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. A. Petriką
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!1 So. 4th Street

?agg 2 - 7177

Alfred J. Wem 
(Vendus)

ADVOKATAS

. 4th Street, 
(Williamsburgh Bridge }

is Penkioliktoji yra 
. diena Lietuvos isto- 

į, dieną 1920 metais 
jusirinko Lietuvos 
asis Seimas, kurio 
>uvo išrinkti demo- 
usiu būdu — lygiu, 
Toporcingu balsavi-

„AŠ ESU AMERIKIETIS” DIENA

nas vieningai patvir 
pakartojo Lietuvos 
įsomybės paskelbi- 

*iutiesė šalies tvarky- 
indus, priimdamas 
•ugpiūčio 1 d. konsti- 
s pravedė žemės re- 
rąžindamas Lietuvos

fergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALft iriesiems savinin-
GERIAUSIOS ROSUj

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artata,į, imąsis Seimas buvo 
^XAI—P lETŪS—VAKARIENfi r*. poyiaiicin iv Vii y* xz Hi n 
MAS gamintas namie ii geriausiai 'azl^ausili Rurybm- 
jravorų. Parengimams priimami Lietuvos istorinių į-

Juozas Ginkiij
and Street,

jeport, Conn.

ėra jokios abejonės, 
likti darbai bus švie- 
>džiu iš naujo atsis- 
iiai laisvai, neprik- 
i, demokratinei Lie-

itį sekmadienį ge
ri., švęsime Moti- 

ą. Parapijos cho- 
pijos svetainėje, 7 
•e rengia vaidinimą 
ą motinų pagerbi- 
tas yra skiriamas 
naudai, tai pagei- 

:ad bilietus įsigytu- 
iksto, ir dalyvautu- 
o skaitlingiausiai.

chorai padainuos 
.uju dainų, gabūs 
i suvaidins labai 
komediją „Žydas ir 
Visi dalyvaukite 

rengime.

7 vai 
auditoriją 
parapijoj'; 
Aleksiui;
tiūį Moį 
mo tęsti
°°;e padangėje. Mat, iki 
retrauab į”ytaufą Didįjį šlykš- 
mas u; įno> tyčiojosi iš Lie- 
^lyvaoju migaikščių. O dabar 
nų. Peh|e įsakyta Vytautą 
naudai l galinguoju, šlovinti

. Į Margį ir kitus Lie-

—‘lė
nųjų kvizlingų ats- 
„Laisvės” pastogėje 
patiko mūsų pasta- 
naują „persiverti-

Sekmadienis, gegužės 17 d. 
yra paskirtas „Aš esu Ame
rikietis Diena”.

Ši diena liečia mus visus, 
senus, lygiai kaip ir naujus 
piliečius, žodžiai negali iš
reikšti, ką kiekvienas iš mūs 
mano apie Ameriką. Tas, ku
riuo mes didžiuojamės ir 
prieš kurį nusižeminame, yra 
per gilus žodžiams. Kada pro
fesorius Albert Einstein, gar 
sus pasaulinis mokslininkas, 
tapo Amerikos paliečiu, jis 
sakė: „Amerikoje gyvenimo 
svarbiausias dalykas yra ga
limas, — išvystymas indivi
dualybės ir jos kūrybų jėgų. 
Čionai, jis sakė, „žmonijos 
kilnumas išsivystė iki tokio 

' laipsnio, kad jie negalėtų gy
venti sistemoj, kur asmuo y- 
ra tik vergas valstybės, ne
turėdamas balso savo val
džioje ir negalėdamas tvar
kyti savo gyvenimo”.

Mes minėsime šią dieną,

kaip mūsų prezidentas pra
šė, apeigomis, kurios pri
mins seniems piliečiams ir į- 
rodys naujiems laisvų žmo
nių atsakomybes ir progas. 
Mes sau prisiminsime, kad 
demokratija ir laisvė priklau 
so nuo kiekvieno. Ir mes ga
lime dar ką daryti: „Aš esu 
Amerikietis Diena” duoda vi
siems amerikiečiams progos 
gyvai pareikšti, ką Amerika 
jiems reiškia. Kokiu geres
niu būdu galime parodyti sa
vo dėkingumą, negu pirkda
mi Karo Taupymo Bonus?

Jie parduodami užtikrinti 
laisvėms, kurios šiandien yra 
mūsų. Kiekvienas centas, ku
rį įdedame į bonus, padeda 
mūsų sūnums apginti Ameri
ką kovos laukuose visame 
pasaulyje. Kiekvienas bonas, 
kurį mes perkame, tik užtik
rina mūsų pasitikėjimą į tą 
gyvenimo formą, kurią mes 
dabar vadiname sava.

KERČIOS PUSIAUSALYJE KAUTYNĖS
Bytautą Didįjį šlykš- 
ino, tyčiojosi iš Lie-

naudai f
Merry & 
bus įvarį dvyrius.

Japonai Pralaimėjo Jūrų Kautynes
------------------------------------------s ---------------

iai pašaukti į ka- 
B. Balčiauskas ir 

išiūnas. Linkime 
iausių pasekmių ir 
sugrįžti vėl prie 

o.

į- šskaitė „Amerikoje” 
Paw dvylikos tūkstančių 

praleido 
scenos n. 
ir Feden:
Marcelei ^v5
kos" yf faktoriaus apkerpe- 
jos vicep 
bei daugū 
ti veikėjii 
nauskiei 
pirmininH

i tremtinių, kurie 
Rusijos gelmėse. To 
,Amerika” dar ne
skelbti. Matyti, kvi-

nė kartais prabunda
nemalonumų jam

bury, Conn.

ienos pagerbimas
10 d. 8 vai. ry- 

organizuotas jau- 
jorpore priims šv.
ir Vyčių klubo 
turės bendrus 
Tą pačią dieną

akis naujas „Studen- 
,o” numeris. Jame 

šiūtė, p rtingas straipsnis a- 
Stefanija. rį0 Baltrušaičio poe- 
Vera skelbti keli šio gilaus 
kime sfc ilėraščiai. Baltrušai- 
ateityje j yba labai įdomiai į- 
cijas" fc , atskleidžiant jo kū- 

fatumus.
į numeryje labai pla- 
6 įsamus kun. A. San-
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Per paskutines dienas Ru
sijos pietuose, Kerčios pu- 
siausalyje, buvo dideli vokie
čių ir rusų mūšiai. Vokiečių, 
pranešimu, rusų kariuomenė 
Kerčioje visiškai sunaikinta, 
apie 40,000 rusų karių paim
ta nelaisvėn. Rusų praneši
mu, vokiečių puolimai atrem
ti ir jokių pasikeitimų fronte 
neįvykę.

Pranešimai iš Berno sako, 
kad vokiečiai pradėję pavė
lintą pavasarinį puolimą, 
kurs vykdomas keliose vieto
se. Puolimas remiasi tankais 
ir lėktuvais. Vokiečių puoli
mai pradėti gegužės 8 d., 
esanti „geram orui ir sausai 
žemei”. Kerčios pusiausalio 
puolime dalyvavusios šešios 
vokiečių divizijos.

JO ŠV. POPIEŽIUS PIJUS XII
t

Gegužes 13 d. sukako lygiai 25 metai, kai kun. Euge- 
Pacelli, dabartinis popiežius Pijus XII, konsekruotas

NERVŲ KARAS PRIEŠ VOKIEČIUS
0

Japonai Atstumti
LONDONAS. — Japonų 

daliniai, prasiveržę kinų Ju- 
nano provincijon iš Burmos, 
pateko į dideles pinkles. Jie 

(sutiko netikėtą pasipriešini
mą iš atkirstų kinų dalinių, 
kuriems vadovauja amerikie 
tis gen. Stilwell. Japonai bu
vo prasiveržę Kini j on apie 
60 mylių, bet dabar jie ats
tumti.

Junano provincijos gynėjai 
mano, kad japonų atstūmi
mas labai laikinas, nes japo
nai galį netrukus atsiųsti 
daug papildomų dalinių.

Karius Keičia Į 
Gazoliną

Fed. iį aipsnis apie katalikų 
steigtaU.I. Daug ir kitų įdomių 
Bond i
Cross dE hausios paramos. Jį 
biai vade' 
tienė ir 6 ietuvis šviesuolis. 
Iki šiam i ——
lietuvių s) i Kunigų Vienybė iš- 
už šimtąt ambų, įdomų metraš
čius dolec 
Cross 
vietinių t' 
gamintai; 
° ■ k rėmams ® 
jusiems - 
Fed. uty*

Studentų žodis” ver-

prenumeruoti kiek-

et tas darbas tęsia- 
lesniu mastu. Liepos 

-ijjį' išeisiąs K. V. Metraš- 
■ ps plačius skyrius a- 

ferikos lietuvių katali- 
įįjjį tpijas, mokslo įstai- 

»anizacijas, spaudą,
nasiuDtėČ žYmesnius asmenis, 
tremtinio LŠČio redakcinėJe ko- 
Fed ! dirba kun- Dr‘ J- B‘
U* I, kun. N.
vietines!® 
kareivis® 
lykų linki? 
pinigų d^ 
Fed. skp 
sos (16-k 
ir savo $ 
ka šios ** 
laisvės^ atitinkamos sąlygos.

liausiąs rūpestis — 
s tremtiniais Sibire, 
jalima pasiekti jų ma- 
lašalpa, nes Rusijos

Pakalnis, 
Balkūnas ir kun. S. 
Jiems talkininkauja 
ė bendradarbių.

vos žmonių šelpimas, 
s nepriklausomybės 
10 kovos rėmimas vy- 
i visu rimtumu, kiek

Telephone
EV 7-M”

JOSEF®
ybė neįsileidžia, bet 
ms asmenims galima 

MorWC; r siunčiama. Svarbu
to Pasiruošti tai die-

ū—
Lį šelpimas bus įmano
mi mastu.

WASHINGTON. — Angli
jos ministeris pirm. Church
ill gegužės 10 d. pasakytoje 
per radiją kalboje pažymėjo, 
kad vokiečių karo industrijos 
centrai bus naikinami be jo
kio pasigailėjimo. Jis ragino 
vokiečius nuversti Hitlerį ir 
tuomi sutrumpinti karą ir sa
vo kančias.

Churchill kalba šį kartą 
parodė, kad vokiečiai nėra 
atsparūs vadinamajam nervų 
karui. Vokietijoje žmonės la
bai nusivylę praeitos žiemos 
įvykiais Rusijos fronte.

Anglijos Karo 
Nuostoliai

LONDONAS. — Anglijos’ 
vyriausybė paskelbė, kad An
glija nuo 1939 m. rugsėjo iki 
1941 m. rugsėjo m. turėjo 
tokius kariuomenės nuosto
lius:

Karininkų: žuvusių — 6,- 
296; sužeistų — 4,064; karo 
belaisvių — 3,374; dingusių
— 953.

Karių: užmuštų — 42,667; 
sužeistų — 42,299; belaisvių
— 55,084; dingusių — 28,- 
803.

Brooklyno Technical aukš
tesnėje mokykloje mokiniai 
stato medinį laivą, kurio il
gis bus 35 pėdos ir kurį pa
statę padovanos jūrų 
kraščių sargybai.

pa-

Seimas
Centro valdyba nutarė A- 

merikos Lietuvių Katalikų 
Studentų ir Prosesijonalų Są
jungos seimą šiais metais 
šaukti rugpiūčio (August) 1 
ir 2 d.

Seimas eis International 
House rūmuose, 1414 E. 59 
St., Chicago, Ill.

Seimas bus pradėtas šeš
tadienį, rugpiūčio 1 d., iškil
mingomis mišiomis. Tą pat 
dieną po pietų bus profesio
nalų posėdis. Vakare bus spe
ciali programa.

Rytojaus dieną bus bend
ras posėdis, kuriame bus į- 
vairūs pranešimai, rinkimai 
ir tt. Po pietų įvyks trečias 
posėdis su Centro Valdybos 
raportais (įteikti raštu), re
zoliucijomis, rinkimais.

Kaip teko girdėti, čikagie- 
čiai visu rimtumu seimui ruo 
šiasi ir laukia iš visos Ame
rikos gausiai atvykstant 
tiek atstovų, tiek svečių. To
dėl labai svarbu kitoms kuo
poms irgi tinkamai pasiro
dyti seime, kuris žada įnešti 
daug naujos dvasios ir jėgos 
į organizacijos gyvenimą.

Centro Valdyba.

VĖLIAVOS DIENA
BIRŽELIO 14

Į vilčių Lietuvos žmo- 
Ipimo reikalu glūdi 
le. šv. Tėvas Pijus 

r,nrfil iai sielojasi kenčian- 
tuvos ir kitų užimtų 

65- žmonėmis. Lietuvos

HA^

atstovas Dr. St. Girdvainis 
ten turi visas nepriklauso
mos valstybės atstovo teises, 
tad nepaprastai svarbu Lie
tuvos atstovybę Vatikane iš
laikyti.

Čia dideli nuopelnai Kuni
gų Vienybės, kuri dėjo ir de
da visas pastangas Lietuvoj 
Atstovybei Vatikane parem
ti. K. V. rūpesčiu, keli vysku
pai jau yra kreipęsi į tikin
čiuosius, prašydami paramos 
Lietuvos reikalams.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt paskelbė 
proklamaciją, kuria birželio 
14 d. paskyrė Amerikos Vė
liavos Diena. Kviesdamas a- 
merikiečius tą dieną ypatin
gai pagerbti savo vėliavą, 
prezidentas kviečia taip pat 
pagerbti Amerikos karių mo
tinas ir vėliavas tų šalių, ku
rios drauge su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis kovo
ja prieš bendrą priešą.

Prezidentas kviečia birže
lio 14 d. iškelti ne tik Ameri
kos, bet ir Jungtinių Tautų 

i vėliavas.

nio 
vyskupu, ši sukaktis atitinkamai atžymėta visame pasau
lyje.

Eugenio Pacelli gimė 1876 m. kovo 2 d. Romos mieste. 
Jo tėvai ir protėviai buvo seni romėnai, visada rėmę popie
žių. Jis augo palankiose sąlygose. Nuo pat vaikystės pasi- 
zym'^jd'NIideliu

Mokytis jaunam Pacelli puikiai sekėsi. Būdamas 22 
metų, jis jau buvo įsigijęs teologijos, filosofijos ir civili
nės teisės daktaratus. Baigusį Seminariją jį tuojau pakvie
tė profesorium Pontifikalinis Apolinaro Institutas. Jį net 
kvietė Amerikos Katalikų Universitetas.

Vatikano aplinkumoje jaunas, gabus, uolus kun. Pacelli 
atkreipė kardinolo Gasparri dėmesį. Netrukus jis buvo pa
kviestas į nepaprastą bažnytinių reikalų kongregacijos va
dovybę. Tada kard. Gasparri buvo jau Vatikano valstybės 
sekretorium.

1917 m. popiežius Benediktas XV paskyrė jauną mon
sinjorą Eugenio Pacelli savo Nuncijumi Bavarijai. Tų me
tų gegužės 13 d. jis paskirtas arkivyskupu. Bavarijoje, 
Miunchene, arkiv. Pacelli išbuvo iki 1920 m., kai jis buvo 
paskirtas Nuncijumi visai Vokietijai. Berlyne arkiv. Pa
celli išgyveno iki 1929 m., kai lapkričio m. popiežius Pijus 
XI paskyrė jį kardinolu ir netrukus pakvietė Vatikano val
stybės sekretorium.

Būdamas Vokietijoje, arkiv. Pacelli sudarė konkorda
tus su Bavarijos ir Prūsijos vyriausybėmis. Jis ten turė
jo didelę darbo dirvą, kurioje teko jam labai sėkmingai pa
sireikšti. Kai pradėjo eiti valstybės sekretoriaus pareigas, 
turėjo didžiausią diplomatinį patyrimą. Šiose pareigose jis 
išbuvo beveik per 10 metų.

Daug kartų kard. Pacelli keliavo po užsienį. Daug kar
tų jis atstovavo popiežiui kongresuose, susivažiavimuose. 
Popiežiaus legatu jis buvo: 1934 m. Eucharistiniame Kon
grese Buenos Aires, 1935 ir 1937 m. Prancūzijos didelėse 
iškilmėse, 1938 m. Eucharistiniame Kongrese Budapešte. 
1936 m. spalių ir lapkričio m. jis lankėsi Amerikoje. Nors 
čia jo lankymasis buvo privatinio pobūdžio, bet kardinolas 
sutiktas visur didžiausiu entuziazmu ir pagarba.

1939 m. kovo 12 d. kardinolas Pacelli vainikuotas po
piežiumi Piju XII. Jis yra 262-rasis popiežius, Kristaus vie
tininkas, Vatikano valstybės galva. Mažos Vatikano ribos, 
bet iš jų sklinda neklystantis žodis 330 milijonų žmonių. 
Ten krypsta ir nekatalikiško pasaulio žvilgsnis. Iš ten plau
kė ir plaukia pasiūlymai taikai.

Niekas kitas taip ryškiai, taip tvirtai už mažų tautų 
nepriklausomybę, už tarptautinį teisingumą nėra pasisa
kęs, kaip Pijus XII. Jis nėra pripažinęs nė vienos valstybės 
užgrobimo. Ir šiandie Vatikane garbingai pripažįstamas 
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministeris, 
pripažįstama Lietuva.

Jeruzalė. — Čia 
slavijos vyriausybės 
vas pranešė apie įdomius iš
keitimus. Jugoslavijos parti
zanų vadas gen. Michailo
vič užbaigė derybas su ita
lų kariuomenės vadovybe i- 
talų belaisvių paleidimo 
klausimu. Partizanai sutiko 
iškeisti italus belaisvius į 
gazoliną.

Už vieną italą eilinį karį 
italai turi duoti vieną dėžę 
gazolino. Už vieną italą 
karininką iki pulkininko 
laipsnio — keturios dėžės 
gazolino, ūjz vieną italą 
pulkininką — 50 dėžių ga
zolino.

Tokie mainai Jugoslavijos 
partizanams davę geroką kie
kį gazolino, kurs daug pa
gelbės 
giuose.

Gen. 
są per
kurie gerai kovoja, sudary
dami vokiečių ir italų oku
pacinei kariuomenei didelių 
nuostolių. Neseniai vokie
čiai suėmė partizanų vado 
žmoną, dukterį ir du sūnus 
ir grąsina juos nužudyti, 
jei generolas nepasiduos. 
Bet drąsusis generolas at
sisako pasiduoti ir tęsia 
priešinimąsi šalies pavergė
jams.

Jugo- 
atsto-

vedamuose karo žy-

Michailovič žinioje e- 
150,000 partizanų,

Graso Atskyrimu
Bernas. — Šveicarijoje 

gautomis žiniomis, Rusijos 
metropolitas Sergius per 
radiją ragino pravoslavų ta
rybą teisti Lucko arkivys
kupą Polikarpą, laikiną U- 
krainos bažnyčios adminis
tratorių. Sergius kaltina Po
likarpą nepaklusnumu baž
nytinei vyriausybei, siekiant 
sudaryti atskirą Ukrainos 
bažnyčią.

Ukrainiečių pravoslavų ar
kivyskupas Polikarpas atsa
kęs, kad jis 
nos vyskupų 
tvarkydamas 
bą „laisvoje 
viešpatavimo

Praeitą savaitę Koralų jū
roje įvyko didelės laivų kau
tynės, kuriose Amerikos lai
vai ir lėktuvai padarė Japo
nijos laivynui milžiniškų 
nuostolių. Generolo MacAr
thur pranešimu, Amerikos 
ir sąjungininkų pajėgos nu
skandino japonams 11 dide
lių laivų, du kreiserius, vie
ną lėktuvų išvežioto ją. 6 ja
ponų laivai smarkiai sužalo
ti. Papildomai pranešta, kad 
be to nuskandinti du japonų 
povandeniniai laivai.

Japonų laivynas, matyti, 
slinko Autralijos link, kuriai 
grėsė invazijos artimas pa
vojus. Kautynės įvyko 450 
mylių į šiaurės rytus nuo Au
stralijos. Kiek Amerikos lai
vų dalyvavo kautynėse, dar 
nepranešta, tačiau pažymėta, 
kad dalyvavo mažiausiai 500 
lėktuvų.

Gen. MacArthur praneši
mu, Amerikos laivyno nuos
toliai šiose kautynėse buvę 
labai maži.

Koralų jūrų mūšiai yra da
bartinio karo didžiausi laivų 
mūšiai. Japonų didžiulį lai
vyną laiku pastebėjo Ameri
kos žvalgybiniai lėktuvai. 
Pradžioje vokiečių ir italų 
radijo stotys skelbė didelius 
japonų laivyno laimėjimus, 
bet šios savaitės pradžioje 
visiškai tylėjo...

Koralų jūros kautynių me
tu Australijos žmonės buvo 
įspėti laukti ir labai liūdnų 
žinių, bet viskas tuo tarpu 
laimingai baigėsi. Japonai su 
silaukė didžiausio savo isto
rijoje pralaimėjimo.

Gegužės 10 d. karo depar
tamentas oficialiai pranešė, 
kad balandžio 18 d. Amerikos 
kariuomenės lėktuvai tikrai 
bombardavo japonų sostinę 
Tokio ir kitus miestus. Ta
čiau nepranešta, nei iš kur 
Amerikos bombnešiai atlėkė, 
nei kur jie nulėkė po to, kai 
savo uždavinį atliko.

Japonų miestus bombarda
vę lėktuvai skridę labai že
mai, dienos metu, todėl ge
rai pataikę į reikiamas vie
tas. Bombarduotos armijos, 
laivyno ir pramonės dirbtu
vės. Kai kur numestos tik 
gaisrą sukeliančios bombos. < 
Pačių japonų pranešimu, pa
degtos vietos liepsnojo per 
dvi dienas, žmonių žuvę apie 
3 _ 4,000.

Japonų pranešėjas per ra
diją iš Šanchajaus aiškino, 
kad Koralų jūrose japonams 
pakenkė „blogas oras ir nie
kas kitas.” Jei ne „blogas o- 
ras”, tai japonų laivynas „bū 
tų pasiekęs visiško laimėji
mo” prieš Jungtines Tautas.. 
Taip aiškino kapt. Kamada.

Japonų radijas pripažino, 
kad Koralų jūrų kautynėse 
japonų laivynui vadovavo 
pats laivyno viršininkas, ad
mirolas Jamamoto.

veikiąs Ukrai- 
pavedimu, per- 
tikybinį dar- 
nuo bedieviško 

teritorijoje.

GAMYBA VISOSE SRITYSE AUGA
Chicago. — Praeitą mė

nesį Amerikoje lėktuvų pa
gaminta 70 nuošimčių dau
giau nei lapkričio mėnesį. .

Taip pranešta Amerikos 
Prekybos Rūmų suvažiavi
me. Jame su pasitenkinimu 
pažymėti ir šie dalykai:

Gamybai ir namų reika-

lams visur pilnai užteko 
anglies.

Elektros gamintojai parū
pino daugiau jėgos.

Statybos srityje pasiekta 
didelės pažangos. Automo
bilių dirbtuvės nepaprastu 
greičiu, anksčiau paskirto 
laiko, pagamina tankus.

Laikraščius pristato arkliais
Laikraštis „Į Laisvę” ra

šo, kad provincijon dauge
lyje vietų spauda skaityto
jams pristatoma arkliais. 
Pav., Vilkaviškis iš Mariam- 
polės laikraščius pasiima 
arkliais. Alytus ir Raseiniai 
laikraščius gabena tiesiog iš 
Kauno arkliais. Mažiausia 
spaudos skaito Užnemunė, 
nes ten ją sunkiausiai pris
tatyti.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tiksleli neprisiunčiama pašto ženklų.

MŪSŲ SVARBIEJI REIKALAI
Mūsų visų šiandien yra katalikų lokalinėse draugi- 

didžiausias rūpestis, kad!jose savose parapijose. Ži- 
Amerika laimėtų karą. Jos noma, svarbu, kad visos or-
laimėjimas, nėra jokios a- 
bejonės, yra visų tautų ir 
visų žmonių laimėjimas. Ir 
lietuvių tauta, kaip dažnai 
mūsų spauda teisingai pa
brėžia, savo likimą ir atei
tį į Jungtinių Valstybių 
rankas yra sudėjusi.

Dėl to tai mūsų veikime 
centras — A. L. R. K. Fe
deracija pati pirmoji pada
rė pareiškimą, pasižadėda
ma visu kuo — ir darbu 
ir pinigais remti Jungtinnj 
Valstybiii kilnius užsimoji
mus išgelbėti pasaulio de
mokratiją ir išlaisvinti iš 
kruvinųjų diktatoriij nagų 
pavergtąsias tautas. Ir Fe
deracijos centras, ir apskri
tys, ir skyriai tuojau įsi
kinkė į U. S. karo bonų ir 
taupymo ženklų pardavinė
jimo darbą, į pagalbą A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui.

ganizacijos ir draugijos 
jungtus į Federaciją bend
riems lietuviškiems ir kata
likiškiems darbams dirbti.

Kalbant apie organizacijų 
stiprinimą, neužmirškim, kad 
kitą mėnesį, būtent, birže
lio 22—25 dienomis, Hart
ford, Conn. įvyksta mūsų 
seniausios, gausingiausios ir 
vienos garbingiausios orga
nizacijos — Lietuvių K. Su- 
sivienymo Amerikoj 53-čias 
seimas. Nesigailėkime pa
siųsti jam sumanymą ir 
vieną, kitą šiltesnį sveiki
nimo žodį. O jei kas išsi
galime, ta proga ir auką 
tautos išlaisvinimo arba 
šelpimo reikalams pridėki
me.

Neužmirškime taip pat ir 
to, kad gegužės mėnesio 24 
d. LRKSA organas „Gar
sas” mini garbingą sidabri
nį jubiliejų. Pasveikinkime

Bet kadangi šiomis die
nomis vyriausybė užsibrėžė 
dar labiau suintensyvinti 
visus karo darbus, ir mums 
teks didesniu uolumu ir 
pasišventimu dirbti. Fede
racijos veikėjai per apskri
tis ir skyrius tiems dar
bams turės aukoti žymiai 
daugiau savo brangaus lai
ko ir pastangų. Jie turės ir 
daugiau jėgų prisikviesti į 
talką.

Pirmoje vietoje vyriau
sybė, siekdama didesnę ka-
ro lėšų dalį padengti gy
ventojų paskolomis, nori, 
kad kiekvienas iš mūsų 
pasižadėtume, kiek tik iš
sigalime, iš savo uždarbių 
pirkti U. S. karo bonus ir 
taupymo ženklus per visą 
karo laiką — iki laimėji
mui. Dėl to visame krašte 
eina tokių pasižadėjimų 
rinkimas. Mes, lietuviai, ne 
tik pasižadėsime ir paža
dus ištęsėsime, bet žiūrė
kime, kad ir visų tų dar
bų sūkuryje aktyviai da
lyvautume. Tai yra labai 
svarbu. Kodėl svarbu — 
mūsų veikėjai patys pui
kiai tą žino.

Visus aukščiau suminė
tus ir visus kitus karui lai-
mėti darbus dirbkime vie
ningai ir organizuotai. To
kiu būdu daugiau nudirbsi-
me ir tuo pačiu kartu sa
vo tautos vardą plačiau pa- 
skleisime pačios veikliau
sios Amerikos visuomenės 
tarpe.

Nebūsime nei organizuoti 
nei vieningi, jei savų orga
nizacijų palaikymu ir su
stiprinimu nesirūpinsime. Ir 
šiandieniniai Amerikos rei
kalai ir mūsų lietuvių tau
tos būklė šaukte šauka mus

jį, nes jis per dvidešimts 
penkeris metus ištikimai ir 
nuoširdžiai tarnavo ne tik 
savo organizacijai, bet vi
sai Amerikos lietuvių vi
suomenei ir visiems lietuvių 
tautos reikalams. A.L.R.K. 
Federacija ypa&M,jauoširdžiai 
sveikina „Garsą”, nes jos 
idėjoms skelbti, lietuvišką ir 
katalikišką akciją vesti jis, 
„Garsas”, nesigailėjo savo 
brangios vietos. Tuo ir ki
tais atžvilgiais šis laikraš
tis turi stambių nuopelnų.

Ta pačia proga primena
me, kad Lietuvai Gelbėti 
Fondo vajus dar tebeina, 
kad dar yra visa eilė kolo
nijų, kurios savo kvotų dar 
neišpildė. Išpildyti reikia, 
nes Lietuvos tremtinių šel
pimo problema tebėra opi. 
Neišpildę kvotos, neišpildę 
savo pareigų, nestipriname, 
bet silpniname savo veiki
mą. Dėl to stenkimės iš vi
sų savo jėgų baigti LGF 
vajų, baigti išpildant kvo
tą, atliekant savo pareigą. 
Jei mūsų veikėjai dirbs ir 
prašys aukos iš savo tau
tiečių, nė vienas neatsisa
kys paaukoti bent vieną 
dolerį savo tautai išlaisvinti 
ir broliams bei sesutėms
šelpti.

Artimo meilė, sakoma, 
prasideda pas save, namuo-
se. Kai savus reikalus ap
rūpinsime, savus sušelpsi
me, patys savo tarpe būsi
me vieningi ir organizuoti, 
ir mūsų, kaipo Amerikos 
lietuvių, pagalba didžiajam 
Jungtinių Valstybių ir san
tarvininkų užsimojimui iš
gelbėti demokratiją ir iš
laisvinti pavargtuosius, bus 
kur kas efektingesnė ir 
stipresnė. Tad, į darbą, į

didžiausio dėmesio kreipti 
į tai, kad kiekvienas lietu
vis, ar jaunas ar senas, 
būtų gyvas, veiklus lietuvi
škos organizacijos narys.

I tai atsižvelgdama, ALR 
KF dažnai paragina lietu
vius katalikus būti savų, 
lietuviškų parapijų nariais, 
rašytis į Lietuvių R. K. 
Susivienvmą Amerikoje, Mo
terų Sąjungą, Lietuvių R. 
K. Darbininkų Sąjungą, Lie
tuvių Katalikų Studentų 
Sąjungą, Lietuvos Vyčius. 
Kam nebūtų galima į šias 
organizacijas dėtis, tepri
klauso ir teveikia lietuvių

vieningą ir organizuotą dar
bą!

L. Šimutis,
A.L.R.K. Federacijos 

Sekretorius.

Gegužės 10 d. Elizabethe 
turiningai ir iškilmingai pa
minėta klebono kun. Juozo 
Simonaičio 20 metų kuniga
vimo sukaktis. Jos atžymėji- 
mas pradėtas ryte, per su
mą, kurią atlaikė pats kun. 
sukaktuvininkas. Arkidija- 
konu buvo kun. Juozas Va- 
lantiejus, Waterburio klebo
nas; dijakonu — kun. Dr. 
Juozas Vaškas, Marianapolio 
Kolegijos rektorius; subdija- 
konu — kun. Dr. Jonas Star
kus, neseniai pradėjęs dar
buotis Šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje. Labai išsamų, turi
ningą pamokslą pasakė kun. 
Konstantinas Vasys, Worce- 
sterio Aušros Vartų parapi
jos klebonas.

Komp. J. Žilevičiaus vado
vybėje choras puikiai puošė 
iškilmių didingumą savo dar
niu giedojimu. Bažnyčioje 
buvo gausu parapijiečių ir iš 
apylinkės atsilankiusių.

6:30 vai. vak. lietuvių 
„Laisvės” bendrovės salėje 
įvyko pagerbimo vakarienė. 
Kun. J. Simonaičiui su būriu 
svečių atvykus, jį sutiko cho
ro grupės sveikinimo dainos.

Vakarienės atidarymo ir 
sveikinimo žodį pasakė kun. 
Dr. Jonas Starkus. Maldą su
kalbėjo kun. K. Vasys. Pro
gramos vedėju pakviestas 
„Amerikos” redaktorius.

Kai visi dalyviai — o jų 
buvo per 350 — pasisotino 
skaniai paruoštais valgiais, 
pradėta kalbų ir dainų prog
rama. Pirmiausia, sveikini
mo eiliuotą žodį pasakė jau
nuolė Aldona Litvinaitė, ku
ri labai jautriai, įspūdingai 
savo uždavinį atliko.

Sveikinimo kalbas pasakė 
svečiai kun. J. Aleksiūnas 
(K. V. Rytų Provincijos var
du), kun. J. Valantiejus, lai
vyno kapelionas kun. Įeit. 
J. Reikas, teisėjas John Mc
Guire, miesto tarybos narys 
Bob Fard, kun. Pr. Garmus, 
kun. J. Šernius, kun. Dr. J. 
Vaškas, kun. K. Vasys ir 
kun. Jonas Balkūnas.

Draugijų vardu sveikini
mus pareiškė ir dovanas įtei
kė: Rožančiaus dr-jos — An
tanina Jankūnienė, šv. Onos
— St. Juozapavičienė, Treti
ninkų — Ona Milukienė, Am
žinojo Rožančiaus — Elzb. 
Litvinienė, Apaštalystės — 
Al. Karvojienė, Sodalicijos
— p-lė Mitchell. Vakarienės 
rengimo komiteto vardu kal
bėjo ir dovaną įteikė R. Džio- 
velis.

Programą jaukiai pratur
tino gražiabalsė Veronika 
Pranskietytė; ji sudainavo 
Kačanausko „Mano Rožė”, 
populiarią „Sakė mane šio
kią” ir ariją „Pasakykit jai, 
mielieji žiedai” ir operos 
„Faustas”. Be to, dzūkiškų 
dainų padainavo Dom. Petru 
čionis, rengėjų komiteto na
rys.

Paskutinį žodį, nuoširdų, 
gilios padėkos žodį, jautrų 
žodį, pasakė kun. Juozas Si
monaitis. Savo kalbą jis bai
gė tokiais žodžiais: „šio vaiz
do, kurį jūs, brangios širdys, 
sukūrėte šiandie, niekada 
neužmiršiu; jis visada bus 
manyje — giliausia padėka 
Dievui, kad Jis nusiuntė ma
ne į Elizabethą ir nuoširdi 
padėka Jums, gerieji Eliza- 
betho žmonės!”

Svečių tarpe, be minėtų 
kalbėjusių, dalyvavo ir šie 
kunigai: Kelmelis, Kinta, Ke
mėšis, jėzuitas Aukštikalnis, 
salezietis Stašaitis, pasijoni- 
stai Alfonsas ir Gabrielius.

Telegramomis sveikinusių 
tarpe buvo konsulas P. Dau- 
žvardis, kun. J. Vaitekūnas, 
kun. M. Pankus, kun. Pr. Va
siliauskas, Dr. J. Simonaitis 
(kunigo brolis), kun. Dr. A. 
Bružas, kun. Pr. Strakaus- 
kas ir visa eilė kitų.

Vakarienė praėjo gražiau
sioje nuotaikoje. Visi jos da
lyviai savo ir savo artimųjų 
vardu linkėjo-ikun. J. Simo
naičiui gausių Dievo malo
nių, niekada nenykstančios 
palaimos kiekviename gyve
nimo žingsnyje. Ilgiausių 
metų!

NAMINIS FRONTAS

„Wilnaer Zeitung” rašo, 
kad vokiečių knygyno Vil
niuje patalpose esanti su
rengta specialinė paroda, 
kuri vaizduojanti, kaip „iš 
tikrųjų atrodo gyvenimas 
Amerikoje — neribotų gali
mumų šalyje.”

Vokiečiai, žinodami lietu
vių simpatijas Amerikai, 
rado reikalą pradėti propa
gandą prieš ją.

Kl. Kodėl bendras kainų 
nustatymo patvarkymas iš
leistas?

Ats. Patvarkymas yra ka
ro žygis, išleistas kylan
tiems pragyvenimo kaštams 
ir kitoms kainoms sustab
dyti.

Kl. Kodėl kainos kyla?
Ats. Karas reikalauja mil

žiniškų pinigų ginklams ir 
jis pakeitė tūkstančių į- 
staigų gamybą civilių pro
duktų į karo reikmenų ga
mybą. Algos tampa aukšte
snės ir atsarga mažėja. To 
paseka — aukštesnės kai
nos.

Kl. Kokios kainos palies
tos patvarkymu?

Ats. Beveik visos kainos, 
kurias moka smulkmenų 
reikmenų pardavėjai (krau- 
tuvninkai - retailers, daug- 
meniški pardavėjai (whole
salers), pramonininkai ir 
gamintojai žalių medžiagų.

Kl. Kada kalnų aukštu- 
maisto produktus.

Kl. Ką reiškia kainų auk
štumos (ceiling) nustaty
mas?

Ats. Bendrai, pirkinių kai
nos įsakomos tokios, kokios 
kiekvieno pardavėjo buvo 
imamos š. m. kovo mėne
sy.

Kl. Kada kainų aukštu
ma (ceiling) pradės veikti?

Ats. (1) Smulkmenų reik
menų kainų aukštuma pra
dės veikti š. m. gegužės 18,
(2) Aptarnavimų krautuvė
se (retail)), t. y. tiesiog var
totojui, kainų aukštuma pra
dės veikti š. m. liepos 1 d.
(3) Pardavimams pramoni
ninku, gamintojų ir daug- 
meniškų reikmenų pardavė
jų ir aptarnavimams indus-

trialiams vartotojams kainų 
aukštuma pradėjo veikti š. 
m. gegužės 11 d.

Kl. Ar kiekvieno daikto 
kainų aukštuma bus vieno
da kiekvienoje krautuvėje?

Ats. Ne. Bendrai, aukš
tuma yra aukščiausia kai
na , kuri buvo imama toje 
krautuvėje per kovo mėn. 
Maksimumo kaina keisis į- 
vairiose krautuvėse taip, 
kaip visų krautuvių kainos 
nebuvo vienodos kovo mėn.

Kl. Ar kainos žemiau auk
štumos gali būti imamos?

Ats. Taip. Pagal parda
vėjo norą. Bet jos negali kil
ti nei vienu centu aukščiau 
nustatytos kainų aukštumos. 
Reikia atsiminti, kad šių 
patvarkymų tikslas yra su
laikyti kainų kilimą.

Kl. Kas yra daroma nuo
mų reikalu?

Ats. Kainų Administraci
jos įstaiga paskyrė 323 a- 
pylinkes kaipo „apsaugos 
nuomų vietas,” ir jau pra
dėjo sulaikyti kylančias 
nuomas šiose vietose.

Kl. Kaip šeimininkė žino 
kurios yra maksimumo ka .- 
nos?

Ats. Patvarkymas paliečia 
apie 100 svarbiausių reik
menų, kuriuos paprasta šei
ma vartoja. Šių daiktų 
maksimumo kainos turi bū
ti išstatytos po gegužės 18 
d.

Kl. O kaip bus su kaino
mis daiktų, kurie nesiran
da pragyvenimo kaštų sąra
še?

Ats. Iki liepos 1 d. šei
mininkė gali paprašyti krau
tuvininko, kokios yra kai
nų aukštumos. Po liepos 1 
d. krautuvninkas turi pa- 

) gamintą sąrašą aukščiau

sių kainų visų daiktų ir 
aptarnavimų, kuriuos jis 
teikė per kovo mėn. šį są
rašą gali peržiūrėti, kas tik 
norės.

Kl. Ką šeimininkė gali 
daryti, jeigu ji jaučia, kad 
iš jos prašoma mokėti dau
giau, negu leista?

Ats. Ji gali prašyti krau
tuvininkai paaiškinti kainas. 
Jeigu ji vis tiki, kad ji mo
ka daugiau, negu legalį 
maksimumą, turi pranešti 
faktus Kainų Administraci
jos įstaigos arčiausiai Ka
ro Kainų ir Paskirstymo 
Tarybai arba arčiausiai į- 
staigai.

Kl. Kaip pirkėja gali 
gauti rekordą, kuris paro
dys, kiek ji mokėjo, kad 
galėtų palyginti su kovo 
mėn. kainomis?

Ats. Kiekviena krautuvė 
turi išduoti vadinama „sales 
slip”, kuris parodo datą, 
vardą ir adresą krautuvės, 
kas parduota ir kiek mokė
ta.

Kl. Kokius daiktus paden
gia kainų aukštuma (ceil
ing) ?

Ats. Beveik kiekvienas 
daiktas, kuris vartojamas 
gyvenime ir darbe Ameri
koje. Pagrindiniai daiktai, 
kurie sudaro pragyvenimo 
kaštus — drabužiai, vais
tai, kuras, baldai, dauguma 
maisto, geležinės prekės, į- 
rengimai, tabakas, tualeti
niai daiktai.

Kl. Bet ar yra išskyrimų, 
išimčių?

Ats. Taip. Kai kurie iš
skyrimai yra reikalingi. 
Pav. Emergency Price Con
trol Act of 1942 m., kuris 
duoda autoritetą nustatyti 
kainas Kainų Administraci
jos įstaigai, neleidžia kainų 
administratoriui nustatyti 
kainas ūkių produktams, 
kurie parduodami mažiau 
lymens. Įstatymas išskiria 
laikraščius, žurnalus, teatro 
bilietus, geležinkelio ir au
tobusų bilietus. Sunku bū
tų nustatyti patvarkymus 
dėl šviežios žuvies, vaisių 
ir daržovių, brangių ženk
lelių ir monetų, ir pan. daik
tų. Ūkio žaliava, kaip kvie
čiai, neturi aukštumos kai
nų, bet kada jie perdirbti ar 
pagaminti vartotojui, kaip 
duona iš kviečių, turi kainos 
aukštumą (ceiling).

Kl. Ar yra nustatytos kai
nos maistui ir gėrimams 
valgymo vietose, restoranuo
se ir viešbučiuose?

Ats. Ne. Jų kainos neap
ribojamos. Sumažinti kiekį 
pagaminto maisto, jo ga
minimą ir aptarnavimą, 
kaip ir gėrimų, būtų.\per- 
didelis ir persunkus darbas. 
Manoma, jeigu restoranų 
kainos yra stabilizuotos, ne
reikės pakelti kainas. To
liau, yra tiek daug konku
rencijos šioje dirvoje, kad 
tas sulaikys kylančias kai
nas.

Kl. O kaip su aptarnavi
mu? Ar yra nustatytos kai
nos skalbykloms, drabužių 
valytoj ams , auto pataisy
mo, radijo ir pan. įstai
goms?

Ats. Taip. Negali brangiau 
imti, negu kovo mėnesį ė- 
mė. Išskiriant asmeninį pa
tarnavimą, kaip grožės įs- 
staigų, barzdaskučių.

Kl. Ar nejudinamas tur
tas padengtas?

Ats. Ne. Pardavimas že
mės ar namų nėra kontro
liuojamas.

Kl. Ar yra patvarkymų, 
kurie padėtų pardavėjui, 
kur ypatingos sąlygos yra 
sunkios?

Ats. Taip. Jeigu pardavė
jas randa, kad jo maksi
mumo kainos yra labai že
mos, sulyginus su nustaty
tomis maksimumo kainomis, 
jis gali prašyti OPA pagel- 
bos. Jeigu pardavėjo, mak
simumo kaino už reikmenę 
yra lygios su kitų krautu
vininku. bet jeigu krautu
vininkai kaipo grupė gali 
turėti mažai arba visai ne
turėti pelno, arba turi par-

LIETUVIŲ BELAISVIŲ SĄRAŠA
Lietuvos laikraščiai skel

bia, kad iš vokiečių karo be
laisvių stovyklos netoli Ka
raliaučiaus grįžo aštuoni lie
tuviai, karo belaisviai: 1) 
Itn. Balys Bakevičius iš Šiau
lių miesto, Dvaro g. 118, 2) 
Itn. Jonas Juškys iš Kauno 
miesto, Nemuno g. 19, 3) 
pusk. Pov. Kaminskas iš Vil
niaus, Didžioji g. 30, 4) psk. 
Augustas Pocius iš Šiaulių 
apskr. Radviliškio valse., 
Krakėnų kaimo, 5) Itn. Vyt. 
Stankūnas iš Panevėžio, Klai 
pėdos g. 24, 6) Itn. Adomas 
Šilingas iš Kėdainių apskr., 
Ariogalos valse., Pakarklių 
vienkiemio, 7) eil. Feliksas 
Vaišnoras iš Tytuvėnų mies
telio, Raseinių apskr. ir 8) 
psk. Vladas Vaitiekūnas iš 
Vilniaus miesto Užupio g. 17.

Toje karo belaisvių stovyk 
loję yra likę lietuvių karo 
belaisvių dar 57 žmonės:

1) eil. Andriuškevičius My 
kolas iš Ukmergės apskr., 
Skruzdelių kaimo, 2) virš. 
Blichertas Antanas iš Aly
taus aps., Valiūnų kaimo, 3) 
eil. Balažantis Antanas iš A- 
lytaus ap., Girnėnų k., 4) 
pusk. Baikauskas Juozas iš 
Rokiškio a., Girelės k., 5) eil. 
Černius Borisas iš N. Vilnios, 
Šakių k., 6) eil. Čikauskas 
Petras iš Kauno a. Gaižėnų 
k., 7) eil. Čekanauskas Ju
lius iš Šiaulių a., Kruopių 
miestelio, 8) eil. česnakas 
Kazys iš Panevėžio a., Veriš- 
kių k., 9) eil. Dulcas Vincas, 
iš Tauragės a., Kvėdarnos 
miestelio, 10) psk. Danta 
Tadas iš Šiaulių a. Skaistgi
rio miestelio, 11) psk. Dak- 
nys Juozas iš Šiaulių a., Gau- 
dutiškio k., 12) Itn. Drabišis 
Petras iš Kėdainių a., Mant- 
viliškių k., 13) psk. Eikinas 
Domas iš Panevėžio m., Su
valkų g. 14.

14) eil. Ignotas Stasys is 
Mažeikių m. Obuolių g. 9, 15) 
eil. Jagminas Augustas iš 
Mažeikių a., Urbutų k., 16) 
psk. Kalvelis Petras iš Ro
kiškio m. Vilniaus g. 4a, 17) 
psk. Keidošius Antanas iš 
Marijampolės a., Tepeliškių 
k., 18) eil. Kliauba Jonas iš 
Kretingos a., Šateikių k., 19) 
eil. Kartanas Rapolas iš Pa
nevėžio a., Kartukių k., 20) 
eil. Kartavičius Petras iš Vil
kaviškio a., Ražiūnų k., 21) 
psk. Leščinskas Kazys iš Ma
rijampolės a., žegžrių k., 22) 
psk. Liukpetris Povilas iš 
Ukmergės m., Gedimino g. 
30, 23) psk. Makusevičius 
Albertas iš Šiaulių m. Dur
pyno g. 2, 24) eil. Markaus
kas A., Juostininkų k., 26) 
grand. Nėdvaras Vladas iš 
Panevėžio a., Gustonių k., 
27) eil. Obukas Jonas iš Bir
žų m. Parodos g. 9, 28) pusk. 
Oriechovas Keremijus iš Utė 
nos a., Girstaikiškių k.,

įį|!EIGA ŠIAME 1
daugiau, kad 
nėms susirink 
ženklų ir iš] 
Taupymo Bon 

u, Iždas ir 
darbiauja, p 
siems taupyt 
kartą, bet sa 
tės, mėnesis p 
riausybei paj 
ateičiai ūžti] 

Jungtinių 
dirba su pi! 
cijomis — s 
draugijomis,

• mis, darbo u: 
! kų bendrovė 
■ rateliais, ka
• būdus ir k 

taupyti ir 1
- Amerikoje j 

ti įvairių t 
tai šiam pa< 
sos tautybė 
kurios dau 
bonų. Kom 

•jpą dalį baper spau 
j tik vėliau draugijas i 

. fe reikalų, gag aiškiu?
būdus, kad 
nų būtų iš] 
kai, slavok 
kai net už 
nusipirkę 1 
lietuviai iš]

jjosia sa-

jjre. At-

29) psk. Puodkalis 
iš Vilniaus m., Daukšos
30) eil. Plepalius Roma A’ 
Raseinių a., Sujeinių k \ 
eil. Purlys Vaclovas ii 
mergės a., Baršaikių k ti^iiautika- 
eil. Preikšaitis Mikas ii 'A ir vande- 
ragės a., Joniškiu k., 31 
Rimša Viktoras iš Kaui 
Birštono g. 1, 34) psk.

ti jjinauti ka- 

ji* "" 

skaičius 
-------------- o. r darbš- 

kevičius Juozas iš Ke< indus-
a., Katu k., 35) eil. Rad 
skas Antanas iš Kaui 
Skrebinu k., 36) eil. Rt 
Adomas iš Mažeikių a.,

\ produktus,

4
įjuoti pirti

kių k., 37) psk. Sraga tur-
^7 n ▼-» rj o i o o n I T*' • ■Zenonas iš Kauno m., , 
ji g. 1, 38) psk. Skai 
Vladas iš Marijampol 
Skerdupio k., 39) eil. 
minas Vladas iš Kaun 
Tvirtovės alėja 74, 40 
Skuodas Mykolas iš K 
gos a., Kvietkų k., 41 
Sutkaitis Kazys iš Rai 
a., Pamituvio k., 42) ei / 
balys Juozas iš Trakų a 
škornio k.;

43) eil. Strungys Va 
nas iš Vilkaviškio a 1

apynio Bo- 
^pymo Žen-

, darbininkų 
js algas. Ta 
.'daugiau pini- 
į ii prekybi- 
r'jugi žmonės

nas is Vilkaviškio a.,| wpiūigUB 
dupio k„ 44) eil. Šmitas -
das iš Kauno m., Mind 0^, 
g. 7, 45) civ. Tarasevič. li.kuriie 
laj iš Vilniaus ap., Luk: X
Ir nil Tamočonclrosi '-1 °
laj iš Vilniaus ap., Luk 
k., 46) eil. Tamašauskas 
zas iš Mažeikių a., Šulpi 
k., 47) eil. Urbonas Petį 
Seinų a., Gubinų k., 48 
Ūselis Antanas iš Ukm 
a., Liūnelių k., 49) eil. 1

į Karo Tau
kią gali daryti no, kaip, 
pril 
i ta) Taupy
ta} Jungtinių 

kus Jonas iš Tauragės 3 P^uoda, 
ijlMS, didžiau- 
1 Jei pirksi 
ųuž $18.75, už 
j oi jį net $25.-

Vartulėnų k., 50) pusk, 
rinas Juozas iš Kauno m 
kos g. 6, 51) psk. Vaici 
skas Viktoras iš 
a., Salantų k., 52) eil. "V 
šaitis Antanas iš 
a., Keturkiemių k., 53) ip$18.75 bo- 
Vaitkevičius Vladas iš 
žeikių a., Akmenės m. 
grand. Vaičiulis Juoza|se,kiti paštuo- 
Šiaulių m., Vilniaus g. 
55) eil. Zajančkauskas 
sys iš Vilniaus m., Ti 
29-39, 56) psk. Žilinską 
nas iš Zarasų a., Nariui 
57) eil. žičkus Mykolai, 
Raseinių a. NorgeliškiųĮ^ Karo

. Kaip laikraščiai rašem-žhi parduoda- 
tuviai belaisviai būsią 1-^. kvoterį, 
žinti grupėmis po 8 žmd-M arba penkis 
maždaug po dvi grupes]-$nią Valsty- 
savaitę, peiliui su palei|'^ina dovanai 
mais. latvių ir estų 
viais. Reikalingiausią 
mą grįžusiems teikia 
tarpinė Pagalba.

Kreti

Kėd Eetaviai nusi-

sį boną, kiek- 
į Vieni juos

pi dirbtuvėse, 
ra unijų vie- 
rtegali iš karto 
‘ įsigyja Karo 
pis, ypač per

bei-tik nusiperki 
pra ženklą ar

pirkti? A 
prantame, 
Karo Tau 
Ženklus.

Mes liei 
metų gyv 
Čia rador 
vės, negu 
je. Tautyl 
džio laisA 
Jungtinės* 
me. Dab: 

i kiti dikt 
daugelį t 
Lietuvą, 
spausta 
ves geibi 
užtekės 
visame p 
svę išgell 
ti, laisvi 
gali tik

Karas 
i tęsias. 1 

dar nūs 
tikra, k 
priklaus 
siginkla-

Danijoj Mirė!
Stauning I

B ir EREL
Apysaka
Parašė

Jonas Kmi tas

duoti su nuostoliu, tai par
davėjas tuoj turi pranešti 
Retail Trade and Service 
Division, OPA, Washington. 
D. C. įrodyti faktus.

Kl. Koki patvarkymai lie
čia krautuvių leidimus?

Ats. Kiekviena smulkių ir 
daugmeniškų reikmenų į- 
staiga automatiškai gauna 
leidimą pardavinėti.

Kl. Koks yra leidimo tik
slas?

Ats. Leidimas duoda OPA 
pagrindą veikti prieš krau
tuves, kurios neprisilaiko 
patvarkymų.

Kl. Kaip OPA tai vykdo?
Ats. OPA prašo teismo 

sulaikyti net per 12 mėne
sių leidimą krautuvei, ku
ri, gavus persergėjimą, lau
žo OPA patvarkymus. Krau
tuvė negali vesti biznio be 
leidimo.

Kl. Ar yra kitų bausmių 
už peržengimus?

Ats. Taip. Bausmės už 
kai kuriuos peržengimus ga
li pasiekti net $5,000 pini
ginės baudos; skiriama ir 
kalėjimo bausmė.

W. P. B.

Berlynas. — Gegužės 
d. Kopenhagoje mirė T| 
vald Stauning, 68 metų, 
gametis Danijos minis] 
pirmininkas.

Tai buvo raudonbarr. .• . . *
vyras, 6 pėdų 3 colių Pamėgink. Vis vten 
250 svarų svorio, 
vo socialdemokratų part 
vadas.

Švedų laikraščiai rašo, 
Stauning buvo nuolaidų 
lininkas, vienas tų vai 
bininkų, kuriam labiau 
pėjo sviestas nei kanu|- 
Danijos istorijos svarbi! 
siu

(Tęsinys)
h&ą ano. Ir pats būsi vis

momentu...

p kad čeką neužilgo pradės 
M veikia. Manai, apie T 
p radiją girdėjau? Tai čekis 
pnais būdais žinias pagai 
p. Juk įrodymus turi ant 
Į 'įsidėk tuojau.

& nemažai primelavo. Ji 
neatsargiam Kunickio 
pasikėsinimą į Eugen 

p ®ią sunaudoti, kad pili

Mažai papirosų
Vokiečių laikraščiai si 

bia, kad š. m. kovo mėl 
Lietuvos miestų gyventi 
gausią 90 papirosų, o Į 
miečiai — tik 30 papir 
mėnesiui.

Skaityk ir Platink laiki 
„Ameriką.”

BUY
UNITED STATES 

DEFENSE 
BONDS 

AN D 

STAMPS

51 k įstosiu, — neva nen 
p.
į^. viskas baigta — puiki 
pi Su mumis veikti, tai r 
ptis. Eugeniją gausi kaip ; 
P skubu. Tiek reikalų lau 
pnaująčekos narį! Iki pa

rM tolo pasiuntęs jam 1 
Pamatė ateinantį Kui 

r tokį.

te
m?
rMo galva į duris.
LM pažįsti?
r^tė, kad nėra prasmės 

m darbuojasi, — sausai 

luktelėjo galvą.
įsipainiojo?
1.0 kaip tai apipainiojo?
l^ymą,
F i čeką?
rėkčiojo..
| ką čia tamsta plepi?
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laikraščiai skel- 
vękiečių karo be

vyktos netoli Ka- 
grįžo astuoni lie- 

o belaisviai: 1) 
Žakevičius iš Šiau- 
Dvaro g. 118, 2) 
Juškys iš Kauno 
muno g. 19, 3) 
Kaminskas iš Vil
ioji g. 30, 4) psk. 
Pocius iš Šiaulių 
dviliškio valse., 
aimo, 5) Itn. Vyt. 
iš Panevėžio, Klai 
l, 6) Itn. Adomas
Kėdainių apskr., 

valse., Pakarklių
7) eil. Feliksas 

iš Tytuvėnų mieš
imų apskr. ir 8) 
,s Vaitiekūnas iš 
esto Užupio g. 17. 
? belaisvių stovyk 
kę lietuvių karo 
ar 57 žmonės: 
įdriuškevičius My 
Ikmergės apskr., 
kaimo, 2) virš. 
Antanas iš Aly- 
Zaliūnų kaimo, 3 
itis Antanas iš A- 
Girnėnų k., 4 

auskas Juozas iš 
, Girelės k., 5) eil. 
ūsas iš N. Vilnios, 
) eil. čikauskas 
£auno a. Gaižėnų 
Čekanauskas Ju
lių a., Kruopių 
) eil. česnakas 
mevėžio a., Veriš- 
ii. Dulcas Vincas, 
; a., Kvėdarnos 
10) psk. Danta 
aulių a. Skaistgi- 
o, 11) psk. Dak- 
iš Šiaulių a., Gau-
12) Itn. Drabišis 
ėdainių a., Mant-
13) psk. Eikinas 
’anevėžio m., Su-

Kun. Jonas Balkūnas

iš^llūSŲ PAREIGA ŠIAME KARE
30) eil. pj _____________

,ug lietuvių klausia sa- 
Į kuo aš galiu padėti 
šaliai šiame kare. At- 
įnas aiškus:
)Daug lietuvių, ypač 
uoliai, gali tarnauti ka- 
iienėje, ore, ar vande-

eil. 
mergės J 
eil- Preiįįj 
ragės ai 
Rimša 
Birštono J 
kevičius J 
a. Katu į' 
skas Ak ir moterų gali darbš- 
Skrebinijį -
Adomasįj- ,e> gaminti ir pervežti 
kių k., binius, ir 
Zenonas i-; lingus karui. 
jig.U| ‘
Vladas iš carui laimėti; 
Skerdupioį 
minas Vlaį 
Tvirtovės. ’ 
Skuodas į Į

Sutaiti, ?r aaugiau aaroi: 
a,Puj> didinęs algas.

Dar didesnis skaičius

dirbti gynimosi indus-

binius, ir produktus,

Visi galime duoti pini- 
“■ ‘; visi, tur- 

ir neturtingi, galime 
;i Karo Taupymo Bo
ar Karo Taupymo Žen-

įstaigo- 
ūkinin- 
moterų 

rastų 
pinigams 

pirkti.
,ras reikalauja daug dar- 
ir daugiau darbininkų 

. Tai 
da taipgi daugiau pini- 

■: ikininkams ir prekybi- 
ams. Išmintingi žmonės 

43) eilj da planuoja gerą dalį 
nas iš Vjį jų taupyti ir tik vėliau 
dupio k., į 
das iš į 
g. 7 45)Ė

Balys 
škorniok.;

sti, kada bus reikalų, 
nori atliekamus pinigus 
jti: kur bus saugu, kur 

laj iš vį kur juos atrastų, 
k., 46) eil' ateitų reikalas ir kur jie 
zas iš M karą laimėti, štai 
k., 47) eil^1 jie perka Karo Tau- 
Seinų a į10 B°nus. Tą gali daryti 
Ūselis Menas lietuvis.

Mažiausias Karo Taupy- 
Bonas , kurį Jungtinių

k, 47)eil:

a., Liūnelį 
kus Jonas
VartulėDDilstybių iždas Parduoda, 
rinasfe tuoJa Z8’75T’„ did^; 
kos g. U 
skas Vfc.

gi $10,000. Jei pirksi 
lą šių bonų už $18.75, už 
netų gausi už jį net $25.- 
jrius.
Įai kurie lietuviai nusi- 
ka keletą po $18.75 bo— 
arba didesnį boną, kiek- 

^uuya.1ii1ą mėnesį. Vieni juos 
jrani L bankuose, kiti paštuo- 

arba savo dirbtuvėse, 
.ugijose arba unijų vie-

šaitis Ant r 
a., Keturkk 
Vaitkevife

gnotas Stasys iš 
. Obuolių g. 9,15) 
as Augustas iš 
, Urbutų k., 16) 
is Petras iš Ro- 
ilniaus g. 4a, 17) 
ius Antanas iš tuviai te 
ės a., Tepeliškių žinti grupė: 
Kliauba Jonas iš maždaug? 
., Šateikių k., 19) 
s Rapolas iš Pa- 
Cartukių k., 20) 
■ius Petras iš Vil-
Ražiūnų k., 21) 

kas Kazys iš Ma- 
žegžrių k., 22) 

tris Povilas iš 
n., Gedimino g. 
c. Makusevičius 
Šiaulių m. Dur- 

!4) eil. Markaus- 
stininkų k., 26) 
varas Vladas iš 
1., Gustonių k., 
<as Jonas iš Bir- 
ds g. 9, 28) pusk. 
Jeremijus iš Utė 
aikiškių k.,

Šiaulių ii 
55) eiLZij _ 
sys iš Vit e Kurie negali iš karto 
29-39,561? ; 
nas iš Žais

daugiau, kad padėtų žmo
nėms susirinkti užtektinai 
ženklų ir iškeisti į Karo 
Taupymo Boną, šitokiu bū
du, Iždas ir paštas bendra
darbiauja, padėdamas vi
siems taupyti pinigus, ne 
kartą, bet savaitę po savai
tės, mėnesis po mėnesio—vy
riausybei pagelbėti ir savo 
ateičiai užtikrinti.

Jungtinių Valstybių Iždas 
dirba su piliečių organiza
cijomis — su patriotinėmis 
draugijomis, biznio 
mis, darbo unijomis, 
kų bendrovėmis ir 
rateliais, kad visi 
būdus ir kelius 
taupyti ir bonams
Amerikoje jau suorganizuo
ti įvairių tautybių komite
tai šiam pačiam tikslui. Vi
sos tautybės lenktyniuoja, 
kurios daugiausia išpirks 
bonų. Komitetai sava kal
ba per spaudą ir radiją, per 
draugijas ir įvairias įstai
gas aiškina reikalą, rodo 
būdus, kad daugiausia bo
nų būtų išpirkta. Štai len
kai, slavokai, italai, grai
kai net už milijonus dolerių 
nusipirkę bonų. Kažin kiek 
lietuviai išpirko? Ar jie ži
no, kaip, kur ir už kiek 
pirkti ? Ar visi gerai su
prantame, kad būtina pirkti 
Karo Taupymo Bonus ar 
Ženklus.

Mes lietuviai jau arti 90 
metų gyvename Amerikoje. 
Čia radome daugiau lais
vės, negu turėjome tėviškė
je. Tautybės, tikybos ar žo
džio laisvės ištroškę, ją 
Jungtinėse Valstybėse rado- 

Dabar nori ją išplėsti 
diktatoriai. Pavergė 

ir

reivių reikalinga, bet dar 
daugiau bombnešių, laivų, 
tankų, patrankų. Ir kol ne
nugalėtos ašies jėgos, tol 
ramybės pasauly nebus. Ra 
mybę reikia nusipirkti. At
eities gerovę reikia užtikrin
ti, pastovią taiką įgyven
dinti. Tik demokratijos per
galė ir pinigus išgelbės, ir 
ekonominę dabartinę^ san
tvarką išlaikys, žodžiu, mū
šy gyvybiniai reikalai ver
ste mus verčia prisidėti prie 
karo laimėjimo.

Ištaigingas gyvenimas ar 
pinigų slėpimas karo vedi
mą sunkina. Laikas papras
čiau gyventi ir atliekamą pi
nigą tik į bonus paversti. 
Iždo Sekretorius p. Mor- 
genthau prašo visų bent 
dešimtą nuošimtį paskirti 
bonams. Nuo šiol mūsų 
kis tebūnie — pinigai 
prabangioms išlaidoms, 
karo taupymo bonams.

Atsakingiausia įstaiga — 
bankas pasaulyje yra Jung
tinių Valstybių iždas. Už 
jį atsako vyriausybė ir vi
sas kraštas. Juk ir už patį 
pinigą — dolerį atsako tas 
pats valstybės iždas. Bonas 
ar pinigas yra tas pats. Jo 
vertė visada bus 
kiek užmokėsi.
Valstybių iždas tą garan
tuoja. Metų gale pirktasis 
bonas jau vertas daugiau, 
nei įmokėjai, 
šeši mėnesiai 
nuošimčiai ligi 
perki boną už 
per 10 metų užauga ligi 25 
dolerių, nes priskaitomi su
dėtinis

šū-
ne

ta pati, 
Jungtinių

kadangi kas 
priskaitomi

10 metų. Jei 
$18.75, tai

laseinhj l 
.Kaip te

savaitę, pš į 
mais. latvi: 
viais. Reiki

rus pirkti, įsigyja Karo 
įpymo Ženklus, ypač per 
.ugijas ar unijos, kurios 
gauna ir p latina. Karo 
upymo Ženklai parduoda- 

po dešimtuką, kvoterį, 
jdolerį, dolerį arba penkis 
erius. Jungtinių Valsty- 

Iždas parūpina dovanai 
urną, kai tik nusiperki 
•mą 25 centų ženklą ar

tarpinė Pę

Berlynas 
d. Kopenb: 
vald Ste-

sa- 
vėl

me. 
kiti 
daugelį tautų, pavergė 
Lietuvą. Nacio letena pri
spausta Lietuva negali 
ves gelbėti. Jos laisvė
užtekės su laisvės pergale 
visame pasaulyje. O ta lai
svę išgelbėti, laisvę užtikrin
ti, laisvę tautoms grąžinti 
gali tik alijantų pergalė.

Karas jau treti metai 
tęsias. Nežinia kaip ilgai 
dar nusitęs. Bet viena tai 
tikra, kad greita pergalė 
priklausys nuo alijantų ap
siginklavimo. Daugiau ka-

2.9 nuošimtis.
Karo Taupymo Bonas E 

serijos galima išpirkti už 
60 dienų iš bet kurio Fede
ral Reserve banko, arba iš 
paties Jungtinių Valstybių 
iždo Washingtone. Ir tas su 
nuošimčiais. Todėl nebūtina 
laukti 10 metų, jei reikalin
gi pinigai, kokiems nors 
reikalams; gali atgauti pirm 
termino visus
pinigus. Todėl nuostolio nie
kados nebus.

Bonai yra registruoti, už
rašyti pirkėjo vardu, ar ku
rio nori vardu, jie neper
duodami, ir atneša nuošim
tį, kas šeši mėnesiai ir 
atmokami už 10 metų nuo 
pirkimo laiko. Čia paduodu

investuotus

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
ganietis k — čekistai viską žino. Ir pats būsi viską žinąs, kai 

*k papraktikuosi. Pamėgink. Vis vien priėjai liepto 
lą.
r- Ir sakai, kad čeką neužilgo pradės čia veikti?
■— Jau dabar ji veikia. Manai, apie Tautgelaitės iš- 
gimą aš per radiją girdėjau? Tai čekistų darbas. Jie 
įčiai neįmanomais būdais žinias pagauna. Ir tokiais • 

i~ turi’ nranešti Švedui# t būdais veikia. Juk įrodymus turi ant delno. Kam il- 
Service Stauning iu delsti? Pasidėk tuojau.

D<1 r) i n r- ni n o rz «-» i o x y /~\ Tie* f" 1 L" O f O 1 "t1 1 —

pirmininkas 
Tai bur:

vyras, 6 [ė: 
250 snfi 
vo sociali 

ostoliu, tai par- vadas.

2 and
’A, Washington, 
i faktus.
)atvarkymai lie- 
ių leidimus?
ziena smulkių ir
i reikmenų į- 
matiškai gauna 
lavinėti.
yra leidimo tik

mas 
kti 
os

duoda OPA 
prieš krau- 
neprisilaiko

lininkas liiPomadinas čia nemažai primelavo. Jis tik atsitikti- 
biniiikii t' Padėkojant neatsargiam Kunickio išsiplepėjimui, 

, ivo nugirdęs apie pasikėsinimą į Eugenijos laisvę. Bet 
.ip mokėjo tą žinią sunaudoti, kad pilnai Bezicką įti
no.
i— Hm ... gal ir įstosiu, — neva nenoromis sumykė 
)nas Ksaveras.
— Vadinasi, viskas baigta — puikiai! Nesigailėsi, 
mas Ksaverai. Su mumis veikti, tai ne su kokiu ten 
unickiu terliotis. Eugeniją gausi kaip ant delno. Ha— 
a! Bet — man skubu. Tiek reikalų laukia. Sveikinu ir 
atsisveikinu naują čekos narį! Iki pasimatymo—Ma- 

woj.
Ir Pomadinas, iš tolo pasiuntęs jam bučkį, išėjo iš li- 

aninčs. Kieme pamatė ateinantį Kunickį. Ir jam iš 
>lo pasiuntė bučkį.

pėjo sviesi 
Danijos $ 
siu momeL-

Maž»'
Vokiečiu 

bia, kad i1 
Lietuvos C 
gausią 90 F 
miečiai -- 
mėnesiui.

JPA tai vykdo?
prašo teismo 

; per 12 mėne- 
krautuvei, ku- 

rsergėjimą, lau- 
arkymus. Krau- 
vesti biznio be

Skaityk irf ................................................................................... .....
i— Tu jį pažįsti?
— Ką pažįstu?

■Kunickis pamojo galva į duris.
— Tai ir tu jį pažįsti?
Draugai pamatė, kad nėra prasmės su ta pažintimi 

apstytis.
Į — Jis skubiai darbuojasi, — sausai pastebėjo Bezic-

i kitų bausmių 
IUS?

Bausmės už 
eržengimus ga- 
et $5,000 pini- 
;; skiriama ir 
įsmė.

W. P. B.

i Kunickis linktelėjo galvą.
— Ir tave apipainiojo?

[— Vadinasi, kaip tai apipainiojo? Jis man padare 
arbingą pasiūlymą.
I— įstoti į čeką?
Bezickas sumikčiojo.
— Jis... togo., ką čia tamsta plepi?

VV'LS'k.'V' 
. ^3GT»V>

lentelę įvairių bonų E šeri- dytose agentūrose ir, galop, 
jos:

Jei pirksi už $18.75, tai
10 metų išaugs į $25.00.

Jei pirksi už $37.50, tai
10 metų išaugs $50.00.

Jei pirksi už $75.00, tai
10 metų išaugs į $100.00.

Jei pirksi už $375.00, tai į
10 metų išaugs į $500.00.

Jei pirksit už $750.00, tai į
10 metų išaugs į $1000.00

Šis bonas gali būti regi
struotas tik —

1. vieno asmens vardu,
2. dviejų asmenų vardu 

kaip bendri savininkai arba
3. vieno asmens vardu ir 

kito asmens kaip paveldėto
jo po ‘mirties.

Serijos E bonų vienas as
muo gali pirkti tik ligi 
5,000 dol. vertės į metus.

Kokį nuošimtį neša ir 
kaip pamečiui vertė kyla, ga
lima sužinoti iš lentelės, už
rašytos kitoj bono pusėj.

Kur galima pirkti bonus?
Visose pašto įstaigose, Fe
deral Reserve bankuose, vi
suose bankuose arba nuro-

iš paties Jungtinių Valsty- 
į bių iždo Washingtone.

Vėl primenu, kad negalin
tieji išsyk nusipirkti boną, 
gali kasdien arba kas sa
vaitę, arba algos mokėjimo 
dieną pirkti Karo Taupymo 
Ženklus ir kai tik surenka 
užtektina skaičių, juos pa
versti į boną. Už kiek ženk
lų pirkti, priklauso nuo kiek
vieno išgalėjimo. Tik svar
bu, kad kiekvienas asmuo, 
jaunas ir senas, vaikas ir 
suaugęs, taupytų, pirktų 
ženklus ir paverstų į bo
nus. čia visų šventa parei
ga. Tėvai, lavinkite savo vai
kus šioj pareigoj. Darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai 
— visi į darbą, į kovą su 
šalies priešu. Ne vieną die
ną, savaitę, bet kasdien ar 
kas savaitę, mėnesį, kol tę
sis karas. Tik kaip laimėsi
me.

Jau visiems gal žinoma, 
kad turime Brooklyne Lietu
vių Karo Taupymo Bonų 
Komitetą, kurio pirmininku 
yra p. Juozas Garšva. Man 
tenka eiti pirmininko pagel-

i

bininko pareigas Kaip at
sirado šis komitetas? Visų 
žiniai noriu pabrėžti, kad pa
ti vyriausybė Washingtone 
pasirūpino sudaryti lietu
viams Komitetą New Yorko 
valstybei. Iždo departamen
tas paskyrė p. Juozą Garš
vą lietuvių komitetui vado
vauti. Būrys biznierių, profe- 
sijonalų ir veikėjų buvo su
kviesti Iždo department© ra
štinėje New Yorke, kur ko
mitetui darbai buvo paaiš
kinti. Komitetas vėliau kvie
tėsi daugiau asmenų. Ir da
bar kas antrą savaitę per 
posėdžius daugiau užkviečia 
darbuotojų. Komitetas yra 
nuolatiniame kontakte su 
iždo departmentu, nuolat 
oranešinėja apie savo dar
buotę. Vyriausybė pati pa
reiškė pasitikėjimą šiam ko
mitetui. Vyriausybė nori, 
kad lietuvių visuomenė ben
dradarbiautų su šiuo komite
tu.

Komiteto nariai aukoja 
savo laiką ir darbą šiam 
būtinam karo reikalui. Jo
kio atlyginimo niekas ne
gauna, bet dar savo veiklos 
išlaidas patys padengia. Vi
sokia propaganda, lapeliai, 
laiškai apmokami tik ko
miteto narių. Komitete yra 
visi laikraščių redaktoriai ir 
radijų vedėjai. Jie taipgi už
leidžia laikraščius ir radiją 
dovanai. Kiti nariai lanko 
draugijų susirinkimus ir 
aiškina bonų pirkimo rei
kalą ir būdus. Komitete dir
ba vietinių parapijų klebo
nai, kurie taipgi bažnyčioje, 
salėse, sueigose aiškina ir 
aiškins apie bonus. Kviečia
mi yra svarbių draugijų pir
mininkai, vietos lietuviai 
profesiionalai, biznieriai dė
tis į šį svarbų darbą. Kiek
vienas su savo pagelba bus 
nuoširdžiai įvertintas ir pri
imtinas. Niekas iš narių iš 
šio darbo nesipelno ir ne- 
ga pelnytis. Juk Komiteto 
tikslas yra kuo plačiausiai 
išgarsinti ir išaiškinti bonų 
ir ženklų pirkimo planą. 
Komitetas bonų neparduo
da, tik registruoja. Bonus 
galima pirktis kur kas nori, 
juo labiau ženklus. Komite
tui rūpi sužinoti, kiek lietu
viai remia ir padeda Ameri
kai karą laimėti. Todėl pra-

Naujos Išimtys
Washington. — Kainų ad

ministratorius Henderson 
pranešė, kad sunkvežimių, 
autobusų ir kitų komercinių 
motorinių vežimų savinin
kai neturės registruotis ga- 
zalino kortelių reikalu. 
Jiems b us duodama gasoli- 
no, kiek tik reikalinga.

Privatinių asmenų auto
mobiliams rytinėse valsty
bėse gazolino pardavinėji
mas nuo gegužės 15 d., 
labai suvaržytas. Kiek 
tonų bus galima gauti, 
neskelbiama.

bus 
ga- 
dar’

Graikų Valdžioje 
Pasikeitimai

Kairas. — Graikijos at
stovybė pranešė apie nau
jus pakeitimus Graikijos 
vyriausybėje. Nauju minis- 
terio pirmininko padėjėju 
paskirtas prof. Kannellopou- 
los, graikų jaunuomenės 
mėgiamiausias asmuo, nese
niai pabėgęs iš Graikijos. 
Teisingumo ministeriu pas
kirtas Dimitrakakis.

Naują vyriausybę priėmė 
Graikų karalius Jurgis.

šo visų lietuvių paduoti bo- 
no serijos raidę ir numerį 
ir už kiek pirkta, bet ku
riam komiteto nariui, arba 
vietos kun. Klebonui, ar lai
kraščių raštinėms, arba tie
siog komiteto raštinei: 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. 
Y. Jei kas nenori savo pa
vardės pasakyti, nereikia. Į 
komiteto raštinę galima krei
ptis įvairių informacijų. Y- 
pač prašoma draugijų į savo 
susirinkimus pasikviesti ko
miteto narį, kuris plačiau 
visą reikalą išaiškintų.

Dėl platesnių žinių prašo
me sekti vietinius patrioti
nius laikraščius ir radijų 
lietuviškas programas. Kas 
savaitę bus kalbėtojai — ai
škintojai.

Komiteto adresas:
Lithuanian - American War 

Savings Bond Committee, 
231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

— Vadinasi, į čeką. Kam čia slapstytis? Aš detekty
vas.

— Vadinasi, čekistas?
— Tamsta perdaug smalsus, ponas Ksaverai. Kalbė

kim apie reikalą.
— Vadinasi, čekistas. Duok ranką. Mudu, atsipra

šant, kaip veisliniai šunes. Kits kitą pauostėm, ir baig
ta. Apie kokį reikalą norėjai su manim kalbėti?

— Neva nežinai.
— Kur čia nežinosi. Tik iš kurio galo?
— Gerai sakai, kad iš galo, nes liepto galą jau būsi 

priėjęs.
— Priėjau. Apspito mane kaip širšes ir sužalojo.
— Žiopliškai buvo sugalvota.
— Ne žiopliškai, bet labai gudriai. Sakyčiau, net ge- 

nijališkai. Bet svarbiausias asmuo išdaviku virto.
— Viktoras Tautgėla?
— Jis pats.
— Kas dabar daryti?
Bezickas pečiais patraukė.
— Teks visko atžadčt, nebent....
— Nebent?
Bezickas pamojo galva į duris.
— Be jo negalima?
Bezickas pakratė galvą.
— Vadinasi, čeką?
— Čeką.

39.
Nesaugus Sąmokslas.

Jonukas Slapukas jautėsi laimingas. Jis toks jaunu
tis, o jau puskarininkis. Ties Širvintais ir Giedraičiais 
tą poaukštį laimėjo. Prie to laimėjimo dar ir kitas pri
sidėjo: jis įsimylėjo gražią Orintų Onytę, vieno stambe
sniųjų Pavilnijos ūkininkų dukrą. Pats įsimylėjimas lai
mės dar nesudaro. Gali ir nelaime virsti, jei bus vien
pusiškas. Bet šiuo atveju įsimylėjimas abipusiškas. Jo
nukas gerai žinojo, kad ir Onytė jį myli. Tiesa, žo
džio „myliu” kits kitam dar nebuvo pasakę, nes pažin
tis neperseniausiai užsimezgė ir abudu buvo labai ne
drąsūs ,bet iš visa ko nujuto, kad juodu viens kitam 
priklauso. Vis dažniau trokšta pasimatyti, kits kito 
pasiilgsta, o kai susitinka, tai, rodos, niekad nesiskir
tų. Bet kalbėtis mažai tesikalba, tarsi, būtų vos susi
pažinę. Ir kas nuostabu, kad tylėjimu visai nesivar
žė. Tyla kur kas iškalbingesnė jausmams pasisakyti, 
negu žodžiai, žodžiai gali netiksliai jausmus išreikšti, 
ar net pameluoti. Tyla — sielos byla nemeluos.

Pirmoji jaunoji meilė ,tarsi pavasario žiedas, labai 
jautri ir jauki. Bet pavasaris nebe amžinas. Ateis va
sara, žiedas išaugs, išsiskės, pradės nokti ir — vysti. 
Reikia jis nuskinti, reikia juo pasidžiaugti pirmiau ne
gu subyrės. Ir jaunoji meilė turi prieiti realybę, aiš
kiau kalbant, įsimylėjusieji turi apsivesti. Taip vadina-

ma platoniškoji meilė tai tik tolimas bevieliniu - tele
patiniu telefonu pasikalbėjimas. Žinojo, ar verčiau nu- 
juto tai ir Jonukas su Onyte. Jiems reikėjo pasisakyti, 
pasiaiškinti, tarti tas lemiantis žodis „myliu,” bet juo
du vis delsė, tylomis kits kitam pasisakė, bet žodžiais 
neprasitarė. Abudu kažką svarstė, galvojo. Nenuosta
bu. Buvo apie ką galvoti.

Jis karys, dabojas Pavilnijos barą. Laikai neramūs 
Tenka dažnai susikauti. Jei būtų nukautas ar visam gy
venimui sužalotas, tai koks jis tada vyras? Vesti žmoną 
ir palikti ją našle ar gyvanašle, tai labai prastas liki
mas. Prašytis, kad paleistų iš tarnybos —negražu. Tiek 
savanorių karių eina tarnybą ir nesiprašo paleisti. Da
bar Lietuva už viską brangesnė. Pirmiausia, jai reikia 
atitarnauti. Bet, antra vertus, jei jo tarnyba perilgai 
užsitęs? Nežinia, kada sienos klausimas bus išspręstas. 
Gal dešimt metų reikės čia lenkus daboti, o tuo tarpu 
Onytę kitas gali pavilioti.

Tas klausimas pradėjo Jonukui rūpėti visai neseniai, 
tik nuo to laiko, kai su Onyte susipažino jo draugas 
puskarininkis Kastas Glušas. Dzūkiškai tariant, Glu- 
šas turėtų būti apykvailis. Bet ne šitas Glušas. Tai buvo 
gabus ir gudrus jaunuolis. Ir ne toks jau jaunuolis. Jis 
keleriais metais už Jonuką vyresnis ir meilės dalykuose 
jau turįs prityrimo. Prikibo prie Onytės taip nežymiai, 
ir, rodos, abejingai, kad nieko jam negalima prikišti, o 
vis dėlto...

Ir tik dabar Jonukas pradėjo jame įžiūrėti visokių 
nepageidaujamų ypatumų. Pirmiausia jo kilmė — ne 
tai pusgudis, ne tai puslenkis. Tiesa, lietuviškai kalba 
taisyklingai, bet perdaug jau paroduoja mažai tesu
prantamais literatūriniais žodžiais, lyg pabrėždamas 
aukštesnį savo išsimokslinimą. Tačiau žodžiai lyg ne
lietuviškai sutvarkyti, o tarsena tai jau aiškiai nelie
tuvišką. Ir Glušo simpatijos nežinia kokios. Tarnauja 
lietuvių kariuomenėj, o lietuvius žiūrėk ir pašiepia. Ne 
visur, žinoma. Prieš kareivius jis atsargus, bet artime
snių draugų tarpe kartais leisdavo sau prasitarti apie 
Lietuvą kaip apie „taip vadinamą valstybę” ir lietuvių 
kariuomenę taip perdėtai girdavo, kad atrodė lyg iš 
jos tiesiog tyčiotųsi. Iš visa ko matėsi, kad Glušas 
tarnauja lietuviams tik aplinkybių priverstas. Jo nuo
taika kažkokia keista, dažnai kaitaliojasi. Tai išdidus ir 
nesukalbamas, tai vaikiškai nuoširdus, o visuomet sa
vanaudiškai nusiteikęs. Buvo tokių, kurie Glušą į pa
danges kėlė ir puikią karjerą jam pranašavo. Taip, 
jis buvo karjeristas. Kaip tik dėlto Jonukas jo nepa
kentė. Tačiau tas „kaip tik dėlto” nevisai teisingas. Jo
nukas pradėjo jo nepakęsti visai dėl ko kito — dėl 
Onytės. Gi juo nusikratyti nežinojo kaip. Sakyti „šiuk
štu nuo mano Onytės” jis nieku būdu nepasiryžtų. Sa
vigarba neleidžia. Pagaliau ir nebuvo kaip prie jo pri
kibti, nes Glušas pilnai išlaikė abejingumo toną. Taip, 
jis Glušo nepakentė kaip tik dėl jo sugebėjimo būti

visiškai korektingu, nes su skausmu pastebėjo, kad tas 
tariamai šaltas ir neva nepaisąs Glušo tonas Onytę 
aiškiai žavėjo. Ir nėra kaip to žavesio išblaškyti. Jis 
aiškiai matomas, bet žodžiais neapčiuopiamas.

„Ir ką Onytė tame neūžaugoj mato?” — laužė sau 
galvą Jonukas. Glušas puse galvos už Jonuką mažesnis, 
bet kažkaip lenkiškai vikrus, tarsi koks vijurkas. Jis 
visur vikrus. Net tarp kareivių įtartinai sukinėjasi. Jo
nukas galėtų prisiekti, kad vieną kartą girdėjo Glušą 
su kareiviais rusiškai kalbant.

Jau netoli vakaras, o Onytės kaip nėr, taip nėr. Ji 
niekad tiek nesivėluodavo. Gal koks kliuvinys pasipai
niojo. Tačiau čia pakrūmėje laukti nenuobodu. Saulu
tė jau ant laidos — pažiūrėjo į dangų Jonukas. O ber
nelis ant lentos — staiga toptelėjo į galvą dainos žo
džiai. Iš dainos žodžio neišmesi, tai tiesa, bet kam 
būtinai bernelis ant lentos? O gal tai Glušas ant len
tos?...

Staiga pakrūmės užuolankoj pasigirdo žingsniai. Jo
nukas džiaugsmingai krūptelėjo: tai Onytė! Bet ne. 
Ten kažkas eidamas šnekučiuojasi. Vyriški balsai. Sla
pukas, nežiūrint savo pavardės, slapstytis ir šnipinėti 
nemėgo. Bet šiuo kartu lyg kažkas jį pastūmėjo nerti 
į krūmus ir pasiklausyti. Išsirinko tankiausią vietą ir 
dėl atsargumo pritūpė. Čia jo niekas nematys, bet ir 
jam nepatogu, nes negalės matyti, kas kalbasi. Na, gal 
iš balso supras. Čia visai arti — bus girdėti.

Žingsniai artėjo, balsai aiškėjo. Kalba lenkiškai, bet 
Jonukas, Tautgėlų dvare išauklėtas, lenkų kalbą pui
kiai supranta.

— Tai čia, — tarė vienas.
Glušo balsas!
— Aha, —atsakė kitas. — Ar tikrai žinai?
— Ko tikriausiai. Čia visados tas žiopliukas savo 

meilužės laukia.
— Tai gal nesaugu? O jeigu jis pats čia ateis? — 

atsiliepė kitas.
— Nebijok, ponas poručnike. Aš prašiau karinin

ko, kad jį išsiųstų sargybon. Karininkas geras mano 
draugas, neapvils.

Slapukas sugriežė dantimis: kokia velniška klasta! 
Kaip gerai, kad jis anksčiau iš stovyklos išėjo, ir ka
rininkas nesuskubo jo sučiupti. Koks laimingas supuo
limas! Tegu sau žiopliuku mane vadina ,bet aš jiems 
parodysiu!

Jonukas dabar atsiminė, kad Glušas sėbrauja su 
vienu lenkuojančiu karininku. Tas karininkas, pavarde 
Požarskis, atsirado visai neseniai, jau po Giedraičių. 
Lietuviškai vos komandą tegalėjo ištarti, bet anais lai
kius j tokius lenkuojančius bei guduojančius karininkus 
pro pirštus žiūrėta. Tinkamas Glušui draugas.

(Bus daugiau)
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įs Vartų

MERGINŲ VAJUS

ki
teko

PATRIOTINI

GAVO DOVANŲ

30 METŲ SUKAKTIS

MIRĖ

NAUJAS SKAITYTOJAS

aiškiai kalbėjo. Girdėta, 
radijo klausytojams pa- 
ši naujanybė programo-

VISŲ LAUKIAMAS 
PIKNIKAS

(Sžauskas 
Suirę Da- 
^vyr. 
<08

■ naujas
> ku

bus Mikolaičif^ apie 

 

Pa., apį;įrinome 

visiems

įJJJS.

REMKIME SAVĄJĄ SPAUDĄ POPIEŽIAUS SUKAKTIS

iėję pas

m

DIDŽIULIS

Naujoje bažnyčioje jau at
nešti nauji klauptukai bei 
suoleliai. Bažnyčios puošimo 
ir įrengimo darbas tęsiamas 
pirmyn.

JONAS Š1MĖ 
79 Fifth Ave., 
Union Square 
NORINTIEJI 
traukinius ir 
mojant išlipk 
tave; Indepen 
Street-Van A] 
rios dirbtuvė 
riais važiuoki!

DIRBTUVĖ s 

sisiekt telefon

į karys 
Įite First 
ąs savo

Mūsų dirbtu1 
Sales Room, 
parinkti ir 
bužiai — pa 
kalą. Dabi 
specialus iš] 
ros kokybės 
tų ir tapkot 
dien, kol tu 
kti ir kainos

Remdami savąją lietuviš
ką spaudą, remiame patys 
save. Jei per neapsižiūrėji
mą remiame svetimos pažiū
ros spaudą, tai drūčiai su
klystame ir prisidedame prie 
mūsų pačių pažeminimo. Ar
timiausiam mūsų kolonijai 
lietuvių katalikiškam laikra
ščiui „Amerikai” paremti y- 
ra rengiamas didelis ir nepa
prastas visų penkių šioje apy 
linkėję parapijų Draugijų 
jungtinis piknikas gegužės 
31 d. Andriaus Mikelaičio so
dne. Tai bus graži metinė 
proga paremti savąją tikrą 
lietuvišką spaudą, atsilan
kant į puošnų ir skaitlingą 
išvažiavimą.

Viskam pabrangus, joks 
lietuvių laikraštis negali vien 
tik iš prenumeratų išsilaiky
ti. Todėl supraskime, kodėl 
turime remti šį išvažiavimą. 
Nuvykę piknikan pamatysi
me labau daug gerų mūsų 
idėjos lietuvių. Ten pašnekė
sim, pasilinksminsim ir turė
sime progą laimėti dovanų 
$10.00, $5.00, penkias po $1., 
ir penkias „Amerikos” meti
nes prenumeratas. Be kito
kių įvairumų pamatysime 
jauną lietuvį magiką — špo
sininką, kurs parodys daug 
šposu.

Jei „Amerika” jau skaito
te, išlaimėję galėsite ją už
rašyti dovanomis savo geram 
draugui. Kai laimėsite $5.00 
ar $10.000, tai patys žinosite

ką daryti. Bet jei nežinotu
mėt ką su laimėtais pinigais 
daryti, turėsite progos vieto
je paklausti patarimo „Ame
rikos” atstovų. Per pikniką 
bus „Amerikos” redakto
riaus kalba. Todėl labai užsi
moka arčiau susipažinti ir pa 
sikalbėti su redaktorium a- 
pie mūsų lietuviškus reikalus 
ir išgirsti naujausių žinių. 
Bus ir kiti „Amerikos” štabo 
nariai. Drauge atvyks . daug 
gerų brooklyniečių, gal mūsų 
giminių ir senų gerų pažįsta
mų. Tad ne tik mūsų laikraš
čiui, bet ir sau naudą pada
rysime.

Susidomėkime ir rimčiau 
kalbėkime apie lietuvių kata
likų spausdinto žodžio išlai
kymą šiais neramumo ir blo
gumo laikais ir būtinai atvy
kime į šį pikniką, 
nį, gegužės 31 d. 
sodne.

Jei dėl kokios
priežasties negalėtumėt at
vykti į šį vertą pikniką, tai 
nors paimkite vieną ar dvi 
laimėjimo knygutes, po 50c. 
viena, ir tuomi paremsite ka
talikišką spaudą, o kas žino, 
— gal laimėsite $10.00. Pa
mėginkite savo „giliukį”. „A- 
merikos” laikraščio naudai 
laimėjimo knygutes galite 
gauti „Amerikos” įstaigoje, 
taipgi pas Camdeno, Cheste- 
rio ir Philadelphijos visų lie
tuvių parapijų kunigus, pas 
žinomus veikėjus ir pas busi
mojo pikniko šeimininką (ga- 
spadorių!) Praną Pūką, 609 
N. 12-th St., Philadelphia, 
Pa.

„Amerikos” Skaitytojas.

Popiežiaus Pijaus XII vys
kupystės 25 metų jubiliejus 
iškilmingai minėtas geg. 13 
d. kiekvienoj bažnyčioj, bet 
ypatingai iškilmingai Kated
roj. Čia dalyvavo Kardinolas, 
mišias laikė vyskupas, daly
vavo daugybė kunigų, vienuo 
lių ir tikinčiųjų. Tarp kitų 
patarnautojų akolitų buvo ir 
šv. Kazimiero par. klierikas 
Juozas Burokas. Visos kata
likiškos mokyklos minėjo ju
biliejų ir neturėjo pamokų.

Vargonai baigiami statyti, 
ir iškilmingai bus pašventin
ti birželio 7 d. Visi parapijie
čiai kviečiami būti kūmais 
per šias iškilmes. Kūmai, pa
gal savo laisvą norą ir savo 
išgalės galės suteikti auką.

Šiuo metu labai reikalinga 
kielikams aukso ir sidabro. 
Klebonas prašo parapijiečius 
paaukoti nebevartojamus, 
pasenusius auksinius žiedus, 
laikrodžius, žemčiūgus ir ki
tokius daiktus, kuriuos būtų 
galima suvartoti kielikams 
papuošti bei nulieti.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

+-------

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA •
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. < 

Direktorius
ANTANAS DZIKAS «

3619 East Thompson Street i
Philadelphia, Pa. Į

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. REGent 8881

■ Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.

•*
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PROF. SENNO DARBAI

sekmadie-
Mikelaičio

svarbios

DĖMESIO! DĖMESIO!

,Amerikos” Pikniko rengė
jų susirinkimas įvyks gegu
žės 17 d., 8 vai. vak. (po pa
maldų) Šv. Andriejaus par. 
salėje. Prašome visų dalyvau 
ti. Susirinkimas bus svarbus, 
nes atminkite, kad tik dvi sa
vaitės liko iki pikniko.

Prof. Alfred Senn šią va
sarą dėstys rusų ir senovės 
Slavėnų kalbas šiaurinės Ka
rolinos Universitete (Univer
sity of No. Carolina) Chapel 
Hill mieste.

Prof. Senn ką tik užbaigė 
,rankraštį studijos apie lie
tuvių kalbos tarmes „Lith
uanian Dialectology”. Užsa
kyti galima, per Lithuanian 
Cultural Institute, Chicago.

Šia proga malonu pažymė
ti profesoriaus didelį palan
kumą Philadelphijos lietu
viams katalikams. Kur tik jį 
pakviečia, visur mielai daly
vauja, kalba, ragina lietu
vius kilti aukštysn moksle ir 
lietuviškoje veikloje.

Motinos dienos proga prof, 
vėl pabėrė gražių ir naudin
gų patarimų lietuvių jauni
mui ir jų tėvams. Jis gražiai 
atvaizdavo mokslo reikšmę, 
drauge nurodydamas jauni
mui mėgti mokslą ir siekti jo 
pagal pašaukimą. Mokslui iš
leistas centas yra labai nau
dingas visiems, ypač moky
tieji bus reikalingi ir iš nau
jo atgyjančiai Lietuvai ir vi
sam pasauliui, todėl lietuviai 
turėtų siekti mokslo visomis 
savo jėgomis.

Lietuviai tokiais patari
mais gyvai susidomėjo ir jau 
pradėjo rūpintis, kad jų vai
kai galėtų baigti aukštuosius 
mokslus. Pirmieji stengiasi 
Valavičiai išleisti savo sūnų 
į aukštus mokslus ir tuo tiks
lu jau pa’sikalbėta su profe
soriumi ir kitais autoritetin
gais asmenimis.

Gegužės 9 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse, po iškilmingų mi
šių, palaidota Barbora Lek- 
šienė, 68 metų amžiaus, bu
vusio maršalkos Jokūbo na
šlė.

Naujai bažnyčiai reikalin
ga daug daiktų. Parapijiečiai 
galėti} juos įgyti, štai Am.

Staniškytė paaukojo sanktu- 
ariumo tris kėdes (kaštavo 
120 dol.).

Štai reikalingų daiktų są
rašas:

Mišiolas — 45 dol.; juodas 
baltas, purpurinis, raudonas 
ir žalias arnotai (po 50 dol.) ; 
balta, raudona ir žalia kapos 
(po 50 dol.) ; trys albos (po 
25 dol.) ; baltas velionas — 
25 dol.; uždangalai didžia
jam ir šoniniam altoriui — 
25 ir 15 dol.; Švč. Sakramen
tui vėliava — 25 dol.; du kie- 
likai — po 120 dol.; patena 
ir lunulos indelis — 25 dol.; 
katafalkas — 60 dol.; 6 juo
di liktoriai — po 25 dol.; kri
kšto aliejaus indeliai — 25 
dol.; Betliejaus stainelė — 
500 dol.; naujos statulos — 
100 dol.; 3 mišiolo staleliai— 
po 6 dol.; ąsotėliai vynui ir 
vandeniui 2 dol. 50c.; zakris
tijos verpeliai — 25 dol.

Klebonas kun. J. čepukai- 
tis iš anksto dėkoja visiems 
dosniems parapijiečiams už 
suteiktas, teikiamas ir sutei
ksimas aukas bei dovanas 
naujai bažnyčiai įrengti bei 
išpuošti.

Šv. Jurgio par. kareiviai 
jau surašyti, jų yra apie 60. 
Visiems išsiuntinėtos korte
lės, kuriose galėjo pažymėti 
savo kareivį, jo laipsnį, gyve
namą vietą ir kitas žinias. 
Tai kun. J. Bagdono nuopel
nas, taip gražiai suregistruo
ti kareivius.

Parapijos Benas
Praktikuojasi Decoration 

Day paradui, kurį benas da
rys po miestą, kaip ir kitais 
metais.

Antrasis parapijos pikni
kas nebuvo taip labai sėkmin 
gas, bet prie kitų vėl ruošia
masi ir manoma, kad bus tik
rai geri.

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

Sėkmingas Sodaliečių va
jus pravestas šv. Kazimiero 
parapijoj. Motinos dieną iš
dalinta įstojimo kortelės baž
nyčioj. Taip prisirašė kelioli
ka naujų narių. Visos ruošia
si iškilmingai procesijai ir 
Gegužės mėnesio Karalienės 
vainikavimui.. Karalienė bus 
Elzbieta Rimdeikaitė. Didžio 
ji procesija bus nufilmuota 
spalvota filmą ir paskiau bus 
parodyta parapijos gyveni
mo apžvalgoj.

čia visi plačiai kalba 
pie gegužės 31 d. 
siantį pikniką , kurį reng 
„Amerikos” draugai Phil 
delphijoje. „Amerika” 
mus labai mėgiama ir rl^iiki 
miama. Jai dar stipriau pakistųjų 
remti, rengiamas pikniką- Jurkus, 
su laimėjimo dovanomiLj New 
kurių bus kelios: 10 dol 
dol., penkios po 1 dol. 
penkios „Amerikos” pren 
meratos. Be to, bus da|'^0R” 
vienas laimėjimas, kurį s’ 
ria K. Dryža; ši dova 
laikoma slaptybėje.

Piknikas 
parke, Edington, 
15 mylių į šiaurę nuo mi 
sto. Pikniko pradžia 12 v 
dieną.

Pikniko programoje daU 
lyvaus garsus magikas ii '-au^° 
New Yorko, kurs parod 
daug šposų. Bus daug sv 
čių iš Brooklyno ir 
vietų.

Šį pikniką remia VI 
mūsų parapijų kunigai. V 
siems bus malonun jami 
dalyvauti. K.

PAREMKIME LIETUVĮ]

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo {staiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvyne.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar nakt{.

LINKSMAS

GRAŽIOS PAMALDOS

Sėkmingos gegužinės pa
maldos vakarais yra šv. Ka
zimiero par. bažnyčioj. Kas 
vakarą vis daugiau ir dau
giau tikinčiųjų lankosi. Žmo
nės vis labiau ir labiau sup
ranta reikalą melstis, ypač 
kad tą mėnesį paskirta mel
stis už taiką.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
nė savo šaliai ginti.

Motinos Dienos minėjimas
Buvo atliktas parapijos sa

lėje. Jaunesnieji Vyčiai su
vaidino mažą veikalėlį „Do
vana Mamytei”, Vytės Paš
kevičiūtė ir Staniulytė pade
klamavo. Prof. Senn pasakė 
kalbą, panelės Ausevičiūtės 
vadovaujamas orkestras pa
grojo kelius Nr. Be to, kal
bėjo adv. šlikas, gražiai pa
grojo Ambrazų šeimynos or
kestras; motina, duktė ir du 
sūnūs. Buvo pagerbta karių 
motinos atskirai, be to, buvo 
prisiminta mirusios motinos, 
visos lietuvės motinos ir už
mirštos motinos. Po kiekvie
no nr. buvo išpildyta ir ati
tinkama programa. Kareivių 
Motinoms pagerbti vykusiai 
pašoko karišką šokį Viktutė 
Sutkaitė ir gražiai ir meniš
kai išpildė jau pasižymėjusi 
šokikė Loreta Kavaliauskai
tė. Mirusioms motinoms pa
gerbti paskambinta Avė Ma
ria, — pp. Ausevičiūtės ir I- 
renos Kavaliauskaitės.

Pagirtina, kad p. Ausevi- 
čiūtė uoliai dalyvauja visuo
se lietuviškuose parengi
muose ir su savo mokiniais 
išpildo dalį programos, šį 
kartą vėl daugiausiai pasiro
dė Kavaliauskaitės ir orkes
tras. Taip pat duetą padaina
vo I. Kavaliauskaitė ir Pe- 
tronytė. Publika visoms me
nininkėms 
vis kvietė 
giau groti 
mytes.

Jaunesniųjų Vyčių pirmi
ninkė Alberta Paškevičiūtė 
buvo apsirengusi lietuvišku 
kostiumu ir padeklamavo 
titinkamą eilėraštį.

gausiai paplojo ir 
daugiau ir dau- 
ir linksminti ma-

MOTINŲ PAGERBIMO 
AKTAS

a-

mytes. šią programą skiria
me kiekvienai Motinai čia ar 
Lietuvoj gyvenančiai ar mi
rusiai.

Kareivio Motinai
Mamyte, mano miela, svei

kiname Tave visa kareiviška 
siela. Mes suprantam Tavo 
širdies skausmą ir žinom di
dį sielos jausmą. Kai nežinai, 
ar dar sūnus kareivis gyve
na, ar miršta, ar pas gerąjį 
Dievą nukeliavo. Bet karei
vis savo mamą labiausiai my
li ir šią Motinos Dieną jo 
širdis netyli. Mes karštai 
„Sveika, Mama, tariam”. Mes 
už savo šalį kariaujam, bet 
ir mamos mylėt nepaliau- 
jam.

Užmirštai Motinai
Gal Tavo motinišką širdį 

skausmo peiliai raižo, nes esi 
savo dukters ar sūnaus pa
miršta ar apleista. Gal mirtis 
paėmė Tavo sūnų ar dukrelę, 
neturi kas Tave kūdikiškai 
pasveikintų, paguostų, ar nu 
ramintų. Mes nepamirštame 
ir Tavęs Pamirštoji Motina, 
linkime semtis stiprybės iš 
Motinų Motinos Marijos...

Mirusiai Motinai
Motina, nebematau Tavo 

veido mieliausio, nebegirdžiu 
žodžio „vaikeli” maloniausio, 
neturiu kam betarti mamyte 
brangiausia, bet tilciu, kad 
Tu pas gerąjį Dievą gyveni 
ir savo sūnų, dukrelę atsime
ni. Kai kiti gyvas savo Moti
nas gerbs, mes prie Tavo ka
po raudoną rožę pasodinsim, 
graudžią ašarą išliesim ar 
nuoširdžiai bažnytėlėj „am
žiną atilsį” šnibždėsiu!; — 
tai mūsų dovana, Motinos Die 
ną, mirusiai mamai nevienai.

Šv. Kazimiero lietuviai 
„bowlininkai” tikrai pasižy
mėjo ir beveik laimėjo pirmą 
vietą. Kitą metą pasiryžę dar 
labiau pasistūmėti pirmyn.

Apsivedė
Gegužės 2 d. buvo Agnie

tės Agurkytės su Juozapu 
Ambrazu šliūbas. Jaunosios 
dėdė kun. S. Raila suteikė 
Moterystės sakramentą ir at 
laikė šv. Mišias. Vestuvėse 
dalyvavo par. kunigai, kun. 
Dr. V. Martusevičius, tėve
liai, giminės ir draugai.

Jaunieji išvyko praleisti 
„Honeymoon” Pocono kal
nuose.

Linkime Ambrazams lai
mės jų naujame gyvenime.

Radijos Programoje
Antanaičių radijo progra

moje jaunesnieji vyčiai dra
matizavo Motinos Dienai 
trumpą veikalėlį. Visi gra
žiai 
kad 
tiko 
j e.

Jurgis W. Gudžius-Gudz 
gyv. 315 No. 13 St., 
kandidatas demokratų sąra 
šuose. Jis kandidatuoja 
legislatūrą iš 10-13-14 ,,wa 
dų.” Gūdžius yra karo v 
teranas, atsargos karini 
kas.

Pirminiai balsavimai bū 
antradienį, balandžio 19 
Visi lietuviai balsuotojai tu 
retų paremti Gudžiaus ka 
didaturą. Paremkime savi 
kį! Balandėli

SMAGUS

Sekmai, fiegužės-May 31 d„ 1942
MIKOLAIČIO PARKE

1942 metų gegužės mėnesio 
10 dieną, Motinos Dieną, Lie
tuvos Vyčių 3-ios kuopos vy
resnieji ir jaunesnieji Vy
čiai, viešai ir iškilmingai pa
reiškia gilią ir didžią savo 
meilę, klusnumą, pagarbą ir 
dėkingumą—Brangioms Ma
moms. Mes savo ir visos pa
rapijos Jaunimo vardu svei
kiname Motinas. Savo dėkin
gumą regimai išreiškiame šia 
gėlių puokšte, šiuomi mes 
maldaujame Dangišką Moti
ną Mariją globoti mūsų Ma-

Sodaliečių Gegužinė 
Procesija

Sekmadienį, gegužės 17, 3 
vai. popiet, įvyks iškilminga 
Gegužės procesija, kurioje 
dalyvaus jaunesnio ir vyres
nio skyriaus Sodalietės. Bus 
apvainikuota Švč. Panelės 
Stovyla ir atkalbėtas Marijai 
pasiaukojimo aktas.

Prašome visų dalyvauti, 
nes šios pamaldos yra ypa
tingai pavestos Taikos Kara
lienei, kad per Marijos užta
rimą pasaulyje greičiau už
viešpatautų vėl taika.

Pirmoji Komunija
20 vaikučių priėmė pirmą 

kartą į savo jauną širdį Die
vą. Džiaugėsi tėveliai, links
mi buvo visi parapijiečiai, 
kad vis daugėja parapijiečių 
jaunų lietuviukų. Daugumas 
vaikučių paruošti buvo lietu
viškai atlikti išpažintį; Ko
muniją priėmė labai iškilmin 
gai ir įspūdingai.
,Į bažnyčią buvo įlydėti kun. 
klebono Valančiūno ir kun. 
Vėžio su procesija, vargo
nams grojant ir „Marija, Ma
rija” giedant, čia juos puoš
niuose rūbuose atlydėjo jau
nesni mokyklos draugai su 
didelėmis gėlių puokštėmis. 
Prie Dievo stalo priėjo ir pri
ėmė Komuniją labai tvarkin
gai. Su jais prie Komunijos 
ėjo ir kitų mokslo draugų, tė
velių, brolių ir seserų juk tai 
visos šeimynos laimė.

Seselės mokytojos tikrai 
daug turėjo dirbti, kol ma
žučius taip gražiai priruošė. 
Po Komunijos visi buvo įra
šyti į Šv. Rožančiaus ir Škap- 
plierių Brolijas. Be to, visi iš
kilmingai pasižadėjo negerti 
svaigiųjų gėrimų ligi 21 me
tų.

EDDINGTON — PHILADELPHIA, PA.
ainoje: Apsukrus Magikas, Geras Orkestras 

Lietuviškos Dainos, Skanūs Užkandžiai, Gaivi 
Gėrimai, Jaukūs Šokiai ir kitos prašmatnybes

PARKAS ATDARAS NUO 12 V AL

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa

0
i

Bernardas Burba, persi
kėlęs naujon vieton, nega
lėjo ilgai būti be laikraš
čio. Jis užsiprenumeravo 
„Ameriką.” Tai gražus pa
vyzdys visiems. „Amerika” 
pilna įdomių žinių iš Lie
tuvos. K. D.

Pasilinksmini: 
vo leidžiama laii 
šni vaisių ir gėi 
lė, kurią išlaim 
kos” bičiulių p 
dukrelė Julija, 
merį ištraukė j; 
na Simutytė).

Pintinėlei išle 
širdžiai visą v 
šios artimos ir 
merikos” bend 
rėmėjos: Pr. R 
Adomaitienė ir 
lis - Šertvytytė.

Reiškiame 
padėką joms ui 
pasidarbavimą : 
Šliaukiusiems, 1 
jo įsigyti laimė 
liūs. Šiuo meti 
katalikiškai spa 

i ,ti brangus kiel 
bas, pasiaukojii

• daro, kad ir ma 
' Dar kartą nuoš 

siems ir visoms

paskyri- Šį sekmadien 
sriantai d-> visoie šalyj 
i g(jvar. „Aš esu ameri 

New Yorke di< 
mes bus Centr 
)us kalbų, daii 
seniai priėmę 
lietybę dalyva 
tai. Milžiniška 
pakartos viešą 
reiškiant ištik 
kai.

Pavasario 
dar ne

šinos dai- 
ekovi- 
išgirs- 

pa-
bėk kas 

atakon-
„Amerikos” skaitytojai 

rėmėjai Adolas ir Agnieš 
ka Stankai, gyv. 106 Wat 
kins St., mini savo vedybinu 
gyvenimo 30 metų 
tį.

Stankai išauklėjo 
gražią šeimą: sūnus 
sas yra savanoris 
kiti vaikai — sūnūs Pranas 
Jonas, (jau vedęs) ir Povilas 
(jauniausias) ir duktė Ag 
nietė, šv. Kazimiero par 
choristė, sodalietė, darbšt 
parapijos veikėja. Vienas 
sūnus (Juozas) žuvo auto 
mobiliaus nelaimėje.

Stankai yra uolūs para
pijos rėmėjai; jie nesigaili 
ir stambesnių aukų (baž
nyčiai taisyti po gaisro yra 
aukoję 50 dol., priešaki
niams laiptams įtaisyti 25 
dol. ir t.t.).

Linkime Stankams Dievo 
palaimoj sulaukti auksinės 
sukakties. Balandėlis.

i

PUIKI VAI

Moterų Sąju 
pa rengia puil 
sekmadienį, g 
Apreiškimo p 
je. Vakarienės 
vai. vakare,. I 
centai. Visi i 
čiami dalyvau 
bilietus įsigyt

sukak

lab 
Alton 
karys.

Naujas Karys
Kariuomenėn išėjo praeitą 

pirmadienį Mykolas Bigenis. 
Tai buvo žymus jaunuolis lie
tuvis veikėjas, naujas grabo- 
rius, Philadelphijos Federa
cijos pirmininkas, vytis ir 
šiaip geras veikėjas. Katali
kiškoji visuomenė atjaus jo 
netekimą. Visi linki tarnau- 
ti naujose ir garbingose pa
reigose, nepamiršti saviškių, 
parašyti laiškelį, o mes ne
pamiršime, kad sugrįžęs vėl 
galėtumei kartu dirbti su 
mumis, Mykole!

Mirė Ieva Sabaliauskienė 
ir palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse. Ilgai sirgusi užmigo 
Viešpatyje. Ji buvo gera ka
talikė, priklausė prie visų ka 
talikiškų draugijų. Ilsėkis 
ramybėje.

Po sunkios ligos mirė I- 
zabelė Balčiūnienė, 48 metų, 
gyv. 6023 Summer St. Pa
liko nuliūdime sūnų Alber
tą ir augintinę dukterį Da
ratą. Palaidota 
šv. Kryžiaus 
naujosios šv. 
bažnyčios.

aito, reikia gero overkoto 
aferos medžiagos ir gero c 

kur juos surasti?

8 Jono Šimėno dirbtuvė 
4 lietuvis lietuviui gamins 
ipmusia. Būsit patenkin 

kjla ir kils ateityje. Bet mū 
in gerų ir tikrai pigių dra 
žnuam patarsit eiti.

15 metus. Ilga praktika, 
leidžia daryti tai, ko nega 
ai Ateikit įsitikinti.

bal. 20 d. 
kapinėse iš 
Andriejaus ®IEN “z,
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JIE LAIMĖJO

ĮRAŠYTI kareiviai

Jurgio par. kareiviai 
surašyti, jų yra apie 60. 
?ms išsiuntinėtos korte- 
kuriose galėjo pažymėti 
kareivį, jo laipsnį, gyve- 

ą vietą ir kitas žinias, 
kun. J. Bagdono nuopel- 
taip gražiai suregistruo- 
treivius.

r i

W Įį

TOS ŽINIOS
AS JURKUS

Parapijos Benas 
aktikuojasi Decoration 
paradui, kurį benas da- 

po miestą, kaip ir kitais 
lis.
įtrasis parapijos pikni- 
nebuvo taip labai sėkmin 
bet prie kitų vėl ruošia- 

l ir manoma, kad bus tik- 
;eri.

paskelbė sąrašą 
ie yra sužeisti 
gruodžio 7 d. iki 
j d. Sužeistųjų 

N [alter C. Jurkus,
Penl^ ii gyvena New 

a Aušros Vartųmerat, 
vienas', 
na K-, 
laikom'. NNUNCIATOR”

MERGINŲ VAJUS

kmingas Sodaliečių va- 
pravestas šv. Kazimiero 
pi jo j. Motinos dieną iš- 
ita įstojimo kortelės baž- 
□j. Taip prisirašė kelioli- 
aujų narių..Visos ruošia- 
kilmingai procesijai ir 
įžės mėnesio Karalienės 
ikavimui.. Karalienė bus 
ieta Rimdeikaitė. Didžio 
ocesija bus nufilmuota 
zota filmą ir paskiau bus 
dyta parapijos gyveni- 
ipžvalgoj.

Sę išėjo naujas 
r” numeris, ku- 

. -I medžiagos apie 
T0, įuolius kariuome 

garbius visiems 
klausimus, 
numerio puslapį 
lunciator” vyr. 

daugL Čižausko 
čiy ju Al. čižauskas 
vie^ ‘ yks į Notre Da-

Parkų 
15

dieną.
Pit; 

lyvausft 
NewYnj

milSIĮ 
sienų 
dalyvy

;etą. Dabar vyr.
pareigos teko 

ižui.

Pasilinksminimo metu bu
vo leidžiama laimėjimui puo
šni vaisių ir gėrimų pintinė
lė, kurią išlaimėjo „Ameri
kos” bičiulių p. Pažereckų 
dukrelė Julija. (Laimės nu
merį ištraukė jaunutė Aldo
na Simutytė).

Pintinėlei išleisti labai nuo 
širdžiai visą vakarą dirbo 
šios artimos ir malonios „A- 
merikos” bendradarbės — 
rėmėjos: Pr. Ražičkienė, B. 
Adomaitienė ir Mrs. El. Wil
lis - Šertvytytė.

Reiškiame širdingiausią 
padėką joms už taip stropų 
pasidarbavimą ir visiems at
silankiusiems, kurie malonė
jo įsigyti laimėjimo bilietė
lius. šiuo metu lietuviškai 
katalikiškai spaudai palaiky
ti brangus kiekvienas dar
bas, pasiaukojimas, daug pa
daro, kad ir mažiausia auka. 
Dar kartą nuoširdus ačiū vi
siems ir visoms.

GAVO DOVANŲ

. Kazimiero lietuviai 
dininkai” tikrai pasižy- 
> ir beveik laimėjo pirmą 
į. Kitą metą pasiryžę dar 
,u pasistūmėti pirmyn.

Apsivedė
jgužės 2 d. buvo Agnie- 
Vgurkytės su Juozapu 
ražu šliūbas. Jaunosios 
kun. S. Raila suteikė 

rystės sakramentą ir at 
šv. Mišias. Vestuvėse 

zavo par. kunigai, kun. 
V. Martusevičius, tėve- 
giminės ir draugai, 
anieji išvyko praleisti 
leymooų” Pocono kai- 
e.
ikime Ambrazams lai- 
jų naujame gyvenime.
Radijos Programoje
Banaičių radijo progra- 
jaunesnieji vyčiai drą

savo Motinos Dienai 
pą veikalėlį. Visi gra- 
liškiai kalbėjo. Girdėta, 
radijo klausytojams pa- 
ši naujanybė programo-

O KARIAI PATRIOTINĖ ŠVENTĖ

> seržantai 
.sonis ir Edvar- 
kas, viešėję pas 
3.
litės viduryje į 
st. grįžo karys 
ą (Private First 
sėjęs pas savo

w gr*žo 

gJM 
kandis 
šuose. ,’i 
legife 
dų." (į

kas.

“K OŠIA PADĖKA
Visi k __ _
retų pg Į” * 
didutį 
kį!

Šį sekmadienį, gegužės 17 
d., visoje šalyje švenčiama 
„Aš esu amerikietis” diena. 
New Yorke didžiulės iškil
mės bus Central Parke, kur 
bus kalbų, dainų, šokių. Ne
seniai priėmę Amerikos pi
lietybę dalyvaus organizuo
tai. Milžiniška žmonių minia 
pakartos viešą priesaiką, pa
reiškiant ištikimybę Ameri
kai.

Pavasario 
yviai vis dar ne- 
tos gražios dai- 

- >s, kurią teko vi- 
30 nkiusiems išgirs

iu negalima pa- 
j kurie kiek kas 

■ j dėjo prie to kon- 
ka StĖ pasisekimo fi-
rėmėjai

PUIKI VAKARIENĖ
Moterų Sąjungos 29 kuo

pa rengia puikią vakarienę 
sekmadienį, gegužės 17 d., 
Apreiškimo parapijos salė
je. Vakarienės pradžia 5:30 
vai. vakare.- Bilietas tik 75 
centai. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti ir prašomi 
bilietus įsigyti iš anksto.

gyveni::

pijos Ė

nyčiait

sukaktis

ramybėj
JAS SKAITYTOJAS

Po 
zabelė

niams k' 
dol. irk

Mirčių 
ir palais 
pinėse. $ 
Viešpatį? 
talikė.F

nietė, ė ii Q B
choristė.
parapijos da gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
sūnus lt ite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
mobife nežinote, kur juos surasti?

jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Factory to 
arer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
iausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

! L

nos jau kyla ir kils ateityje. Beit mūsų dirbtuvėje jūs 
įsite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
s, ir kaimynam patarsit eiti.
ate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy- 
ta mums leidžia daryli tai, ko negali daryti kiti mū- 
sompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

sv. 
naujosi^ I.

Pirmoji Komunija 
vaikučių priėmė pirmą 

į. į savo jauną širdį Die- 
)žiaugėsi tėveliai, links- 
uvo visi parapijiečiai, 
zis daugėja parapijiečių 
l lietuviukų. Daugumas 
įčių paruošti buvo lietu- 
i atlikti išpažintį; Ko
ją priėmė labai iškilmin 
r įspūdingai.
myčią buvo įlydėti kun. 
no Valančiūno ir kun. 
• su procesija, vargo- 
grojant ir „Marija, Ma- 
giedant. čia juos puoš- 
e rūbuose atlydėjo jau- 
mokyklos draugai su 

imis gėlių puokštėmis. 
Dievo stalo priėjo ir pri- 
<omuniją labai tvarkin
iu jais prie Komunijos 
kitų mokslo draugų, tė- 
b rolių ir seserų juk tai 
šeimynos laimė.
elės mokytojos tikrai 
turėjo dirbti, kol ma- 

3 taip gražiai priruošė, 
omunijos visi buvo įra- 
Šv. Rožančiaus ir Škap- 
ų Brolijas. Be to, visi įs
agai pasižadėjo negerti 
iųjų gėrimų ligi 21 me-

gTRE ■ ■ ■ g“II* If IT AIlKIlc

S
Kari:- 

pirma:: 
Taibuvoi 
tuvis 
rius, Pt 
cijos p 
šiaip $ 
kištoji 
netekM 
ti naujcs 
reigose,^ 
parašjti 
pamirk 
galėtu®?, 
mumis J

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

nardas Burba, persi- 
naujon vieton, nega- 

ilgai būti be laikraš- 
Jis užsiprenumeravo 
riką.” Tai gražus pa- ratą. 
s visiems. „Amerika” 
įdomių žinių iš Lie-

K. D.

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

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

Apreiškimo par. CYA „bo
wling” ratelis Brooklyn© vy
skupijos katalikų jaunimo 
žaidimų pirmenybėse laimė
jo trečią vietą. Paskutinėse 
varžybose dėl pirmųjų vietų 
rungėsi trylika komandų.

CYA komandą sudarė Ant. 
Kruzas, Vincas Jakaitis, Al. 
Čemerka, J. Masonis, Alb. 
Stečkis, Juozas Kasky ir St. 
Augustas. Komandai vado
vavo Ant. Kruzas; jis ir Kas
ky laimėjo ir atskiras dova-

NAUJI BANDYMAI

Gegužės 7 d., 9:30 vai. vak. 
New Yorko miesto mayoras 
La Guardia demonstravo 
miesto pasirengimą sutikti 
užpuolikus iš oro. Tą vakarą 
buvo paskirta laikas užtem
dyti — „blackout” — Harlem 
New Yorko miesto dalį.

9:30 vai. vak. mayoras te- 
lefonuoja policijos vadui, kad 
Harleme vandens dūda trūko 
ir daug žmonių sužeidė. „Pri- 
siųsk greit pagalbą.”

Kada mayoras atvyko į tą 
vietą, kur „pramanyta” dū
da trūko, rado viską ramy
bėje. Tuomet jis priėjo prie 
ugniagesių skrynutės; vos 
tik spėjo duoti ženklą, kaip 
tuojau čia pat atvyko dvi ug
niagesių komandos su 13 ve
žimų ir apie 80 ugniagesių.

Be to, tuojau atvyko 75 
policininkai motocikliais, 25 
radijo automobiliai, 2 polici
jos greitosios pagalbos veži
mai su greit šaujamais šau
tuvais, 2 vienutės su 16 slau
gių kiekviena, 100 detektyvų, 
75 rezervos patrulių, keli ve
žimai pirmos pagalbos ir dar 
daugiau visokių priedų...

žodžiu, miesto apsaugos 
pareigūnai pasiruošę pilnoje 
formoje.

Coney Island viešas atidary
mas bus gegužes 30 d. — Ka
pų Vainikavimo dieną.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

Telšių Pliumpis gavo tokią 
gromatą:

„Mielas Pliumpi. Prieš ke- 
leris metus pas mano motiną 
atėjo toks ilgabarzdis rus- 
kis ant burdo. Kiek pagy
venęs jis ne tik mano motiną 
aprabovojo, bet ir primušė, 
kad ji jau atrodė be gyvy
bės ženklo. Aš tada su tuo 
ruskiu nuėjau į saliūną tų 
pinigų pragerti ir dar jam 
mano motinos padovanota 
armoška kazačioką pagro
jau... Tas ruskelis, kad šo
ko, kad šoko, mudviem a- 
biem buvo baisiai linksma... 
Dabar mane tas ruskis vi
sai užmiršo, ir aš dar bijau, 
kad ir manęs neaprabavotų, 
o geri žmonės nuo manęs ša
linasi, kaip nuo pavietrės. 
Patark, ką daryti!”

Paties padėtis yra bevil
tiška. Patarčiau išgerti gerą 
dožą Perkūno miltelių, o jei 
tas nepadės, eik pas daktarą 
Trefnašakiaušių, kurs ' to
kius žemės vabalėlius gydo. 
Galėtum nuvažiubti pas Ra
seinių Magdę ir pabučiuoti 
jai į klumpį. Gal ir gausi 
kokią rodą. Ji mat yra tokių 
sūnų palaidūnų globėja.

Brooklyn© maskolių ga- 
zieta rašo: „Penki Ameri
kos lakūnai, bombardavę 
Japoniją, paklydo ir netikė
tai nusileido Sovietų Są
jungos teritorijoje, Sibire. 
Jie tapo „internuoti,” nes 
Sovietų Sąjunga su Japo
nija palaiko neutralumo su
tartį, jos tarp savęs neka
riauja. Dėl internuotų ne
reikia rūpintis. Jie sovietuo
se turės puikią viešnagę.”

Pasikark tu po paraliais 
su tuo savo Sibiru ir vieš
nagėm. Amerikos lakūnams 
dabar ne viešnagės rūpi, 
bet jie norėtų dar kartą 
bombarduoti Japoniją, o tuo 
tarpu bolševikai uždarė juos 
į liogerį, o „Laisvė” sako, 
kad tai viešnagė... Browde- 
ris nė kiek ne blogesnę vie
šnagę turi, o , žiūrėk, Bim
ba nepatenkintas...

Pliumpis yra gavęs ir to
kią gromatą:

„Skaitau gazietas, kad su
sidarė Lietuvių Tautinė Ta
ryba, tik niekaip nesupran
tu, kas jos valdžioje yra. 
„Draugas” ir „Naujienos” 
rašo, kad jos valdžioje yra 
Grinius, Pakštas, o „Vieny
bė” ir „Amerikos Lietuvis” 
rašo, kad Jankauskas, Tre
čiokas ir Steponaitis. Gal 
Pliumpis galėtum man tą 
klausimą ištlumočyti.”

Pats pastatei labai painų 
klausimą. Tai geriausia ga
lima bus išnagrinėti pavyz
džiais. Sakysim, Jūs trys 
lietuviai susirinkote, tai tas 
susirinkimas bus „lietuvių”, 
„tautinė” — tai pasmožiji- 
mas, kad jūs „tautiniai” 
susipratę, o „taryba” pasida
rys nuo to, kad jūs sun
kius tarptautinius žodžius 
tarsit, tarsit ir po daugelio 
tarimų pasidarys gera ta
ryba. Šiaip, matyt, čia yra 
plagijato ligos apsireiškimų. 
Plagijatas yra labai prasi
platinusi mokyklos amžiaus 
vaikų liga, kuria sergantieji 
vienas nuo kito nusirašinė
ja pamokas, o mokytojams 
dėl to būna daug vargo. Šia 
liga neretai suserga ir suau
gę rašytojai, politikai ir 
veikėjai, bet jie tą vadina 
„minčių sutapimu.”
. Lietuvos ,krownprincas” 
(nieko bendro neturi su 
clown prince) Julianus Pri
mus sako, kad tai masko
liška samozvancizmo liga ,o 
tie visi sergantieji esą sa- 
mozvancai. Kiti autoritetai 
dar tyli.

Korespondentų Pranešimai
Bayonne, N. J.

40 valandų atlaidai prasi
dės sekmadienį geg. 17 d. ir 
baigsis antradienį geg. 19 
d. Mišios 8 ir 9 vai. rytais, o 
vakarais 7:30 iškilmingos 
pamaldos.

Motinų Diena labai iškil
mingai paminėta bažnyčioje. 
Prie Komunijos organizuotai 
ėjo vyčiai, sodalietės ir cho
ras.

Tą pačią dieną iškilmingai 
užbaigtos misijos, kurias ve
dė pasijonistas kun. Alfon
sas Maria. Bažnyčia buvo pil 
na žmonių. Didingai procesi
jai vadovavo pats klebonas, 
kun. M. Kemėžis.

Šią savaitę vedamos misi
jos angliškai. Pamokslus sa
ko pasijonistas kun. Gabrie
lius. Iškilmingas jų užbaigi
mas bus gegužės 17 d. 3 vai. 
popiet.

Baltimore, Md.
Motinų Diena nepaprastai 

gražiai paminėta. Per visas 
mišias parapijiečiai gausiai 
ėjo prie Komunijos. Per vi
sas mišias buvo rinkliava 
Lietuvos žmonėms sušelpti. 
Tai daryta J. E. arkivysk. M. 
J. Curley kvietimu. Rinklia
va tęsta pirmadienį ir antra
dienį per visas pamaldas. 
Kun. L. Mendelio pareiškimu, 
aukų susidarysią gal iki 
1,000 dol.

Lietuviai nepaprastai dė
kingi arkivyskupui už užuo
jautą kenčiančiai Lietuvai.

Šv. Vardo vyrai turėjo 
bendrą Komuniją, o 4 vai. da
lyvavo gegužinėje procesijo
je gatvėse, kur ėjo ir mote
rys.

Kun. Dr. L. Mendelis savo 
pamokslais graudino visus. 
Jis džiaugėsi, kad geg. 10 d. 
prie Komunijos buvo dau
giau kaip per Velykas.

Gegužės mėnesį mūsų ba
žnyčia pilna iškilmių — šeš
tinės, Kryžiaus dienos, Sek
minės ir tt. šeštinių sekma
dienį bus perskaityti lietu
vių karių vardai ir išstatytos 
Šv. Tėvo ir Amerikos vėlia
vos.

Dievo malone, per pamal
das gauname dvasinį surami
nimą savo liūdnose kančiose.

J. K.

Bridgeport, Conn.
Geg. 10 d. parapijos cho

ras turėjo savo metinį pa
rengimą motinoms pagerbti. 
Buvo labai graži programa, 
kurią išpildė parapijos trys 
chorai.

Priaugančiųjų choras pra
dėjo programą keliomis dai
nomis. Visos choristės buvo 
pasipuošusios lietuviškais ko 
stiumais ir pašoko pora lie
tuviškų šokių. Motinėles tikr 
reikia pasveikinti už tokį 
gražų mergaičių parengimą.

Suaugusiųjų choro mergi
nų choras padainavo šias dai 
nas: „Aš su berneliu”, „Lie
tuva brangi” ir „Kelias, vieš
kelis mūs”. Solo padainavo 
Radvilaitė, Al. Dulbytė, Nor- 
kevičiūtė; duetus dainavo A. 
Dulbytė, Al. Einorytė, Radvi
laitė, broliai Abramaičiai. 
Solo šoko žaliaduonytė. Ko
mediją suvaidino A. Klimaitis 
ir F. Serbentas; visiems pati
ko. Sveikinimo kalbas pasa
kė kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas ir kun. P. Karlonas.

Užbaigiant programą cho
ras padainavo „Vytauto Man- 
šą” ir „Tu ir Aš”, pianų a- 
kompanavo ir vadovavo A. 
Stanišauskas.

Žmonių buvo daug, pilna 
salė. Pelnas buvo skiriamas 
parapijai. Chorai gražiai pa
sirodė su muzika ir daug pa
sidarbavo parapijai. Daug 
darbavosi Radvilienė, Andriu 
laitienė, Einorytė, Dulbytė, 

choro pirm. Brilvicas, Radvi
las, Romas (graborius), A. 
Stanišauskas, broliai Abra- 
maičiai, S. Ribokas, Stankai- 
tytė, Kalėdaitė, Mėginius, J. 
Mockevičius, Einorienė, Lu- 
činskienė, Mockevičienė, Če- 
ponienė, Strutiskienė. Vi
siems lietuviškas ačiū.

Dabar visi lauks parapijos 
metinio pikniko.

Geg. 10 d. parapijos mer
gaičių draugija ėjo bendrai 
prie Komunijos ir turėjo sa
vo bendrus pusryčius savo 
motinėlėms pagerbti. O.

Toronto, Ont.

Gegužės 23 d. 8 vai. vak. 
Šv. Jono Kr. lietuvių parapi
ja bei kitos organizacijos 
rengia koncertą — šokius.

Koncerto programa bus 
labai įvairi. Dalyvaus di
džiausios Montreal© meno jė
gos: kompozitorius K. žižiū- 
nas, Kajausko komikų gru
pė ir kiti.

Kas jų nematėte juokais 
bei šposais linksminant žmo
nes, dabar turite gerą progą. 
Montrealiečiai parodys tai, 
ko torontiečiai niekuomet nė
ra matę.

Po programos bus šokiai.
Gegužės 24 d. 5 vai. vak. 

organizacijų moterys rengia 
puikią vakarienę.

Gal ne vienam teko daly
vauti šių moterų vakarienė
se, ir nebuvot apvilti. Jų mo
kėjimas pagaminti ir suderin 
ti valgius, kiekvieną priver
čia būti dvigubai storesniu 
paliekant stalą. Atsilankyki
te!

Šie parengimai įvyks lietu
vių parapijos salėje, kampas 
Dundas str. W. ir Gorevale 
Avenue.

Parengimų pelnas skiria- 
jnas „Nepriklausomos Lietu
vos” leidimui.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 -41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Serga
Serga lietuviai: Alfonsas 

Mockevičius (susižeidė ran
ką), Adelė Matijošaitytė (tu 
rėjo operaciją), J. Pilkaus
kas (serga ilgokai nuo sun- 
,kaus darbo kasyklose).

Linkime ligonims išsveik- 
ti.

„Aušros” choro pramoga 
gegužės 3 d. puikiai pasisekė. 
Publikos buvo daug. Progra
ma išpildyta gerai.

Waterbury, Conn.

Apaštalystės Maldos Dr- 
jos 38 metų sukakties va
karienė puikiai pavyko. Da
lyvių buvo daug. Vakaro 
vedėjas kun. B. Gaurons- 
kas pasveikino svečius, pa
dėkojo už skaitlingą atsi
lankymą. Kalbėjo: kun. Bo- 
gušas, kun. A. Čebatorius, 
kun. A. Zanavičius, komp. 
A. Aleksis labai įvertino dr- 
jos darbuotę, kuri yra daug 
prisidėjusi Federacijos dar
be aukomis. Buvo ir kitų 
kalbėtojų.

Pirm. Monika Stoknienė 
nenuilstamai darbavosi, dau
giausia bilietų pardavė, rū
pinosi parengimu, kad va
karienė būtų sėkminga. Jos 
darbuotė tikrai nepamaino
ma. Pelno parapijai liko 
$403.75.

Širdingas ačiū šeiminin
kėms: M. Šambarienei, L. 
Liunienei, P. Laurinaitienei, 
Dubauskienei ir visoms, ku
rios savo darbu bei parama 
prisidėjo. Širdinga padėka ir 
jaunuolėms, kurios patarna
vo prie stalų.

Apaštalystės Maldos drau
gija šios sukakties proga 
„Amerikos” Naujo Intertypo 
Fondui paaukojo $5.00.

Valio Waterburietes!
S. D.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



AMERIKA Gegužės - May 15, 19-

VAŽIUOJAME PHILADELPHIJON!
a------------------------ -------------------

Gegužes 31 d., paskutinį 
šio mėnesio sekmadienį, Phi- 
ladelphijoje įvyks „Ameri
kos” bičiulių rengiamas pik
nikas. Į šią pramogą ruošia
ma ekskursija iš Brooklyno. 
Autobusas išeis 8 vai. ryte 
nuo „Amerikos” įstaigos, 222 
So. 9th St. Kelionė į abi puses 
kaštuos tik 2 dol.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti šioje ekskursijoje 
į Philadelphiją. Grįšime tą 
pačią dieną. Kelionė bus sma 
gi, gyva, linksma.

Norintieji važiuoti prašo
mi tuojau užsirašyti „Ame
rikos” administracijoje. Lai
ko jau nedaug, tad paskubė
kime!

ti. Vakarienė žada būti 
įdomi savo programa. Bus 
ir trumpas vaidinimas. Pro
gramai ir vakarienei įžanga 
tik 75 centai. Rengėjos ra
gina visas ir visus nepra
leisti šios progos ir skaitlin
gai dalyvauti. Bilietus gali
ma įsigyti pas' Moterų S- 
gos nares.

PERGALĖS ŠOKIAI

Angelii Karalienes 
Parapija

Šį penktadienį, gegužės 15 
d., Šv. Vardo draugijos Pa
vasarinis Balius, parap. salė
je. Visi geros valios lietuviai 
nuolankiai kviečiami atsilan
kyti. Bilietas tik 25c. Bus už
kandžių ir skanių gėrimų. 
Bus ir muzika. Visų laukia
ma.

U. S. 0. Vajus

Apreiškimo CYA gegužės 
29 d., penktadienį, ruošia di
džiulius „Pergalės šokius”, 
kurių pelnas skiriamas CYA 
narių karių dovanoms.

Kadangi šokiai yra Memo
rial šventės išvakarėse, tiki
masi labai gražaus pasiseki
mo. Bilietai tik po 45c.

Šiandien, geg. 15 d. prasi
dėjo Novena prie Švč. Dva
sios. Pamaldos vyksta rytais 
po 8 vai šv. mišių.

Šiuo metu vedamas didelis 
vajus U. S. O. paremti. Viso
je šalyje norima surinkti 32 
mil. dol.

New Yorke pirmas su di
dele auka prisidėjo John D. 
Rockefeller, Jr„ paaukoda
mas 200,000 dol. New Yorke 
norima surinkti 4 mil. 450 
tūkstančių dol.

Kvotos vajus pradėtas ge
gužės 11 d. Pirmųjų aukoto
jų tarpe yra arkiv. Fr. J. 
Spellman. Vajaus vedėju 
New Yorko mieste yra Hen
ry C. Brunie.

ŠLIKAITĖS VEDYBOS

Gegužės 10 d. šv. Jurgio 
par. bažnyčioje apsivedė Ma
rytė šlikaitė, gyv. 268 Foun
tain Ave. su Jonu Lakštučių, 
gyv. 236 McKinley Ave„ 
Brooklvne.

Plačiau apie šias gražias 
vestuves kitame numeryje.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Maspetlio Žinios
Gegužės 10 d„ sąjungietės 

gražiai minėjo Motinų dieną, 
bažnyčioje šv. mišias atnaša- 
šavo ir motinoms pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. J. Kar- 
tavičius. Prie Komunijos ėjo 
visos narės ir jų dukrelės so- 
dalietės. Altorius išpuošė Se
sutės pranciškietės. Gražiai 
giedojo jaunųjų choras, varg. 
A. Visminui vadovaujant.

Po mišių parapijos salėje 
įvyko bendri pusryčiai. Mal
dą atkalbėjo ir kalbą pasakė 
kun. J. Kartavičius. Eilėraš
čius paskaitė M. Tamošaus
kienė. Programai vadovavo 
(darbščioji pirmininkė A. Ki- 
vytienė. Valgius pagamino 
Jozefą Kunickienė ir A. Jo
cienė; joms pagelbėjo nut. 
rašt. O. Osteikienė ir kitos.

Sąjungietės V. Valantiejie- 
nė ir M. Rusienė (iš Port Wa
shington) gražiai apdovano
jo kuopą valgiais. Joms nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Šį sekmadienį mūsų para
pijos Sodalietės priims ben
drai šv. Komuniją 9 vai. mi
šių metu. Narės ir visos pa
rapijos mergaitės kviečiamos 
dalyvauti.

Šį sekmadienį, po geguži
nių pamaldų, popiet, bus so- 
daliečių procesija ir vainika
vimas Švč. Panelės stovylos. 
Visos sodalietės kviečiamos 
gausiai dalyvauti.

PADĖKA

Moterų S-gos New York 
New Jersey Apskrities su
važiavimas įvyks gegužės 17 
d., sekmadienį, Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyn, 
N. Y.

Suvažiavimo pradžia 2 
vai. popiet. Visos kuopos 
prašomos iš anksto išrinkti 
delegates ir prisiųsti, nes 
yra daug svarbių reikalų 
aptarti, ypač naujų narių 
vajaus klausimas. Prašomos 
visos atstovės susirinkti 
punktualiai.

Po posėdžio, vietinė Mot. 
S-gos 29 kuopa rengia viešą 
vakarienę, atstovėms pagerb

Kariuomenėn išvyko du 
broliai černauskai — Jurgis 
aviacijon, Al. — armijon. 
Taip pat išvyko choristas W. 
Lunckis, J. Slanina, And But
kevičius (vedęs).

Karys Bernardas Petrulis 
iš Floridos atsiuntė sveikini
mą Motinų Dienoje šiais žo
džiais: „Mamyte brangi,
koks tavo vardas brangus ir 
šventas — aš jo nemainyčiau 
ant viso pasaulio turtų”

O. P.

Pereitą sekmadienį, vysku 
pas Molloy pašventino naują' 
Šv. Fortunato bažnyčią Broo- 
klyne.

'. . <♦>... <♦>'U A

Nepravažiuoki! pro —

GEORGE’S LIGHTHOUSE
RESTAURANT
G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas

STEIKAI IR KARBONADAI — MUSŲ SPECIALYBE

Sekmadieniais Specialūs Pietūs
Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų

Parkas piknikams ir išvažiavimams—Rezervuokit dabar
TIK 40 MYLIŲ NUO NEW YORKO

Jericho Turnpike, Commack, L.I., N. Y
Tel.: Commack 1472

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS

Širdingai dėkojame vi
siems dalyvavusiems a. a. 
Antaninos Jankuvienės lai
dotuvėse, už nupirktas gė
les, užprašytas mišias ir 
pareikštą užuojautą nuliū
dimo valandoje.

Pranas Jankus 
ir šeima.

Apreiškimo 
Parapija

Sekmadienį, gegužės 17 d. 
8 vai. mišių metu Amžinojo 
Rožančiaus draugijos narės 
priims šv. Komuniją in cor- 
pore. Tuojau po mišių, Ap
reiškimo par. salėje bus ben
dri pusryčiai.

Tą pačią dieną po geguži
nių pamaldų, 4 vai. popiet, į- 
vyks draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Visos narės nuo
širdžiai kviečiamos dalyvau
ti.

Valdyba.

NAUJAS RADIJO LAIKAS

Nuo gegužės 11 d. Jono 
Valaičio perduodamos kas
dieninės radijo ' programos 
bus 15 minučių vėliau: vie
toj 11:30, dabar bus 11:45 
vai. kiekvieną rytą, išskyrus 
sekmadienius.

Programos perduodamos 
iš WHOM stoties (1480 
klc.). Namų adresas: 179 
So. 2nd St., Brooklyn. Te
lefonas EVergreen 8-7811, 
o stoties 29 W. 57 St., 
N. Y. C. Tel. PLaza 3-4704.

SIUVĖJŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 22 d. piliečių 
klubo salėje įvyko siuvėjų 
lietuvių skyriaus mėn. su
sirinkimas.

Kadangi buvo kalbama a- 
pie algų pakėlimus, tad ne
mažas skaičius narių atsi
lankė. Nupirkta pikniko bi
lietų už $20.00 Dariaus- 
Girėno paminklo fondui. Te
ko patirti, kad lietuviai sa
vo dirbtuvėse suaukojo per 
$900.00 Amerikos Raudona
jam Kryžiui.

Ilgametis mūsų skyriaus 
atstovas direktorių tarybo
je Kazys Kundrotas davė 
svarbų raportą. Gegužės 4 
d. įvyksta visiems siuvė
jams visoje šalyje algų pa
kėlimas 10c į valandą. 
Darbininkai, kurie dirba sa
vaitėmis, gaus • $3.60 į sa
vaitę algos daugiau. Kurie 
dirba nuo gabalų taip, kaip 
daugumas siuvėjų New Yor
ke ir apylinkėje, turės nau
ją kainų sąrašą, kad kiek
vienam būtų į savaitę $3.60 
daugiau.

Pas siuvėjus didelis susi
domėjimas, kaip tie pakėli
mai bus sutvarkyti, nes pir
mą kartą taip keliama. Pir-

miau visuomet būdavo ly
gus nuošimtis visiems, bet 
šį kartą nuošimčiais, vieni 
gaus daugiau, o kiti ma
žiau, bet skirtumas pakėli
me tarp daug ir mažai už
dirbančių bus nedidelis.

Pagal 1940 m. konvenci
jos nutarimą, įsteigtas ligos 
fondas jau bus galioje. Mo
terys gaus $8.00, o vyrai 
$12.00 į savaitę, bet per 
kiek savaičių ir nuo kurio 
laiko pradės mokėti, dar ga
lutinai nėra nusvarstyta. Į 
tą fondą mokės 2 nuošimčius 
darbdaviai nuo algų, kaip 
dabar yra m okama į nedar
bo apdraudos fondą.

Delegatas Antanas Bubnys 
pranešė, kad visos dirbtu
vės dirba ir yra daromi kai
nų sąrašai. Iš viršininkų 
pranašavimų, sako, bus ne
blogas sezonas, nes dabarti
niu laiku gaunama daug ka
reivinio darbo, bet kaip bus 
po šio sezono, tai sunku pa
sakyti.

Artinantis birželio mėne
siui, siuvėjai įdomaujasi, ką 
rinkti į delegatus. Daug 
girdima už Kazį Kundrotą, 
tarybos direktorių narį. Rei
kia manyti, kad nariai ne
padarytų klaidos, nes K. 
Kundrotas pers, daugelį metų 
yra skyriaus atstovas dide
lėj įstaigoje ir niekas jo at
žvilgiu negali pasakyti blo
gai; visuomet sąžiniškai, 
nuoširdžiai savo nariams 
tarnavo, išrinktas bet ko
kiam darbui visuomet jį rei
kiamai atlieka.

Metinis skyriaus piknikas 
įvyks liepos 18 d. Dexter 
parke.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šį sekmadienį, geg. 17 d„ 

Šv. Augustino bažnyčioje, 
Brooklyne, vyskupas Molloy 
padirmavos 500 atsivertėlių.

Mrs. C. J. Bartholome iš
rinkta „1942 metų Katalikė 
plotina”. Ji gyvena Webster 
Grove, Mo. Turi 88 
amžiaus. Vienas jos 
yra vyskupas. ■

metus
sūnūs

„I amŠį sekmadienį bus 
an American” diena. Central 
Parke, New Yorke, bus visų 
tautų šokiai. Jų tarpe bus ir 
lietuvių.

Šiemet Coney Island, 
Brooklyne, bus „tamsus.” 
Miesto vadovybė įsakė visas 
šviesas (gatvių kampuose) 
aptamsinti, šviesa gatvėse 
bus labai maža.

REIKALINGA VIRĖJA

Lietuvių parapijos klebo
nijai reikalinga virėja. Kreip
tis:
„Amerikos” Administracija,

Pirkime Karo Taupymo 
Bonus ir ženklelius kiekvie
ną savaitę.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 353 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8413 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAEFFAELE SCUTIGNELLO 
Sorrento Restaurant

Ave., Brooklyn, N. Y.S113 5th

Gintaras

NAMŲ SAVININKAI
PERKA BONUS

Bal. 24 d. lietuvių namų 
savininkų organizacijos su
sirinkime paaiškėjo, kad 
namų savininkai netik uo
liai perka karo Bonus ir 
ženklelius, bet ir organiza
cijos iždo pinigais nupirkta 
už $50 karo bonų. Tai ge
ras pavyzdys kitoms organi
zacijoms.

Reikia pasidžiaugti, kad 
namų savininkai ryžtasi ar
čiau susipažinti su nejudo- 
mų nuosavybių, savo namų 
apsaugos reikalais ir kartu 
rūpinasi viso krašto apsau
ga, karo laimėjimu.

Organizacijai vadovauja 
J. P. Mačiulis. Rep.

NAUJOJE VIETOJE

M. Petkausko ir K . Ši- 
mansko mėsos ir kitų maisto 
gaminių krautuvė perkelta 
į naują vietą — 378 Grand 
St.

Naujos patalpos šviesios, 
erdvios, nepaprastai pato
gios. Pirkėjai susilaukė di
delių patogumų. Visi džiau
giasi, kad lietuviška krautu
vė plečiasi. Geriausio 
sekimo!

KAMBARYS

pasi-

Išnuomojamas šviesus, 
visais patogumais kamba
rys (vyrui), gražioje vieto
je. (Jamaica traukiniu — 
Crescent St. ar Elderts Lane 
stotis). Kreiptis: nuo 4 vai. 
P- p. (pirmas aukštas).

214 Elderts Lane 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMI 
KAMBARIAI

SU

Išnuomojami 5 patogūs, 
šviesūs kambariai su visais 
patogumais ir įrengimais.

Tam pačiam name iš
nuomojamas ikambarys — 
vienam vyrui gyventi. Kreip
tis: 137-32 95th Ave„

Jamaica, L. I., N. Y. 
Telefonas: REpublic 9-3953

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

AMERIKOS
ŪKŲ VE
KULTORI

SAV

EINA KAI

Entered as Secor
Office at Brookl

NOTICE 
RW 797 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6409 11th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNO GAMBARDELLA 
Vincenza Restaurant

6409 11th Ave., Brooklyn,

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

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 302 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112% 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI
112*4 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2800 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 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
Midwood Tavern

Avenue J, Brooklyn,3005 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4451 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM BOYLE & JOHN J. EVERS 
396 7th Ave., Brooklyn. N. Y.

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

NOTICE 
RL 2267 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumea 
on the premises.
* GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4371 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 1762 East New York Avenue. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SANTO MESSINEO 
Sam’s Bar & Grill

1762 East New York Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2311 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 1483 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1169 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 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
L 114 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’

117

the premises.
MILTON POVTLL 

Sterling Wine & Liquor 
Smith Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby priven that License No. 
L 464 has been issued to the undersipmed 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2228 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN 
Goldy Wine & Liquor Store

2228 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby priven that License No. 
L 1040 has been issued to the undersipmed 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Bevcrapro Con
trol Law at 453 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SANTORELLI
Meeker Graham Wine & Liquor Storo 

153 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby priven that License No. 
ER 2990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 608 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of 
mises.

Kings, to be consumed on the pre-

608

DANIEL J. TRIONFO 
IGNATIUS E. MANISCALO 

DANNY & EDDIE
Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Lėti „Gar- 
L Brooklyne. 
Dusas” išva- 
hgerikos lie- 
L gyvenimo 
Las ALK. 
Įjjisas” turė- 
"ostamau-

RUSU

Zu-
|$i redaguo-

1® m. ba-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US I
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

r ii toliau į

Vokiečių i 
dovybė per 
kad vokiečh 
riuomenė K 
lyje šios sa 
pasiekė K< 
Kerčios mie 
tas. Rusai p 
laisvius, 1,1< 
šarvuočių, k 
čių arklių, c 
klų. Vokieči 
devyniolika 
laivų, 323 lė

Rusų pr 
kad Kerčioj 
na prieš di 
jėgas.

Ukrainos

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2746 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 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 180 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Court Square, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

11

the premises.
LILLIAN HOLZMAN

Court Square Liquor Store
Court Square, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI 
Utica Pizzeria Rest.

Ill Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 521 hasi been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

89

thc premises. 
JOAQUIN VIEIRO 

Frente Unido Restaurant
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 15th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILUS SILVESTRI
6802 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Pl., Borough of 
Brooklyn,’ County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CENTRAL GALICIA RESTAURANT, INC. 
56 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

Maistui
Vaistams
Sveikatai

TIKRAS BICIV

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ...................... $
5 svarai ........................................
Galionas ......................................
5 Galionai ................................

.85
1.25 
3.00 

13.00
SIUNTIMAS APMOKĖTAS

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

„Amerikos” Administracijoj
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

jjarė „Ame- 
j Lithuania” 
-uga, Drau- 
7 yra J.A.V.

NOTICE is hereby given that Licenit^ OiVCH J.
RL 4338 has been issued to the undel^ 
to sell beer, wine and liquor at retail

Stanton irSection 107 of the Alcoholic Beverai 
trol Law at 362 DeKalb Ave., & 238 Gri 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the ..... ... <_

WILLIAM POULOS & PETER POU!-.I, hliq fik 362 DeKalb Ave., DUh
& 238 Grand Ave.,

County of Kii 
premises.

Brooklyn,J|įĮ kUTieniS
NOTICE is hereby given that Licet 
RL 1192 has been issued to the undi 
to sell beer, wine and liquor at retai® 
Section 107 of the Alcoholic Bevcraga. 
trol Law at 234-6 Flushing Ave. & 7 Hi- 
Borough of Brooklyn, County of Kinj. 
be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIJ. 
234-6 Flushing Ave., 
& 7 Hall St., Brooklyn,:

NOTICE is hereby given that Licenl 
RL 7531 has been issued to the undei 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi 
trol Law at 1600 Cortelyou Rd., Boroi 
Brooklyn, County of Kings, to be col 
on the premises.

CORTEL CAFE, INC.
1600 Cortelyou Rd., Brooklyn^

NOTICE is hereby given that Licen 
RL 3097 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retai) 
Section 107 of the Alcoholic Beverag 
trol Law at 11-13-15 Grand St. 
Borough of Brooklyn, County of Kil 
be consumed on the premises.

LUCKY’S, INC.
11-13-15 Grand St. Ext., Brooklyn,!

priklausoma

■j Lietuvai a- 
i Tokios 
-bukta ir ti-

btj po visą 
pi sukaks 
Lilės Ame- 
3 pripažino

Ūtos dienos 
pt20„Ame- 
f Ilthuania”

NOTICE is hereby given that LicenWi_ 
RL 80 has been issued to the undei! 
to sell beer, wine and liquor at retail®,*— 
Section 107 of the Alcoholic BeveraM*“’“ uldu 
trol Law at 5421-23 8th Ave.. tar-
Brooklyn, County of Kings, to be cOM"iC'-14 
on the premises. jlinuitwrlrv.
WASENG & UNANDER RESTAURAN»?SU!inv“IliJ

Ave”Brooklyn, p^.
)e spaudos 
alinu reiš-

5421-23 8th

NOTTCE is hereby given that Licen 
CL 27 has ’ 
to sell beer, wine and liquor at retail! 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi 
trol Law at 924 65th Street. Boron 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, IN< 
924 65th St., Brooklyn,J

been issued to the undė

NOTICE is hereby given that Licenl 
RL 7169 has been issued to the unde) 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi 
trol Law at 1610 Nostrand Ave., Boro 
Brooklyn, County of Kings, to be col 
on the premises.

MARY E. RAUSĖ 
1610 Nostrand Ave., Brooklyn,!

NOTICE is hereby given that Liceni 
RL 4464 has been issued to the unde) 
to sell beer, wine and liquor at retail; 
Section 107 of the Alcoholic Beveraffl 
trol Law at 7 Greene Avenue, Borot 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
on the premises.

GEORGE 
Silver Moon

7 Greene Ave.,

MASCHE 
Bar & Grill S

Brooklyn,;

pyje kelis 
pkurKaz. 
-laito Sme- 
mi leista 

pgražų dar- 
pi Lietuvių 
R ypač jos 
h asmenis, 
Rrof.Pakš- 

rašytoją 
į K Tiesiog 

[■Pagal Rim- 
Į-iiebuvo nė 
pgaus, tik 
R ir jo ar-

Vokiš
„Wilnaer 

kad Vilniau 
visų pradžit 
prikalti užr; 
lietuvių kalt 
valdyba už; 
su tokiais i

Vis
Iš „Wilna 

žinome, kac 
statybos si 
yra kažkoks

Švedų la 
holms Tid 
savo Berlyr 
informaciją 
Vokietijos 1 
darysią po 
remiamą kl

NOTICE is hereby Riven that Liceffl 
RL 4785 has been issued to the undei 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi 
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borai 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
on the premises.

GEORGE SAVIDES. JR. i 
456 DeKalb Ave., Brooklyn,!

NOTICE is hereby given that Licei|_
RL 7479 has been issued to the undetjiMn L.-K.. 
to sell beer, wine and liquor at retail J’“"' U<U1AU> 
Section 107 of the Alcoholic Beveragift>j kju., 
trol Law at 701 39th Street, Borouj ™ll| IdlD"

Vokietijos 
vincijose 
480,000 įmo 
viams; apie 
nes ir matt 
000 nejudoi 
tuose. Ligi 
ie objektą 
laupttreuhs 
yne. Taip 
elgta ir si 
Volksdeutsc 
ūkius pilni 
načiau žemi 
čiu mastu b' 
caro, kai r< 
sianti deir 
kas tik išir 
nojami ūki; 
kaip 100,00 
vertės. K 
kais sumeti 
monės vai 
nai. Kandie

naciai už-

Brooklyn, County of Kings, to be col Sjl Sj0 ,,rt 
on the premises. Vu*

701 39th
JOHN O’REILLY 

St., Brooklyn, Mo, kad
NOTICE 
RL 2763 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Beverag n-
trol Law at 48 Sands Street, Boro' , 
Brooklyn, County of Kings, to be co įmnfj CQ 
on the premises. * ‘ 5“UU ,,Ba'

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn,

is hereby given that Licen 
has been issued to the unde

'tihoti į Vo-
NOTICE is hereby given that Licen J
RL 2777 has been issued to the undei , WiDdUlS. 

^Lietuvoje 
^iii) šimtų

to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beveragi 
trol Law at 471 53 Street, Boroi 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
on the premises.

ELISA T. ANDERSON, 
Exec, of Est. of Wilmer Ander 

471 53 Street, Brooklyn, 1

Telephone
EV 7 - 1670 VI 7-21

JOSEPH VASTUNA1
REAL, ĖST.

' pavergėjai 
'ims, kac 
^perbran-

Mortgages Loaned and Boug 
496 Grand St.. Brooklyn, N. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N

HAvemeyer 8 - 0259
R A L PH KRUG

65 - 23 GRAND
Maspeth, N. Y.

AVE

kad pergalė 
tėja.

Buvo kai 
gali įvykti; 
jos taika. A 
nomis pasis 
cialdemokn 
teris Tanne

Jis pare 
taikos su I 
ir pažymėj< 
lui pasitari 
siūlė mažu( 
mynus prip

Neatparg 
sams pata 
žodžiai pa' 
kurie daba; 
jos, Estijos 
nes gąsdini

! tiksliai nu- 
$1 Tnln.m”
Ugandai: 
įšo apie di- 
ftimą, apie 

irpa-

skadJung- 
'alstybių ka
istai iš- 
|Jl šalies pa- 
R kasdien 
piai rodo,

Kaune, 1 
dų spauda, 
ciai sušaud 
kaltintus 
suimtuosiui 
lų, įvairių c

Šiandie : 
pasipriešini 
bolševikais 
Kiekvieną 
spauda dai 
lietuvius. I 
mas didelis
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