, tada nėra abejonės, ko
dėl taip yra. Diana.

Suskaldytus praprastus 
akmenis dar galima sucemen 
tuoti, bet suskaldytas brang
akmenis — toks palieka ant 
visados.
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lyno, New Yorko, New Jer
sey lietuviai išgirsti Barbo
rą Darlys dainuojant „Ame
rikos” Pavasario Koncerte. 
Ji dainuos solo, dainuos kvar 
tete su dainininke Marijona 
Kižyte, Allen Werner, tenoru 
ir Ludlow White, baritonu.

Tuo „Amerikos” Pavasar
io programa dar nesibaigs. 
Išgirsime smuikuojant Mar
garitą Digrytę, Angelų Kara 
lienės parapijos mišrų ir vy
rų chorus, muz. Prano Dul
kės vadovybėje. Girdėsime 
pianistą Justą Jankų.

Nepamirškime! Balandžio 
26 d. būkime visos Transfigu 
ration salėje, Marcy Ave. ir 
Hooper St., Brooklyn, N. Y. 
Kitos tokios puikios progos 
nebus.

„Tegul skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias!”

Bičiulė.

kvortos
ir visa

lengvos

mėsos galima duoti 
2 iki 4 kartų.
Kasdien vienas kiauši- 
suaugusiam ir vaikui 

3 metų (mažesniems

Šiuo karo metu ypatingai 
susidomėta maistu, kurį var
toja šios šalies gyventojai. 
Nuo tinkamo ir sveiko mais
to priklauso žmogaus orga
nizmo stiprumas, didėja at
sparumas ligoms, ir epidemi
jos netaip greit suranda pli
timo kelius.

Šalies saugumui tas yra 
begalo svarbu. Visos šeimi
ninkės raginamos tuo reika
lu domėtis, atydžiau priimti 
įvairius patarimus, jų kiek 
galima laikytis.

Maždaug kiek reikia suvar 
toti, ir kokių maisto patieka
lų, matome iš sekančio sąra
šo:

1. Kasdien pusė 
pieno suaugusiam 
kvorta vaikui.

2. Kasdien kartą
mėsos suaugusiam ir vaikui, 
turinčiąm jau 8 metus (iš
skyrus penktadienius ir ki
tas pasninko dienas!). Vai
kams 
nuo

3. 
nis 
virš
vaikams 4 kiaušiniai per sa
vaitę).

4. Kasdien kartą pamido- 
rų ir kitokių vaisių sulčių.

5. Kasdien kartą bulvių; 
du kartu daržovių; 4 ar 5 
kartus sausų vaisių ar riešu
tų.

6. Kartą kokios nors ko
šės (avižų ir tt.); šešios rie
kės duonos.

7. Gaminant valgius nesu
naikinti vitaminų! Tuo rei
kalu prisilaikyti šių taisyk
lių: i

Jei galima, daržoves ir vai
sius virti neluptus. Daržo
vėms ir vaisiams išvirti var
toti ko mažiausiai vandens; 
niekada nedėti sodos daržo
vėms. Kiek galima, geriau tu- 
šinti maistą, nei virinti. Jei 
galima, visada išvenki skau- 
radoje keptų patiekalų.

Keptų Bulvių Salota
2 šaukštai alyvos; 8 dide

lės bulvės; šaukštuko 
druskos; V4 šaukštuko pipi-

rų; 1 šaukštas cukraus; 1 
šaukštas kapotų salėrų; % 
puoduko citrinos sunkos; 1 
sukapotaas svogūnas; 2 su
kapoti rūginti agurkai; 1 puo 
dūkas tarkuoto sūrio.

Nuplautų ir nušluostytų 
bulvių odą ištrinki aliejumi. 
Iškepki karštame pečiuje. 
Kol karštos, perpjauki viršų 
ir išimki visą minkštimą, ku
rį sumaišiusi su alyva, salė- 
rais, druska, pipirais ir ki
tais virš paminėtais priesko
niais, sudėki atgal į bulvės 
žievę."

Šias bulves galima atšildy
ti, tinkamos valgyti ir šaltos. 
Jos geriausiai tinka duoti į 
stalą su keptomis ar virto
mis dešrelėmis.

Alyvos vietoj galima var
toti sviestas ar kiti mėgia
mi riebalai.

OBUOLIŲ KEPSNYS

5 šaukštai tirpyto sviesto; 
puodukai duonos trupinių; 
smulkiai supiaustyti obuo

liai; vienos citrinos ir vienos 
apelsinos tarkuota žievė; 2 
apelsinų sunka (maždaug V2 
puoduko) ; 1-3 puoduko cuk
raus.

Kepamoj lėkštėj sudėti ei
lėmis: duonos trupiniai mai
šyti su sviestu, obuoliai ir 
vėl duonos trupiniai. Kiek
vieną eilę reikia apibarsty
ti cukrumi, tarkuota žieve, 
užpilti apelsinų sunka. Kep
ti pečiuje visą valandą. Pra
džioje kepti uždarytame'"m- 
de.

2
5

Padarč
Jonas: — Ar tu savo žmo

ną jau privertei šeimos rei
kalus ekonomiškai tvarkytis?

Petras: — Taip.
Jonas: —Kokios išdavos?
Petras: — Aš jau neberū-

Dabar kaip tik belaisviai keičiami. Jis padarys viską, 
kad būtų iškeistas. Kirsčiau lažybų, kad jis šiuo mo
mentu kur nors čia slapstosi ii’ nekantrauja, kada 
jam savo seserį atvesi.

Viktoras dantimis sugriežė.
— Aš jam kulką vietoj sesers nusiųsiu.
— Bet pirma to reikėtų kiek su juo pažaisti. Už jo 

niekšišką klastą nors apvylimu atsilyginti. Pakišti 
jam po nosim pageidaujamą daiktą ir — vėl atitrauk
ti. Tokie dalykai įskaudina. Kaip manai, tamsta?

— Vadinasi, duoti jam vilties, kad Eugenija jau čia 
ir — pakišti špygą?

— Ką nors panašaus. Bet čia turėtų dalyvauti tams
tos sesuo, ir tai sudaro pačią opiausią dalyko pusę. Aš 
gailiuosi, kad tai prisiminiau.

— O, Eugenija drąsi mergaitė. Ta pramoga ji bus 
tiesiog padilginta. Aš manau, kad ir jai kerštas bus 
saldus. Ir — žinot, kokia man mintis dabar atėjo? 
Užuot laukus kelias savaites pasimatyti, aš parašysiu 
jai laišką, kad tuč-tuojau čia atsilankytų. Tada triese 
galėsime paruošti tinkamiausią planą ponui Bezickui 
nosį nušluostyti.

— Kaip sau nori. Bet iš tiesų aš labai apgailestauju, 
kad tą mintį pakišau.

— Nieko, nieko. Viskas išeis ko puikiausiai. Iki pa
simatymo, pone majore!

Ir atidavęs karišką pagarbą, Viktoras, linksmai niū
niuodamas, nužingsniavo į savo stovyklą.

36.
Ponui Ksaverui Nesiseka.

Gavus nuo Viktoro laišką, Eugenija vos neapalpo 
iš džiaugsmo. Jis gyvas ir lietuvių kariuomenėj — ko
kie du malonūs siurprizai! Be to, kviečia ją atsilanky
ti į Pavilnijos barą, kur jis daboja Lietuvos sieną nuo 
lenkų pasikėsinimų. Čia tiesiog kažkoks stebuklas į- 
vyko. Viktoras, atkaklus lietuvių priešas, išbėgęs iš 
namų kovoti lenkų armijos eilėse, dabar daboja tė
vynės sieną nuo lenkų pasikėsinimo! Taip ir rašo: „Po 
smarkių ties Širvintais ir Giedraičiais kovų pakliuvau 
į lietuvių nelaisvę. Tas įvykis išgydė mane iš apjaki- 
mo. Pamačiau, kad ne lenkai o lietuviai man saviš
kiai”. Smulkmenų neaprašinėja, nes viską papasako
siąs, kai asmeniškai pasimatys. Ten esąs ir tas „simpa
tingas mūsų šeimos geradaris, kurs tave ir tėvelį iš
gelbėjo iš klastingų Bezicko rankų. Jo vardo neminė
siu, nes jį gerai žinai”. Tai Andrius! Eugenija net nu
stebo, kad ta maloni žinia ją tiek sujaudino.

Tuojau su laišku nubėgo pas tėvą. Tautgėla negreit 
viską suprato. Po kelis kartus Eugenijai aiškinant, jis 
tik akimis mirkčiojo. Nudžiugt tai tuojau nudžiugo, 
kad Viktoras gyvas, bet kad jis butų lietuvių armijoj,

tai jau negalėjo Tautgčlos galvoj sutilpti. Iš viso, pa
starųjų metų įvykiai tiek pakrikdė Tautgčlos galvose
ną, kad niekas jo nestebino. Bet Viktoro poelgis visas 
galimybes viršyja.

— Viktoras...’ įstojo... į lietuvių kariuomenę? Ar aš 
gerai tave girdžiu, dukrele?

— Taip, tėveli. Tai, žinoma, nė kiek nelaukta ii' la
bai nuostabu, bet nieko čia nenormalaus. Atrado sa
viškius, tai ir viskas.

— Atrado saviškius, sakai? Hm.... Saviškius — taip. 
Gal ir taip. Bet — Viktoras?!

Ar jam, Tautgėlai, lietuviai yra saviškiai — tas 
klausimas nuolatos svyravo vienon ir kiton pusėn, nie
kad pastoviai neišsispręsdamas. Lietuva kaip Lietu
va — kodėl ne? Tačiau kam skirtis nuo lenkų? Kam 
paneigti Jogailos idėją? Bet štai ant Jogailos pečių 
staiga pasirodydavo Bezicko galva. Tautgėla pasipur
tydavo, ir lietuvių progos'aukštyn pakildavo. Paskui 
stodavo prieš akis Vilnius. Didingas Gedimino miestas. 
Amžių tradicija sujungė jį su lietuvių - lenkų unija. 
Kam Vilnių draskyti, kam ardyti amžiais įgyvendintą 
tradiciją? Bet štai pasirodo Želigovskis. Na Želigovs
kis, tai Želigovskis. Jis Vilnių paėmė, tai paėmė. Pa
triotizmas jam tą žygį padiktavo. Bet ar vien patrio
tizmas? O kur klasta? Kur niekšiškas, amžiams ne
pamirštinas, nedovanotinas pasirašytos sutarties lau
žymas? Ir staiga Želigovskis, Pilsudskis ir Bezickas, vi
si trys susikibę, linksmai šoka krakoviaką... Tautgė
lai jau čia neužtekdavo nusispiauti. Jis užsimerkdavo 
ir pašėlusiai kratydavo galvą, visokiais būdais steng
damas tą baisią šmėklą iš vaizduotes pašalinti. Ir vėl 
lietuvių šansai aukštyn pašokdavo.

Taip Tautgėla diena iš dienos su tuo klausimu ka
mavosi. Vis dėlto lietuviška orientuotė vis daugiau vie
tos užimdavo jo galvosenoj, palaipsniui išstumdama 
lenkiškąją. Bet su Viktoru tai jau visai kitas klausi
mas. Tas padauža vaikėzas nenorėjo mokytis ir tik 
ieškodavo progos su kuo susipešti. Išaugo į tikrą a- 
viantūristą. Kai tik užsibaigė didysis karas ir lenkų 
legijonai pradėjo į Lietuvą briautis, Viktoras išbėgo 
iš namų, niekam nė žodžio nepasakęs, tik paliko raš
telį, kad stoja į lenkų legijonus ir eina kovoti už Len
kiją. Tautgėla ne tai pyko, ne tai džiaugėsi. Pyko už 
tai, kad sūnus sauvališkai pasielgė, nė tėvo nuomonės 
neatsiklausė. Bet širdies gilumoj jis džiūgavo, kad Vi
ktoras savo laukinę energiją geram tikslui sunaudos. 
Kad kovoti dėl Lenkijos buvo geras tikslas, Tautgėla 
tuomet neabejojo. Tik slėpė tai nuo lietuvių ir net nuo 
lenkuojančių bajorėlių, nes pastaruoju laiku Tautgė
la pradėjo visais nepasitikėti. Kažkaip nujuto, kad len
kiški pošūkiai jau nebe madoj. Lietuvybei kilstant, su 
jais reikia atsargiai. Slėpėsi ir nuo savo dukters. Eu
geniją aiškiai pasuko lietuvių pusėn, ir Viktoro žygis

jai buvo daugiau negu neskanus. Apie Viktorą nė žo
džio su tėvu nekalbėjo. Abu mintimis susitarė apie jį 
neprisiminti, nes ta tema nemalonių ginčų galėjo su
kelti. Viktoras dingo, ir tiek. Tarsi vandeny nuskendo.

Dabar taip netikėtai gavę apie Viktorą žinią, tėvas 
ii’ duktė pajuto, kad sutartinis tylėjimas jau nutrauk
tas ir nore atsargiai bus galima apie jį pasikalbėti. 
Tarsi koks slogutis nuo širdies nuslinko. Ypač džiūga
vo Eugenija. Brolis gyvas, tarnauja lietuviams ir, kaip 
iš laiško matyti, subrendo ir surimtėjo. Tautgėla taip 
pat džiaugėsi, kad sūnus jau į žmogų panašus. Bet 
jam atrodė nenormalu, kad tarnauja lietuvių kariuo
menėj. Užtektų jau to, kad nekovoja prieš lietuvius. 
Dabar jis net pasiryžęs prieš lenkus kariauti. To jau 
perdaug. Reikėtų jį kaip nors iš kariuomenės ištrauk
ti.

Taigi, kada Eugenija nedrąsiai, iš tolo užsiminė, ar 
tėvelis nebūtų priešingas, jei ji atlankytų seniai maty
tą brolį, tai Tautgėla neva nenoromis prasitarė, kad 
nors tas išdykėlis verčiau bizūnu negu aplankymo už
sitarnauja, bet vis dėlto jis Tautgėla ir priseis jam 
anksčiau ar vėliau dovanoti. Tad jį aplankyti bus ga
lima, bet reikia griežtai jam įsakyti, kad būtinai grįžtų 
namo. „Aš jau pasenau, o kito įpėdinio nėra. Dvaro 
negalima taip palikti. Be to, Viktoras tik vienas vyriš
kis Tautgėlų pavardei palaikyti. Užteks jam trankytis. 
Pasidaužė, gavo į kailį ir gana. Užteks muštis ii’ vė- 
javaikiauti. Tegu grįžta namo”.

Eugenija nesitikėjo tokio skubaus leidimo Viktorą 
aplankyti. Linksma šypsena visko išklausius ir viską 
tėvui prižadėjus, ji labai jaudinosi dėl būsimos kelio
nės įspūdžių. Ji, žinoma, tik Viktorą nori aplankyti, 
daugiau nieko. Bet štai sučiupo save bemintyjant apie 
„vieną simpatingą mūsų šeimos geradarį...”

Ir linksmai niūniuodama, nustrakčiojo ruoštis į ke
lionę.

— Kas eina? Stok! šausiu!
Tamsoje lyg kas sukruto. Viktoras prisitaikė iš šau

tuvo.
— Nešauk, saviškis! — sušnabždėjo balsas.

Naktis tiek tamsi, kad žmogaus negalima matyti, 
bet Viktoras pažino balsą.

— Bezickas?
— Aš pats. Nešauk!
Viktorą paėmė smarki pagunda paspaust šautuvo 

gaiduką ir savo sąskaitas su šiuo niekšu užbaigti. At
sakomybės nebūtų. Bezickas perėjo sieną nakties me
tu, ir sargybinis turėjo pilną teisę šauti. Bet smalsu
mas nugalėjo keršto jausmą. Norėjo išgirsti, ką Be
zickas pasakys. Tačiau reikia prisilaikyti atsargumo.

— Iškelk rankas ir eik artyn! Ne — tai šausiu.
(Bus daugiau)
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ŽUVO KAPELIONASLIETUVOS ŽMONES PRIEŠ NACIUS
„Philadelphia Record” ba

landžio mėn. 9 dienos Nr. įdė
jo šį straipsnį apie Baltijos 
valstybes ir labai daug apie 
Lietuvą. Čia ištisai paduo
dame lietuviškai:

„Baltijos valstybės sukils- 
ta prieš nacius.

„Vokiečiai užregistravo 
šiek tiek neigiamo triumfo 
Baltijos valstybėse.

„Per devynius mėnesius 
vokiečiai pajuto šimtmečiais 
susidariusi priešingą nusis
tatymą ir Baltijos žmones 
padarė rusofiliais'(Laikr. pa
braukta)..

„Baltijos valstybės nepa
lankiai žiūrėjo į Rusijos vir
šenybę ir tais laikais, kai jos 
buvo Rusijos imperijos da
lis. Po karo, kai jos atgavo 
Nepriklausomybę ir kaimy
ninė Rusija karingai stengė
si paskleisti komunizmą jų 
šalyse, jos susidarė ypatin
gą baimę. Ryga buvo cent
ras priešsovietinėm žiniom, 
o korespondentai specializa
vosi pulti Maskvą. Visos trys 
valstybės — Latvija, Lietu
va ir Estija — buvo lygiai ir 
tikrai nepamainomai prie
šingos Rusijos atžvilgiu.

„Teisybė, kad ir Vokietija 
nebuvo populiari taip pat, 
nors šiose valstybėse vokie
čių kilmės asmenys turėjo 
žymias vietas. Jie buvo pa
likuonys teutonų kryžeivių, 
kurie buvo užplūdę šiaur-ry- 
tinę . Europą, pasirinkdami 
sau patinkančias vietas —

ir----------------jj
Į Tel. DEW. 5136

Į Jos. Kavalauskas !
LIETUVIS GRABORIUS

j Lalsnluotas Penna ir New Jersey Į 
valstijosei

Nuliūdimo valandoje prašau Į 
šauktis prie manęs

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

i Į

*—

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA |
■ Trečiadieni 7:00 p.m. šešt 8:00 p.m. j
! Direktorius !
■ ANTANAS DZŪKAS
■ 3619 East Thompson Street
Į Philadelphia, Pa.
Į Telefonuoklte: Regent 2937 I

§ Tel. REGent 8881

| Juozas Balinskas |
$ LAIDOTUVIŲ §
I DIREKTORIUS

3336 E. Topmson St., $
§ Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charl es J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dienu ar naktį.

i Tel. REgent 8434.

| RICHMOND GROCERY CO. |
| WHOLESALE GROCERS |

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

Dancigo uostą, Marienburgo 
tvirtoves — ir priversdami 
vietinius gyventojus dirbti 
užpuolėlių naudai. Tai pla
nas, kurį Hitleris vykdo mo
derniau ir platesniu mastu. 
Prasidėjus karui, Rusijai ei
nant į Baltijos valstybes, vo
kiečiai išsikraustė, ir ši prie
žastis nepasitenkinimų buvo 
pašalinta. Rusai pradėjo dir
bti, kad apvalytų Baltijos 
valstybes pagal savo nuomo
nę. Bet tas procesas nebuvo 
apskaičiuotas, kad būtų bu
vęs papuliarus tarp vietinių 
gyventojų.

„Tuo laiku Vokietija už
puolė Rusiją.

„Vėl nauji ponai Baltijos 
valstybėse.

„Baltijos valstybės greitai 
buvo vokiečių užvaldytos. 
Latviai, lietuviai ir estai tuoj 
suprato, ką reiškia tikroji 
priespauda.

„Jie galėjo mąstyti, kad ru 
sai buvo aštrūs valdovai. Jie 
suprato ir tai, kad, palyginus 
su naciais, rusai buvo vaikų 
nursės. • .

„Pirmas dalykas, kurį vo
kiečiai padarė greičiausiai, 
tai pastatė nacius valdinin
kus į Baltijos valstybes, kad 
jie eitų savo pareigas, kurias 
turėjo pirmiau prieš vokie
čiams išsikraustant, 1940 
metais. Bet jie neatsiuntė vo
kiečių į jų senus namus. Tur 
būt, jie bijojo, kad Baltijos 
vokiečiai nebūtų nustoję pa
lankumo trečiajam Reichui, 
kuriame pagyveno valandėlę 
naujose sąlygose. Gal bijojo, 
kad jie nepradėtų broliautis 
su savo senais kaimynais, 
žemesnės rasės. Gal būt, jie 
norėjo laikyti lengvas vietas 
savo partijos nariams. Ar 
pagaliau, gal būt, dėl to, ir 
tas yra tikrai panašiau, jie 
pripildė Baltijos valstybes 
šnipais, agentais ir provoka
toriais ir kitokiais pasitikė
tais parsidavėliais nacių tvar 
kai.

„Nauja garilų armija prie
šinasi naciams.

„Viso to ten yra tokios pa
sekmės, kad dabar Baltijos 
valstybėse veikia pilnai apsi
ginklavusių partizanų (gori
lų) armija, apie kurią neiš
leidžia žinių. To judėjimo 
centras yra Lietuvoje, tos 
armijos branduolį sudaro žy
mi dalis rusų karių, kurie pa
siliko už vokiečių kariuome
nės užnugario, pasislėpė ir 
dabar reorganizavosi. Jos 
skaičių padidino lietuvių bū
riai, kurie buvo susitarę su 
rusais bendrai veikti. Estų ir 
latvių rekrūtų esama ma
žiau, bet tas todėl, kad dau
guma gorilų veikia Lietuvos 
žemėje.

„Vokiečiams nesiseka nu
galėti tą judėjimą kariško
mis priemonėmis, o jie neno
ri siųsti ten didesnio skai
čiaus karių, kur siaučia šil
tinė, jau plačiai paplitusi ir 
vokiečių kariuomenėj. Vietoj 
to čia naudoja palitines prie
mones laimėti prieš lietuvius.

„Lietuviams po karo paža
dėta atstatyti didelė Lietuva. 
Smulkmenos nesakomos, ku
rios valstybės atiduos savo 
teritorijas Lietuvai. Dalys 
Lenkijos gal pažadėtos, nes 
Lietuva jau atgavo iš Lenki
jos ko norėjo, kai ji atgavo

Philadclphijos diecezijos 
kariuomenės kapelionas žu
vo laive, kaip praneša Ameri
kos laivynas. Tai kun. Jonas 
McGarrity. Jis suorganizavo 
katalikų Bowling lygą ir pir
ma dirbęs įvairiose vietose.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį bal. 19 d. 4 
vai., Šv. Jurgio parapijos sa
lėje bus susirinkimas, kuria
me bus pasirengta didžiu
liam „Amerikos” piknikui, 
kurs įvyks gegužės 31 dieną, 
p. Mikolaičio sode. Organiza
cijos jau išrinko atstovus. Į 
susirinkimą atvyks ir „Ame
rikos” atstovai. Gausiai da
lyvaukime!

BENO KONCERTAS

Visi į Beno koncertą, kaip 
per radiją kvietė kun. J. Ba
gdonas praeitą šeštadienį. 
Visus kvietė ir visi bus pa
tenkinti. Be beno koncerto, 
dar pasirodys ir dainininkės 
bei dainininkai ir vaidintojai. 
Visi smagiai praleis laiką. 
Koncertas bus šį sekmadienį, 
balandžio 19 d. d. 6 vai. pp., 
Muzikalinėj lietuvių salėj

STAIGA SUSIRGO

Prof. Senn sūnelis Robert 
Did. Ketverge susirgo apen
dicitu, greit buvo padaryta 
laiminga operacija ir berniu
kas sveiksta. Linkime greit 
pasveikti taip maloniam ber
niukui. Berniukas kartais at
silanko į lietuvių parengi
mus, įdomaujasi lietuvių vai
kų vaidinimais, labai gyvas, 
gerai mokosi ir moka visus 
sportinius žaidimus, nors 
dar tik 10 metų.

New Yorko nešvarūs teat
rai — burleskai mayoro La 
Guardia pageidavimu užda
ryti. Teisme La Guardia pa
smerkė tokių teatrų savi
ninkus ir reikalavo, kad teis
mo keliu jie būtų uždaryti 
ant visados.

sostinę Vilnių, po invazijos 
Lenkijon.

„Gal lietuviams taip pat 
pažadėta kas nors ir dviejų 
seserų valstybių sąskaiton, 
kad tik Hitleris galėtų pa
siekti savo tikslo, sukelti vie
ną prieš kitą, kad jos savo 
kova kovotų už jį.

„Bet vienu atžvilgiu Hitle
ris nukrypo nuo savo papras
tos politikos. Jo nepaprastas 
metodas yra atlyginti ki
tiems kraštams už sutikimą 
su jo norais ne tuo, ką jis jau 
turi, bet atimdamas tą atly
ginimą iš kitų. Bet jis paža
dėjo Lietuvai Klaipėdos uos
tą (Memel), kurs visą laiką 
buvo skelbiamas kaip Vokie
tijos dalis, nuo pat to laiko, 
kai jį buvo praradusi Versa
lio sutartimi, ir kurį buvo 
prieš karą atsiėmusi iš Lie
tuvos.

„Nežiūrint kokios įtakos 
padarė Lietuvai tie pažadėji
mai, bešališkas stebėtojas ga 
Ii spėti, kad Hitleris nemano 
pildyti savo pažadėjimų Lie
tuvai — nei vieno iš jų”.

Red. pastaba: Nėra jokios 
abejonės, kad Lietuvoje žmo
nės kovoja prieš nacius. Tik 
straipsnio autorius p. Root 
parašė ir kelis netikslumus.

Viena, rusai 1940—41 me
tais nebuvo „nursės”, bet 
žiaurūs okupantai. Antra, 
Hitleris nežada Lietuvai 
Klaipėdos, nei kito miesto; 
jo komisarai spaudžia ir čiul
pia Lietuvos žmones visomis 
savo jėgomis.

AMERIKA

Korespondentų Pranešimai
Bridgeport, Conn.
Gegužės 10 d. minėsime 

Motinų Dieną. Tikrai bus 
gražus vakaras pagerbti mo
tinėles. Bus suvaidinta labai 
graži juokinga komedija, ku
rios dar Bridgeporte nebuvo. 
Chorai išpildys gražų kon
certą. Kadangi pelnas para
pijos naudai, tai visi iš anks
to įsigykite bilietus iš choris
tų.

Pirmas sąrašas Bridgepor- 
to kolonijos ir šv. Jurgio pa
rapijos jaunuolių, tarnaujan
čių Amerikos karių eilėse:

S. Ribokas, J. Bernotas, E. 
Neverdauskas, T. Neverdau- 
skas, J. Neverdauskas, E. 
Kilkus, P. Stankaitis, J. Šum- 
skis, V. Cibulskis, E. Tuska, 
V. Šilinskas, J. Petruškevi
čius, V. Minalga, A. Skirka, 
J. Medelis, A. Žukauskas, L. 
Vitkauskas, A. Loris, T. Ka- 
nušauskas, V. Ramanauskas, 
V. Lukas, B. Petrušionis, V. 
Rimkūnas, P. Svirka, J. Na
vikas, E. Dzialud, A. Micius, 
P. Eičius, J. Vaičiulis. Tiek 
šį kartą teko užrašyti jau
nuolių, kurie čia jau yra ka
riuomenės eilėse, o kitus 
teks kiek vėliau paskelbti. 
Kadangi jau yra girdima, 
kad bus ir daugiau tuoj aus 
pašauktų į kariuomenę, tai 
būtų gerai, kad visi patektų 
į mūsų karių garbės sąrašą. 
Kurie tik žinosite karių pa
vardes, prašome tuojaus pra 
nešti.

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje
Pirmoji Komunija

Parapijos vaikučiams bus 
iškilmingai suteikta gegužės 
3 dieną, šiemet daugiau vai
kų bus prie Pirmos Komuni
jos, nes vieneris metus nebu
vo ruošiami prie Komunijos. 
Vaikučiai rūpestingai ruošia
si ir laukia taip brangios 
šventės. Keli vaikučiai ir iš 
„Pt. Breeze” sekcijos eis pir
mos išpažinties, o kitais me
tais pirmos Komunijos. Mat, 
jie toli gyvena ir nelanko pa
rapijos mokyklos, todėl reli
ginė popietinė klasė juos pa
ruošia vietoj.

Nauji Tikybos Mokytojai, 
pagal Bažnyčios mintį, kate- 
ketai pasaulininkai čia tas 
pareigas sėkmingai vykdo— 
p. Valavičiūtė ir ponia Vala- 
vičienė, Point Breeze. Jos su
renka vaikučius ir moko ti
kėjimo tiesų bei ruošia išpa
žinties ir Komunijos savo a- 
pylinkėj viešųjų mokyklų 
vaikučius. Kunigams pade
dant, tas darbas atliekamas 
gerai ir manome, kad ir to
liau tas gerai seksis.

Margučių paroda buvo su
rengta antrą Velykų dieną. 
Atnešta 30 įvairiausių mar
gučių. Už gražiausiai ir lie
tuviškiausiai numargintus 
duotos dovanos. Pirmą dova

BALANDŽIO 19 SVARBUS POSĖDIS
Balandžio 19 d., sekma

dienį, 4 vai. popiet, Šv. Jur
gio par. salėje, Richmonde, 
įvyks labai svarbus Philadel 
phijos ir apylinkės lietuvių 
draugijų atstovų susirinki
mas. Kvietimai draugijoms 
išsiuntinėti. Jei kurios ne
gavo, prašomos priimti šį 
pranešimą kaip malonų ir 
nuoširdų kvietimą dalyvauti.

Balandžio 19-tos susirinki
mo tikslas išrinkti veiklų 
komitetą, kurs suruoštų „A- 
merikos” Pikniką gegužės - 
May 31 d., Mikolaičio parke. 
Kiekviena draugija, kiekvie
nas „Amerikos” skaitytojas 
kviečiami talkon.

Jei kuri draugija iki ba
landžio 19 d. jau nebeturės 
susirinkimo ir dar nėra iš
rinkusi savo atstovų, malo

Bridgeportiečių keli auto
mobiliai rengiasi vykti į „A- 
merikos” Pavasarinį Koncer
tą Brooklyne, balandžio 26 d. 
Būtų labai gerai, kad mūsų 
būtų didelis būrys — nuvyk
tų pasiklausyti ir pasigrožė
ti gražia programa, linksmai 
laiką praleisti. Drauge pa- 
remsime šį mūsų katalikiš
kąjį lietuviškąjį laikraštį. 
(Maloniai laukiame viešnių 
ir svečių iš Brodgeporto! — 
Red.). O.

Bayonne, N. J.
Šv. Mykolo parapijoje Di

džiosios Savaitės pamaldos 
šiais metais ypatingai pasi
žymėjo savo puošnumu ir tūk 
stantinės minios lankymosi. 
Naujas repozitoriumas ir akį 
veriantis altorių spindėjimas 
pritraukė daugybę kitatau
čių, kurių ne vienas pastebė
jo, jog lietuviai gražiausiai 
pasirodė, ne tik Bayonnėje, 
bet ir apylinkėje. Velykos ir
gi pakilusioj nuotaikoj pra
bėgo. Parapijiečiai gausią 
kolektą sudėjo. Po pamaldų 
susirinko choras klebonijon 
pasveikinti kleboną.

Klebonas kun. M. Kemežis 
labai dėkingas Seselėms ir 
Sodalietėms už altorių papuo 
Šimą, ir sekančioms Sodalie
tėms už surinkimą aukų gė
lėms: M. Kvietkauskaitei, O. 
Mokevičiūtei, M. Grigaliūnas, 
A. Souders, Jean ir Helen 
Radzevičiūtėms.

Per šventes klebonui pa

ną laimėjo Simono Mažeikos 
numargintas margutis, antrą 
— J. Rimgailienės numargin
ti margučiai, trečią — Dry
žos, Ariškevičienės, Armo- 
nienės numarginti margučiai.

Jauna mirė Stanislava Če- 
snytė, sulaukusi vos 30 me
tų; palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse balandžio 13 d. Taip 
pat palaidota 18-kos mėne
sių Basanavičių dukrelė.

Švento Vardo draugijos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
8 vai. vakare.

Velykoms gausiai aukojo: 
Po $10.: Januškevičius, Če- 
kaitis. Po $5.: Barčius, Nor
kum, Grubliauskaitė, Lukas, 
Misiūnaitė, Tribulas, Budre- 
vičius, Vaicekauskas, Tut
kus, Vaicekonis, Gaidys, Pe- 
cikonis, A. Rimgaila, Valo- 
nis, T. Balilionis, J. Kazelis, 
Valintas, Krupsky, Fitzge
rald, Keim, Talacka, Bago- 
čius, S. Mažeika, J. Mockū- 
nas, Briedis, P. Mažeika, Ste
ponavičius, Lukošius, Stanis- 
lovaitis, Balčiūnas, Baltru- 
konis, Šapaila, Vilkišis, Rim- 
deika, Radzevičius, Valaitis, 
Agentas, Gudonis, Kernagis, 
St. Zaleckis, V. Rimgaila Bi- 
genis, Varževičienė, Taraš- 
ka, Šimaitienė, Miecek, Gur- 
gždis.

niai prašomos draugijų val
dybos pasirūpinti, kad jų dr- 
jai atstovautų bent trys as
mens.

Gausiai dalyvaukime ba
landžio 19 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet, šv. Jurgio para
pijos salėje. Po susirinkimo 
visi galėsime žygiuoti į pra
šmatnų Šv. Jurgio par. beno 
koncertą.

MĖGSTA „AMERIKĄ”

Camden, N J. lietuvių ne
daug gyvena, bet visi gražiai 
sugyvena, ypač jaunimas 
tarp savęs draugauja. Kleb. 
kun. Virbickas rūpinasi pa
laikyti lietuvius, gausiai iš
platino laikraštį „Ameriką” 
ir rengia lietuviškus paren
gimus. Tegyvuoja lietuviai 
camdeniečiai!

dėjo kun. A. Naudžiūnas, 
MIC, kuris geg. 10 d. lėktu
vu išvyksta į Argentiną pa
dėti ten besidarbuojantiems 
marijonams.

Šv. Mykolo parapijoje įvy
ksta daug krikštų. Kovo 28 
d. buvo pakrikštyta Jozefina 
Kushnider, duktė Alfonso ir 
Albinos Kryžanauskaitės.

Kovo 29 d. pakrikštyta Ar- 
leneMarijona Demitus, duktė 
Prano ir Marijonos Algeria.

Bal. 5 d. pakrikštyti Law
rence Barisonek, sūnus Vla
do ir Irenos Lupauski, taip
gi ir Jurgis Augustas Sala
way, sūnus Jurgio ir Marijo
nos Masalskytės.

Balandžio 12 d. pakrikšty
tos dvynukės Joana ir Jean, 
dukterys Juozo ir Julės Že
maitytės.

Parapijos bazaras įvyks 
bal. 23, 24, 25 ir 26 dd. Visi 
parapijiečiai tiktai bruzda, 
kad geriausiai pasisektų.

Misijos prasidės geg. 3 d. 
Nuo geg. 3 iki 10 d., lietuviš
kai skelbs tėvas Alfonsas, 
pasijonistas, o nuo geg. 10 i- 
ki 17 d., angliškai skelbs tė
vas Geraldas, irgi pasijonis
tas.

40 vai. atlaidai prasidės 
tuojaus po Misijų ir tęsis nuo 
geg. 17 iki 20 d.

Kas trečiadienį per visus 
metus vyksta nuolatinė nove 
na prie Stebuklingo Medali- 
kėlio Švč. Panelės Marijos. 
Pamaldos lietuviškai 7:30, o 
angliškai 8:15 va.

Vyčių kuopos šokiai įvyks 
balandžio 18 d. parapijos sa
lėje. Gros geras orkestras. 
Uniformuoti kariai dykai į- 
leidžiami.

„Svečias”.

Elizabeth, N. J.
Remia R. Kryžių

Balandžio 25 d. „Laisvės” 
salėje įvyks draugijų pramo
ga Amerikos Raudonajam 
Kryžiui paremti. Rengimo 
darbe dalyvauja kelių drau
gijų atstovai. Kalbėtojais pa
kviesti Raudonojo Kryžiaus 
atstovas, kun. J. Simonaitis, 
Teisėjas McGuire ir mayoras 
Kirk.

Montreal, Canada
Misijos

Šv. Kazimiero lietuvių pa- 
rap. bažnyčioje nuo kovo 29 
iki Velykų kun. Juvenalis 
Liauba, pranciškonas, vedė 
misijas, šis jaunas misijonie- 
rius sakė labai gražius pa
mokslus. Kasdien bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Jo pamo
kslai pasiekė visų klausyto
jų širdis, skelbdami Dievo 
gerumą, artimo meilės rei
kalą. Jo pamokslų klausėsi 
žmonės, kurie jau ir seniai 
belankė bažnyčią. Visus jis 
sužavėjo. A. M.

Ruošia Vakarienę
Kanados Lietuvių Tarybos 

moterų sekcija, kuri savo ti
kslu turi gailestinguosius 
darbus, balandžio 26 d lietu
vių par. salėje ruošia vaka
rienę su įvairiais pamargini- 
mais. Vakarienė, atrodo, bus 
puiki. Visas vakarienės pel
nas skiriamas Raudonajam 
Kryžiui, kurio atstovas da
lyvaus vakarienėje.

Moterų sekcija kviečia vi
sus dalyvauti ir paremti taip 
gražų darbą.

Sekcijos Nare.

Nėra tokio darbo, nėr to
kios vietos, nėra tokios die
nos, kur nėra progos padary
ti tėvynei bent ką naudingą. 
Visur, visada ir visuo kuo 
darbas galima taip padary
ti, kad jis stiprins mūsų tė
vynės jėgas. VI. Putvys.

Bevertis ir betikslis gyve
nimas tai tik ankstyboji mir
tis. Goethe.

Balandžio-April 17, 19-

LICENSES
NOTICE is hereby given that License 
RL 1086 lias been issued to the undera 
Section 107 of the Alcoholic Beverage- 
trol Law nt 62 Vanderbilt Ave., Borouj 
Brooklyn, County of Kings, to be cons 
on the premises.

PETER SCUDERO 
Pete's Bar & Grill

62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that License 
to sell beer, wine and liquor at ret-.il į 
Section 107 of the Alcoholic Beverage* 
trol Law at 3224 Church Ave., Borouf 
Brooklyn, County of Kings, to be coni 
on the premises.

MATTHEW MURPHY 1 
3224 Church Ave., Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that License 
RL 3365 has been issued to the under! 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage' 
trol Law at 627 Central Ave., I-ororq 
Brooklyn. County of Kings, to be com 
on the premises.
MICHAEL HEBERLING & WILLIAM! 
627 Central Ave., Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that License 
RL 4771 has been issued to the unden 
to sell beer, wine and liquor at retail ! 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 64 Meserole Ave., Boron] 
Brooklyn, County of Kings, to be coni 
on the premises.

FLORENCE BRODERICK 
64 Meserole Ave., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that Licens 
RW 286 has been issued to the under 
to sell beer and wine at retail undei 
tion 107 of the Alcoholic Beverage C 
Law at 166 Columbia Street, Borom 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, :

NOTICE is hereby given that License! 
RW 230 has been issued to the undersj 
to sell beer and wine at retail under! 
tion J 07 of the Alcoholic Beverage Co 
Law at .140 Frost Street, BorougJ 
Brooklyn, County of Kings, to be conB 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO 
140 Frost St., Brooklyn, N

s ŽINIC
orkestras iš Great 

W Pelnas pusiau su p
k — Rožančiaus dri 

tarė per Sekmines
hjjkto°

ho L.K- 
balninis 
kito ir 
L Vincas 
Lniii ss- 
Ls !• ?•

kiaušinienės vakarii 
lės pranciškietės 
gražią par. mokinii 
mą. Bilietai po 75c 
parapijai.

— Geg. 2 d. susi 
nas Bieliackas su 
Ribokaite.

— Bal. 11 d. pal
Geraldo ir Katarir

Unties 
k
Išlieka, iš 

• ^aiškėjo, 
L fondui 
poklyno 
Įįo ir Šv. 
Į ^utinės 
[įlAprei- 
L sekanti 
U.Fede-

inų sūnus Gerald; 
tas; bal. 12 d. pi 
Walterio ir Ednos 
nių duktė Patricij 
reta.

— Sunkiai serg 
Martišiūnas, p. V. 
jienės tėvelis.

— Kai kurie vyr; 
ti kariuomenėn, dė 
trūkumų sugrįžo.

NOTICE is hereby given that License! 
RW 227 has been issued to the undera 
to sell beer and wine at retail under! 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Co 
Law at 321 Columbia Street, Borougl 
Brooklyn, County of Kings, to be cons’ 
on the premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

321 Columbia St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License- 
RW 318 has been issued to the undersj 
to sell beer and wine at retail under’ 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Ce 
Law at 146 Greenpoint Ave., Borougl 
Brooklyn, County of Kings, to be consi 
on the premises.

VINCENZA MAGANELLI 
Greenpoint Pizzeria

146 Greenpoint Ave., Brooklyn, Ji

k veikime 
Lpai ats- 
hsP.Ma 
: Laučka. 
L L. R. 
L reika
lą atsovą, 
pozas B. 
l-IP.

— Lietuviai, p 
Taupymo Bonus 
ings Bonds) praši 
gistruoti bonų nui 
bonijoje. Numeri; 
duoti Lietuvių 
Brooklyne.

Angelu Kar 
Parapi

Šv. Vardo drai
susirinkime tarta

NOTICE is hereby given that License į 
RW 255 has been issued to the undersin 
to sell beer and wine at retail under 1 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con 
Law at 4811 Avenue N, BorougM 
Brooklyn, County of Kings, to be consuj 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
A. P. Bar & Grill

4811 Avenue N, X Brooklyn, N.'

NOTICE is hereby given that License # 
RW 316 has been issued to the undersigi 
to sell beer and wine at retail under S 
lion 107 of the Alcoholic Beverage Coi V J 
Law at 691 Flatbush Ave., Borough LI III OS 
Brooklyn, County of Kings, to be consi 
on the premises.

SALVATORE MILANO
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N H kuopa 
Ą šį sek

to the undersii. IQ J _ 
.. ___ . .. ___ ____  nt retail under -8"i po
tion 107 of the Alcoholic Beverage Coi ;-L n,,,, 
Law n2__l.r»4 Ayc-|'J2 Ų^B^ąjjgh of Br<xjį|- A DUO ... x

ta geras mišių metu.

NOTICE is hereby given that License ’ 
L 416 has been issued t 
to sell, wine and liquor at

sarta su- 
k Forest 
kr.Isvažia-
Ida: Vin 
pStučienė, 

p.Serben-

pytas ir

simą draugijos b 
gūžės 15 d., taip ] 
lyvavimą Šv. Va 
Brooklyne demo 
gegužės 3 dier 
Field. Nutarta < 
kviesti visus par; 
prie dalyvavimo 
prisidėti.

Ateinantį seki 
rapijos Sodalietė 
rai prie šv. Kom

CoUiTfy of Kings, to be“ c<r 
premises.

PETER BRESSI
Avenue U Wine & Liquor Store ■

Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ' 
RL 1363 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( 
trol Law at 423—3 Avenue, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consu 
on the premises.

JOSEPH BON A VITA 
Bona Vita Tavern

423—3 Ave., Brooklyn, N. I
NOTICE is hereby given that License N 
RL 1127 has been issued to the undersigjl 
to sell beer, wine and liquor at retail un® 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cd 
trol Law at 6019 — 4th Avenue, Borough! 
Brooklyn, County of Kings, to be consun| 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

6019 — 4th Ave., Brooklyn,

|» šito, reikia gero overkoto ir 
pi geros medžiagos ir gero dai 
p, kur juos surasti?

pte Jono Šimėno dirbtuvėje 
r 6a lietuvis lietuviui gaminai 
h j gražiausia. Būsit patenkinti, 
hkjfair kils ateityje. Bet mūšį 
|šni gerą ir tikrai pigių drabi 
Įiaynam patarsit eiti.
Is* 25 metus. Ilga praktika, d: 
p leidžia daryti tai, ko negali 
Pteiai. Ateikit įsitikinti.

NOTICE is hereby given that License M 
RL 6880 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cc 
trol Law at 2318 Atlantic Ave., Borough: 
Brooklyn, County of Kings, to be consuni 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grilll

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License M 
RL 3799 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Co

• — Borouj
be co

trol Law at 137 Schenectady Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SALVATORE POLICANO
& JOSEPH POLICANO

Adm. of Estate of Vincenzo Polican
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5484 has been issued to the undersigndi 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consume! 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License Noi 
RL 1247 has been issued to the undersigned) 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St.. Borough ol 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No,j 
RL 1188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undeB 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 257 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume® 
on the premises.

CONNOL McCUNNINGHAM 
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1285 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 409 Kent Ave., & 18 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THERESA FEUERSTACK 
Ent More Lunch Room & Bar 

409 Kent Ave., and 
18 Broadway, Brooklyn, N.

Mūsų dirbtuvi 
Sales Room, 
parinkti ir pi 
bužiai — pag; 
kalą. Dabai 
specialus išp: 
ros kokybės s 
tų ir tapkotų 
dien, kol turi 
kti ir kainos i

Y.1 
I

NOTICE is hereby given that License No.? 
RL 5742 has been issued to the undersigned J 
to sell beer, wine and liquor at retail under! 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Ave., Borough or ] 
Brooklyn, County ol Kings, to be consumed^ 
on the premises.

LUDEIKOS
Hudson Ave.,

JONAS ŠDffib 
79 Fifth Ave., 
Union Square i 
NORINTIEJI 
traukinius ir i 
žiliojant išlipki 
tave; Indepeni 
Street-Van Al 
rios dirbtuvė i

ALEKSEJUS 
Brooklyn, N. Y.33

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2951 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 1071 
of the Alcoholic Beverage Control Law į 
at 432 Christopher Ave., Borough of Brook-j 
lyn, County of Kings, to be consumed on- 
the premises. MAX BEROZI 1
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. x.j

riais važiuokit

DIRBTUVE a 
sisiekt telefon

Skaityk ir Platink laikraštH 
„Ameriką.”



Balandžio-Ai

inas, 
ėktu-
I pa- 
jems

‘ įvy- 
zo 28 
;efina 
įso ir 
is.
a Ar- 
duktė
gena. 
Law-

i Vla- 
taip- 
Sala- 

arijo-

ikšty- 
Jean, 

ės Že-
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NOTICE is hereby | 
RL 1086 has been O Al 
Section 107 of the AUlM 
trol Law at 62 VanfeSM 

Brooklyn, County of KkZA 
on the premises. 1 

PETER sci. 
Pete's Bar

62 Vanderbilt Ave., *

NOTICE Is hereby 
to sell beer, wine aruj^t 

Section 107 of the A1S' 
trol Law at 3224 CW71 
Brooklyn, County of Kį.4'- 
on the premises.

MATTHEW ur- 
3224 Church Ave.,

NOTICE is hereby ghZ^- 
RL 3365 has been isS?? 
to sell beer, wine and bi' 
Section 107 ot the Ata?' 
trol Law at 627 Centnif 
Brooklyn, County of Kit
on the premises.
MICHAEL HEBERLKc, 
627 Central Ave,, ‘t

NOTICE is hereby gta?? 
. RL 4771 has been t

&cuon w’o’V^’iaHti pakviestas J. P. 
trol Law at 64 Mesetat lliq 
Brooklyn, County of fe'- 11S' 

on the premises.

ETOS ŽINIOS
Apreiškimo 

Parapija
iv. 135 kp. susirinkimo
andžio 12 d. Apreiški- 
irap. salėje įvyko L. R. 
A. 135 kp. bertaininis 
tikimas, kurį atidarė ir 

ii kuopos pirm. Vincas 
k Šiam susirinkimui se-

orkestras iš Great Necko. 
Pelnas pusiau su parapija.

— Rožančiaus draugija nu 
tarė per Sekmines suruošti 
kiaušinienės vakarienę. Sese
lės pranciškietės 
gražią par. 
mą. Bilietai 
parapijai.

— Geg. 2
nas Bieliackas 
Ribokaite.

— Bal. 11 d.

įvyks 
i. Visi 
ruzda, 
;ų.

Florence bro> Federacijos apskrities 
otes raportavo „Ame- 

rw 2*86"h^ teSTisS?^ ’ red. J. B. Laučka, iš 
to sell beer and wina ./ '■ v • • v -i — •

pranešimų paaiškėjo, 
Jetuvai Gelbėti fondui 

avos kvotą Brooklyno 
h įkėje Maspetho ir Šv. 

) parapijos primutinės

3 d. 
stuviš-
:onsas, 
j. 10 i- 
Ibs te
si j onis-

64 Meserole Ave., r

----------------  
NOTICE la hereby ghj7 
RW 286 has been faįįI? 
to sell beer and wire g J 
tion 107 ol the Atah* £ 
Law at 166 Columbia 
Brooklyn, County of Kim" 
on the premises.

— JOHN pn\" 
166 Columbia St, ™

NOTICE is hereby gimTa 
RW 230 has been 

VioT^f Spėjama, kad Aprei-
Law at 140 Frost 
Brooklyn, County of Kfeį. 
on the premises. ' 

GIUSEPPE Pi- 
140 Frost St,

rasidės 
sis nuo

NOTICE is hereby 
RW 227 has been isįį ’ 
to sell beer and wire r"- 
tion 107 of the Alcoho l 
Law at 321 Columbia fe, 
Brooklyn, County of Kun' 
on the premises.

FEDERICO IT 
Fred'a Bar it 

321 Columbia St, į

parapija bus sekanti 
kvotos išpildyme. Fede- 
s apskrities veikime 
luti ir 135 kuopai ats- 
;i išrinkti Juozas P. Ma 
ir Juozas B. Laučka.
mpai apsvarsčius L. R.

- A. 53-jo Seimo reika- 
| utarta pasiųsti atsovą, 

)mi išrinktas Juozas B.
J. P.

• visus 
iė nove 
Medali- 
[arijos. 
7:30, o

NOTICE is hereby 
RW 318 has been issse4b\ 
to sell beer and wire i| ► 

tion 107 of the Afafef a, alternatu 
Law at 146 Greenrati b 1 
Brooklyn, County of Ehn s 
on the premises.

Greenpout P®j 
146 Greenpoint Ait, j

lis.
aros metu nutarta su- 

“: išvažiavimą Forest 
n ar kur kitur. Išvažia- 
comisijon išrinkta: Vin 
ikas, Teofilė Stučienė, 
Zailskienė, p. Serben-

i įvyks 
ijos sa- 
cestras. 
ykai į-

NOTICE is hereby ghc į 
RW 255 has teen issued s • 
to sell beer and wine u 5 
tion 107 of the Aleobsli b - 
Law at 4811 Awt» j 
Brooklyn, County of Eųč 
on the premises.

K- Dobrovolskis.
48ii Avenue n, \ brinkimas atidarytas 
NOTICE is hereby giiE s rfoq TYinlda 
RW316 has teen issued iso '
to sell beer and wise u a -___________________________________
tion 107 of the AlcoMt h _ •

B^, aJunt^’i ispetho Žinios 
on the premises. j 1

SALVATORE E!-----------------------

691 Fatbush Avė., Iuha&Iot. S -gos 30 kuopa

ir

taisves”

NOTICE is hereby gira š 
L 446 has been itsued Is s 
to sell, wine and liqwr u s 
tion 107 of the Akita b

margučių balių šį sek
lį, balandžio 19 d., pa- 
alėje, 6 vai. vak. Bus

pramo- 
[onajam 
tengimo 
ų drau
gais Pa
ryžiaus 
lonaitis, 
nayoras

cmmty °f Kings, to dovanu. Gros geras 
premises. ____ F >- E>

.PETER BE|
Avenue U Wire 4

154 Avenue U,

NOTICE is hereby gra il 
RL 1363 has been isoed t I 
to sell beer, wine and bp l 
Section 107 of the Altai: 
trol Law at 423-.’ ted 
Brooklyn, County of Eno 
on the premises.

JOSEPH KKAL 
Bona Via Tn 

423—3 Ave., b

iada

NOTICE is hereby jre-l 
RL 1127 has been įsais 
to sell beer, wine and &F 
Section 107 of the Aiste 
trol Law at 6019 - Iti te 
Brooklyn, County of Eqs I 
on the premises.

PATRICK C® 
Rainbow Tor

6019 — 4th Ave., *

ivių pa- 
kovo 29 
uvenalis 
s, vedė 
lisijonie- 
žius pa- 
bažnyčia 
o pamo- 
lausyto- 
i Dievo 
hies rei- 
klausėsi 
ir seniai 
fisus jis

A. M.
enę
Tarybos 
savo ti- 

nguosius 
i d lietu- 
ia vaka- 
.margini- 
'odo, bus 
enes pel- 
idonajam 
ovas da-

ziečia vi- 
emti taip

NOTICE is hereby ghe- 
RL 6880 has been issued 
to sell beer, wine and H'S 
Section 107 of the Akte 
trol Uw at 2318 Atlati' 
Brooklyn, County of Ki? 
on the premises.

SALVATORE Rf 
Atlantic Bit «, 

2318 Atlantic Ave.. J 

NOTICE is hereby ghe * 
RL 3799 hss been is«D • 
to sell beer, wine IM 
Section 107 of the Akte 
trol Law at 137 Sdffl®; 
of Brooklyn, County s 
sinned on the premises.., i

SALVATORE Pt. ' 
& JOSEPH N- į 

Adm. of Estate of ’•?
137 Schenectady Ave-,___ ; !

NOTICE is hereby F® b 

RL 5484 has teen į 
to sell beer, wine and : 
Section 107 of the AW®, t 
trol Law st 396 Banį® , | 
Brooklyn, County of E“? , 

on the premises.
MICHAEL^ 

396 Hamilton Ave., 

NOTICE is hereby P® “® 

RL 1247 has teen ' W 
to sell beer, wine a°“,^^j 
Section 107 of the A*® 
trol Law at 363 Hį? .■ 
Brooklyn, County of «- Ed 
on the premises. , 

HARRY WAXLEE

363 Halsey SL,_______ J.H
NOTICE is hereby. *■

RL1188 has been Uf" ■ 
to sell beer, wine anjJSB 
Section 107 of the A ,'j,B 
trol Law at 257 
Brooklyn, County of 

, on the premises.
CONNOL MA1' j 

257 Flatbush
. NOTICE is hereby IP’*,1 

RL 1285 has teen 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
trol Law at 409 M® i 
way, Borough of 
to be consumed on Sjjj

Eat More W
409 Kent Avė., e™

į Narė

i, nėr to- 
•kios die-
3 padary- 
laudingą. 
šuo kuo
• padary- 
mūsų tė- 
1. Putvys.

šlis gyve
ntoji mir-

Goethe.

Dr. J. Paulionis, atsargos me 
joras, Selective Service; Dr. 
A. Petriką — Selective Ser
vice, First Aid; farmaceutas 
P. Kundrotą — Zone War
den; farm. E. Latunik — 
Sector Warden; farm. V. Se- 
mon — Sector Warden; farm 
Ch. Lelis — Senior Warden; 
inž. A. Renkė — Defense En
gineer; adv. A. Wentz — 
Special Service; chemikas 
F. Sinton — Air Raid ir Fire 
Monitor; ekonomas L. Gri
gonis — Aeronautic Service.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 54*15 has h'-en issued to the undersigned 
to eell boor, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
• rol T.aw at 96 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

STEPHEN J. SAT.AYKA 
96 Berry St., Brooklyn,

NOTICE is 
CL 225 has

N.

hereby given that License __
been issued to the undersigned 
wine nnd liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 

nt 740 — 40th St.. Borough of

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2815 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 2700 Church Ave. and 821 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BRIDGET O'CONNOR 
Ave. & 

Ave.,
2700 Church
821 Rogers Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5434 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ __ ____  ____  _______  _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JAMES McDADE INC.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3410-12 Ti'den Ave., Borough of

Section 107
Trol T nw ......... .. .....
Brooklyn. Cmintv of Kings, to be consumed 
on the promises.

FINNISH ATD SOCIETY 
OF IMATRA INC.

40th St.. Brooklyn,

parūpins 
mokinių progra- 
po 75c. Pelnas 

O. P. 
susituoks Jo- 
su Viktorija

•740 N. Y.

d.

pakrikštytas 
Geraldo ir Katarinos Mar
tinų sūnus Geraldas Rober
tas; bal. 12 d. pakrikštyta 
Walterio ir Ednos Marcelio- 
nių duktė Patricija Marga- 
reta.

— Sunkiai serga Kazys 
Martišiūnas, p. V. Valantie- 
jienės tėvelis.

— Kai kurie vyrai, pašauk
ti kariuomenėn, dėl sveikatos 
trūkumų sugrįžo.

— Lietuviai, pirkę Karo 
Taupymo Bonus (War Sav
ings Bonds) prašomi užre
gistruoti bonų numerius kle
bonijoje. Numeriai bus per
duoti Lietuvių Komitetui 
Brooklyne.

Apklausus posėdžio daly
vius, kurie yra pirkę Defen
se bonų, pasirodė, kad išpirk
ta už $9,050.00.

NOTICE is hereby given that License No. 
RT. e°nc Has iasned to the und-rsioTior’
•n sn’I beer, wino and liquor at retail under 
Unction 107 of the Alcoholic Beverage Con 
‘-ol T.aw "f 735

-n *he premises.
UHL

735 Myrtle Ave..

Mvrtle Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

& WILBERT CURRAN
, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
RL 4440 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at __ _____  ____ ______
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE 
1448 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Na 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1448 Nostrand Ave., Borough of

Marijona Kižytė, kontraltas

Angelij Karalienės 
Parapija

Studijavo pas muzikų pa
saulyje plačiai žinomą, gar
siąją p. Čekanovską. Kelerius 
metus dainavo operetėje 
„Cat and the Fiddle”, New 
Yorke. Dainavusi daugely o- 
perų ir koncertų programų, 
taip pat ir New York Grand 
Opera Co.

Šv. Vardo draugijos vyrų 
susirinkime tartasi apie bū
simą draugijos balių — ge
gužės 15 d., taip pat apie da
lyvavimą Šv. Vardo dr-jos 
Brooklyne demonstracijoje, 
gegužės 3 dieną, Ebbets 
Field. Nutarta dalyvauti ir 
kviesti visus parapijos vyrus 
prie dalyvavimo paradavime 
prisidėti.

Ateinantį sekmadienį pa
rapijos Sodalietės eis bend
rai prie šv. Komunijos 9 vai. 
mišių metu.

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

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

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

/O amate esame 25 metus. Uga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

NOTICE is 
RL 5742 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
trol Law at 33 “rįjįl1 
Brooklyn, County <" 
on the premises.

LUDEIKOS ’■'p 

33 Hudson Ave-

NOTICE is hereby 
EB 2951 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Į* nd 
at 432 Christopher A t 
lyn, County of W1-' 
the premises.

432 Christopher *’*■■

Skaityk k

A-

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 kokybes siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

Nors Amerikoje gimusi, 
bet Lietuvos ir jos 
reikalai jai visuomet 
Lietuvos gerove ji visada sie
lojosi. Nepaprastai mėgsta 
dainuoti lietuvių liaudies dai 
nas, kurias ji jau pasiruošu
si kuo gražiausiai sudainuo
ti „Amerikos” Pavasario 
Koncerte, sekmadienį, balan
džio 26 d., Transfiguration 
salėje, Marcy Ave. ir Hooper 
St., Brooklyne.

pat ir visų kitų įžymių pro
gramos dalyvių.

Jai ir kitiems naujo kvar
teto dainininkams akompa
nuos pianistė Edna Sheppard 
kuri pati suharmonizavo lie
tuvių liaudies dainas. Ji yra 
muzikos mokytoja ir oficia
li Metropolitan operoje a- 
komponiatorė.

Kadangi šiuo metu veik vi
si mūsų dr-jos nariai užimti 
vienokiu ar kitokiu darbu ka
ro vedimo srityje, o šis dar
bas reikia atlikti dažniausiai 
tik vakarais, tad nutarta — 
kol karas tęsis — eilinių po
sėdžių neturėti, nes nariai 
vistiek jų lankyti negali. Vai 
dyba įpareigota šaukti posė
džius tik nepaprastam reika
lui ištikus.

Draugijos valdybą sudaro: 
pirm. farm. E. Latunik, vi- 
cepirm. Dr. J. Valukas, sekr. 
Dr. A. Petriką, ižd. farm. P. 
Kundrotą.

žmonių 
rūpi. LIETUVIS JAUNUOLIS

ŽYMUS ATLETAS

wnTTCE is 
T?T grtgl kn<5 

snll bnnr.
Portion 107

hereby given that license No. 
boon issued to tho uodorsivnod 
wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 

->-o| T nw ot 1380-84 Broadway. Borough or
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
->n the premises.

COST. CURTIS INC.
1.180-81 Broadway. Brooklyn. N. Y.N.

NOTICE is 
RL 4304 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 140 Sands St., _____ „ .
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TERRY MITCHELT, 
140 Sands St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

st 140 Sands St., Borough of

KOTTCF, is
RT, has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 

*—->i t aw nf 34g Central Ave.. Borough r»r 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

^prtinn 107

the promises.
CHART.ES PFEIFFER
(Central Palace Cafel

Ave.. Brooklyn,349 Central N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7017 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 2081 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE and 
LOUIS W. IA ROCHE

2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RT 2977 has 
tn beer. 
Sort ion 107 
♦ml T-aw 
BrnnJdvn. . . ___
on the premises.

DANIEL F. SHEA 
6011—1th Ave., Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at. retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

st 6011—4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

NOTICE is 
RT, 6758 hns 
to sol] beer. 
Section 107 
trol T aw nt

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4396 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 Vanderbilt Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR
154 Vanderbilt Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
boon issued to the undorsigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
4995 Church Ave., Borough of

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

S.—H. BAR & GRILL. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.1905 Church

NOTICE is 
RL 4331 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at __ ______ „ ____  _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. T. RESTAURANT. INC.
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
436 Flushing Ave., Borough of

Pakvietimą dainuoti „Ame 
rikos” Pavasario koncerte ji 
priėmė didžiu entuziazmu. 
Tikime, kad visi atsilankiu
sieji tuo pačiu entuziazmu 
priims jos dainavimą, taip

Brooklyno šv. Jono „Prep” 
vidurinė mokyklą savo atle
tų — sportininkų tarpe turi 
pasižymėjusį lietuvį jaunuo
lį — Al. Luką. Praeitą mėne
sį jis apdovanotas John J. 
Crenny Memorial taure, kaip 
labiausiai pasižymėjęs New 
Yorko katalikų mokyklų žai
dėjas.

Kovo mėn. gale įvykusiose 
Newport, R. L, rytinių vals- 
tybhj katalikų krepšinio 
rungtynėse šv._ Jono „Prep” 
mokykla laimėjo čempionatą, 
o jos komandos daugiausia 
pasižymėjusiu žaidėju buvo 
Al. Lukas. Panašiai Al. Lu
kas pasižymėjo ir New Yor
ko miesto katalikų mokyklų 
krepšinio komandų žaidi
muose.

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LOUIS
1596 Broadway,

Broadway. Borough of 
Kings, to" be consumed

PLOTKIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RI, 1-»50 has 
to sell beer. 
Section 107 _______
trol Tjiw at 667 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
"n the premises..

FRANK SCARPINITO 
667 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.iw at 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN 
Auditorium, Inc.

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1029 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 82 Washington St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is 
RL 2810 hns 
to sell beer, 
Section 107 

T.aw

84

the premises.
MARGARET McMONAGLE

Washington St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1151 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 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLTONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1412 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 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

907

the premises.
ORAZIO GUTTILLA AND 
GIACOMO BELLISSIMO

Ave., Brooklyn. N.Livonia

NOTICE is 
RT 7017 has 
NOTICE is 
RL 1327 has

No.License 
undersigned 
License No 
undersigned 
retail under

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

trol T.aw at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
1154 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 156 Calyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Girdėti, kad Al. Lukas jau 
turi kelių kolegijų pasiūly
mus stipendijoms (scholar
ship). Linkime jam gražiau
sio pasisekimo.

Al. Lukas yra brooklynie- 
čiams gerai žinomos solistės 
Aldonos Lukas Vaitenienės 
brolis.

PROFESIONALŲ VEIKLA

hereby given that 
been issued to the 
hereby given that 
been issued to the 

To sell beer, wine and liquor at
Seotinn 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
tn sell beer, wine and liquor at retail under 
trol Taw nt 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DI NAPOLI
2412 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 897 Gates Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO 
897 Gates Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4 333 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 244 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DAVANZA 
I PLAZA GRILL

214 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol T-aw at 716 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT
Ave., Brooklyn, N .Y.716—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6820 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol T.aw at 110 ___ . .__
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS
119 Belmont Ave.,

Belmont Ave., Borough of

ABRAMOWITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL, 4800 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 948-50 Jamaica Ave.. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumer! 
on the premises. ~

A. D. RESTAURANT CORP.
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

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

Manufacturer
21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y

of Men’s Clothes

.... •

Liet. Profesionalų Draugi
ja paskutiniam savo posėdy j 
atsiklausė narių, ką jie vei
kia šiam karui ir krašto žmo
nių labui. Gauta įdomių da
vinių.

Draugijos nariai visomis 
jėgomis įsikinkę į šalies gy
nimo darbą. Nors sąrašas ir 
nepilnas, tačiau jis rodo, kad 
New Yorko apylinkės Liet. 
Prof. Draugija, nors nedidelė 
narių skaičium,—dirba daug 
savo krašto vyriausybei pa
gelbėti.

Sekami nariai dirba kokio
se įstaigose:

Dr. E. Žukauskas, Dr. A. 
Stalkus, Dr. V. Simman — 
kariuomenėj, Dr. J. Valukas 
— Selective Service, First 
Aid, Alternate Zone Warden;

NOTICE is hereby given that License No 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Taw at 1781 Ocean Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL SIMON
1781 Ocean Ave.. Brooklyn. N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2756 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 1840 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL SO 11 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol T.aw at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WAT SH 
Ave., Brooklyn. N. Y.271 Nassau

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

271 Nassau Ave.. Borough of

hereby given that License No. 
b-'on issued to the undersigned 
wine and liquor nt retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

I>aw at 974 Meeker Ave.. Borough of 
Kings, to lie consumed

NOTICE is 
RL 5409 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol 
Brooklyn. County of 
on the premises.

EDWARD 
Ave..974 Meeker

L. SCHARF
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
123 Greennoint Ave.. Borough of

NOTICE is 
RL 3045 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol l aw at ___ _______  .
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ELLEN WALSH ADM. OF ANDREW
WALSH

123 Greenpoint Ave.. Brooklyn. N. Y.

41 4 > <

TIKRAS BIČIŲ

Medus
Vartokite savo sveikatai

5 svarai (liepų) ...................... $1.25
10 svaru (liepų) ..................... $2.25

5 svarai (dobilu) ................... $1.00
SIUNTIMAS APMOKĖTAS 

j KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 535—5th Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVF.RN INC.
Ave.. Brooklyn. N. Y..35—5th

NOTICE
RL 1302 
to spII beer,
Section 107

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 5721 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ROBERT 
5721 — 8th Ave..

is 
has

8th Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

W. NILSEN
Brooklyn. N.

NOTICE is 
RL 6753 hns 
to sell beer. 
Section 107 _ ________  ______
trol Law at 131 McDougal St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. O'CONNOR 
(McDougal Bar & Grill)

131 McDougal St., Brooklyn. N. Y.

hereby pivon that License No. 
boon issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is 
RL 1237 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol l aw at . ______ ____ ________ _ ,,
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

174 Flatbush Ave.. Borough of

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grab ori us—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

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisnluotas 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 Tel. Virginia 7 - 4499

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisnluotas Graborius
Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

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

CHART.ES


6 AMERIKA Balandžio-April

r *i

s “Amerikos” Pavasario KONCERTAS |
y v

j SEKMADIENĮ ’ |

Balandžio 26 d., 1942 Į
| TRANSFIGURATION SALĖJE
i Marcy Ave. ir Hooper St., . Brooklyn, N. Y. |

I Po Koncerto - BALIUS ir ŠOKIAI |
& ' ' i
v .vx Programoje: Įžymus Operos artistų kvartetas: Barbora Darlys, Marijona Ki-
x žytė, Allen Warner (tenoras), Ludlow White (baritonas); smuikininkė Margarita Dig- 
X ryte; Angelų Karalienės Parapijos choras ir kt.
| Pradžia — 4:30 vai. popiet Bilietai 75c. ir $1.00 $

Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje, tikrai nepaprastoje, pramogoje. įsigykite bi- X 
lietus iš anksto „Amerikos” administracijoje 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. ar pas pla- 

| tojus. |

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor 
ko apskrities svarbus mėne
sinis susirinkimas įvyks pen
ktadienį, balandžio 24 d., 8 
vai. vak.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai maloniai prašomi 
būtinai dalyvauti.

Apskr. Valdyba.

SERGA

Maloni „Amerikos” skai
tytoja ir rėmėja p. Elena Zei- 
kus jau kelinta savaitė ser
ga. Ji gydosi savo namuose, 
186 Howard Ave., Brooklyne.

Nuoširdžiai linkime jai 
greičiausiai išsveikti.

DAUGIAU KARIŲ

Brooklyno Lietuviai Gydytojai 
___________ 1
Tel. EVergreen 8-9228 

VALANDOS: I 
8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitar

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

- - - - - - - - - - - - - - - - | .. var-
TeL EVergreen 7-68 ' u.

VALANDOS:
;Jetoies-
jina

VALANDOS:
9 —12 ryte
1 — 8 vakare I 

Penktadieniais uždary

40 VAL. ATLAIDAI APREI
ŠKIMO PARAPIJOJE

SUNKIAI SUŽEISTA 
LIETUVAITĖ

AMERIKOS LIETUVIU K 
ŪKŲ VISUOMENINIO 
KULTŪRINIO GYVENI 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADI

Šį sekmadienį, balandžio 
19 d. 11 vai. ryte, per sumą, 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, iškilmingai prasidės 40 
valandų atlaidai.

Iškilmingi mišparai bus se 
kmadienį, pirmadienį ir ant
radienį 7:30 vai. vak. Rytais 
iškilmingos mišios 9 vai.

Visas dienas bus daug sve
čių kunigų. Svečiai pamoks
lininkai bus šie: sekmadienio 
vakare — kun. Pranas Rau
galas iš East Islip, L. I.; pir
madienio ryte — kun. Tho
mas Chase iš Great Necko; 
pirmadienio vakare — kun. 
J. Simonaitis, Elizabetho pa- 
rap. klebonas; antradienio 
ryte — kun. J. Šėmius, Jer
sey City klebonas, antradie
nio vakare — kun. Matas. 
Pankus, New Britain klebo
nas.

Iškilmėms bažnyčia bus 
gražiai išpuošta. Parapijos 
choras pasiruošęs didingam 
ir meniškam giedojimui. Ti
kimasi, kad parapijiečiai ir 
apylinkės lietuviai gausiai 
pasinaudos šia nepaprasta 
proga Dievo malonėms lai
mėti.

Balandžio 11 d. New Yor
ke, La Guardia aerodrome, 
nukrito keleivinis lėktuvas. 
Visi keleiviai nesužeisti, bet 
sunkiai sužeista lėktuvo pa
tarnautoja Jozefina Dargy
tė, 25 metų amžiaus, kilusi iš 
Chicagos. Dargytei sulaužy
ti galvos kaulai. Ji turi ir ki
tų sužeidimų.

Nuo pat sužeidimo dienos 
J. Dargytė yra be sąmonės. 
Ji guli Flushing ligoninėje.

DIDELIS VAJUS

New Yorko arkivyskupijos 
katalikų labdarybės vajus 
pradėtas balandžio 12 d. Va
juje dirba apie 15,000 sava
norių darbininkų, kurie rinks 
aukas. Pernai lebdarybei su
rinkta 1,126,675 dol.

Šiemet norima surinkti 
dar daugiau, kad būtų gali
ma daugiau labdaros darbų 
atlikti.

Šiomis dienomis kariuome
nėn išvyksta būriai jaunimo. 
Tarp šiomis dienomis išvyku
sių yra Juozas Skarulis (ži
nomų veikėjų sūnus), Juozas 
Ambrozaitis (šv. Jurgio dr- 
jos pirmininko sūnus) ir tt.

Visiems kariams linkime 
gražiausio pasisekimo.

FORT GREENE NAMAI

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

METINĖS MIŠIOS

Balandžio 26 d. 11 vai. ry
te Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje bus mišios už šv. 
Jurgio draugijos gyvus ir 
mirusius narius. Visi drau
gijos nariai ir jų šeimos ma
loniai prašomi dalyvauti šio
se metinėse draugijos mišio
se.

Gausingai dalyvaukime.
J. Ambrozaitis, 
dr-jos pirmin.

REIKALINGI VYRAI

Gegužės 3 d., sekmadienį. 
2 vai. popiet, Apreiškimo pa- 
rap. salėje, įvyks Lietuvos 
Vyčių New York-New Jersey 
apskrities suvažiavimas. Ti
kimasi, kad visos apskrities 
kuopos atsiųs savo atstovus.

Kuopų atstovus ir svečius 
tinkamai priimti rūpinasi vie 
tinė L. Vyčių 41 kuopa.

VYRŲ REGISTRACIJA

Prie bendrų, įvairių darbų 
dirbtuvėje (machine shop). 
Patyrimas nereikalingas. 
Daug viršvalandžių. Prašom 
kreiptis:
Aurora Electric Co.,

323 Berry Str.,
Brooklyn, N. Y.

Visi vyrai, kurie š. m. va
sario 16 d. ir anksčiau su
laukė 45 metų amžiaus ir ku
rie š. m. balandžio 27 d. dar 
nebus sulaukę 65 metų, turi 
balandžio 27 d. registruotis 
Parinktinės Tarnybos (Sele
ctive Service) įstaigoje. New 
Yorko valstybėje ši registra
cija bus atliekama tris die
nas — balandžio 25, 26 ir 27 
dienomis.

Kiekvienas užsirašąs vy
ras turės pasakyti savo pa
vardę, gyveninio vietą, am
žių, darbo vietą ir adresą, vi
sados jį žinančio asmens var 
dą ir adresą.

H----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- — H

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Margareta Digrytė
Ši malonioji lietuvaitė, su

sipratusių Great Necko lie
tuvių Digrių dukrelė, mielai 
sutiko dalyvauti „Amerikos” 
Pavasario Koncerto progra
moje, kurioje smuiku išpil
dys įdomiausius Villoldo, 
Šimkaus, Haesche, Vanagai
čio ir Brahmso kūrinius.

Margareta Digrytė pernai 
baigė New Yorko universite
tą, įsigydama Bachelor of 
Science laipsnį. Būdama uni
versitete ji per 4 metus grojo 
simfoniniame orkestre. Sep- 
tyneris metus ji turėjo New 
Yorko Filharmonijos Simfo
nijos stipendiją, o ši organi
zacija instrumentinės muzi
kos žmonėms reiškia tą patį, 
ką Metropolitan opera dainii- 
ninkams.

D ve jis metus Margareta 
grojo Philharmonic String 
ansamblyje. Daug kartų ji 
grojo kaip viešnia artistė to
kių įžymių amerikiečių, kaip 
Mrs. Vincent Astor, Mrs. 
Ward ir kitų namuose. Ji yra 
grojusi keliuose universite
tuose — Princetone, Vassar, 
Pennsylvania ir tt. Ji grojo 
National Orchestra Associa
tion simfoniniame orkestre, 
kuriam dirigavo Leon Bar- 
zin, Damrosch ir kiti įžymūs 
dirigentai.

Margareta maloniai patar
navo lietuviams New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje, kur ji 
du kartu grojo didžiuosiuo
se pasirodymuose. Tik nese
niai ji grojo Washingtone, 
kur buvo Baltijos-Amerikos 
draugijos pakviesta. Du kar
tu yra grojusi „Amerikos” 
pramogose — visada didžiau 
siu susidomėjimu sutikta ir 
susižavėjimu išlydėta.

New Yorko miesto namų 
statybos vadovybė (Housing 
Authority) praneša, kad jau 
priimami pareiškimai butams 
Fort Greene Houses gauti. 
Pirmieji butai bus gatavi lie
pos mėnesį. Šie nauji butai 
yra Brooklyne, arti Fort 
Greene parko. Pirmenybė tei 
kiama tiems darbininkams, 
kurie dirba krašto gynimo 
darbuose.

Naujieji namai turės 3,500 
butų, nuo 1 iki 8 kambarių. 
Kiekviename bute visi mo
dernūs patogumai — vana, 
virtuvė, šaldytuvas, šildymo 
sistema ir tt.

Aplikacijos paduotinos to
kiu adresu: New York Hous
ing Authority, Application 
Bureau, 510 Sixth Ave., New 
York City. Telefonas: GRa- 
mercy 7-5734.

New Yorko valstybės legi- 
slatūra nutarė ilgesniam lai
kui palikti Rapp-Coudert ko
misiją, kuri tyrinėja komu
nistų veikimą viešose moky
klose.

MINĖJO GIMTADIENĮ

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU _ 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

Marg. Digrytė yra N. Yor
ko apylinkės lietuvių visuo
menės tikra pažiba. Jai ma
loniausia būti tarp lietuvių 
ir su lietuviais. Jos talentas, 
jos darbas didžiausiu noru 
aukojami lietuviams.

Balandžio 26 d., 4:30 vai. 
popiet, išvysime ją, išgirsi
me jos rankų mitriai valdo
mo smuiko garsus „Ameri
kos” Pavasario Koncerte, 
kurs bus Transfiguration sa
lėje, Brooklyne.

Ludlow White
Operos artistas Ludlow 

White, baritonas, su džiaug
smu sutiko dalyvauti „Ame
rikos” Pavasario Koncerto, 
įvyksiančio balandžio 26 d., 
programoje. Kaip lietuvių 
dainos mėgėjo, jo pasirody
mas lietuvių tarpe jau ne pir
mutinis. Jis gražiu ir skam
biu lietuviškos giesmės gie
dojimu žavėjo gausiai atsi
lankiusius Apreiškimo par. 
bažnytiniame koncerte, kur 
jam teko giedoti kantatos 
„Septyni Kristaus žodžiai” 
išpildyme.

Jis yra nuolatinis solistas 
šv. Morko bažnyčioje, taip 
pat ir kitose bažnyčiose. Dai
nuoja koncertuose, operose, 
kaip New Grand Opera Co. 
ir tt.

Jis pabrėžia, kad lietuvių 
kalba yra tikrai muzikali ir 
graži kalba, lietuvių liaudies 
dainų meliodijos itin jo mė
giamos. Nepaprastai gyvai 
ir jausmingai jis išpildys vie 
ną, dar negirdėtą dainą, skir
tą žuvusiems už Lietuvos lai
svę.

Nestebėtina, kad daugelis 
jau dabar įsigijo bilietus į šį 
nepaprastą „Amerikos” Pa
vasario Koncertą, kuris į- 
vyks Transfiguration salėje, 
Marcy Ave. ir Hooper Str., 
Brooklyn, N. Y.

A. Bukšnienei, gyv. 2630 
E. 34th St., Brooklyne, balau 
džio 11 d. buvo suruošta gim
tadienio puota St. M. Palta
navičių namuose, 41 So. 10th 
St.

Vaišėse dalyvavo: Bukš- 
nis, Sprainiai, Ripkevičiai, 
Volteriūtė, Navikai, Karve
liai, Mičiuliai, Mrs. Morris, 
Mrs. Bayer, Šalinskienė, Ša- 
linskaitė, Minėtai, Marytė ir 
Natalija Jasiukynaitės, Žos
tautaitė, Bernotaitė, Maraš- 
kiūtė, Bekešiai, Katinai, Ab- 
raitis, Mačiulaitis.

„Kūma” buvo B. Minetienė, 
kurios dovanotas didelis tor
tas ir gėlės puošė ir taip gra
žiai parengtą stalą. „Kūmas” 
buvo S. Karvelis. Vakarą ve
dė K. Bekešis. Vakarienės 
metu pasakyta kalbų, išrei
kšta A. Bukšnienei nuošir
džių linkėjimų, įteikta dova
nos. Gimtadienio minėjimas 
praėjo linksmiausioje nuotai
koje.

Puotos rengėjai buvo: S. 
M. Paltanavičiai, p. Navikai 
ir Marytė Jasiukynaitė.

Buvusi.

$904,319 RUSIJAI

ir

LIETUVIŲ AUDITORIJOS 
BENDROVĖS SUSIRIN

KIMAS

Russian War Relief, Inc., 
draugija, kuri kelia lėšas Ru
sijos pašalpos reikalams, sa
vo įstaigą turi 535 5th Avė., 
New Yorke. Pranešta, kad 
per pirmą veiklos pusmetį 
surinkta 904,319 dol. Organi
zacijos administracijai išlei
sta 178,507 dol. Iki šiol ši or
ganizacija jau yra nusiuntu
si Rusijon įvairių daiktų, gy
dymo priemonių ir maisto.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

-jjlie-
<Dr.A
A

<pa
jie, kad

įstaiga
EVergreen 4 - 7142 *

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias paslrli

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

,’Kry- 
rodžio 
besius

3ja Ir

Baltimore, Md jtoeia

Entered as Second-Class matt 
Office at Brooklyn, N. Y. unc

NUOŠIR
Šį sekmadienį, ba] 

figuration salėje, Mar 
vyksta „Amerikos” F 
nemažai rašyta „Ami 
yra paskutinis ir drau

Koncerto progran 
kiusieji turės daug n 
Darlys, Marijonos Kiž 
kvartetas visiems bus 
atskirai pasirodys. Si 
ruošė labai jaukiai p 
Justas Jankus. Augeli 
rų chorai džiugins vis 
puikiai pasiruošęs. K 
tuviu tautiniais šokia

Štai trumpai mūs 
artistai, muzikai ir ch 
Malonus „Amerikos” 
prisidėti, kad šis Pav 
žvilgiais. Mes ne tik 
prašome Tamstą būti 
ti. Ar atsakysi tai?

Koncertą pradėsi 
rys atdaros nuo 3:30 
siems iš anksto — N

Šeštadienį, balandžio 18 d., 
Lietuvių Piliečių klubo salėj, 
60-39 56 Drive, Maspeth, N. 
Y., įvyks Lietuvių Auditori
jos Seimas.

Svarbu, kad visi šėrinin- 
kai-kės dalyvautų, nes išgir
site visų direktorių raportus, 
kas buvo nuveikta 1941 me
tais.

Klubo šokiai
Bus rengiami gegužės 9 d., 

Klubo salėj, 60-39 56 Drive, 
Maspeth, N. Y.

Įžanga bus 50 centų, už ką 
bus duodama septyni stiklai 
alaus, be to bus ir užkandžių.

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, balandžio 
-April 24 d. 8 vai. vakare, A. 
Daukanto salėje, 948 Jamai
ca Avenue, kampas Nichols 
Ave., Cypress Hills, Brook
lyn, N. Y. (Jamaica linija El- 
derts Lane stotis).

Šiame susirinkime, be ki
tų svarbių reikalų, bus paaiš
kinta nauji įstatymai ir nuo 
bombų apdrauda-insurance. 
Visi nariai ir norintieji tapti 
nariais namų savininkai yra 
kviečiami gausiai dalyvauti.

V aldyba.

CUKRAUS KORTELĖS

Bal. 12 d. buvo Šv. Vardo 
draugijos mėnesinė Komuni
ja. Mišiose vyrai skaitlingai 
dalyvavo. Kun. L. J. Mende- 
lis įspūdingai pasakė pamo
kslą. Kaip per Velykas oras 
buvo šiltas, taip per Atvely
kį atšalo; nejauku buvo sto
vėti lauke.

— Antrą Velykų dieną, 
parapijos lietuvių jaunuoliai 
turėjo šokius ir kitokius pa
silinksminimus.

— Kun. Mendelis visą sa
vaitę paskyrė poilsiui, po ga
vėnios nuolatinių sunkių pa
sidarbavimų bažnyčioje. Ku
nigas Dubinskas ir turėjo po 
Velykų trumpą poilsį. Kleb. 
kun. J. Lietuvninkas, nors 
skaudamomis kojomis, vis 
dalyvauja pamaldose ir būna 
klausykloje. Per Velykas ba
žnyčioj rinkliavos sumesta 
800 dol.

— Po Velykų trečiadienį 
palaidotas M. Stasevičius, gy 
venęs netoli Glyndon Avė., 
James St.

— VI. Draiginio siuvykla 
šią savaitę visai išbaigė dar
bą. Pradėjo kirpti kareiviš
kus žieminius drabužius. Ne
žinia, kaip seksis tas darbas. 
Moterys, kurios rankom sky
les darė, atleistos.

Kitos mažesnės dirbtuvė
lės turi darbo, tik darbininkų 
negali tinkamai susirinkti. 
Kai mašinistų mažai, tai ran 
kiniai neturi ką siūti. Ir taip 
nesiseka siuvėjam uždirbti!

J. K.

P-lė Jessica Dragonette, 
radijo žvaigždė, dainininkė, 
apdovanota šventojo Tėvo 
medaliu „Pro Pontifice et 
Ecclesia”.

NOTICE is hereby given that 4 
RL 4753 has been issued to th« 
to sell beer, wine and liquor at] 
Section 107 of the Alcoholic Bi 
trol Law at 85 Grand Street,! 
Brooklyn, County of Kings, tol 
on the premises.

PAUL NEMEIKIffl 
85 Grand St., Brot

atrodo 
j Sibiro

p Be- 
t tik ir

LIETUVOJE
NOTICE is hereby given that |,aS, 
GB 12431 has been issued to tha 
to sell beer, at retail under! 
of the Alcoholic Beverage Com 
1844 Nostrand Ave., Borough M 
County of Kings, to be cor”“’ 
premises.

ERNEST KOLLN, 
1844 Nostrand Ave., Bl
NOTICE is hereby given thatj 
RL 2322 has been issued to tha 
to sell beer, wine and liquor at; 
Section 107 of the Alcoholic Bj 
trol Law at 49 Ten Eyck St.,i 
Brooklyn, County of Kings, toj 
on the premises.

JOHN BALAZENTD
49 Ten Eyck St.. BroO
NOTICE is hereby given that" 
RL 4367 has been issued to thi 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic E 
trol Low at 650 ■— 
Brooklyn, County of 
on the

Vokiečiai išleido lenkams 
ir žydams naują įstatymą, 
kuriuo už kalbas ir darbus 
prieš nacius • bus baudžiama 
mirtimi.

650—3

premises.
EDWIN 

Waterfront 
Ave.,

3 Avenue 
Kings, to
WILINSK 
Bar & <

Bro«
NOTICE is hereby given that; 
C L 188 has been issued to thi 
to sell beer, wine and liquor al 
Section 107 of the Alcoholic I 
trol Law at 215 — 60th Streel 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATI 
215—60th St., Bro<
NOTICE is hereby given thatj 
RL 1366 has been issued to th« 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic B 
trol Law at 127 Livingston St, 
Brooklyn, County of Kings, toj 
on the premises.

ELIZABETH TRIND] 
Livingston Rest., Bar Į 

Livingston St., Brc

Šv. Petro bažnyčioje, Bar
clay St., New Yorke, Velykų 
dieną 8 vai. ryte, buvo mi
šios už taiką. Mišios bus lai
komos kiekvieną dieną 8 vai. 
ta pačia intencija, kol karas 
pasibaigs.

127

NOTICE is hereby given thatj 
RL 1356 has been issued to tin 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic B 
trol Law at 138 Ft. Green Pll 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

ALICE E. WILLS 
138 Ft. Greene Pl., Bi

®Pu- 
ijtuvos 
triais į 
tiijoniis. 
i šalau- 
į.- w 
rtvie- 
ijįato

jJjrmin-

p. kad 
laidžia- 

b plėšia 

pas? Ar 
™em-

fijsidė-

pbolševi-
&a ne-

-i prieš 
kninUa”

Dar gerokai prieš 
16 d. nacių kontroi 
lietuviški ir vokiški 
čiai rašė, kad šiemet 
16 d. bus paprasta ds 
na. Nieko, nė žodeliu 
kyta, ką reiškia lietu 
sarto šešioliktoji. B( 
kia lietuviui jokio ai 
Jis žino, kad tai jo t 
jo šalies laisvės ir m 
somybės paskelbimo 
ir diena.

Nežiūrint iš anks 
rytų įspėjimų, Vasa: 
vis dėlto švęsta. Va 

, cLryte Prisikėlimo b: 
žaliajame kalne, bol 
lo Lietuvos Trispal 
buvo signalas. Tuoj 
vėliavos ir prie kiti 
Atsirado ji ir radijc 
Vakare minių mini' 
rinko į karo muzi( 
Lietuvos Nežinomo 
kapas ir Nepriklai 
paminklas apkraui

NOTICE is hereby given that 
RL 5422 has been issued to the. ' 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic B< 
trol Law at 166-168 Avenue O, 
Brooklyn, County of Kings, to j 
on the premises.

CA RM ELLA STANZEB 
L. & S. Bar & G

166-168 Avenue O, Brooj

phgysčių

POPIEŽIUS

NOTICE is hereby given that j- < 
RL 3804 has been issued to the j 1&UKO- 
to sell beer, wine and liquor al 
Section 107 of the Alcoholic B 
trol Law at 1035-41 Liberty Av< 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the pre nises.

LOUIS CESTONE 
Suncrest Tavern;

Liberty Ave., BrC1035—41
NOTICE
RL 1231

is hereby given thatj 
has been issued to the 

to sell beer, wine and liquor at] 
Section 107 of the Alcoholic B< 
trol Law at 238 Wyckoff AveJ 
Brooklyn, County of Kings, to į 
on the premises.

JOSEPH STEF ANDI 
238 Wyckoff Ave., BrO,

p vieną 
pią la
kyti de- 

ptoves.” 
h sukelti

ilė to-

Londonas. — V 
išleido „Geltonąją 
kurioje aprašyta, 
piežiaus pasiuntini; 
ti paskirti „ asmens 
belaisviams, sužei 
tremtiniams nuo 
birželio mėnesio ] 
Prancūzijoje, Angį 
talijoje, Egipte, 
Afrikoje ir kitose

Balandžio 28 ir 29 dd. New 
Yorke nuo 3 vai. popiet iki 
6 vai. vak. visose vidurinėse 
(high ir junior) mokyklose 
bus surašinėjami asmens, no 
rintieji įsigyti cukraus pir
kiniams reikalingas korteles. 
Surašinėjimui pravesti pa
gelbės 30.000 mokytojų. Ba
landžio 28 ir 29 dd. bus su
rašinėjami tik krautuvinin
kai ir įvairios įstaigos. Gegu
žės 4, 5, 6 ir 7 dd. bus sura
šomi milijonai cukraus var
totojų.

| Lietuviška S
I ALUDĖ |
$ KARŠTI UŽKANDŽIAI
£ KASDIEN $
£ Patogi vieta užėjimui § 

su MOTERIMS g
$ RHEINGOLD Extra Dry Alus.

§ — Didelis pasirinkimas visokių $ 
v gėrimų Ms r' ą
g Juozas Zeidat į

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. $

NOTICE is hereby given thatj 
RL 4796 has been issued to the! 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bq i
trol Law at 281 New Lots Ave.J 
o^the^preS * f «0 dfr

> kad
■•i piliečių

Ar jau įsigijai Apsigindami 

Bonų ir Ženkleliu1-5 )' 
 11 žinos, 

- - - -  —į baudoti

ktas siū- 
hfjisprak

281
LEO MILLSTElNj 

(New Lots Bar & Grill) 
New Lots Ave., Brol

Vatikano radijai 
da žinias apie ka 
vius bei tremtini 
jėgėlius jų giminei 
litai per popiežiaui 
nusiųsta įvairios 
Popiežiaus minei j s

E-

Ė

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH V AS1
VI

Mortgages Loaned and
496 Grand St., BrookU
Residence:
87-34 90th St., Woodhavi

-----į
HAvemeyer 8-0^ 

R A L PH K R U] 
FOTOGRAH 

65 - 23 GRAND AV®
Maspeth, N. Yj

aikraštis, kurį tas 
ragina „Laisvės” 
pasiskaityti, o po 
„šiuo adresu: J. ] 
423 Grand St., Bi 
Y.”

i ,Ame-

p garbei, 
r tavo gero 
r-Prieš tū- 
fajoje”. 
P lokio 
p para- 
ppropa- 
p laiško 
j-Aviškas

Galiu pasakyti, 
„Franco Wilimo” 
ir jokių laiškų a
„medžiagos” iš jo 
vęs. „Amerika” iš 
St. išsikėlė dar 1! 
lių m. pradžioje 
„Francas” labai j 
„pažįstamas”, jei 
trų metų nežino 
so. Bet tam Frai 
žinomi „Laisvės”


	1942-04-17-AMERIKA-i7-8

