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Kaina 5c.

s 17 d. sukako 25 
,i pradėjo eiti „Gar

gime Brooklyne.
etus „Garsas” išva- 
vagą Amerikos lie- 
lltūrinio gyvenimo 
J Leidžiamas A.L.K. 
mo, „Garsas” turė- 
galimumus tarnau- 

ADVOKATAS ^skirčiai.
Ls” per tą laiką turė- 
«3 redaktorius—Julių

- 4 Leonardą Šimutį 
m.) ir Matą Zu-

■
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(Williamsburgh Bridge
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SALDAINIŲ PALO(
GERIAUSIOS ROS® 1 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artelį. r 

YCIAI—PIETŪS—VAKARIENE - 
^YMAS gamintas namie iš į 
j bravorų. Parengimams priimami aįjį^

Juozas Cinkus
rand Street,

ą” nuo 1926 m. ba- 
dienos.

t „Amerikai” svei- 
o pirmtakūną „Gar- 
linkėti jo vadovams 

i ir toliau į

RUSIJOS FRONTE ARŠŪS MŪŠIAI
Vokiečių kariuomenės va

dovybė per radiją pranešė, 
kad vokiečių ir rumunų ka
riuomenė Kerčios pusiausa
lyje šios savaitės pradžioje 
pasiekė Kerčios sąsiaurį. 
Kerčios miestas esąs paim
tas. Rusai palikę 149,256 be
laisvius, 1,133 kanuoles, 258 
šarvuočių, keliolika tūkstan
čių arklių, daug įvairių gin
klų. Vokiečiai čia sunaikinę 
devyniolika rusų divizijų, 16 
laivų, 323 lėktuvus.

Rusų pranešimai
kad Kerčioje rusai tebesigi- 
na prieš didesnes vokiečių 
jėgas.

Ukrainos fronte rusai,

sako,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

tvine and liquor at retail under 
■f the Alcoholic Beverage Con- 
1200 Emmons Ave., Borough of 
tnty of Kings, to be consumed 
ses.
AX J. GOLDMAN
Ave.. Brooklyn, N. Y.

geriaujia^ žygiuoti

;oje susidarė „Ame- 
iends of Lithuania” 
3 užuomazga. Drau- 
iešakyje yra J.A.V.

kaip praneša Maskva, visu 
smarkumu spaudžia vokie
čius Charkovo apylinkėje, 
kur rusams patekę visa eilė 
miestelių ir miestų. Vokiečių 
padėtis šioje vietoje esanti 
desperatiška. Daug vokiečių 
tankų ir lėktuvų sunaikinta.

Charkovo kryptimi rusai 
prasiveržė 40 mylių gilumon. 
Mūšių linija sieką 120 mylių. 
Vokiečiai Charkovui išlaiky
ti yra atsiuntę papildomų da
linių iš kitų vietų, bet mar
šalo Timošenko vadovauja
ma kariuomenė laužanti ir 
didžiausį vokiečių priešini
mąsi.

DIDVYRIO ŽODIS
APIE KITUS Tokio Puolėjai Apdovanoti

PAVERGTOJE LIETUVOJE
N0HCE i į

is Lietuvai Owen J. 
n. Jo artimi bendra- 
-prof. J. Stanton ir 

36™^rišius.
k 2M Gna į.

ereby given that License No. 
fen issued to the undersigned 
in<I liquor nt retail under See
the Alcoholic Beverage Con- 
11 Court Square, Borough of 
ity of Kings, to be consumed 
ses.
.LIAN HOLZMAN 
Square Liquor Store 
re, Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
x?n issued to the undersigned 
d wine at retail under Sec- 
e Alcoholic Beverage Control 
Utica Avenue, Borough of 

:y of Kings, to be consumed 
s.
tTUNATO SĖSTI 
ra Pizzeria Rest.
, Brooklyn, N. Y.

eby given that License No. 
en issued to the undersigned 
1 wine at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
lantic Avenue, Borough of 
> of Kings, to be consumed

QUIN VIEIRO
Unido Restaurant

, Brooklyn, N.

ijos nariais bus tik 
s piliečiai, kuriems 
va *r oepriklausoma 
| kurie ieškos pla- 
tižtarimo Lietuvai a- 

___  ių tarpe. Tokios 
s seniai laukta ir ti- 

NOTICE ii feę |

' tik palinkėti, kad. 
paplistų po visą

į. Liepos 28 d. sukaks 
j kai Jungtinės Ame- 

1600 Corteteli y i , , --/alstybes pripažino 
laisva ir nepriklau- 
Istybe. Iki tos dienos

NOTICE b ta 
r, ..... . 

to sell beer, rjj 
Section IK į d 
trol
Borough d fe 
be roo-ak ■
JOSEPH i $15.

RL 7531 tais 
to sell bee, ter

Brooklyn, Cmįi 
on the presą

COE

NOTICE is te 
RL 8097 ha te, 
to sell te, ra t 
Section 107 d as 

^’fte teigia bent 20 „Ame- 
be consuiMi .įen(įg of Lithuania” 
U-13-15 Gite i 

NOTICE ii te 
RL 80 ta tei 
to sell te, rat 
Section 107 ti i 
trol Liw it JIN 
Brooklyn, (tent 
on the [rate 
WASENGiCilE 
5421-23 8tk In- 

NOTICE il te* 
y given that License No. CL 27 ta te f 

issued to the undersigned to sell te, tee 
wine at retail under Sec- Section 107 d 
Alcoholic Beverage Control trol Lw it ft 
umbia Pl., Borough of Brooklyn, Cote! ip 
of Kings, to be consumed on the prea® , 1 

DANISH 15- ” 
TA RESTAURANT, INC. 924 65th St, 

Brooklyn, N. Y. | 
--------------------------- | NOTICE ii W 

issued to the undersigned to sell beer, te 
iquor at retail under Sec- Section 107 <f a- 
Icoholic Beverage Control I trol Law it NNM 
Utrecht Ave Borough of Brooklyn, Cm• 

if Kings, to be consumed on the premises 
Kfl! 

Ave., Brooklyn, N. Y. 1610 Nostnnd 1’- 

--------------------------------------------------- NOTICE b te*:
RL 4464 ta te ’ _

”1 fctl w'dl" iabinavičių, rašytoją

Y.

by given that License No. 
n issued to the undersigned 

wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 

!5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

JS SILVESTRI
Brooklyn, N. Y.

lami Lietuvai drau- 
ngų amerikiečių tar
oje eilėje susitvarky- 
mie, pas save. Pasku- 
,iku dalyje spaudos 
i nedovanotinų reiš-

dėmesyje kelis 
numerius, kur Kaz. 

_______  ^ui (prezidento Sme- 
given that License No. Irl *710 ta tef ŪnUl) laisvai leista 

ir šmeižti gražų dar- 
ejusią dirbti Lietuvių 
’ Tarybą, ypač jos 

Vt n išrinktus asmenis, 
k. Grinių, prof. Pakš-

G PIRMO KUOPIMO

;as bičių

DUS
JRE HONEY)

' Gamtos 
Saldumynas 

įį Sveikatai

3ITINTNKYSTĖ 
»’o. Abington, Mass.

nų. kuris įrodys, jog šis 
ių medus.

trol Law ai i 
Brooklyn, CosntF o • 
on the prenta,

Site h” 
7 Greene Are-

NOTICE is be*' 
RL 4 785 has te s 
to sell beer, te » 
Section 107 of 
trol Law at U s 
Brooklyn, Comty 
on the premi® .

geomi- 
1456 DeKalb Am-J

NOTICE is he* ■ 
RL 7479 has te* 
to sell beer, te *•' 
Section 107 of th Į

iulaitį ir kt. Tiesiog 
• skaityti. Pagal Rim- 
Jietuvoje nebuvo 

;^|adoraus žmogaus, 
yrus jį patį ir jo 
us . . .

nė 
tik 
ar-

KAINOS
....................$ .85 
...................... 1.25 
..................... 3.00 
................... 13.00
APMOKĖTAS
TININKYSTU
sry St 
on, Mass.

on the premise). 
JOH>

701 39th

NOTICE is be* 
RL 2763 hss bs ■ 
to sell beer, te 0 

1 Section 107 of*1, 
trol Im at 4! 
Brooklyn, Cotmty» 
on the premise■ (

lėnesio gale naciai už- 
jokietijoje 220 bankų, 
tarnautojai būtų lais- 
nei tarnybai, šis vo- 

to ^Pranešimas rodo, kad 
nepaprastai trūksta

lininis tracijoj
Brooklyn, N. Y.

iška
DE
GANDŽIAI
[EN

A

S?

voje, Latvijoje ir Es
ačiai bandė gauti „sa- 
į” darbininkų, kurie 
iutiktų važiuoti į Vo- 

bZ* įvairiems darbams, 
nesusirado. Lietuvoje 
jta nė penkių šimtų 
orių.”

b™^’ tuose kraštuose pasi
imąs nuolat didėja, 
je ir Olandijoje ypač 
l. Veikiai pavergėjai 
ibiau įsitikins, kad 
pavergimas per bran

di .štuoja.

i 4 S Sands St,

NOTICE is 
RL 2777 has " 
to sell beer, wine 
Section 107 of th'J 
trol Law at flljį 

on the premises. ( 
ELISA .

Exec, of “ 
■171 53 Street,

&
Telephone
EV 7-1W
JOSEPH'1

’bininkas” tiksliai nu-
MortgM«

496 Grand SI
Residence: tf,
87-34 90th St, “

užėjimui
RIMS
a Dry Alus, 
imas visokiu

*

I
A

S

’ :ad bolševikų „Laisvė” 
ja nacių propagandai: 
eretai parašo apie di- 
itlerio pajėgumą, apie 
ssnį pasiruošimą ir pa-

.a pažymėti, kad Jung-HAvenie^
RALPH * Jnerikos Valstybių ka
FOTO^ nePaPrastai

65-23GBA^

Vokiški užrašai
„Wilnaer Zeitung” rašo, 

kad Vilniaus apskrityje prie 
visų pradžios mokyklų bus 
prikalti užrašai vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Apskrities 
valdyba užsakiusi lenteles 
su tokiais užrašais.

Vis vokiečiai
Iš „Wilnaer Zeitung

žinome, kad Kauno miesto 
statybos skyriaus vedėjas 
yra kažkoks Bethle.

SU-

Švedų laikraštis „Stock- 
holms Tidningen” įsidėjo 
savo Berlyno korespondento 
informaciją apie tai, kad 
Vokietijos karo dalyviai su
darysią po karo ypatingai 
remiamą klasę.

Vokietijos užimtose pro
vincijose esą rezervuota 
480,000 įmonių karo daly
viams; apie 230,000 pramo
nės ir matų įmonių ir 250,- 
000 nejudomųjų turtų mies
tuose. Ligi karo pabaigos 
tie objektai būsią valdomi 
Haupttreuhandelsstelle Ber
lyne. Taip pat būsią pasi
elgta ir su žemės ūkiais. 
Volksdeutsch’ai jau gauna 
ūkius p ilnon nuosavybėn, 
tačiau žemės dalinimas pla
čiu mastu būsiąs atliktas po 
karo, kai reicho armija bū
sianti demobilizuota. Kol 
kas tik išimties keliu dova
nojami ūkiai, ne aukštesnės, 
kaip 100,000 reicho markių 
vertės. Nacionalekonomiš- 
kais sumetimais stambios į- 
monės valdomos tik laiki
nai. Kandidatais į tokius ob-

kad pergalės diena nuolat ar
tėja.

Buvo kalbų, kad netrukus 
gali įvykti Suomijos ir Rusi
jos taika. Apie tai šiomis die
nomis pasisakė Suomijos so
cialdemokratų vadas minis- 
teris Tanner.

Jis pareiškė, kad dabar 
taikos su Rusija negali būti 
ir pažymėjo, kad tam reika
lui pasitarnavo Cripps, kurs 
siūlė mažuosius Rusijos kai
mynus pripažinti Rusijai.

Neatsargūs ir labai ru
sams pataikūniški Crippso 
žodžiai patarnavo naciams, 
kurie dabar Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Suomijos žmo
nes gąsdiną bolševizmu.

Goe- 
gali 
likę 
įpė-

jektus, pagal maršalo 
ringo 4 metų planą, 
būti tik karo invalidai, 
gyvi užmuštų kareivių 
diniai ,grįžę iš kitų valstybių
(ar išvaryti iš ten) ir ypa
tingai pasižymėję vokiečių 
tautybės žmonės.

New Yorke labai iškilmin
gai priimtas laivyno leite
nantas John D. Bulkeley, ku
ris pasižymėjo Filipinų kau
tynėse. Mažu torpediniu lai
vu jis nuskandino keliolika 
japonų laivų. Jis pagelbėjo 
gen. MacArthur; ir Filipinų 
prezidentui Quezon sėkmin
gai pasiekti Australiją.

Šio didvyrio garbei New 
Yorke buvo suruošti keli pri
ėmimai. Viename su spaudos 
atstovais pasikalbėjime Įeit. 
Bulkeley papasakojo apie ki
tą didvyrį, kurį jis pavadino 
„geriausiu Dievo vyru.” Tai 
kun. Andrew Cravini, jėzui
tas, dirbąs misijonieriaus 
darbą Filipinuose, šis katali
kų kunigas atlikęs visą eilę 
karžygiškų veiksmų. Filipi
nuose. Kai pasiūlyta jam pa
bėgti, kun. Cravini atsisakęs 
— pasilikęs Mindanao saloje 
tarp vietinių gyventojų.

Lt. Bulkeley tikras didvy
ris visur — ir kautynėse, ir 
kitų didvyrių įvertinime.

Dvieju Brooldyno Kunigų Sukaktis
Gegužės 21 d., ketvirta

dienį, sukako dešimt metų, 
kai įšventinti kun. Jonas 
Laurynaitis, dabartinis An
gelų Karalienės par. vikaras 
ir kun. Jonas Kartavičius, 
dabartinis Maspetho V.J. At
simainymo par. vikaras.

Abu kunigai savo reikš
mingas sukaktis atžymėjo

kukliai. Atlaikė padėkos mi
šias, susilaukė savo artimųjų 
ir pažįstamų sveikinimų, lin
kėjimų.

„A m e r i k a” nuoširdžiai 
sveikina kun. J. Laurynaitį 
ir kun. J. Kartavičių, abu 
artimus savo bičiulius, linkė
dama gausios Dievo palai
mos visuose darbuose.

DAUGIAU AMERIKOS KARIŲ AIRIJOJ

TUOJ IŠEIS GRAŽI EILIŲ KNYGA
Netrukus bus išspausdinta 

J. Aisčio - Aleksandravičiaus 
eilių knyga „Be Tėvynės 
Brangios.”

Tos knygos autorius dabar 
gyvena Prancūzijoje, Greno
blio mieste, ir yra laikomas 
vienu iš geriausių jaunosios 
lietuvių kartos poetų. Visi 
kritikai pripažino nepapras
tą jo lyrikos formos gražu
mą, jausmų gilumą ir nuo
širdumą. Pasirodžius pirmie
siems jo veikalams, kai kurie 
laikraščiai sakė, kad jo eilės 
esančios krauju rašytos— 
taip galingai jos buvo iš poe
to sielos ištryškusios. Tad vi
sai nenuostabu, kad už vieną 
savo knygų poetas laimėjo 
valstybinę literatūros pre
miją. Paskutinis jo veikalas 
„Poezija” apėmė visas anks
tesnes jo eiles ir turėjo apie 
400 puslapių.

Būdamas toli nuo tėvynės, 
poetas skaudžiai pergyveno 
visas gimtosios žemės nelai
mes. Tie jo paskutinių metų 
pergyvenimai išsilieja jo 
naujoje knygoje — „Be Tė-

vynės Brangios1;” kurioje re
gime ne tik Lietuvą ištiku
sias priespaudos vilnis, bet 
ir geresnės ateities aušrą, o 
drauge ir kovos balsus, ragi
nančius drąsiai stoti prieš 
visus priešus. Todėl šiais lai
kais labai svarbu kiekvienam 
turėti tokios dvasios veikalą, 
kuriame gali sau stiprybės ir 
prislėgtos tėvyhės prisimini
mų rasti.

Visi tautiečiai prašomi ne
pamiršti įsigyti šią knygą. 
Ją išleidžia Marianapolio Ko
legija (Marianapolis College, 
Thompson, Conn.). Kaina 40 
centų, o užsimokėjusieji už 
„Studentų žodį” gaus dova
nai. Jei visuomenė plačiau 
paremtų šią knygą, būtų di
delė paguoda poetui, kuris 
šiandien gyvena sunkiose są
lygose.

Dabar jau kreipkitės į Ma- 
rianapolį, užsisakydami „Be 
Tėvynės Brangios” po vieną 
ar daugiau egzempliorių.

A. Vaičiulaitis, 
„Stud. žodžio” Red. ir Ma
rianapolio spaudos vedėjas

MOTERŲ PAGELBINE KARIUOMENE
s-

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasirašė Kon
greso priimtą įstatymą, ku
riuo steigiama pagelbinė mo
terų kariuomenė. Moterys 
bus imamos tik savanorės, 
nuo 21 iki 45 metų amžiaus. 
Jų karinė tarnyba skiriama 
ne mūšio laukui, bet draus
mė bus grynai karinė. Karės 
moterys pavaduos vyrus ka
rius įvairiuose darbuose — 
raštinėse, virtuvėse, kepyk
lose, skalbyklose ir 1.1.

Savanorės bus priimamos 
tik nuo rudens. Šiuo metu 
ruošiamasi priimti tik apie 
500 moterų, kurios bus iš
siųstos į specialę mokyklą. 
Jos bus pirmosios pagelbinės 
moterų kariuomenės vado
vės.

Pagelbinės moterų kariuo
menės vadovės negaus kari
ninkų laipsnių. Jų kariuome
nei vadovausianti vadovė bus 
lygi armijos majorui. Sava-

Mirė Kardinolas

Kaune, kaip praneša šve
dų spauda, gegužės 16 d. na
ciai sušaudė 35 asmenis; ap
kaltintus bolševizmu. Pas 
suimtuosius buvę rasta gink- norįų į pagelbinę moterų ka- 
lų.jvan-ių dokumentų. riuomenę bus priimta ikilų, įvairių dokumentų. j -

Šiandie naciai visus jiem 150,000. 
pasipriešinančius apšaukia' 
bolševikais — ir sušaudo.
Kiekvieną žiauresnė prie-

Washington. — Geg. 19 d. reiškęs didelio pasitenkinimo 
pranešta, kad į šiaurinę Airi
ją atvyko papildomi Ameri
kos kariuomenės daliniai. Šį 
kartą atvykusių skaičius žy
miai didesnis nei anksčiau. 
Atsigabenta ir stambios tan
kų pajėgos. Kelionėje nebu
vo jokių nelaimių. Nedingo 
nė vienas laivas, nė vienas 
karys. Kiek karių atvyko, ne
paskelbta, tik pranešta, kad 
daug tūkstančių.

Prezidentas Roosevelt, pa-

laimingu karių pergabenimu, 
spaudos atstovams pasakė, 
kad bus daugiau ir daugiau 
kariuomenės dalinių siunčia
ma į Europą.

Pulk. F. L. Devereaux, Ci
vilio saugumo vadas, West
chester apskrity, ragina pi
liečius, kad šviesų užgesini
mo metu — black out — jie 
melstųsi, prašydami Dievą 
apsaugoti nuo nelaimių.

KINIJA PRAŠO DAUGIAU PARAMOS
Chungking. — Kinijos vy

riausybės atstovas pareiškė, 
kad turimi ženklai rodo japo
nus bandysiant visomis jėgo
mis sunaikinti Kinijos gyni
mąsi. Paskutiniu metu japo
nai savo puolimo ruošimus 
nukreipė į rytinę Kiniją, į 
Čekiango provinciją.

Kinai šiuo metu yra sulai
kę japonus prie Salween 
upės. Burmoje japonai persi
tvarko, jau turi ten apie 500 
lėktuvų, šalia to, japonai 
grupuoja savo pajėgas prie

Geltonosios upės.
Į kinų rankas patekę ja

ponų žemėlapiai rodo, kad 
japonų plane yra valdyti ne 
tik Kiniją, Indo-Kiniją, Sia
mą, Burmą, Malajus, Persiją, 
Indiją, bet ir visą Sibirą, ir 
visą Sachalino salą. Kinai, 
yra įspėję rusus, kad japonai 
gali greit pulti Rusiją.

Kinijos vyriausybė prašo 
Jungtinių Tautų duoti dau
giau ir tuojau paramos, nes 
didžiojo Kinijos pavojaus va
landa artėjanti.

BROWDER JAU 
PALEISTAS

1,000 Lėktuvų 
Kasdien

ROMA. — Geg. 19 d. Pary
žiuje mirė kardinolas Alfred 
Baudrillart, katalikų institu
to rektorius, prancūzų aka
demijos narys, sulaukęs 83 
metų amžiaus.

Velionis buvo pasižymėjęs 
mokslininkas, istorikas, pa
mokslininkas. Kardinolu jis 
buvo paskirtas 1935 m. gruo
džio 16 d. Pirmo pasaulinio 
karo metu jis buvo atsilan
kęs Amerikon ir čia ieškojo 
stiprios moralinės paramos 
Prancūzijai.

Yra parašęs daug veikalų. 
Paryžiuje jis ypač buvo mė
giamas kaip gavėnios pa
mokslininkas Notre Dame 
katedroje.

Gegužės 16 d. prezidento 
Roosevelto aktu, buvęs ko
munistų partijos gen. sekre
torius Earl Browder, 51 me
tų amžiaus, paleistas iš ka
lėjimo. Browder buvo nuteis
tas ketveriems metams kalė
jimo už Amer. pasų klasto
jimą. Kalėjime Browder iš
buvo beveik 14 mėnesių.

Prezidentas E. Browderiui 
bausmę tik sutrumpino, bet 
nedovanojo, todėl jis ir to
liau lieka beteisiu piliečiu, 
nes teismo sprendimas atė
mė jam pilietybės teises.

Komunistai daug dirbo, 
rinko aukas ir parašus už sa
vo vado išlaisvinimą.

Londonas. — Jung. Tautos 
galvoja netrukus kas naktį 
aplankyti Vokietijos karinės 
gamybos centrus bent tūks
tančiu lėktuvų. Gegužės 19 d. 
naktį vokiečių valdomus mie
stus bombardavo didelis 
skaičius Anglijos lėktuvų, ir 
pasekmės buvusios labai ge
ros.

Ministeris Cripps tautos 
atstovų rūmuose pareiškė, 
kad šiuo metu geriausia Ru
sijai parama — bombardavi
mas vokiečių karinės gamy
bos centrų.

Washington. — Geg. 19 d. 
viešai paskelbta, kas balan
džio 18 d. bombardavo japo
nų sostinę Tokio ir kitus jų 
miestus. Tai buvo 80 ameri
kiečių lakūnų su generolu 
James H. Doolittle priešaky
je.

Gegužės 19 d. prezidentas 
Roosevelt įteikė aukščiausią 
Kongreso Garbės Medalį ge
nerolui Doolittle, o 79 lakū
nams—įvairių laipsnių kari
ninkams ir seržantams—at- 
sižymėjimo kryžius. Į apdo
vanojimo iškilmes buvo at
vykusi generolo Doolittle 
žmona.

Bet ir šiandie pajonai dar 
nežino, iš kur atlėkė ir kur 
nulėkė amerikiečiai lakūnai. 
Tai lieka paslaptyje.

Gen. Doolittle viešai pra
nešė, kad japonų miestų 
svarbių vietų bombardavi
mas atliktas balandžio 18 d. 
vidurdienio metu. Amerikie
čiai skridę labai žemai. Visi 
lėktuvai atliko savo uždavi
nius. Japonų lėktuvams ir 
priešlėktuvinėms kanuolėms 
nepavyko nė vieno lėktuvo 
pašauti.

Amerikiečių lėktuvų bom
bardavimo daviniai: paliko 
liepsnose vieną karinį japonų 
laivą, Tokio uoste; bombar
duotos Tokio, Nagojos, Osa
kos ir Kobės miestų apylin
kės, kur pasiekta karinių 
tikslų; apmėtė liepsnosvai
džiais lėktuvų dirbtuvę arti 
Nagojos; nušovė keliolika 
japonų lėktuvų; stebėjo iš
tisą eilę gaisrų, kuriuos su
kėlė bombardavimas.

Gen. Doolittle yra 45 metų 
amžiaus, pirmojo pasaulinio 
karo veteranas. Jis seniai ži
nomas kaip vienas geriausių 
Amerikos lakūnų. Yra laimė
jęs visą eilę dovanų už įvai
rius rekordus ore. Visada pa
sižymėjo nepaprasta drąsa ir 
tiksliu orientavimusi ir pai
niausiose aplinkybėse. Vie
nas jo sūnus jau lakūnas ka
riuomenėje, o antrasis ruo
šiasi šiemet stoti į karo mo
kyklą.

KANADOS LAIVAS 
NUSKANDINTAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Naciai Turi Paruošę
100 Tūkst. Parašiutų

Gąsdino sumažinimas au
tomobiliams sumažino nelai
mingų atsitikimų skaičių. 
Sumažino ir automobilių 
skaičių gatvėse ir keliuose.

Montreal. — Kanados vy
riausybė pranešė, kad 16,907 
tonų laivas „The Empress of 
Asia” nuskandintas japonų 
lėktuvų vasario 5 d. Daugu
mas 2,500 karių išgelbėta. 
Taip pat išgelbėta ir daugu
ma jūrininkų.

Kanados laivas nuskandin
tas netoli Sumatros salos, o- 
landų Indijos vandenyse. Ka
riams ir jūrininkams išsigel
bėti daug padėjo vienas aus
traliečių laivas.

Misijų sekmadienis bus 
sekminių dienoje—geg. 24 d. 
Visose bažnyčiose bus atitin
kamos pamaldos ir kolektos 
misijų reikalams.

Londonas. — Čia gauna
mos žinios rodo, kad netru
kus vokiečiai savo žygį į 
Kaukazą vykdys masiniu pa
rašiutininkų puolimu. Ker
čios pusiausalyje esą paruoš
tų 100,000 parašiutininkų, 
kurie padangių keliu persi
kels per Kerčios sąsiaurį 
Kaukazo link.

Kaukaze rusai esą tvirtai 
pasiruošę puolimus pasitikti.

Brooklyne atidaryta krau
tuvė, kurioje pradėta taisyti 
visokius padargus arkliais 
traukiamiems vežimams. Sa
ko, kad keli vyrai negali 
spėti atlikti užsakymų.

Pašto vadovybė praneša, 
kad siuntimas J.A.V. karei
viams degtinės, alaus, vyno 
ar kitokių gėrimų, drau
džiamas. Tokie siuntiniai bus 
grąžinami arba sunaikinami.Šv. Pranciškaus kolegijos 

Brooklyne vadovybė prane
ša, kad Kolegijos mokslo me
tų užbaigtuvės bus geg. 26 d. 
Mokiniai, kurie jau tarnau-

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

Pereitą savaitę du Brook
lyn© kunigai, J.E. Mclnenly Brolis Thomas P. M. Ryan, 

a, kad mūsų šalies pa- ■ spauda dar labiau užgrūdins ir V. G. Heary, C.M., įstojo buvęs Chicagoje advokatu, 
mas pergalei kasdien lietuvius. Ir taip jų atsparu- karo kapelionais į Amerikos geg. 26 d. bus įšventintas į 

kariuomenę. kunigus Meinard, Ind.

'eidat
STREET
N. Y.

n

Masp^‘1 Įvairūs daviniai rodo, į mas didelis.

Sako, kad šiemet bus ge
ras žuvų gaudymo sezonas. 
Dabar visi žuvų gaudymo 

ja Dėdei Šamui, dalyvaus to- mėgėjai rengiasi šią vasarą 
se apeigose diplomams gauti, praleisti jūrų pakraščiuose.kunigus Meinard, Ind.
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SANTYKIAI SU LENKAIS

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DIDŽIOJI SEKMINIŲ ŠVENTE
Jaunutė krikščionių ben

druomenė prieš šv. Dvasios 
atsiuntimą buvo dar netikra, 
baili, jai buvo nesuprantami 
tie uždaviniai, kuriuos pave
dė Kristus įgyvendinti. Lau
kė ji ko nors, apie ką Kris
tus buvo jai kalbėjęs; laukė 
nekantriai. „Štai ūmai pasi
girdo iš dangaus ūžimas, lyg, 
kad kylančio smarkaus vė
jo, ir pripildė visus namus, 
kuriuose jie sėdėjo. Jiems 
pasirodė ugnies liežuviais ir 
ant kiekvieno iš jųjų nusi
leido po vieną. Ir visi pasida
rė pilni šv. Dvasios.”

Apaštalai tapo „naujais 
žmonėmis.” Didžiojo Penkta
dienio nusivylimas ir abejo
nės pasikeitė nepaprastu en
tuziazmu ir uolumu. Drąsiai 
ėjo jie į visas pasaulio pu
ses, skelbdami Kristaus Ka
ralystę. ?

Sekminės yra reikšminga 
šventė. Tai yra jaunosios 
Bažnyčios patvirtinimas ir 
pradžia. Kristus yra tos Baž
nyčios Galva ir Įsteigėjas. 
Jis atliko savo kilnų darbą, 
kentėjo ir mirė ant Kryžiaus, 
kad užsipelnytų jai ir vi
siems jos vaikams Dievo ma
lonę savo brangiu krauju.

Sekminės primena mums 
Šv. Dvasios nuolatinį buvimą 
ir veikimą mūsų tarpe. Jos 
atėjimas yra paties Dievo 
apreiškimų garbingas užbai
gimas ir apvainikavimas. 
Šventoji Dvasia tęsia toliau 
Kristaus pradėtą atpirkimo 
darbą.

Tačiau, ypatinga Šv. Dva
sios misija yra malonė, kuri 
niekas daugiau nėra, kaip 
Šv. Dvasios viešėjimas sielo
je. Pašvenčianti malonė yra 
Dievo antgamtinė dovana, 
kuri daro žmogų dieviškos 
prigimties dalininką, Dievo

Paskutiniu metu girdėti 
balsų, kad lietuviams su len
kais esą reikia kalbėtis. Juk 
ar nenatūralu, kad du kai
mynai, naikinami tų pačių 
priešų, tarpusavyj susikalbė
tų. Juk tiek Lietuva, tiek 
Lenkija buvo sudraskytos ir 
pavergtos vokiečių ir rusų 
susitarimo dėka. Abi tautos 
pavergtos ir piešiamos to 
amžinojo jų priešo, su kuriuo 
jos jau grumiasi ištisus šimt
mečius. Abi šios tautos išsi
laisvinimo galimybę mato tik 
demokratinių jėgų laimėji
me, abi jos deda viltį į At
lanto čarterį. šiuo atžvilgiu 
interesai atrodo panašūs, ku
rie gal kai kam ir sudaro iliu
zijų, kad, pasikalbėjus ir pa- 
siguodus su lenkais, galėtu- 
kad, pasikeitę mintimis ir 
net vieni kitiems padėdami, 
mėm rasti bendrus kelius,

pasavintą vaiką, Jo prietelį, 
teisų ir šventą. Ta malonė 
pakelia žmogaus prigimtį, 
prakilnina ją, duoda žmogui 
iš dalies gyventi Dievo gyve
nimu. Ji padaugina tikėji
mą, viltį ir meilę. Juo dau
giau, taigi, katalikas yra
malonės stovyje, juo stiprės- galėtumėm labiau sau užtik- 
nis pasidaro jo tikėjimas, juo 
šviesesnė jo viltis, juo karš
tesnė jo meilė.

Veikianti malonė yra žmo
gui Dievo duota pagalba ant
gamtiniam veiksmui įvykdy
ti. (Dievo rankos pastūmi
mas). Bet Dievo žmogus nei 
pradėti negali antgamtinio 
veiksmo, nei jo tęsti, nei 
baigti.

Sunki nuodėmė išvaro Šv. 
Dvasią iš sielos, kuri tampa 
lyg lavonu. Dievas išeina, 
nes daugiau neranda toj sie
loj Dievo panašumo.

Taigi, šiandien šnibžda vi
sų katalikų lūpos: „Ateik, 
Šventoji Dvasia, pripildyk 
tavo tikinčiųjų širdis, ir už
dek jose tavo meilės ugnį.” 
Būk mums šviesa, kad tiks
liai įvertintumėm šį mūsų 
gyvenimą, kad pažintumėm 
savo garbingą tikslą.

Šv. Dvasia pasiėmė Bažny
čią laikyti, jai vadovauti ir 
ją valdyti, kaip tai skelbė 
Kristus. Nuolat palaiko Baž
nyčioje tikrąjį tikėjimo mok
slą.. Yra, tat, reikalas katali
kams didžiai džiaugtis, kad 
nors Kat. Bažnyčia yra daž
nai puolama, vistiek nenuga
lės jos priešai. Nėra ko bijo
ti, nes Šv. Dvasia su ja iki 
pasaulio pabaigai. Svarbu 
tik, kad jos vaikai gyventų 
Dievo malonėje. O tik tada 
sulauks jie tikros ramybės ir 
džiaugsmo.

Kun. Pr. Aukštikalnis, S.J.

rinti laisvą ateitį.
Bet pažvelkime į tikrovę. 

Lenkai nuo pat pirmojo pa
saulinio karo pabaigos į lie
tuvių pastangas atgauti ne
priklausomybę ne tik žiūrėjo 
skeptiškai, bet ir labai akty
viai nepriklausomos Lietu
vos atsistatymą trukdė. Jau 
nekalbant apie tai, kad jie 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę veikė kariškai viešai ir 
iš vidaus (P.O.W.), jie dar 
Vakarų pasaulyje varė smar
kią propagandą prieš Lietu
vą. Vienu ir tuo pačiu metu 
lietuviai buvo piešiami, kaip 
pro-bolševikai, arba pro-vo- 
kiečiai. Patys lenkai juk ži
no, kad tai buvo paprasčiau
sios ir žemiausios rūšies me
las.

Na, bet kas buvo—buvo. 
Po mūšio džentelmeniški 
priešai paprastai ištiesia vie
nas kitam ranką, užmiršta 
skriaudas ir pradeda gyveni
mą iš naujo. Atrodo, kad ga
lėjo būti panašiai ir lietuvių- 
lenkų santykiuose. Deja, len
kai net iki šių dienų nepame
ta svajonės apie neatskiria
mą lietuvių-lenkų valstybę. 
Jie negali užmiršti tos lai
mingos praeities, kada len
kų valstybininkai, gudrių ir 
suktų manevravimų dėka, 
sugebėjo kelis kartus už Len-

NAUJA KNYGA APIE LIETI VĄ
Galime tikrai pasidžiaugti 

susilaukę Columbia universi
teto išleistos Aniceto Simu
čio knygos „The Economic 
Reconstruction of Lithuania 
after 1918.” Ši knyga užpildo 
nemažą spragą, kurią ne kar
tą jautėme, kai neturėjome 
konkrečių faktų, kuriais ga
lėtume atremti priešų sklei
džiamus kenksmingus argu
mentus, Lietuvos nepriklau
somybės atžvilgiu. Ne kartą 
patys norėjome sužinoti aiš
kesnę dalykų padėtį, bet tu
rėjome tenkintis vien tik 
bendrais paaiškinimais. Da
bar, turėdami šią knygą apie 
Lietuvos ekonominį atstaty
mą po Didžiojo Karo, mes 
galime būti nepaprastai pil
nai informuoti.
' Kiekvienas lietuvis nuo se
niai žino, kad jo senoji tėvy
nė nepriklausomybės laikais 
yra padariusi didelę pažan
gą, bet tik pastudijavę aps
čiai patiektą šioj knygoj sta
tistiką, mes pradedame su
prasti, kad tai nebuvo pa
prasta pažanga, bet kone 
stebuklas. Žinant Lietuvos 
padėtį po Didžiojo Karo, ne 
vienas ir ekspertas abejingai 
žiūrėjo į Lietuvos ekonomi
nę ateitį. Juk šalis buvo taip 
neturtinga, karo nuteriota, 
ūkiai likę be gyvulių ir be 
sėklos, pramonė visai sunai
kinta, gyventojai suvargę. 
Bet kas paskaitys šioj kny
goj duomenis apie Lietuvos 
ūkį, pramonę, užsienio pre-

kybą, finansinę būklę, pama
tys aiškiai, kaip tie suvargę, 
bet laisvės ištroškę žmonės 
sumaniai ir pasišventusiai 
tiesė savo tautai kelią į švie
sesnę ateitį. Dėlto paskuti
niais metais Lietuvos pro
duktai buvo žinomi ir pagei
daujami visose didesnėse pa
saulio rinkose.

Pavyzdžiui, knygoj randa
me sekančių davinių: 1924 
metais pieno, sviesto ir sū
rio parduota svetur už be
veik 7 milijonus litų, gi 1939 
metais to paties maisto iš
siųsta už 50 milijonų litų. 
Knygoj taip pat galime pasi
skaityti, kaip buvo įvykdyta 
žemės reforma; kaip padau
gėjo kooperatyvai; kaip rū
pintasi sviesto gamyba; kaip 
augo lašinių eksportas. Sky
riuje apie pramonę randame 
kad prieš pat Didįjį Karą 
Lietuvoj buvo apie 3,000 di
desnių ir mažesnių fabriku: 
gi 1920 m., t.y. tik karui už
sibaigus, jau įsteigta 2,474 
naujų išdirbysčių. šis naujų 
įstaigų steigimas nenustojo, 
taip, kad per paskutinius tre- 
jis metus prieš bolševikų įsi- 
briovimą į Lietuvą kasmet po 
15,000 naujų išdirbysčių į- 
steigta. čia rasime skaitlinių 
ir apie bravorus ir saldainiu 
fabrikus; apie valstybės fi
nansus ir valstybės skolas. 
Nepamiršta ir prekybą su A- 
merika; pavyzdžiui, vienais 
metais (1938) iš Amerikos 
pirkta automobilių už vieną

milijoną litų, o mėsos par
duota Amerikai už pustrečio 
milijono litų.

Dėlto, norint žinoti, ko
kiais keliais Lietuva ėjo at
gavus nepriklausomybę ir 
kaip ji ekonominiai atsista
tė, patartina perskaityti šią 
autoritetingą ir gražiai iš
leistą knygą. Tuomi ne tik 
pats pasirinks sau įdomių 
faktų, bet galės ir kitiems, 
ypač kitataučiams, tiksliai 
dalykus paaiškinti, ši knyga 
yra dar tuomi naudinga, kad 
ji turi trumpą Lietuvos isto
rijos santrauką ir priedą, 
kur paskelbta Lietuvos ne
priklausomybės deklaracija, 
sutartis su Rusija, Lietuvių- 
lenkų Suvalkų sutartis, len
kų ultimatumas Lietuvai 
1939 m. ir paskutinė Sovietų 
sutartis su Lietuva.

Šios knygos autorius, p. A. 
Simutis, Lietuvos gen. kon
sulato New Yorke atašė, ne
mažai darbo įdėjo tiek daug 
ir taip įdomios medžiagos su
rinkti ir sutvarkyti. Reiktų 
palinkėti, kad dėl mūsų pačių 
gerovės mūsų inteligentija ir 
angliškai skaitantis jauni
mas matys reikalo šią knygą 
tuoj įsigyti ir net praplatin
ti ją tuose sluoksniuose, ku
rie veikia į viešą opiniją, nes 
ši yra faktų knyga, o faktais, 
ypač šiais laikais, mes ir vi
si laisvę mylintieji žmonės 
privalome būti apsiginklavę.

„The Economic Recon
struction of Lithuania after 
1918” kaštuoja tik $1.50. Ją 
galima įsigyti tiesiog iš Co
lumbia University Press, 
New York, arba galima 
kreiptis i autorių: A. Simu
tis, 41 W. 82 St., New York, 
N. Y.
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kiją didesnę lietuvių valsty- 
bą paimti savo įtakon, kurios 
net tais laikais galingas vo
kiečių ordinas su visos Va
karų Europos pagalba nepa
jėgė palaužti ugnimi ir kar
du.

Juk nėra paslaptis, kad ir 
patys lenkai, užgrobę Vilnių 
1920 metais, iš karto nedrįso 
jo pavadinti „lenkišku mies
tu,” kaip kad jie dabar ne
mirktelėję daro, o Vilniaus 
sritį vadino „Vidurine Lietu
va.” Želigovskis juk buvo pa
čios Lenkijos valdžios ap
šauktas sukilėliu ir neklau
žada. Iš visko buvo matyti, 
kad prie „Vidurinės Lietu
vos” Želigovskis turėjo pri
jungti „Vakarinę Lietuvą,” o 
„Rytinė Lietuva,” gal būt, 
būtų susidariusi iš Baltgudi- 
jos ir Ukrainos žemių, taip, 
kad būtų buvusi atkurta mi- 
niatūroje neva istorinė Lie
tuva unijoje su Lenkija. Že
ligovskiui, apart „Vidurinės 
Lietuvos” sukūrimo, numa
tytų planų toliau išvystyti 
nepasisekė. Matant, kad pla
nai dėl istorinės unijos atkū
rimo nesiseka, turėjo būti 
atsisakyta ir nuo to, kas pa
čių lenkų vadinama „Viduri
nė Lietuva,” nes jau nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo . ’. . lie
tuvių tauta iš naujo atbudo 
ir pasiryžo pati savo likimą 
tvarkyti be lenkų globos. Pa- 
sigrobimas Vilniaus ir sukū
rimas „Vidurinės Lietuvos” 
buvo aiškus užsimojimas pa
grobti ir visą Lietuvą, tikin-

tis, kad be sostinės ir treč
dalio savo teritorijos Lietu
va neįstengs gyvuoti. Kol ši 
„Vidurinė Lietuva” lenkų te- 
beskaitoma Lenkijos dalimi, 
tad ar gali atsirasti bent vie
nas nuoširdus lietuvis, kuris 
galėtų tvirtinti, kad lenkai 
nebeturi užsimojimų ir į li
kusią Lietuvos dalį, arba 
Kauno Lietuvą, kaip jie iro
niškai mėgdavo išsireikšti. 
Lenkijai Vilnius yra tik dar 
vienas miestas, tuo tarpu 
Lietuvai jis yra jos sostinė ir 
pilnos nepriklausomybės da
lis.

Lenkai su lietuviais nori 
kalbėtis ne nuo šiandien ir 
ne nuo vakar, bet nuo 1920 
metų, kai jie jėga užėmė Vil
nių. Nežiūrint, kad po pereito 
karo mūsų ir lenkų keliai 
skyrėsi, lietuviai netik norė
jo kalbėtis su lenkais, bet ir 
kalbėjosi, o tų pasikalbėjimų 
rezultatas buvo Suvalkų su
tartis, kurios sulaužymas 
taip staigiai užbaigė tą nor
malią su lenkais pasikalbėji
mų ir pasitarimų gadynę.

Dabar, atrodo, būtų puiki 
proga su lenkais „pasikalbė
jimus” atnaujinti, nes nė vie
na besikalbančiųjų pusių sa
vo teritorijos bent laikinai 
nebevaldo. Bet ką matome? 
Pripuolamai ar nepripuola- 
mai, lenkų propaganda šiuo 
metu už atstatymą Lenkijos 
su „Vilnium ir Lwowu” ypa
tingai 
sritis 
kiška, 
metu
džius pasikalbėjimus . . .

(Bus daugiau)

sustiprinta, Vilniaus 
vadinama grynai len- 
ir štai kaip tik šiuo 
šnekama už nuošir-

Korespondentų Pranešimai
Marianapolis

Gegužės 13 d. Marianapo
lyje iškilmingai paminėta 
Popiežiaus Pijaus XII vysku
pavimo 25 metų sukaktis.

Tą dieną kolegijos rekto
rius kun. Dr. J. Vaškas at
laikė iškilmingas mišias, o 
jam asistavo kun. A. Markū
nas ir kun. P. Malinauskas.

Po pamaldų įvyko akade
mija, kurios metu apie Po
piežių daug įdomių žinių pa
pasakojo kun. Dr. J. Vaškas. 
Taip pat buvo meninė pro
grama, kuriai vadovavo bro
lis J. Banys.

Į akademiją buvo atsilan
kę visi marianapoliečiai — 
kunigai, profesoriai, seserys, 
studentai.

, ir Providence klebonas kun. 
J. Vaitekūnas, kurio auka 
yra pastatyta dvyliktoji sta
cija.

Išvykus kun. Dr. J. Star
kui, lietuvių kalbą dėsto bro
lis J. Banys.

Pačioje kolegijoje mokslas 
eina į galą ir stipriai ruošia
mi planai kitiems mokslo me
tams. P. B.

Gegužės 6 d. aplankė Ma- 
rianapoly gyvenantį kun. Dr. 
K. Urbonavičių svečiai iš 
Bostono ir Brocktono. Buvo 
tai Brocktono klebonas kun. 
J. Švagždys, „Darbininko” 
redaktorius p. A. Kneižys ir 
administratorius p. A. Pel- 
džius.

Rytojaus dieną, gegužės 7, 
Marianapolyje įvyko Kuni
gų Vienybės Naujosios Ang
lijos apylinkės susirinkimas. 
Tą dieną Marianapolis susi
laukė daug įžymių svečių, to 
susirinkimo dalyvių.

Gegužės 7-8 dd. Mariana
polyje lankėsi svečių iš Lie
tuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke - vicekonsulas p. 
V. Stašinskas ir atašė p. A. 
Simutis, kurio mokslinį vei
kalą „The Economic Recon
struction of Lithuania” ką 
tik išleido Kolumbijos uni
versitetas. Juodu atliko kai 
kuriuos tarnybinius reikalus 
ir aplankė a.a. kun. J. Na
vicko kapą.

Stacijoms uždėti geleži
niai, lietuviško stiliaus tikrai 
gražūs kryžiai ir prikaltos 
metalinės lentos su aukoto
jų pavardėmis.

Paskutiniais s e k m a d ie- 
niais, gamtai išgražėjus ir 
Marianapolio sodams žydint, 
į stacijų pamaldas suvažiuo
ja apstus būrys žmonių. Ge
gužės 10 d. buvo atsilankęs

—

Shenandoah, Pa

Muz. Justas Jankus, Brooklyn, N. Y.
J. Kralikauskas, Newark, N. J.
Povilas ir Viktorija Šilkai, Brooklyn, N. Y.
J. ir Mikalina Milkasevičiai, Brooklyn, N. Y.
Pranas Milašauskas, Brooklyn, N. Y.
Petras V. Svetka, Maspeth, N. Y.

mis Švč. Panelei ir prašoma 
Jos paramos visuose darbuo
se.

Paskaitas skaitė Julija 
Krutulsky, Dr. Elena Tano- 
nis, Motina M. Aloyza iš 
Pittsburgh© ir kun. Dr. Dan
iel B. Powell, buvęs Philadel- 
phijos arkiv. kun. seminari
jos profesorius. Kun. Dr. Po
well savo turiningoje kalboje 
lietuvių adresu pasakė daug 
gražių ir teisingų kompli
mentų. Jo kalba jaunų soda
liečių širdyse sukėlė pasigė
rėjimą savo lietuviška kil
me.

Po muzikalinės programos, 
sodalietes gražioje eisenoje 
žygiavo miesto gatvėmis į 
šv. Jurgio bažnyčią. Eiseno
je giedotos lietuviškos gies
mės. Bažnyčioje apvainikuo
ta Taikos Karalienės stovyla. 
Gėlių vainiką uždėjo Teresė 
Matakonytė. Trumpą pamok
slą pasakė kun. Geraldas, pa- 
sijonistas. Palaiminimą Švč. 
Sakramentu 
Karalius.

Schuylkill 
čių valdybą
Beatrice Vance iš Mahanoy 
City, vicepirm. Ona Novak iš 
Shenandoah, ižd. Izabelė Bal- 
trusha iš Hazelton, sekr. Ja
nina Rutka iš Minersville, 
koresp. M. Nevulis iš Maha
noy City, Dvasios vadas yra 
kun. K. Rakauskas.

Suvažiavimas praėjo pa
keltoje nuotaikoje ir tvarkin
gai. Miesto gyventojams ge
rą įspūdį padarė eisena, me
lodingos lietuviškos giesmės 
ir pilnas grožio švč. Panelės 
vainikavimas. Dalyvės dė
kingos suvažiavimo organi
zatoriui kun. K. Rakauskui ir 
vietiniam maloniam ir vai
šingam šeimininkui kun. J. 
Karaliui, išsiskirstė į namus.

V-tis.

suteikė kun. J.

apskr. sodalie- 
sudaro: pirm.

Sodaliečių suvažiavimas
Gegužės 10 d. čia įvyko 

antras Schuylkill apskrities 
lietuvių parapijų sodaliečių 
suvažiavimas. Atvyko soda- 
lietės iš Shenandoah, New 
Philadelphia, Mahanoy City, 
Minersville, Mt. Carmel, To
maqua, Girardville, St. Clair 
ir Hazelton.

Dalyvavo 500 sodaliečių. 
Atsilankė šie kunigai: J. Ka
ralius, Dr. J. Končius, K. Kle- 
vinskas, P. Laumakis, A. De
gutis, P. česna, Dr. K. Balu
tis, J. Degutis, S. Venslaus- 
kas, A. Neverauskas ir J. 
Gaudinskas. Buvo atvyku
sios seselės kazimierietės, 
pranciškietės ir Nukryžiuoto 
Jėzaus.

Suvažiavimą didingoje ai
rių mokyklos salėje atidarė 
ir jam vadovavo kun. K. Ra
kauskas. Sugiedojus Ameri
kos himną, vietos klebonas 
kun. J. Karalius karštai pa
sveikino sodalietes, linkėda
mas sėkmingos darbuotės.

Suvažiavimas priėmė Bea
tričės Vance (Mahanoy City) 
pasiūlytą rezoliuciją, kurio
je: 1. džiaugiamasi popie
žiaus 25 metų vyskupystės 
sukaktimi ir pasižadama 
melstis Jo Šventenybės in
tencija; 2 pasižadama mels
tis už pasaulio taiką; 3. pa
sižadama visomis jėgomis 
dalyvauti Amerikos gynime, 
pagelbėti Raudonajam Kry
žiui, mokytis pirmosios pa
galbos, remti U.S.O., pirkti 
bonus; 4 pareiškiamas pasi
žadėjimas nepirkti ir neskai
tyti nešvarios literatūros ir 
nelankyti nepadorius paveik
slus rodančiu teatrų; 5. pra
šoma Švč. Panelės tarpinin
kavimo už išlaisvinimą pa
vergtu šalių ypač Lietuvos: 
6. pasižadama būti ištikimo-

Los Angeles, Cal

Arbačiauskų. šie 
Chicagon apsigy-

d. palaidojome A.

gerai.

Balandžio 15 d. turėjome 
išleistuves. Išvažiavo Dėdės 
Šamo tarnybon p. J. Uždavi
nys tik pora mėnesių pabu
vęs Moterų ir Vyrų Kultūros 
ir Labdaros Klubo pirminin
ku.

Išleistuves suruošė ir vis
ką pagamino p.p. Miškiai sa
vo namuose. Narių ir svečiu 
susirinko apie 30. Linksmai 
laika praleidę palinkėjome 
visi laimės ir vilties sugrįšti 
mūsų tarpan.

Tuomi pačiu laiku neteko
me ir kitų 2-jų veiklių mūsų 
nariu p.p. 
išvažiavo 
venti.

Bal. 23
A. J. Lužą. žinomos veikėjos 
Onos Lužienės - Ramanaus
kienės vyra. Velionis paėjo iš 
Šakiu apskrities. Gelgaudiš
kio parapijos, Narkūmj kai
mo. Mirė sulaukęs 71 metų. 
Čia išgyveno apie 40 metu. 
Palaidotas Inglewood kapi
nėse. Lužienei užjaučiame ir 
linkime laikytis sveikatoje.

Gegužės 3 d. surengtas šv. 
Kazimiero liet, parapijos iš
važiavimas - pietūs ’ Barns- 
dale parke. Keliu moterų 
darbštumu, pavvko
Diena pasitaikė šilta ir gra
ži. Pelno liko bažnyčios nau
dai apie $40.

Gegužės 10 d. Motinu die
na. Moterų ir Vvrų Kultūros 
ir Labdaros Klubas surengė 
užkandžius parapijos salėje 
Raudono Kryžiaus naudai. 
Ir vėl tų pačių keleto moterų 
trūsu ir dovanomis, pelno li
ko apie 20 dol. Kalbas pasa
kė O. Lužienė, mūsų klubo 
vicepirm. K. Lukšis ir sek
retorė B. Starkienė.

Toms kelioms moterims 
priklauso nuoširdžiausias dė
kui ir linkėjimai ištvermės,

kantrybės ir sveikatos 
darbuotis. Kad tokių m 
daugiau būtų!

Minėtas klubas jau tu 
vo čarterį, dabar atsis 
dinsim konstituciją ir ri 
sime plėsti savo veiklą 
galėsime. Nuotaiką, i 
nėra pas mus perger įvimas į- 
del gresiančių pavojų I " —
ko pakraščiuose begyvf 
Vieni išvažinėjo, kiti r< 
si, o treti, jaunesni, jau 
riuomenę pašaukti. Be 
mis likusiems reikia lai

Gegužės 10 turėjo 
parke „Aroyoseco” b 
bolševikuojančių mote 
dabar jau pasivadinusii 
vardu: „Educational I 
for Defense”. Seniau 
„League” prieš karą : 
Sunku ir sugaudyti ji L.. . 
pasivadinimus. Savo 
maino pagal reikalą ari 
gal įsakymus iš Broc 
ar Chicagos bolševikų 
rių. ' 
nuoširdžių lietuvių, 
duodasi pagauti jų vis 
jomis meškerėmis ir I 
biais, bet melagingais, 
siais. Eina pas juos ir i s. Pirm ne
savo centais. Tai vis 
supratimo savų 
Trūksta lojalumo sai graikiškų,kad 
neskaitymas, nesekinu ą nei laikas 
vos spaudos ir tokiu bū 
susivokimas, kas kur < 
mūsų lietuviškame pa 
je.

Girdėjau, kad į tą ; 
rengimą lankėsi ir mūs 
bo keli nariai. Toks ė 
yra peiktinas ir negeis ^spriegin- 
Gaila, bet gal išmoksi 
mes kuomet nors. Rei 23 visose ki- 
kėtis. Brone Štai : imas tenka

ą pašauktų 
^jinenę skai- 
'įsdien didė-

apsaugos ar 
Tūkstan- 

Jjrba ginklų 
įėse, dauge- 
3roeilės, nes 
^pavaduo- 

jvnimo dar- 
-jininkai ir 
plojai pa- 
jjtays labai 
3 darbams, 
- Bet pralen- 
įypač tuose 
•reikalaujama

įinotjų, mo- 
jpiai atlieka

Tik labai gaila 'r
^parodo dau- 
g negu vyrai, 
nito gynimo 
35 yra ati-

tos, turi per- 
re -.įkartais to-

j niekams, o 
apskai

tas, atidumą,

a silpnybes.

žibų, bet jis

Praeitos savaitės rin 
bažnyčioje kenčiančiai] 
vai davė 1,200 dol.

-------------------------- : Moapsau-
Baltimore, M ^arome- 

n M saugoti 
šis būdais. 
3? kariuome- 
ioja eilė el
niais frontų

Geg. 17 d. per 11 va 4®patvie- 
šias buvo švč. Sakrai 518170 na- 
adoracija, kurios metu 4 eteris ga- 
melsta už mūsų jaun * 
tarnaujančius kariuom 

Popiet įvykusios no 
pamaldos buvo už mūs 
rius. Vadovavo kun. I 
Mendelis. Atkalbėta 
čius, giedota litanija i 
likacijos, pašventintos
rikos ir Popiežiaus vėl J^Kmitas 
Kun. A. Daubmskas pe 
tė vardus mūsų 83 ja 
lių, kurie yra kariuom 
Vardai įrašyti į gražų :<1 
tą, kurs pašventintas ii ' . 
bintas bažnyčios priea: J4*0’

Ii daug ir lak 
ti Amerikos j 

Iš moters 
jama, kad ji 
grumtųsi su 
rai ir aiškiai 
reikalauja i 
Šventimo, gi 
padėties sup 
mo įvertinim 
stančių gyv; 
kos laisvę, vi 
tų nepuikiau 
mokratiją.

Ne visos 
savo sūnus, i 
kus, tuo tar 
yra giliai įf 
dėti įvairia 
greitesnio’ pi 
laimėjimo. J 
skaičiuoti v 
sas pareigas 
Aplenksime 
delias pare 
mus, kurie 
stropiai prav 
pildymo gra 
baudomis.

Na, pavyz 
prašoma vis 
nes jos dau 
namų priež: 
taupomas po 
raščiai, žurn 
nemesti dra 
smulkesnėmi 
sudėjus atsk 
titinkamoms 
sišaukiama, 
turi rinkinį i 
jiniiĮ, kad ir 
bet gan reik 
jam Kryžių: 
galbos šutei 
fronte, ypač 
jūrininkams, 
t.t.

Jau kuris 
soma nesun 
mesti su šiul

S ir ERELIS
hiašė

(Tęsinys)

■ W>. Pagaliau tas, kurį Gh

Motinos labai graudino J^Konstanty, kad nė p 
XT‘— 1 iką buvo kle Neva net

Lietuvnikas, ^Pavaikščiot ir, kas sv 
su palydovais. Ar jos brc

H Bet jis dabar tarnyboj.

____ __________________, ta tavo Anusė, kiek 
go brolis. Tegu Dieva ^Ptamą, nustebs, susipa 

Wi. žinai, tos litvinkos 

lušas — ji tokia
'. juu

''gražų, elegantišką ponaitį,

Jj^aliežuvi... — patenkinta

Visą laiką buvo kle 
kun. J. i_____________
meldėsi už savo pakriki 
jaunuolius, esančius k 
menėje.

Mirė St. šalkevičiusJ

guodžia liūdinčius tėvel.. * ■ 4mai» tos litvinkos 
----------- tarė Glušas - ji tokia

VI. Draiginio siuy durnelis jau gen 
dabar siuvami karių ži 
trumpi, sunkūs, su didi 
apikaklėmis. Darbas si 
užmokestis menkas—tilhp-^^ ...
per valandą. Visi sklindį Ponaičius jos visos 

kad nuo kietų medžią;
bai nutirpsta pirštai., . ... i-, ant aemo.
Jei medžiagos butų g romansuoti, - ats 
mos 1S pirmųjų ranki «1®, j reika]us 
darbininkai galėtų gens '-its vienas su tuo Joneliu ( 
dirbti.

dar žavingesnis. Būk 
. ją kaip ant delno.

*su ja romansuoti, — ats 
į meilės reikalus

BUY
<^)ovė. Tur būt, Glušas. 
J'41 skubūs žingsniai. Kažk;

UNITED STATES
DEFENSE

į^tarė Glušas.

W°j°- Kažkas dusliai rikte

<7 Pasigirdo Glušo baisa 

BONDSianūkas išvyko tamybo 
and j WOs' nš atėjau tanu 

STAM PS JonJvedaau savo draugą, p 
u1 ne kariškai apsitaisęs 

jankes pas mus paviešėti 
J nieko ir nešnekės. Ir ta 

į jį pažiūrėti. Gra
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)olševto rįsų krašto gynimo dar- 
dabarjudirbtuvių viršininkai ir 
vardu: J snieji prižiūrėtojai pa- 
for Defer ia, kad moterys labai 

,League"; mčios tiems darbams, 
ely atvejų net pralen- 

pasivadiįjčios vyrus, ypač tuose 

 

maino pajuose, kur reikalaujama 
nio atsargumo ir dides-

n* 
Sunku ii i

3

1■iiiimiiiimimiiiiamiiimiiiauiiiHHiiii

Šiuo metu moters pareiga 
yra skleisti optimizmą, pasi
tikėjimą ateitimi, padrąsini
mą. Kiekviena turėtų kovoti 
su tomis, kurios bando savo 
neva pranašavimais ir liūd
nomis mintimis užkrėsti ki
tų nuotaiką, sukelti neramu
mą. Moterys šiuo karo metu 
jau turėtų pilnai suprasti gy
venamo laiko svarbą ir visą 
padėtį. Kuo daugiau drąsi
nančių žodžių, kuo daugiau 
bus paskleista šypsenos ir 
giedrios nuotaikos aplinkui, 
tuo didesni laimėjimai bus 
mūsų pusėje, tuo mažiau pa
laužtos dvasios ir energijos 
žmonių turėsime savo tarpe.

Kad ir mažame būrelyje 
vieno žmogaus gyva, links
ma ir pilna pasiryžimo nuo
taika užkrečia ir pakelia 
dvasiniai didžiausius pesi
mistus, suramina susirūpi
nusius.

Labai neseniai viename 
laikraštyje buvo aprašymas, 
kaip vienas iš nuskandinto 
laivo keliauninkų ne tik, kad 
pats badu nenumirė, bet pa
laikė visų nelaimėje pateku
sių energiją ir norą ištverti 
iki galo, nors tame plūdu
riuojančiame laivelyje jau 
nebebuvo jokio tinkamo mai
sto gyvybei palaikyti ir nie
kas nežinojo, kaip greitai 
bus jie pastebėti ir išgelbti. 
Jis prarečiai valgydamas jau 
dvokiančius maisto likučius 
drauge su kitais, visuomet 
pasakodavo linksmiausius ir 
nuotaikingiausius atsitiki
mus, niekam neleisdavo net 
prisiminti apie esamą klai
kią ir neaiškią padėtį. Turė
damas menką trupinėlį bur
noje, jis tikėdavo ir many
davo, kad tai skaniausias 
kepsnys, apie kurį pasakoda
vo visiems su tokiu jumoru, 
kuris tikrai užkrėsdavo ki
tus. Ir jie visi įvertino to 
žmogaus pastangas. Išsigel
bėję pripažino, kad jie gyvi 
išliko tik jo geros nuotaikos 
dėka.

Kovoje už tiesą ir skriau
dų atitaisymą moteris lygiai 
tiek, kiek karys fronte, gali 
padarvti. Ir tai gali ji atlik
ti, nežiūrint ar bus gailestin
gos sesutės pareigose karo 
lauke, ar darbininkė ginklų 
gaminimo fabrike, ar tik šei
mininkė savo namuose.

Prisidėkime, kad ir ma-

Ryžių Blyneliai
puoduko nevirtų ryžių 
puodukai verdančio van- 
vandens, 
šaukštukas druskos, 
kvadratėlio mielių, 
puoduko šilto vandens, 
kiaušiniai, 
puoduko cukraus, 
šaukštuko cinamono, 
šaukštuko druskos, 
puoduko persijotų miltų.

Minkštai išvirti ryžius, 
perkošti ir pertrinti per koš
tuvą. Mieles užmaišyti su 
šiltu vandeniu, sudėti į per
trintus ryžius ir taip palikti 
per naktį. Iš ryto sudėti vi
sus kitus daiktus ir leisti pa
kilti. Reikia laikyti šiltoje 
vietoje. Tešlai pakilus, ka
binti šaukštu ir mesti į karš
tus taukus, kepti kol pagel
tonuos. Duodami į stalą karš
ti. Tinka sekmadienių pusry
čiams.

Medaus Kremas 
kiaušiniai, 
puodukai medaus, 
stiklinės pieno, 
šaukštukas vanilos, 
šaukštas sviesto.

Lengvai išplakti kiauši
nius, sudėk medų. Po truputį 
įmaišyk labai karštą pieną, 
gerai išplak. Sudėk druską ir 
vanilą. Formą ištepk sviestu 
ar vaisių riebalais, supilk 
kremą, ant viršaus papiaus- 
tyki sviesto gabalėlius ir 
kepki pečiuje 35 minutes. At
aušinus reikia išversti į lėk
štę ir duoti į stalą padabinus 
šviežiais vaisiais.

Norint padaryti kremui 
sosą, reikia formos dugnas 
padengti medumi (keli šauk
štai), tada tik supilti kremas 
ir kepti. Išvertus į lėkštę 
kremas lieka padengtas ska
niu, rausvu sosu.

3
¥4talinių dėžučių nuo suvarto

tų konservų, prezervuoto 
maisto. Norima, kad būtų 
nuimti popieriniai skelbimė- 
liai ir visos metalinės dėžu
tės laikomos atskirai ir* vė
liau peduodamos centrui, ku
ris išsiunčia į vietas, iš ku
rių gaminami ginklai ar kiti 
karo reikmenys.

Kartojama ir kartojama 
nepirkti bereikalingų daiktų, 
o tuos pinigus paversti į ka
ro bonus, kurių pagalba bus 
gaminami tankai, lėktuvai, 
karo laivai kovai su priešais.

Ar galime savęs paklaus
ti: kiek iš tų lengvesnių rei
kalavimų savo šalies gyni
mui išpildžiau?

Gal būt, nei vieno, gal vie
ną kitą- ir tik vienu kitu me
tu, bet ne kasdien, ne regu
liariai. O nereikia pamiršti, 
kad kovos lauke kasdien 
krenta gyvybės, priešo puo
limai po kiekvieno laimėjimo 
darosi reguliarūs. Tad ir 
smulkesniuose reikalavimuo
se, pareigose reikia įdėti 
daugiau stropumo, daugiau 
pasiryžimo. Ne tik pačios 
dirbkime savo pastogėje, bet 
paraginkime ir savo drauges, 
kaimynes.

Moters pareiga, ypač ji di
dėja karo metu, yra palaiky
ti ramią ir giedrią nuotaiką 
savo šeimoje, savo aplinkoje. 
Kartais jaunuoliai karių uni
formose atvirai nusiskun
džia, kad juos slegia motinų, 
žmonų, seserų aimanavimai, 
dejavimai ir panašiai.

Užtenka jiems to, kad jie 
kasdien yra ruošiami sutikti 
priešą — sutikti drauge ir 
mirtį. Gal vienam anksčiau, 
kitam vėliau, bet tas aišku, 
nes karo liepsnos apgaubė 
pasaulį iš visų pusių. Taigi, 
ar gi ne laikais būtų ir mo
terims - motinoms susipras
ti, kiek jos daro žalos savo 
dažnai ir nepamatuotomis

skundomis, ašarojimais, Y- 
patingai kariams kiekvienas 
laiškas turėtų būti giedros, 
vilties, pasiryžimo nešėjas 
jo paties nepasisekimų metu 
suraminto jas ir akstintojas.

Trumpam poilsiui paleis
tas iš kariuomenės jaunuolis 
nori savo namuose rasti tik
rai .ramią aplinką, šypsan
čius artimųjų veidus, kad vė
liau, atsiradęs tolimo kraš
to svetimų žmonių tarpe, tas 
namuose praleistas laikas 
būtų vienas gražus, nuotai
kingas prisiminimas.

Aišku, nelaimės ir įvairios 
bėdos kartais per dažnai įsi
veržia į mūsų namus, nelauk
tos, neprašomos. Tamsiau
siais momentais moteris gali 
sukaupti savyje daugiau pa
siryžimo, energijos viena 
daugiau pergyventi, mažiau 
aimanuoti, savo skundomis 
neapsunkinti kitų pečių.

Yra dar tokių, kurios ne
galėtų ir neturėtų galimybės 
skųstis didesniais nepasise
kimais, bėdomis, tai jos sa
vaime, kartais be priežasties, 
pradeda kelti paniką. Prade
da daryti visokias išvadas, 
jas nuolatos pasakoti savo 
šeimoje, savo draugių būre
lyje. Ot, štai jau turime cuk
raus korteles, greit bus ka
vos, miltų, duonos, sviesto ir 
1.1. Nupasakoja, koks blogas 
maistas bus ilgainiui, kaip į- 
vairūs trūkumai pakenks na
mams, visai tvarkai, kaip pa
galiau atsiras kitokių karo 
sukeltų baisenybių ar pana
šiai. Ar tas kada bus ar ne, 
bet jos jau dabar kalba, vaiz
duojasi, jau kelia nerimą, su
sirūpinimą. Tas yra daugiau 
negu žalinga krašto gynimo 
metu. Tokios moterys turėtų 
pagalvoti, kad nepamatuoto
mis kalbomis, savo pesimis
tiškų minčių skleidimu pade
da priešo eilėms.

¥2
rgu kitais metais. Braškių . 

parduotuvėse yra daug ir 
kainos gan žemos, šios uogos 
yra maistingos ir jas galima 
paruošti įvairiais būdais prie 
kitų maisto patiekalų. Braš
kės sutrintos su cukrumi ar 
medumi padaro skanų sosą 
blyneliams, vafliams, pusry
čių košėms, pudingams, kre
mams.

Ii daug ir labai daug padary
ti Amerikos gynimui.

Iš moters dar nereikalau
jama, kad ji kardu ir ugnimi 
grumtųsi su priešu, bet atvi
rai ir aiškiai šalies gynimas 
reikalauja iš moters pasi
šventimo, gilaus karo laiko 
padėties supratimo ir tinka
mo įvertinimo tų kasdien žū
stančių gyvybių už Ameri
kos laisvę, visų pavergtų tau
tų nepriklausomybę, už de
mokratiją.

Ne visos moterys išleido 
savo sūnus, vyrus į karo lau
kus, tuo tarpu visos gali ir 
yra giliai įpareigotos prisi
dėti įvairiais būdais prie 
greitesnio- pasaulinės taikos 
laimėjimo. Sunku būtų iš
skaičiuoti visus būdus, vi
sas pareigas, visas progas. 
Aplenksime skambias ir di- 
delias pareigas, reikalavi
mus, kurie pačios valdžios 
stropiai pravedami, dėl jų ne
pildymo grasinama net pa
baudomis.

Na, pavyzdžiui, jau seniai 
prašoma visų, ypač moterų, 
nes jos daugiausia rūpinasi 
namų priežiūra, kad būtų 
taupomas popieris, seni laik
raščiai, žurnalai. Prašoma jų 
nemesti drauge su kitomis 
smulkesnėmis šiukšlėmis, o 
sudėjus atskirai perduoti a- 
titinkamoms įstaigoms. At
sišaukiama, kuri iš moterų 
turi rinkinį senų šilkinių ko
jinių, kad ir labai nudėvėtų, 
bet gan reikalingų Raudona
jam Kryžiui pirmosios pa
galbos suteikimui, ar karo 
fronte, ypač tai reikalinga 
jūrininkams, sužeistiems ir 
t.t.

Jau kuris laikas, kai pra
šoma nesunaikinti ir neiš
mesti su šiukšlėmis visų me

Braškių ir Rubarbo Sriuba
Viena dėžutė braškių, du 

ryšulėliai rubarbo. Užvirinti 
5 stiklinės vandens, sudėti 
braškes, nuvalytus ir supiau- 
stytus rubarbus, cukraus ar 
medaus pagal skonį. Virti 50 
min. Atšaldyti. Prie tos sriu
bos tinka iš miltų ir trynių 
padaryti kukuliai, šiltesnėse 
dienose ši sriuba labai gai
vinanti.

3
1-2

2
1
1

gal j
ar Chicapflėmesio. Nes anot jų, mo
lių. Tik -x—
nuoširdžh |kius darbelius ir kiek- 
duodasi £ &-me darbe parodo dau- 
jomis ne kantrybės negu vyrai, 
biais, te: 
siais. Eim
savo cerį parenkamos. Pirm ne
suprato L" 
Trūksta į ‘ 
neskaityti 
vos spaudi 
susivokto

labai stropiai atlieka

ngeles, Gal.
Laimutė. Ine savo šaliai ginti.

VYTIS ir ERELIS

Pa-

kantrybės negu vyrai, 
ma, tiems krašto gynimo 
ams moterys yra ati-

Šiemet braškių auginimo 
plotai buvo padidinti ir jų 
sezonas daug ankstesnis ne-

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo-

tik- 
vis-

MireSt 
go brolis

žiausiais darbais, pasiauko
jimais Amerikos gynime, 
skubesniame pasaulinės tai
kos laimėjime.

siąs buvo 
adoracija 4—. 
melsta Ė 
tarnaujat

Popiet j

Praeita:
bažnyčioje! Jūriai nežygiuoja eilė ei-

VI. >
dabar si®5 poručnikas.
trumpi,^ Tikrai taip bus. Prieš ponaičius jos visos alpsta.
apikakl^
užmokei

vaidavėU rauge su vyrais frontų
■ lose, o vistik čia pat vie- 

į savo mieste, savo na- 
ie kiekviena moteris ga-

(Tęsinys)
>du valandėlę tylėjo. Pagaliau tas, kurį Glušas po- 
<u pavadino, prabilo:

— pašiepiančiai tarė Glušas — ji tokia pati ož- 
- ,. c kaip ii’ visos kitos. Tas durnelis jau gerokai jai 
guodžiat- )(j0 pajnačius gražų, elegantišką ponaitį, tuojau 

sutirps.
Na, na, tu saldžialiežuvi... — patenkintai kriuk

11 apskr. sodalie- 
>ą sudaro: pirm. 
rance iš Mahanoy 
irm. Ona Novak iš 
h, ižd. Izabelė Bal- 
lazelton, sekr. Ja- 
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Nevulis iš Maha- 

Dvasios vadas yra 
kauskas.
'imas praėjo pa
taikoje ir tvarkin- 
> gyventojams ge- 
>adarė eisena, me- 
etuviškos giesmės 
rožio Švč. Panelės 
as. Dalyvės dė- 
zažiavimo organi- 
n. K. Rakauskui ir 
maloniam ir vai- 
imininkui kun. J. 
ssiskirstė į namus.

V-tis.

o 15 d. turėjome 
Išvažiavo Dėdės 

ybon p. J. Uždavi- 
ra mėnesių pabu- 

l ir Vyrų Kultūros 
s Klubo pirminin-

is yra priimtos, turi per
pilę bandymų, kartais to- 
iaprastų ir vaikiškų, kad 
fe, nevertėtų nei laikas 
nti tokiems niekams, o 

mūsų liet 1S 3ų lenSvai aPska1’ 
4 ’■ a jos gabumus, atidumą, 

rmę, nuosaikumą ir ki- 
įrpatybes bei silpnybes.

.ntrybė, stropumas ir a-

je.
Girdėju

rengimą t1
bo keli e i:
yra peikt nas reikalingas prie gin- 
Gaila, te: gaminimo darbų, bet jis 
meste 
kėtis.

ji reikalingas visose ki- 
pareigose, kurias tenka 
kiekvienai krašto apsau- 

DX reikalavimuose karo me
davo šalį galima saugoti 
nti įvairiausiais būdais, 

dar moterų kariuome-

Verdant daržoves reikia 
vartoti kuo mažiausia van
dens. Nes vandenyje išsilei
džia maistingosios daržovių 
dalys ir esant didesniam kie
kiui vandens su juo išpilama 
mineralai ir vitaminai. Var
tojant mažesnį kiekį vandens 
verdant daržoves tenka dau
giau prižiūrėti ir saugoti, 
kad nepridegtų, bet lieka iš
saugotas daržovių maistin
gumas. Kiekviena šeiminin
kė pagal verdamų daržovių 
kiekį ir išvirimo laiką gali 
jau nustatyti ir vartojamo 
vandens kiekį. Verdant dar
žoves reikia vengti vartoti^ 
kepamos sodos miltelius. Jie 
daržovėms suteikia gražią 
spalvą, bet tuo pačiu užmuša 
maistingąsias dalis. Neper- 
virintos daržovės bus gražios 
spalvos ir be sodos miltelių.

es suruošė ir vis- 
no p.p. Miškiai sa- 
e. Narių ir svečiu 
įpie 30. Linksmai 
eidę palinkėjome 
ir vilties sugrįsti 
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rrities. Gelgaudiš- 
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sulaukęs 71 metų, 
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Inglewood kapi- 
mei užjaučiame ir 
kytis sveikatoje. 
3 d. surengtas šv. 
liet, parapijos iš-

- pietūs ’ Barns-
e. Keliu moterų 

pavyko gerai.
taikė šilta ir gra- 
ko bažnyčios nau- 
0.
10 d. Motinu die- 
ir Vvrų Kultūros 

s Klubas surengė 
parapijos salėje 

Kryžiaus naudai, 
įčių keleto moterų 
vanomis, pelno li- 
dol. Kalbas pasa- 

ienė, mūsų klubo 
K. Lukšis ir sek- 
tarkienė.
elioms moterims 
įuoširdžiausias dė
lėj imai ištvermės,

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

rius, Vai' 
Mendel’.; 
čius, gieds 
likacijos.? 
tikos ir R' 
Kun. A. K 
tė vardrn: 
lių, kurie' 
Vardai įrf 
tą, kursi# Tik atsimink, panie Konstanty, kad nė puse žo- 
bintasbk leprasitartum apie mūsų planą. Neva netyčia iš- 
Motinos jk, kada panelė eina pasivaikščiot ir, kas svarbiau-

Visą
" , kada panelė eina pasivaikščiot ir, kas svarbiau- 
/Įr vienų viena, ar su palydovais. Ar jos brolis daž
nas ją atsilanko?

meldėsi®5 Beveik kasdieną. Bet jis dabar tarnyboj.
jaunuoli® Serai. -Ar ji, vadinasi, ta tavo Anusė, kiek gudri? 
impnėie ’ Pamačius nepažįstamą, nustebs, susipainios ir 

džio iš jos neiškvoši. žinai, tos litvinkos.

Bet — aš lenkas.
Vis tiek. Svetimas dar žavingesnis. Būk tikras, 
poručnike, paimsi ją kaip ant delno.

Na, š nemanau su ja romansuoti, — atsakė po
las. — Trečiam kištis į meilės reikalus — per- 
varžytynių. Pats vienas su tuo Joneliu durneliu 
|kis. Ha-ha!
Įkas garsiai nusispjovė. Tur būt, Glušas.

Kažkas būgo

kad nuo 
bai nutir^ 
Jei medfį 
mos iš 'f 
darbiniu^ Į štai pasigirdo skubus žingsniai, 
dirbti. s.

ai ji, — pusbalsiu tarė Glušas.
sniai staiga sustojo. Kažkas dusliai riktelėjo, 
h!....
ebijok, Onyte, — pasigirdo Glušo balsas. — J- 
aža staigmena. Jonukas išvyko tarnybon — to- 
at, kariškio pareigos. Tai aš atėjau tamstai apie 
ešti. Kad nebūtų nuobodu ir kad Jonukas ko 

ų, tai aš čia atsivedžiau savo draugą, poną po- 
ą Bezicką. Kad ir ne kariškai apsitaisęs, bet jis 
karininkas, atsilankęs pas mus paviešėti. Lietu- 
nemoka, bet jis nieko ir nešnekės. Ir tau nerei- 
a su juo kalbėti. Užteks į jį pažiūrėti. Gražus vai
ką?

Onytė vis tylėjo. Jonukas krūmuose gniaužė kum- 
ščias. Dabar kibti į Glušo gerklę! Glušas kalbėjo to
liau.

— Ilgai čia neužtruksim. Labadie ii’ sudie. Bet pa
lauk, Onyte, dar vieną žodelį. Tamsta gerai pažįsti tą 
panelę, kuri pas jus apsistojo? Aš kalbu apie panelę 
Eugeniją Tautgėlaitę.

— O koks tamstai į ją reikalas? — griežtai Onytę, 
paklausė.

Jonukas krūmuose neramiai sukruto: ar ji pavydi, 
ar ką?

— Aš jokio reikalo neturiu. Aš jos nė nepažįstu. Bet 
šis mano draugas, senas jos pažįstamas, norėtų su ja 
pasimatyti. Atvežė žinių nuo jos tėvo. Į jūsų namus 
jam užeit neparanku, nes lietuviškai nemoka, o šiais 
laikais su lenkų kalba lietuvių šeimynoj nepasirodyk. 
Taigi, jis norėtų sutikti ją kur nuošaliai. Todėl jis no
rėtų žinoti, kada ta panelė eina pasivaikščioti viena be 
palydovo, ypač be savo brolio. Mat, jos tėvas praneša 
tokį dalyką, jog nenori, kad jos brolis girdėtų. Kažko
kia šeimyniška paslaptis. Juk būsi tiek gera, Onyte, 
suteikti jam tą mažą patarnavimą?

— Kokį patarnavimą? — nesuprato Onytė.
— Na gi pasakyti, kada ji viena eina pasivaikščioti.
— Kad aš pati nežinau. Labai retai ji viena išeina. 

Beveik visada ją kas palydi. Jei ne brolis, tai vienas 
toks karininkas, o kartais tai abudu.

— Koks karininkas?
Toks gražus, aukštas, petingas vyras. Nežinau, 

kaip vadinasi.
Minutei užstojo tyla. Paskui Glušas lenkiškai pra

bilo:
— Man rodos, kad pas ją lankosi vienas čia labai pa

garsėjęs karininkas Andrius Stuobrys.
Jonukas aiškiai nugirdo, kad kažkas dantimis su

griežė.
— Tai velniškai apsunkina mūsų planą, — kymiu 

balsu tarė poručnikas.
— E, niekniekiai. Mes tą karininką likviduosime.
— Tu jo nepažįsti, jei taip šneki.
—Arčiau, tiesa, nepažįstu. Mačiau tik iš tolo, bet 

daug apie jį girdėjau. Esąs labai atkaklus.
— Taigi, matai. Ar apsiimi su juo kautis?
— Kam būtinai kautis? — tarė Glušas. Galima kur 

į tarnybą išsiųsti.
— karininką netaip lengva. Reikia pažinties su gene

rolu ar bent su pulkininku.
— Tai dar neturite?
— Kol kas dar ne. Nebuvo laiko. Reikia veikti sku

botai. Be to, nenoriu taip plačiai garsintis. Ar negalima 
jis kaip nors nudėti, ar ką.

Trumpa tyla.
— Nudėti, būtų perdaug skandalo, — tarė Glušas. —

Ir tai vargu mūsų reikalui pagelbėtų. Ar negalima bū
tų kaip nors per Viktorą?... Onyte, palauk, dar neik. 
Mes tuoj savo kalbą pabaigsim.

Onytei, matyti, jau nusibodo laukti.
— ...Reikia kas nors sugalvoti. Kad taip parašius 

Stuobriui laišką — neva tai nuo Galčiaus — tai vienos 
kuopos vadas, žinote, — kad jis kviečiamas kokiu rei
kalu atsilankyti ir kad su savim Viktorą atsivestų? Jie 
visi geri draugai.

— Bet klasta greit paaiškės.
— Tai nesvarbu. Klasta, žinoma, paaiškės, bet mū

sų reikalas jau bus atliktas. Jei ne laišku, tai per pa
siuntinį galima juos pakviesti.

— Tai nesaugu. Pasiuntinį pradės kamantinėti ir 
sužinos, kad tamsta jį atsiuntei. Savo kailis reik da
boti. Tamsta ir toliau būsi mums reikalingas.

— Tai tiesa, — sutiko Glušas. — Laišku geriau.
— Ir tai nesaugu. Jie tavo rašyseną suseks.
— Kaip nors ją iškraipysiu. Reikės kur sugriebt Gal

čiaus rašyseną ir ją suklastoti — aš turiu nemaža ta
me praktikos. Išgauti Galčiaus raštą man padės ka
rininkas Požarskis. Jis labai apsukrus. Manau, viskas 
pavyks sklandžiai.

— Tu, panic Konstanty, vikrus vyrukas. Sovietų če- 
koj puikią karjerą pasidarytum. Gerai. Pakvietimą jie 
gaus, nueis į svečius ir — kas toliau?

— Ar gi jau nesuprantate, pons poručnike? Reiks 
paveikti šitą gražią lietuvaitę, kad tuo metu išsivestų 
panelę Eugeniją pasivaikščioti — ot, kad ir į šią pa
krūmę. Aš gi išsiprašysiu, kad Požarskis mane išsiųs
tų sieną daboti. Toliau tai jau pons poručnikas turi 
žinoti, kas daryti.

— Puikiai! — poručnikas nudžiugo. — Bet ar bus 
galima šią gražuolę įtikinti?

— Mėginsiu. Man rodos, kad bus galima.
— Man lyg matos, kad šį tą suvokia. Iš akių ji ne 

kvaila atrodo. Ar ji iš tiesų lenkiškai nesupranta?
— Nė žodelio.
— Hm ... Jei taip, tai mėgink jai įkalbėti.
Glušas rūpestingai aiškino Onytei jos būsimą šiam 

reikale vaidmenį. Tai toks paprastas dalykas — kū
dikis suprastų. Paskirtoj dienoj — apie tai bus Onytei 
pranešta — atsivesti panelę į šią pakrūmę, žadant jai 
malonią staigmeną. Na, ir nenusivils. Staigmenos 
rai susilauks — jauno poručniko asmeny. Juk čia 
kas taip aišku ir — nekalta.

Onytė ne tai nesuprato, ne tai bijojo pasiryžti,
galiau sutiko ir atsisveikinusi skubotai nužingsniavo 
namo. Abu draugu dar valandėlę užtruko.

— Išoriniai viskas gerai atrodo, — tarė poručnikas, 
bet man tiek kartų teko nusivilti, kad pesimizmas sa
vaime į širdį skverbiasi.

— Ponas poručnikas toks jaunas, o jau pesimistas.

— Gyvenimas, brolyti . . .
— E, ką čia gyvenimas! — Glušas atkakliai pareiš

kė. — Gyvenimą šturmu reikia imti.
Poručnikas giliai atsiduso. Kas, jei ne jis, ėmė gy

venimą šturmu, ir kas iš to išėjo? Laimingas šis ne
susivokiąs jaunuolis. Jis turėjo gimti su auksiniu šauk
štu burnoje. Nežino, kiek svaras bėdos kaštuoja. Bet 
— ateis ir jo valanda.

— Na, užteks šioj romantiškoj vietoj buvoti, — ta
rė poručnikas. —Duok, Dieve, kad lemiančiu momen
tu ši pakrūmė taip pat romantiškai būtų nusiteikus. 
Eiva. Daug darbo dar reikia atlikti.

Ir abu vertingu draugu besišnekučiuodami! nuėjo 
savais keliais. Jonukas išlindo iš krūmų. Buvo momen
tų, kada, jiems klastą berezgiant, jis norėjo šokti aikš
tėn ir surikti: “liaukitės, niekšai!” Bet susilaikė. Tegu 
klasta pribręsta, ir tik tada bus galima ji likviduoti. 
Bet kaip?

Ir pati klasta Jonukui nevisai aiški. Tačiau tai ne
svarbu. Bent tiek aišku, kad tai panelei norima didelė 
skriauda padaryti. Ir Onytę bandoma į tą niekšišką 
klastą įpainioti. Niekšai! Bet kas daryti? Ko greičiau
siai Onytę perspėti? Bet kas iš to? Klasta bus sustab
dyta, bet klastininkai nebus suimti. Ir tas Glušas! Šni
pas, veidmainys ir išdavikas. Jį būtina sučiupti, kad 
lietuvių kariuomenės ilgiau nebeterštų. Ne, Onytė čia 
nieko nepagelbės. Jai, žinoma, reiks viskas išpasakoti. 
Bet pirmiausiai . . . kas daryt pirmiausiai?

Staiga laiminga mintis į galvą jam toptelėjo.
— Eisiu pas — Andrių!

40.
PAKRŪMĖJ

Graži diena, paukšteliai čiulba, saulute linksmai šyp
sosi, vėjelis švelniai veidą glosto — tai ko čia, rodos, 
nerimauti? Tačiau Bczickas nerimauja. Jis nervingai 
kramto papirosą ir rūpestingomis akimis dairosi aplin
kui. Apylinkė vaizdingai įvairi, kalnuota, krūmais nu- 
žėlus. Štai, kad ir ši pakrūmė. Romantiškesnes nesura
si. Ir čia bus lemta įvykti pačiai dramatiškiausiai jo 
gyvenimo scenai. Kad tik pavyktų!

Planas, rodos, gerai sugalvotas. Sargyboj bus pats 
Glušas. Jis saugiai pergabens per sieną ii’ pats nuves į 
lenkų pusę. O ten jau lauks būrys ištikimų narsių rai
telių ir vežimas gerais arkliais pakinkytas. Lietuviai 
neišdrįs į Lenkiją brautis. Pagaliau, kol jie susigriebs, 
mes jau būsime toli. Visa sunkenybė tame, ar pasiseks 
prie Glušo saugiai prieiti. Ar Eugenija ateis viena, ar 
su palydovais? Ir, iš viso, ar ji ateis, kai sužinos, kad 
čia jos laukia poručnikas Bczickas? Praeities atsimi
nimai neperdaugiausiai tokią galimybę patikrina.

(Bus daugiau)
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1934 m. rugsėjo 10 d. va
kare radijo bangomis išgir
do lietuvišką žodį: „Gerbia
mieji, malonu yra pranešti, 
jog prasideda per radiją lie
tuvių programa ... iš WHAT 
stoties ... šią programą pa
laikys lietuviai biznieriai. 
Aukų jokių neprašysime, tik 
prašysime lietuvių remti 
tuos biznierius, kurie garsi
nasi per šią valandą.” Taip 
buvo padaryta pradžia lietu
viško žodžio, dainos, muzikos 
programai, kuri jau mini 8 
metų sukaktį ir 400 kartų 
girdėjosi bangomis. Taip, 
tikrai ji išsilaikė lietuviška, 
skelbdama tik lietuvius pre
kybininkus, leisdama lietu
viškas dainas ir lietuvišką 
muziką ir palaikydama lietu
višką dvasią. Visa ta garbė 
tenka šios programos orga
nizatoriams ir palaikyto
jams: Domininkui ir Petro
nėlei Antanaičiams.

Dom. Antanaitis yra įne
šęs savo darbo dalį į lietu
vių katalikų veikimo dirvą, 
dirbdamas prie katalikiškų 
laikraščių, Susivienijimo, pa
dėdamas lietuviams organi
zuotis ir 1.1. Tai did. karo ve
teranas. Jo žmona, Petronėlė 
Antanaitienė, yra gimusi ir 
augusi Amerikoje, bet lietu
viškos dvasios. Ji gražiai lie
tuviškai kalba ir rašo. Nuo 
pirmo programos žodžio, ji 
kalba per radiją lig šiol be
veik be pakeitimo ir praleidi
mo. Kalba aiškiai, drąsiai, su 
lietuvišku akcentu. Ji žino, 
J.<ad dar galėtų tobulėti jos 
kalba, kad išvengtų vienodu
mo, nebūtų šalta, turėtų dau
giau gyvybės. Ji, vis dar 
praktikuojasi, kad tik geriau 
salėtu kalbėti i savo radijo 
klausvtojus. Tai tikrai pa
žangi Radijo Teta.

Programa pavadinta „Lie
tuvišku naujienų programa.” 
Mat, šalia skelbimų čia bū
davo duodama labai daug ži
nių iš Lietuvos, kol tik tai 
buvo galima daryti. Visi lie
tuviai tas žinutes labai mė
go ir pageidavo. Rimtos, pa- 
tri jotinės, tautinės, lietuviš
kos, amerikoniškos, religinės
-------------------------------------------------------------- ---------------_-------------  
I
I
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kalbos visada užėmė čia tin
kamą vietą. Klausytojai gir
dėjo taip mielą lietuvių prie- 
telių prof. Senn, kurį galima 
pavadinti šios radijo progra
mos kalbėtojų širdimi. Jis 
savo svarų žodį taria visomis 
progomis. Kalbėjo ir prof. 
Pakštas, eilė kunigų: Jakai
tis, Kapočius, Prunskis, Ma
žeika, Raila. Pasakė žodelį 
dar šie kalbėtojai: Dr. Lan-j 
džius, V. Uždavinys, Dr. Ru- 
daitytė, Miss Nash ir kele
tas kitų.

Muzika, lietuviška daina 
visada buvo ir tebėra pro
gramos papuošalu. Pirmas 
muzikos dalykėlis buvo lie
tuviška dainelė „Kur tas šal
tinėlis,” kurią padainavo p. 
Petravičius. Pradžioje daug 
dainavo D. Antanaitis, kurs 
yra muziką studijavęs su Mi
ku Petrausku. Pažymėtini 
dainininkai, pijanistai, akor- 
dionistai: Ona Karnavičiūtė 
Mrs. Vizbarienė-, Antanas 

Banys, Emilija Mickūnaitė, 
Ramanauskas, L. Bir^ietytė, 
A. Geležinytė, Ausevičiūtė. 
Keletą kartų dalyvavo gru
pės, choras, kvartetai ir k. 
Visi jie išpildė daug lietuviš
kų dainelių, operos Nr.

Specialinė programa būda
vo duodama Lietuvos Nepri
klausomybės, Spalių 9, Tai
kos Dieną. Velykose, Kalė
dose. Vietos didesni įvykiai 
taip pat paminėti—vardinės, 
jubiliejai, kongresai ar šiaip 
didesni įvykiai rasdavo at
garsį. Daugybė skelbimų bu
vo pranešta. Sutuoktuvės, 
mirtys, sukaktys, gimtadie
niai, vardinės, mokslo už- 
baigtuvės ir kitokios žymes
nės progos būdavo paskel
biamos. 25 lietuviškos pavar
dės skelbiamos kiekvieną 
programą. Programa mielai 
patarnauja ir parapijoms— 
parapijiniams parengimams 
išgarsinti. Laiko religiniams 
pranešimams ar paskaitoms 
bei kalboms labai lengvai ga
lima gauti, nes radijo pro
gramos savininkai yra labai 
nuoširdūs katalikai, šv. Ka
zimiero parapijos parapijie
čiai. Kiekvieną parengimą, 
kiekvieną parapijos reikalą 
jie mielai paremia savo gau
siomis aukomis. Paskutiniu 
laiku nuoširdžiai parėmė Lie
tuvos Vyčių rengtą Motinos 
Dienos minėjimą, atspausdi
no skelbimus ir visokiais bū
dais stengėsi, kad tas pirma
sis jaunimo parengimas būtu 
sėkmingas ir naudingas vy
resniems 
Jaunimas
nuoširdaus parėmimo jų rei
kalų. Antanaičiai yra „Ame
rikos” skaitytojai ir remia 
„A.” Pikniką, įvyksiantį ge
gužės 31 d. v

400 kartų leista programa

Kazys Dryža, 
Philadelphijos lietuvių visuo
menės veikėjas, „Amerikos” 
artimas bendradarbis. Jis 
bus „Amerikos” pikniko Phi- 
ladelphijoje šeimininko Pr. 
Pūko vyr. padėjėjas. Pikni
kui užtikrinta graži tvarka, 
geras orkestras, puiki nuo
taika.

sudaro 1,600 didelių spaus
dintų puslapių. Tai būtų 4 di
deli knygos tomai. Visa tai 
surinko, parašė ir skaitė di
delės energijos p. Petronėlė 
Antanaitienė. Ją galima va
dinti ilgiausiai ištvėrusią 
Radijo Tetą, kaip Lietuvoj 
vadinamos radijo pranešėjos. 
Sveikiname ir linkime kalbė
ti lietuviškai ir 500 kartą, ir 
sulaukti 1000 jubiliejaus.

Rasa.

PIKNIKO RUOŠA

„Amerikos” Piknikui susi
rinkimas sėkmingai praėjo: 
gauti visi darbininkai, nutar
ta garsinti per radiją ir pla
tinti laimėjimo knygutes, 
siunčiant po namus ar išne
ši© jant. Jei autobusų nebus 
galima gauti nuo .trolley car’ 
nuvažiuoti į sodą, tai gal bus 
gauta arkliniai vežimai, ir 
taip piknininkai galės va
žiuoti, kaip Lietuvoj su bėru 
žirgeliu . . . Tik kaip atva
žiuos iš Brooklyn©?

Chesterio klebonas kun. 
Em. Paukštis remia pikniką 
ir iš ten bus žmonių. Camde- 
ne darbuojasi kun. Virbickas 
ir kiti.

DOVANŲ LAIMĖJIMO 
KNYGUTES

ir jaunesniems, 
nepamirš tokio
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Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
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3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.
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Vilos Juozapo Marijos 10- 
metis paminėtas gegužės 17 
dieną. Pamaldų metu pa
mokslą pasakė Vilos nuolati
nis geradaris ir kazimierie- 
čių nuoširdus rėmėjas kun. 
J. čepukaitis. Jis pažymėjo, 
kokį didelį uždavinį atlieka 
Akademija ir čia esantys vie
nuolyno namai. Palinkėjo ir 
toliau vienuolynui ir Akade
mijai veikti ir plėsti savo 
veiklą.

Per tą dešimtmetį tikrai 
daug ko nuveikta. Jau žymus 
skaičius mergaičių, baigusių 
akademiją, įstojo į vienuoly
ną ir darbuojasi Kristaus vy
nuogyne. Paminėjimo iškil
mėse dalyvavo ir kiti greti
mųjų parapijų kunigai.

APŠVIETOS PIKNIKAS

LINKSMAS SMAGUS
OS Ztt

NUOf
SVEU

Sekmai, Gegužės-May 31 d., 1942
MIKOLAICIO PARKE

EDDINGTON — PHILADELPHIA, PA.
Programoje: ai
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Busimojo „Amerikos” pik
niko geg. 31 d., Mikolaičio 
sodne, laimėjimų knygutės 
darbščiai platinamos ir no
riai perkamos. Philadelphi- 
jos ir apylinkės parapijose su 
malonumu perkamos „Ame
rikos” pikniko knygutės.Vie
na knygutė su dešimt laimė
jimo progų kaštuoja tik 50c. 
Galima ir po vieną bilietuką 
pirkti—5c. Gera proga laimė
ti vieną iš šių dovanųę $10, 
$5, penkios po $1, ir penkios 
„Amerikos” metinės prenu
meratos. Įsigyjant daugiau 
laimėj iipo knygučių, pasidi
dina keleriopai laimėjimo 
progos.

„Jei ir nelaimėsiu, tai vis- 
vien nesigailėsiu,” sako vie
nas geras parapijietis, nes, 
kaip žinom, visas pelnas bus 
skiriamas mūsų idėjos, mūsų 
minties spausdintam lietu
viškam žodžiui išlaikyti. Ki
tas geras lietuvis sako: „gal 
dėl kokios svarbios priežas
ties, ligos ar blogo oro į pik
niką nenuvažiuosiu, tai jau
siuos, kad bent tiek prisidė
jau, pirkęs laimėjimo knygu
tę.”

Dar kartą visų gerų lietu
vių žiniai pranešame, kad 
„Amerikos” pikniko laimėji
mo knygutes galima lengvai 
gauti pas Camdeno, Cheste- 
rio ir Philadelphijos kunigus, 
pas vietinius veikėjus ir „A- 
merikoj.” Ne tik patys pirki
me, bet ir kitiems parduoki- 
me ir laimėkime vertingas 
dovanas per pikniką geg. 31 
d. Iki pasimatymo!

Philadelphijietis.

Philadelphijoj „Amerikos” 
piknikas įvyks sekmadienį, 
geg. 31 d., Mykolaičio sodne. 
Ruošiasi daugybė taip vieti
nių, kaip ir apylinkės vien
genčių. Yra ir tokių, kurie 
klausia: o kokia nauda, 
apart pasilinksminimo, bus 
iš to pikniko plačiajai visuo
menei? Atsakau: didelė! Nes 
kas remia kokiu nors būdu 
gerą, rimtą laikraštį, kaip 
kad yra „Amerika,” tai tas 
tiesioginiai remia įnagį ap- 
švietos plačios visuomenės. 
Ir tokius apšvietos naudai 
piknikus su geromis pasek
mėmis ruošdavo mūsų vien
genčiai ir kur kas anksčiau. 
Ve, kaip apie vieną tokį pik
niką savo raštuose, tarp ko 
kito, pasakoja mūsų garsu
sis visuomenininkas, kun. 
Antanas Milukas.

"... Anuomet ateidavo iš Lietuvos 
nemaža laiškų, rusiškomis raidėmis 
rašytų,—rusinimo per mokyklą ir ka
riuomenės tarnybą pasekmės. Uoles
ni Valančiausko draugijos nariai to
kiais laiškais jrodinėjo savo pažįsta
miems reikalą už aki užbėgti tam pa
vojui. 1893 m. vasarą lietuviško rašto 
sasiuvių reikalas buvo plačiai išgar
sintas, bet aukų vis kaip ir nebuvo. 
Pagaliaus draugijos narių sumanyta 
ir surengta piknikas laukuose čia jau 
tarp liet, bažnyčios ir kapinių, Ply- 
mouth’e sąsuvinių išleidimo naudai.

“Draugijos narių kuopelei vaišinant 
savo svečius ir viešnias, sutemomis at
sirado svetimtaučių triukšmadarių 
būrys. Ėmė jie lermuoti, kad pikni
kas neturįs leidimo; nemokėjo už gė
ralus, pagaliaus, įsidrąsinę, mėgino 
užgrobti “neteisėto pikniko” pelną. 
Tarp nustebintų lietuvių bet būta vie
no iš garsios anuomet Plymouth’e 
kovotojų su svetimtaučiais kuopos.

“Matydamas, kad užpuolikai jau 
atims iš iždininko dėžę su pinigais, 
Ožkinių (Punsko par.) Bautrus žiebė 
jų vienam, paskui kitam su alaus 
banka per galvą. Savo kraujais ir 
alum apsipylę du užpuolikai pargriu
vo. Draugijos nariai atsipeikėję iš iš
gąsčio su riksmu puolėsi į mušeikąs. 
šitie,. pasigriebę savo nukautuosius 
draugus bėgo šalin . . .

“Suvirš šimto dolerių atliko "Lie
tuviško rašto sąsiuvoms išleisti.

“Lengvo Būdo Išsimokinimo Rašy
ti” knygelių išleista Tilžėje 10,000 
egz. Jos visos greit išpirktos ...”

Tad jei dėka to pikniko 
Plymouth’e prieš daug, daug 
metų minios mūsų viengen
čių tapo išplėštos iš nasrų 
slibino — „smako” ištautėji- 
mo ir sumaskolėjimo ir išmo
ko tikromis lietuviškomis 
raidėmis rašyti, tai kodėl gi 
neprigelbėti ir „Amerikai,” 
kuri taipogi yra niekas kitas 
kaip tik vien skleidėja švie
sos ir pranešėja naujienų?

Tad visi, kas tik gali, tegu 
malonėja atsilankyti į šį „A- 
merikos” pikniką! K. V.

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje
Iškilminga procesiją geg. 

10 d. suruošė sodalietės. Rū
pestingai ruoštasi tokiai 
puošniai procesijai visą mė
nesį ar daugiau. Procesija la
biausiai sielojosi ir jai dirbo 
didžios energijos sodalių pir
mininkė T. Balčiūnaitė, nuo- 
širdusis direktorius kun. Vė- 
žis ir seserys kazimierietės. 
Žinoma, dirbo ir visos soda
lietės. Nors vietos trūkumas 
ir neleido procesijos padary
ti ilgos ir dar labiau didin
gos, tačiau ir toj vietoj, kur 
ji buvo padaryta, darė labai 
kilnų įspūdį, kai matei Mari
jos garbei tiek nekaltų mer
gaičių, einančių ir giedančių 
giesmes.

Nuoširdžiai skambėjo lie
tuviškos giesmės Marijos 
garbei. Iš Lietuvos atkeliavę 
lietuviai sakėsi jautęsi kaip 
Lietuvoj ir prisiminę pana
šias procesijas, su tomis pa
čiomis giesmėmis. Procesi
jos centre buvo sodalietė Elz
bieta Kateivaitė. Gėlėse pa
skendę altoriai, gėlės ir vai
nikai pas procesijos dalyves 
darė labai gražų vaizdą, čia 
galima būtų pastebėti, kad 
tos parapijos sodalietės la
bai gerai gyvuoja ir, kaip te
ko nugirsti, mano dar geriau 
veikti, kaip visos sodalės bus 
veiklios ir pasišventusios.

Dabar dar pasitaiko ir trū
kumų, (bet kur jų nepasitai
ko), tik reikia juos pažinti ir 
pašalinti. Kiekvieną trečią 
mėnesio antradienį sodalie
tės turi savo pamaldas ir su
sirinkimą vakarais. Vis dau
giau ir daugiau narių prade
da suprasti, kad reikia būti 
uolioms sodalėms ir atlikti 
visas savo pareigas.

Procesijai pritaikintą pa
mokslą pasakė svečias kun. 
P. Lunskis, kurs čia laikinai 
sustojo, važiuodamas į nau
ją gyvenimo vietą. Visa pro
cesija buvo labai gražiai su-

tvarkyta ir gražiai 
Žmonės sakė, kad 
kaip danguje. Visa 
rodyta paveiksluose, 
filmuota.

Gavo Diplomus
Pasaulininkams mokyto

jams, kurie baigė Krikščio
niškos Mokslo Brolijos Kate- 
ketiškąjį Institutą, diplomai 
iškilmingai išdalinti pirma
dienį Hallahan mergaičių 
aukštojoj mokykloj. Diplo
mus gavo visi tie, kurie lan
kė klasę nuo vasario 16 lig 
gegužės mėn. 11 d. Baigimo 
pažymėjimus išdalino vysku
pas Lamb. Taip išleista pir
moji pasaulininkų religijos 
mokytojų laida, kurie galės 
mokyti kitus krikščioniško 
mokslo. Šv. Kazimiero para
pijai garbė, kad ir tos para
pijos viena narė baigė tą In
stitutą ir gavo atsižymėji- 
mo diplomą. Tai panelė Tek
lė Balčiūnaitė, kuri, baigusi 
mokytojos kursą kolegijoje, 
dabar baigė ir Krikščioniško 
Mokslo Institutą. Tai bus 
tikrai reikalinga pagalba pa
rapijos religiniame švietime, 
diskusijos klubams ir 1.1. 
Sveikiname naują mokytoją!

Naujos Slaugės
Lietuvaitės, gailestingo

sios seserys baigė mokslą ge
gužės 19 dieną. Juozephine 
Jankaitė diplomą gavo Penn- 
sylvanijos universitete, T. 
Svirnaitė, baigusi katalikiš
ką slaugių mokyklą, T. Jano- 
nytė, baigė St. Mary’s mo
kyklą

Patenkintas Kariuomene
Mykolas Bigenis, kurs pri

skirtas prie Medical Corp ir 
išvažiuos į Floridą, sakosi 
esąs patenkintas, gerai 
čiasi. Linkime visada 
laimingam ir smagiam, 
merika” lauks laiškelio 
spūdžių iš kariuomenės.

Iš Šv. Jurgio Parapijos

Sunkiai Susirgo

Paulina Mastaitienė (Var
nienė) paguldyta Šv. Agnieš- 
kos ligoninėje. Ligonė yra 
šv. Kazimiero par. darbšti 
parapijietė; ir sirgdama vis 
dar rūpinosi parapijos veiki
mu. Taip pat serga geras pa
rapijietis Pildūnas, kuriam 
padaryta sunki ir pavojinga 
operacija, bet ligonis jau 
sveiksta. Sveiksta po opera
cijos ir Mrs. Grajauskienė ir 
Daknis. Visiems ligonims ro
do gailestingumo šv. Vincen
to labdarybės draugija, ku
rios narės ligonis aplanko ir 

1 paguodžia.

Pirmoji Komunija
Gegužės 17 d. gražus būre

lis Port Richmond’o jurgie- 
čių vaikelių, berniukų ir mer
gaičių, puikiai parėdytų, tu
rėjo laimės pirmą kartą pri
imti Švč. Sakramentą iš vie
tinio klebono, kun Dr. Vytau
to Martusevičiaus rankų. Jis 
ir iškilmingas mišias malo
nėjo atlaikyti. Vietinės sesu
tės mokytojos tai iškilmei 
buvo labai gražiai išpuošiu- 
sios bažnyčią.

Tarp vaikučių teko patė- 
myti ir viengenčių Juozapo 
ir Stanislovos šimkievičių iš 
Bridesburgo anūkučius - Sta
sį (kurio gymdytojais yra 
Stanislovas ir Juozapa Jan
kauskai), bei Elžbietėlę ir 
Raimondą (kurių tėveliai 
yra Mykolas ir Juozepa Kal- 
čikai). Raimondo krikšto tė
vais yra Edvardas Petraitis 
ir Elena Racevičienė, kuri, 
kaip ne kartą teko girdėti, 

1 tikrai lakštingalos balsą turi.

praėjo, 
jautėsi, 
bus pa
nes nu-

Čeladinienė (advokato žm( 
na), sekretore yra Magi 
Grigalienė. Tarybos adresa 
yra 6814 N. Broad St.

AM. RAUD. KRYŽIUI 
PASIDARBAVO

girnas ūsų 
.'rią patrio- 
jMybę posė- 
$ tariamasi, 
; pasirodyti 
radę, Valdy
simai daly-

įėjusia
Prie International ■ Inst 

tute veikianti lietuvių Moti 
rų Taryba lietuvių klubo p< [ 
talpose buvo surengusi pn 
mogą Am. Raudonojo Kr 
žiaus naudai. Salę klubi .‘J 
davė dykai. Pelno likę 17 
dol. Daugiausia pasidarb: 
vo pirm, 
(advokato 
kerienė, J. 
Urmonienė, 
Deksnienė, 
Tribulaitė, 
Čeladinaitė, 
R. Varževičiūtė, 
naitė, E. Vinčienė.

Buvo daug aukotojų. 
Moterų Taryba verta nu(P 
širdžios paramos. Jos adr — 
sas yra 654 No. 15 St.

Gegužės min. ryte P duotas ženk tis nuo puo dijas nustoj čiai gydytoj ninku šoko ban. Tik po nešta, kad tas bandymŠis band} riuomenės į rodė visą ei turės būti ii

jau- 
buti

ir į-

Ji dainuoja ne vien tik pui
kiai lietuviškai, bet ir lenkiš
kai, ir rusiškai, ir ukrainiš- 
kai, mat, ji yra gimus Ukrai
noje ir ten beveik iki dešim
ties metų augo.

Šimkievičiai, kaip ir Race- 
vičiai yra bajorų kilmės, bet 
jie yra labai prisirišę prie 
lietuvybės ir yra karštais 
Lietuvos tėvynainiais.

Vietinis Reporteris.

GRAŽUS DARBAS

iJš esu a- 
iės iškilmė- 
Jatral parke 
1 žmonių. 
■3 LaGuar-

Angely
Pa

Ona čeladinien 
žmona), J. B(
Briedytė, Eb !
Ramanauskien
Deksnytė,

E. Norkienė, '
T. Balčiūnait

J. Čelad

i gub. Leh- 
•.asmo teisė- 

-j herojus lt. 
j čempionas 
Si
A teisėjui 
.1 pakarto
ji pareiš- 
7dma tęsėsi

Sekmadie per 9 vai. Rožančiaus ims bendraiTuojau j maldų įvyl susirinkimą kviečiamos

K.

SODALIEČIŲ SĄSKRYDI)

Gegužės : čioje buvo 4 vai. popii lietės proce lyvavo abu nikuoti Šv
500 lietuvaičių sodalieč: 

Schuylkill apskrityje ture; 
savo susivažiavimą Shenai 
doah, gegužės mėn. 10 d. D 
dingą procesija buvo padar 
ta gatvėmis sutraukusi dai 
žmonių Marijai pagerbti. Si 
sivažiavimas tikrai graži 
praėjo. Gražu, kad sodalieti 
lietuvaitės taip gražiai org; 
mzuoja bet ar nebūtų graz 5urasU, 
kad ir kita lietuviška jaun 
mo organizacija susilaukt ^ono Šimėno dirbt 
tokio pritarimo ir visuomen ■’&lietuvis lietuviui gai 
nio, religinio ir tautinio ve *h gražiausia. Būsit pate® 
kimo. Juk Lietuvos Vyč: 
garbinga organizacija tu 
gražią ateitį, tik reikia judi 
ti.

International Institute, 
645 N. 15 St., veikia ir lie
tuvių skyrius. Olandų sky
riaus išleistame biuletenyje 
gražiai paminėtas ir lietu
vių skyriaus veikimas (lie
tuvių skyrių sudaro Moterų 
Taryba).

Moterų Taryba bal. 15 d. 
turėjo pramogą Raudona
jam Kryžiui paremti. Tary
bai vadovauja pirm. Ona

RAMSEY, N. J.

si šiito, reikia gero overki 
sėti geros medžiagos ir ge

Jkjiair kils ateityje. Bet 
’tai gerų ir tikrai pigių 
•himynam patarsit eiti.

25 metus. Ilga prakti 
įleidžia daryti tai, ko n
WoriaL Ateikit įsitikinti.

Don Bosco Institutas
Gegužės 30 d., 

Don Bosco Institute tėvai 
leziečiai rengia 
Panelės Švenčiausios 
čionių Pagalbos šventę. .

Programa: Šv. Mišios 
laikomos: 6, 7, 8, 9, 10 
Instituto bažnyčioje. 10 
vai. prasidės procesija iš 
nyčios į Kalną ir ten m 
prie Panelės Šv. 
bus giedamos iškilmingos 
Mišios. 3:30 vai. po pietų 
iškilmingi mišparai ir 
minimas Švč. Sakramenti

Kurie norėtų parodyti 
nelei švenčiausiai tikrą 
dingumą ir tuo pačiu 
aplankyti tėvų 
gražią įstaigą, 
kviečiami dalyvauti.

Norėčiau pranešti 
interesantams, kad nuo 
želio 28 d. iki rugpiūčio 
mūsų įstaigoje veiks , 
pės” berniukams, kur 
čiai galėtų sveikai ir 
mai praleisti vasaros 
ras ir norėdami dar 
pasilikti čia pat ir 
metams.

Rev. Joseph Stašaitis, 
Don Bosco Institute, I

Ramsey, N. J.

šeštadiei

iškilmin; 
ios Krik

Altoriai

Mūsų dir Sales Ro parinkti bužiai — kalą. E specialus ros koky tų ir tap dien, kol ktiir kai
JONAS ŠI 
79 Fifth A 
Union Squi 
NOKINTU 
traukinius 
žino jaut išl 
tiive; Inde] 
Street-Van 
rios dirbtu 
riais važiui

DIRBTUV 
sisiekt tele

®EN S
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” PIKI ETOS ŽINIOS
ifIŠKA EISENA NUOŠIRDŽIAI

SVEIKINAME!

los. Nors neskaitlingas mer
gaičių būrelis buvo, bet tai 
buvo gražiausios, geriausios 
parapijos mergaitės, švč. Pa
nelės stovyla apvainikuota, 
giedant gražias giesmes. 
Procesijos metu giedota švč. 
Panelės litanija.

113 d. New Yorke 
milžiniškas para- 

m parinktas „New 
e” vardas. Parade 

_ ir įvai
rybėms. Lietuvius 
suorganizuoti pa- 
Jetuvių Komitetas 
ims platinti.

p latinimo komitetas 
I’US MaglkaS, Geras Į .prastame posėdyje 
mūs Užkandžiai, fife
i ir kitOS prašmalmį ’ redaktoriaus Pr. 

' adv. K. R. Jurgė- 
įmisija jau sudarė 
lis planus.

įžės-May 31L
vietos i

LAIČIO PARKE

tu bus apvainikuota Švč. Pa
nelės stovyla. Gegužės kara
lienė bus Elena Matulionytė, 
palydovės — Elena Unikaus- 
kaitė, Eleonora Nedzinskai- 
tė, Florence Malinauskaitė, 
Emilija Cerebiejūtė ir Elena 
Galčiūtė. Prašome visų da
lyvauti šiose iškilmėse.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

— PHILADELPHIA^

DARAS NUO 12 VAL

astogeje
vak., Apreiškimo

Čeladinieį ge, kviečiamas visų 
na),

ir gražiai praėjo, Grigalienė 
sakė, kad jautėsi, 1 
guje. Visa bus pa- 
veiksluose, nes nu- AM. įjį

yra 68Hj

P.1SI

ko lietuvių patrio- 
iigijų valdybų posė- 
ime bus tariamasi, 
riausiai pasirodyti 
J d. parade. Valdy- 
įmos būtinai daly-

Angelų Karalienės 
Amžinojo Rožančiaus 
gija nuoširdžiai 
kun. Joną Laurynaitį, gegu
žės 21 d. sulaukusį dešimties 
metų kunigystėje sukakties. 
Linkime gausių Dievo palai
mų Kristaus Vynuogyno dar
be!

par. 
drau- 

sveikina

O. Sijevičienė,
Draugijos pirm.

ORO PUOLIMO 
BANDYMAS

6

Šv. Vardo dr-jos pavasari
nis balius geg. 15 d. par. sa
lėje pasisekė. Žmonių buvo 
gražus būrys. Visi atsilankę 
buvo patenkinti. Liko pelno.

Sekmadienį, 4 vai. popiet, 
bus procesija ir jos metu bus 
giedama švč. Panelės litani
ja.

uo Diplomus 
linkams mokyto- 
ie baigė Krikščio- 
kslo Brolijos Kate- 
ustitutą, diplomai 
i išdalinti pirma- 
lahan mergaičių 
mokykloj. Diplo- 
zisi tie, kurie lan
do vasario 16 lig 
in. 11 d. Baigimo 
is išdalino vysku- 
Taip išleista pir- 
ilininkų religijos • 
rida, kurie galės 
lis krikščioniško 
Kazimiero para- 
kad ir tos para- 
larė baigė tą In- 
;avo atsižymėji- 
Tai panelė Tek- 
e, kuri, baigusi 
ursą kolegijoje, 
ir Krikščioniško 
itutą. Tai bus 
uga pagalba pa- Į 
niame švietime, 
lubams ir t.t. 
aują mokytoją! lį'aįįegį
Slaugės dingą piw 

gailestingo- ?
ligė mokslą ge- 
lą. Juozephine SIva5a™ 
mą gavo Penn- PraeJ°-GraE 
liversitete, T. Svaitės te 
’■usi katalikiš-( J 
tykią, T. Jano-

Mary’s mo-

ONIN® miniatute veikiu ŠKILMĖSE
rų Taryba į ' 
talpose k? 
mogą ki į 
žiaus naci 
davė dykai 
dol. Daugiai y mayoras LaGuar- 
vo pirm, i
(advokatei: pasakė gub. Leh- 
rerienė, J.Į iausio teismo teisė- 

Jrmomenė:
i Jeksnienė, 

’ribulaitė, i
Čeladinaitė
R. Varta: .dovaujant, pakarto- 
naitė, E. ft nybės šaliai pareiš- 

Buvo te isa programa tęsėsi

Gegužės 19 d. 11 vai. 
min. ryte New Yorke buvo 
duotas ženklas slėptis ir gin
tis nuo puolimo iš oro. Ra
dijas nustojo veikti, tūkstan
čiai gydytojų, slaugių, polici
ninkų šoko gelbėjimo dar
ban. Tik po 19 minučių pra
nešta, kad tai buvo papras
tas bandymas.

Šis bandymas atliktas ka
riuomenės įsakymu. Jis pa
rodė visą eilę trūkumų, kurie 
turės būti išlyginti.

Gegužės 31 d., sekmadienį, 
mūsų bažnyčioje bus primi
cijos. Pirmas Šv. Mišias lai
kys naujai įšventintas kun. 
Antanas Pažereckas. Mišios 
prasidės 11 vai. ryte.

Geg. 19 d. liet, demokratų 
klube sodalietės EI. Korsa
kaitė, J. Cerebiejūtė, O. Ku
činskaitė ir EI. Jocytė suren
gė ,,Shower” pramogą Fran
ces Račelytei pagerbti. Fran
ces geg. 24 d. ištekės iš Vin
co Abojaus, šiuo metu tar- 
nau jaučio kariuomenėje. 
Linkime abiem jaunuoliams 
saldaus gyvenimo.

a-s 17 d. „Aš esu 
i” šventės iškilmė- 

Torko Central parke 
1,250,000 žmonių.

pasakė gub. Leh-

:, laivyno herojus lt. 
, bokso čempionas 
uis ir kiti.
line minia, teisėjui

yi valandas.
širdžios pan: 
sas yra ®

SODAM

500 lieta 
Schuylkill t 
savo susini

įsigijai Apsigynimo 
nu ir Ženklelių?

Angelii Karalienės

Sekmadienį, gegužės 24 d., 
per 9 vai. mišias Amžinojo 
Rožančiaus dr-jos narės pri
ims bendrai komuniją.

Tuojau po vakarinių pa
maldų įvyks labai svarbus 
susirinkimas. Visos 
kviečiamos dalyvauti.

Karių motinoms pagerb- 
tuvės įvyks sekmadienį, bir- 
želio-June 14 d., šv. Jurgio 
par. salėje, 207 York St., 
Brooklyne. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga tik 75c. Bus į- 
domi programa ir skanūs už
kandžiai.

Pagerbtuves rengia, ir 
nuoširdžiai visus kviečia at
silankyti šv. Jurgio par. Jau
nų Moterų Draugija. Bilietus 
įsigyti galima pas draugijos 
nares.

Maspetho Žinios

Gegužės 17 d. per 8 vai. mi
šias choras turėjo savo meti
nę bendrą Komuniją. Gražiai 
ir šventai sugiedojo šv. Liud
viko mišias. Rosweigo „Avė 
Maria” solo sugiedojo mūsų 
pasižymėjusi Marė Žemaity
tė (Bitter).

Po mišių visi drauge su 
varg. Antanu Visminu išva
žiavom į Boulevard Tavern 
pusryčiauti.

Ten Marė Augustinaitė, 
pirmininkė, įteikė dovaną 
mūsų solistei už jos pasidar
bavimą chore.

Grįžus atgal į Maspethą V. 
Rokus nutraukė—visų cho
ristų paveikslus. Gaila, kad 
mūsų chore mažokai vyrų 
(šeši iš viso). Bet, nežiūrint 
to, jeigu mūsų merginos uo
liai darbuosis, tai mūsų bal
sai gražiai skambės lietuviš
komis dainomis. Nytė.

Burliokų gazieta Brookly- 
ne džiūgauja, kad lietuvių 
laikraščiai susipiovė dėl Lie
tuvių Tautinės Tarybos.

Aišku, tavarišč Mizara, kad 
tai netvarkoj, juk geriau 
kaip Maskolijoj, kur viškas 
eina pagal ukazą; ten su ki
taip manančiais ceramonijų 
nedaro—prie sienos ir saulei 
tekant pas Abraomą . . .

Bet, matai, tavarišč Miza
ra, Amerikoje yra demokra
tija, kurią lietuviai myli ir 
jos teikiamomis laisvėmis 
naudojasi, todėl nieko nėra 
stebėtina, jei įvairiais klausi
mais ir pasiginčija. Ta pačia 
demokratija naudojasi ir ta- 
variščius Mizara ir ant jos 
ugnimi spiaudo, bet kas jam 
tai draudžia? Deja, jo trum
pas razumas nesuima į gal
vą, kaip galima bet ką dirbti 
be ukazo.

nūs Amerika galėtų visus 
ginklus atiduoti maskoliams 
— ir tada su Hitleriu būtų 
baigta. What do you say, to- 
varišč Bimba, Mizara ir vaša 
pakaleni ja? . . .

narės

Gegužės 17 d. mūsų bažny
čioje buvo gražios pamaldos. 
4 vai. popiet parapijos soda
lietės procesijoje, kurioje da
lyvavo abu kunigai, ėjo vai
nikuoti Švč. Panelės stovy-

Geg. 21 d., ketvirtadienį, 
sodalietės surengė drau
gišką vakarėlį kun. Jonui 
Kartavičiui pagerbti, minint 
jo dešimties metų kunigystė
je sukaktį. Tegyvuoja kun. 
Jonas mūsų tarpe!

Šį sekmadienį, gegužės 24 
d., 6 vai. vak. par. salėje į- 
vyksta šauni kiaušinienės 
vakarienė. Bilietai tik po 75c. 
Visi maloniai kviečiami.

Geg. 27 d., trečiadienį, į- 
vyks iškilminga sodaliečių 
gegužės procesija, kurios me-

Kariuomene 
mis, kurs pri- 
.dical Corp ir 
oridą, sakosi 
s, gerai jau- 
visada būti 

magiam. „A- 
aiškelio ir į- 
Dmenės.

tokius patamsių gaivalus 
tempia į šviesą.

Dirva su Lietuvos kraun- 
princo pagalba vienu frontu 
energingai kariauja prieš 
Lietuvių Tautinę Tarybą, o 
antru frontu galvą deda už 
komunistų Masytę.

Vienybė Tysliavos vadovy
bėje vienu frontu energingai 
atakuoja bolševikus, o antru 
frontu gina bolševikų pilietį 
Bacevičių.

Puolimų iš dviejų frontų 
irgi yra daug. Sakysim, Lie
tuvių Tautinę Tarybą iš vie
no fronto smarkiai puola 
bolševikai, o iš antro fronto 
ją atakuoja Lietuvos kraun
princas.

Pats kraunprincas iš karto 
puolamas net trimis frontais. 
Iš vieno fronto, galima sa
kyt, iš dešinės, jį puola Drau
gas, iš antro fronto, taip sa
kant, iš kairės—Naujienos, o 
iš trečio fronto visi burlio
kiukai su Vilnim ir Laisve 
priešakyj. Bet jei jam ir to 
negana, tai Telšių Pliumpis 
atidarys dar ketvirtą frontą, 
o tada bus kaput, kaip vokie
tis sako.

Rojus Mizara džiūgauja, 
kad ir čekai, panašiai kaip ir 
lietuviai susirinko Maskvoje 
ir priėmė panašias rezoliuci
jas ir atsišaukimus. Vadinas, 
labai puiku, kad didelis pa
našumas. Anais metais po 
bolševikų armijos įsiveržimo 
į Lenkiją ir Baltijos valsty
bes taip pat viskas ėjo labai 
panašiai. Visos okupuotosios 
sritys panašiai nubalsavo sa
vo noru dėtis į Sovietų Są
jungą. Laisvė ir Vilnis, o taip 
pat ir kitur bolševikų laik
raščiai panašiai rašė. Tie 
laikraščiai panašiai rašė, kad 
dabartinis karas, tai imperi
alistinis karas, bet kai tik 
Hitleris atsisuko prieš Rusi
ją, jie visi panašiai rašo, kad 
tai teisingas karas.

Hitleris taip pat skelbiasi, 
kad visi jo užkariauti Euro
pos kraštai panašiai džiau
giasi, kaip Norvegijos kvis- 
lingai.

Tokius „panašumų” mėgė
jus, neišskiriant ir Mizaros, 
dabar vadiname kvislingais. 
Jie skiriasi tuo, kad vienų 
plunksnos rudos, o maskvi- 
nių—raudonos.

Lietuvos kraunprincas su
rado Chicago j e naują ginklą, 
pavadintą dvivamzdžiu. Že
maičiai tokius ginklus iš 
maskoliško vadina dubiltup- 
komis, bet tik iš jų dumblais 
šaudyti negalima. To kraun- 
princo surastasis ginklas dar 
turi vieną ypatingą savybę: 
jei žiūri per vieną skylę, tai 
matai parašą — DRAUGAS, 
o jei per kitą—NAUJIENOS. 
Iš tos dubiltupkos, matyt, ir 
tam kraunprincui yra tekę, 
ba jis jos labai nemėgsta.

Man atrodo, kad dubiltup
kos naudojimas prieš tokį 
dar nesutupėtą vaikiną yra 
bereikalingas. Jam užtektų 
ir žemaitiško pančio už nie
kų vapaliojimą. Jei tėtė to 
nepajėgia padaryti, tai blo
gas ženklas.

Niekus bepliaukšdamas jis 
nieko neapgina, o tik burlio- 
kiukams patarnauja.

Plium- 
ir ne-

dviem

Brooklyno burliokiukų ga
zieta gegužės 4 dieną įsidėjo 
„Raudonosios Armijos gene
rolo leitenanto Vitkausko” 
fotografiją, o tas generolas 
toje fotografijoje pasipuošęs 
ne kokia ten „raudonąja 
žvaigžde,” bet prezidento 
Smetonos užkabintu Vytau
to Didžiojo ordinu. Būk, žmo
gus, gudrus ir suprask tuos 
dar lietuviškai šnekančius 
burliokiukus: vieną dieną jie 
išnevožija Karpių, kad tai 
„Smetonos ordino kavalie
rius,” o kitą dieną įdeda Vit
kausko fotografiją su tokiu 
pat „Smetonos ordinu” ir sa
ko, kad tai baisiai vožnas vy
ras.

Aš, Telšių Pliumpis, esu 
svieto matęs, bet tokių, kaip 
Brooklyno lietuviškai kal
bantys burliokiukai, niekur 
nesutikau.

Dabar baisiai madoje šne
kos apie „du frontus,” žemai
tiškai tariant, „du pryša- 
kius.” Kur tokiais atvejais 
lieka užpakalis,Telšių 
piui neaišku, bet tas 
svarbu.

Šiaip pasižvalgius,
frontais kariaujančių yra de
vynios galybės. Sakysim to
kios burliokų gazietos, kaip 
Laisvė ir Vilnis, vienu fron
tu kariauja prieš demokrati
niai nusistačiusius lietuvius 
ir juos pravardžiuoja naciais, 
o antru frontu kariauja prieš 
Dieso (Daieso) komitetą, ku
ris nacius, penktakojus ir ki-

Gegužės 30 d., šeštadienį, 
8 vai. ryte, šv. Jokūbo proka- 
tedroje įšventinamas mūsų 
parapijietis kun. Edvardas 
Nedzinskas. Jo primicijos ge
gužės 31 d. Gegužės 30 d., 
Germantown, Pa., bus įšven
tintas maspethietis V. Gai
žius (lazaristų vienuolis), 
kurio primicijos bus birželio 
7 d.

Mūsų burliokiukai rėkau
ja už „antrą frontą.” Telšių 
Pliumpis mano, kad čia pa
tys burliokiukai kalti. Kada 
Hitleris užpuolė demokrati
jas Vakaruose 1939 metais, 
tada maskoliai galėjo jį už
pulti Rytuose—iš karto bū
tų buvę du frontai, o su Hit
leriu būtų buvęs baigtas 
kriukis. Deja . . . tada tokie 
Bimbos, Mizaros, Prūseikos 
ir visa jų raudona pakalenija 
rėkavo, kad tai „imperialisti
nis karas,” kurį reikia greit 
baigti, vadinas, p a s i d u oti 
Hitleriui. Na, bet kas buvo, 
buvo . . .

Dabar seną klaidą būtų ga
lima atitaisyti netaip j bu 
sunkiai. Sakysim, tegu tik 
Maskolija užpuolą Japoniją 
— ir jau bus antras frontas: 
vienas vakaruose prieš Hit
lerį,, o kitas Rytuose prieš 
japoną. Suplumpinus japo-

irkite Šiandien!
S reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 

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

Factory to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

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

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

j kad ir kita fc , tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, 
mo organic- 
tokio pritaria 
nio, religinio."

Ikimo. Juk Ii 
garbinga oigs 
gražią ateitį, t 
ti.

Gegužės 9 d. mirė Aleksan
dras Purickis, gyv. 66-43 56 
Rd., 45 metų amžiaus. Palai
dotas geg. 12 d. veteranų ka
pinėse. Gedulingas mišias at
laikė kun. P. Lekešis. Laido
tuvėse patarnavo grab. V. 
Valantiejienė.

MALDŲ ŠALTINIS

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Don Boscol 
Gegužės 30i 

Don Bosco M 
lleziečiai renp 
Panelės Švėna 
čionių Pagalte 

I Programa: 
laikomos: 6, l 
Instituto baž 
vai. prasidės p 
nyčios į Kalną 
prie Panelės S 
bus giedamos 
Mišios. 3:30 vai 
iškilmingi 
minimas švč.

Kurie norėti) I 
įnelei švenčiau® 
I dingumą ir tuo! 
aplankyti tfil 
gražią įstaigą, 

I kviečiami daljTteĮ 

Institute, Norėčiau pn* 
:ia ir lie- interesantams, b 
ndų sky- želio 28 d. iki $ 
uletenyje mūsU įstaigoje^ 
ir lietu- P*3” berniukai 
nas (lie- cia!

. mai praleisti va? ’ Moter«U ir noram 

pasilikti čia pat 
metams.

Rev. Joseph $ 
Don Bosco ML

Ramsey,

ien tik pui- 
et ir lenkiš- 
ir ukrainiš- 
mus Ukrai- 
: iki dešim-

ip ir Race- 
kilmės, bet 
sirišę prie 
i karštais 
ais.
eporteris.

IBAS

l. 15 d. 
audona- 
i. Tary-
m. Ona

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

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

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 ii' kainos dar mažos.

|
1

(AITO Manufacturers of Men’s Clothes
J V liti Mil lid I 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

T

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn,

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS

L. Vyčių New Yorko - New 
Jersey apskrities antras me
tinis išvažiavimas - piknikas 
bus birželio 21 d., Patrylow 
darže, Kenilworth, N. J.

Bilietai po 35c. jau plati
nami. Programa bus įdomi. 
Kelrodžiai bus pranešti vė
liau. Kazys Vaškas.

PAVASARIO PIKNIKAS

Dariaus-Girėno paminklo 
komitetas geg. 30 d. Klas- 
čiaus parke ruošia pikniką, 
kuriame bus įvairi progra
ma. Gros Thomas-Tamašaus- 
ko orkestras.

Pelnas skiriamas pamink
lo statybai. Piknike bus pa
minėta Dariaus ir Girėno 
Lietuvon skridimo devynerių 
metų sukaktis.

Pradžia 2 vai. popiet. Bi
lietai po 40c.

Šiemet per Velykas Brook
lyno vyskupijos bažnyčiose 
surinkta $223,037.95 našlai
čių naudai.

• į

EVergreen 8 - 9770 Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

PAIEŠKOJIMAS

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Paieškau savo pusbrolio 
Vinco Gervilos, prieš 30 me
tų gyvenusio Brooklyn, N. Y. 
Lietuvoje kilęs iš Pantvar- 
džio, Skirsnemunės parapi
jos. Turintieji žinias praneš
kite: Barborai Pažereckaitei 
(Adomaitienei), 59-54 56th 
Dr., Maspeth, N. Y.

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

KAMBARYS

Išnuomojamas šviesus su 
visais patogumais kambarys 
— vienam vyrui gyventi, 
kreiptis: 137-32 95th Avė., 
Jamaica, N. Y. Tel. REpublic 
9-3953.

PAIEŠKO KAMBARIO
Reikalingas kambarys vie

nam vyrui gyventi, Williams- 
burgho sekcijoje. Pranešti: 
„Amerikos” administracijai, 
222 So. 9 St., Brooklyn, N. Y.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženklai yra mūsų 
mas plėšikiškiems 
fašistų ir japonų 
mams.

atsaky- 
nacių, 
veiks-

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA

SAVAFI

AMERIKOS LH

LIKŲ VISUO

KULTŪRINK
Gegužės - May 22, 1!

KELIAUJAM Į PHILADELPHIJĄ!
 E-----------------------------------------------

Sekmadienį, gegužės 31 d., 
modernus ir patogus autobu
sas trauks į Philadelphijos 
pusę, kur Mikolaičio parke, 
Eddington - Philadelphia, į- 
vyks didžiulis „Amerikos” 
piknikas.

Kelionei į Philadelphiją 
jau reikia užsirašyti dabar. 
Kas važiuos, tikrai nesigai
lės, nes laiką praleis links
moje nuotaikoje.

Autobusas išvažiuos nuo 
„Amerikos” patalpų, 222 So. 
9th St., 8 vai. ryte. Visą ke
lionės laiką skambės smagios 
dainos, nes jau pradžiai turi
ma gražus būrelis jaunimo, 
kuris kur tik sueina į vieną 
vietą, tuojau ir skambiai dai
nuoja. Drauge važiuos ir 
Brooklyno magikas, kuris 
pasiruošęs piknike parodyti 
daug nematytų šposų. Paga
liau, jam niekas neuždraus ir 
šposą kitą iškirsti ir autobu
se. Be dainų turėsime ir juo
kų.

Rimtai pasiruošę kelionei 
jau yra šie asmens: Danie
lius Averka, Jadvyga Aver- 
kienė, Vytautas Abraitis, 
Eleonora Bartkevičiūtė, Flo
rence Bernotaitė, Leonas 
Šerkšnys, Marytė Jasiuky- 
naitė, Ona Jackevičiūtė, Ona 
Zajankauskaitė, Juozas Ra
čiūnas, J. Jankus, J. Zeidat, 
Genovaitė Zovytė, Juozas 
Laučka, Stella Žostautaitė, 
Petras Mačiulaitis, Antanas 
Balčiūnas, M. Varnis.

Girdėti, kad EI. Vaitiekū
nienė su Rokiene žada suda
ryti savo grupę. Kadangi jos 
smagios dainininkės, tai jau 
dabar galime pavadinti tą 
autobusą, kuris važiuos į 
Philadelphiją, dainuojančiu 
autobusu.

Pačioje Philadelphijoje 
Brooklyniečius sutiks nuo
širdūs ir malonūs vietos lie
tuviai. Jie jau seniai dirba 
kad „Amerikos” piknikas bū
tų linksmas ir įdomus.

Susipažinę, pasilinksminę 
ir pasivaišinę, 9 vai. vakare 
paliksime Philadelphijos vai
šingus lietuvius ir vėl puikio
je nuotaikoje trauksime 
Brooklyno link.

Visas tas malonumas ir 
kelionė į abi puses kaštuos 
tik $2.50. Už tuos pinigus dar 
bus visi kelionėje pavaišinti 
—gaus užkandžius. Taigi, vi
sais atvejais nepraleistina 
proga. Norintieji važiuoti iš 
anksto užsakykite vietas 
„Amerikos” administracijoj, 
222 So. 9th St., ar telefonuo- 
kite: STagg 2-2133.

Važiuojantiems primena
ma, kad autobusas išeis 8 
vai. ryte, punktualiai, tad 
prašom nevėluoti. Anksti iš
važiavę turėsime daugiau lai
ko praleisti Philadelphijoj.

Blogas oras kelionės nesu
trukdys. Ar snigs ar lis, ar 
žaibai kris, vistiek važiuosi
me į Philadelphiją, kur už
tikrintas geras laikas vi
siems.

BRANGAIČIŲ SUKAKTIS

Mykolas ir Magdalena 
Brangaičiai, artimi „Ameri
kos” bičiuliai, gegužės 22 d. 
sulaukia savo vedybinio gy
venimo 30 metų sukakties. 
Šiai sukakčiai atžymėti, ge
gužės 23 d. Angelų Karalie
nės par. bažnyčioje bus at
laikytos padėkos mišios.

M. Brangaitienė yra nenu
ilstanti daugelio draugijų 
veikėja, didelė „Amerikos” 
rėmėja. Ji yra ilgametė Mo
terų S-gos 35 kuopos (šv. 
Jurgio par.) pirmininkė. Kol 
Brangaičiai gyveno Central 
Brooklyno apylinkėje, uoliai 
darbavosi šv. Jurgio par. Da
bar, išsikėlę į naują vietą, 
dažniau būna prie Angelų 
Karalienės par., kur Magd. 
Brangaitienė yra Amžinojo 
Rožančiaus dr-jos sekretorė.

Brangaičiai išaugino tris 
vaikus; duktė ir vienas sū
nus (Juozas) jau vedę, o sū
nus Antanas sėkmingai tar
nauja kariuomenėje; nese
niai jis pakeltas korporalu ir 
dabar yra Louisiana valsty
bėje.

Sveikindami gražios su
kakties sulaukusius Brangai- 
čius, linkime jiems gausių 
Dievo malonių. Laimingai 
sulaukti 50 metų sukakties!

LAKŠTUČIŲ VEDYBOS

Vestuvių balius buvo Cen
tral Palace salėj. Dalyvavo 
per 300 rinktinių svečių.

Jaunojo teta Cecilija Kon
čienė vestuvių puotą papuošė 
puikiu tortu, o dėdė Tamas 
Končius irgi prisidėjo.

Šeimininkavo: Mažeikienė, 
Rinkevičienė, Krikštapienė, 
Lermontienė; p a t a r n avo: 
Rinkevičius, Mažeika, Rože 
Dameika su dukrelėmis, Ele- 
nutė žalis, Krikštapytė, Ma- 
želienė; prie gėrimų patarna
vo: Myk. šeškas, P. Šlekys, 
Zubka ir Zubkos žentas Albi
nas.

Jaunieji labai gausiai ap
dovanoti. Po vestuvių me
daus mėnesiui išvyko į Kana
dą. Jaunieji ir Viktorija ir 
Povilas Šlikai siunčia vi
siems ir už viską nuoširdžią 
padėką. Ypač dėkoja už gra
žias dovanas visiems ir šei
mininkėms už puikiai pa
ruoštus valgius, o patarnau
tojams už malonų patarnavi
mą.

PRAMOGA R. KRYŽIUI

Moterų S-gos apskrities 
suvažiavime gegužės 17 d. 
nutarta suruošti pramogą 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Pirma tokia pramoga 
bus penktadienį, birželio 12 
d., šv. Jurgio par. salėje. 
Rūpinasi M. S. 35 kuopa.

Bus tai laimėjimų - žaidi
mų vakaras. Visi svečiai ir 
viešnios bus gardžiai ir gra
žiai pavaišinti. Įžangos bilie
tas tik po 40 centų.

BRONX, N. Y.

Šį ketvirtadienį ir penkta
dienį, gegužės 21 ir 22 d.d., 
bus rodomi labai įdomūs ju- 
domi paveikslai „Karas ir 
Lietuva,” lietuvių demokra
tų klube, 780 E. 150th St., 
(corner Wales Ave.), Bronx. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bi
lietai po 35c, vaikams 15c. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Newark, N. J.
DOBROVOLSKIU 

SUKAKTIS

Gegužės 19 d. Ona ir Kazi
mieras Dobrovolskiai, gyv. 
194 Lincoln Avė., Brooklyne, 
sulaukė vedybinio gyvenimo 
30 metų sukakties. Abu su
kaktuvininkai veiklūs Ap
reiškimo parapijiečiai, arti
mi „Amerikos” bičiuliai. O. 
Dobrovolskienė ilgametė Mo
terų S-gos 29 kuopos narė.

Sveikindami Dobro vols- 
kius, nuoširdžiai linkime il
giausių metų—sėkmingai su
laukti auksinio jubiliejaus!

MIKLASEVIČIŲ PADĖKA

gos, Sesuo Emerita iš New 
Philadelphia. Telegramomis 
sveikino New Jersey valst. 
darbo vicekomisijonierius, 
mokyklų mokytojai ir 1.1.

Jaunoji ir josios tėveliai 
J. ir M. Kralikauskai labai 
dėkingi kunigams, visiems 
bažnyčioje ir pokylyje daly
vavusiems, visiems sveikinu
siems.

Tėveliai Kralikauskai savo 
dukrelę Reginą gražiai apdo
vanojo. Regina su savo vyru 
apsigyvens Newarke. Gra
žiausio jiems pasisekimo.

K.

KAMBARIAI

Išnuomojamas šviesus, su 
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.

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

EINA KAS P

Entered as Second-' 
Office at Brooklyn.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

įkyrių 
apie

/Pažymi, 
įeno Ru- 
j gravių ir 
*2 išvežti

Rašo

DIDVYF
PREZI

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N,
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

'ėiaus vy-

okupaciją, 
įjos tiks- 
-■/ivių tau- 
jiodiią da- 
iibar darys 
ij-ar jie 

redagavo

Washington 
sevelt priėmė 
Welch, kurs 
Perlų uoste 
japonų lėktuv 

Jaunas lak 
aviacijoje išts 
jis metus. Ko1 
tuvas turėjo 
džius. Jis ko1 
lika priešo lėl

Aukšti I

Gegužės 10 d. 3:30 vai. p.p. 
šv. Jurgio par, bažnyčioj, 
Moterystės Sakramentą pri
ėmė Marytė Šlikaitė, gyv. 
268 Fountain Ave., East New 
Yorke, su Jonu Lakstučiu. 
Jr., gyv. 236 McKinley Ave.

Vyriausia pamergė buvo 
Nellie Zubkaitė, pabroliu — 
Stanley Nelkowski. Kiti pa
lydovai Laura Bimbiras su 
Augustu Gricium, Eleonora 
Daunaravičiūtė su Petru 
Šimkum, Anelė Malinauskai
tė su Juozu Zupka, Elena Ka
valiauskaitė su Juozu Bele- 
vičium, Frances Vasiliaus
kaitė su Alfredu Bielskum ir 
Alice Garbonaitė su Hugh 
Lally.

Nepravažiuoki t pro -—
GEORGE’S LIGHTHOUSE

RESTAURANT
G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas

STEIKAI IR KARBONADAI — MŪSŲ SPECIALYBE

Sekmadieniais Specialūs Pietus
Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų

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

Jonas ir Mikolina Miklase- 
vičia, gyv. 109 No. Fifth St., 
Brooklyne, gegužės 13 d. su
laukė vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties, kuri gražiai 
atžymėta šv. mišiomis Ange
lų Karalienės par bažnyčioje 
gegužės 10 d. 11 vai. ir gegu
žės 13 d. 9 vai. ryte. Mišias 
laikė kun. J. Laurynaitis ir 
kun. P. Lekešis.

Geg. 10 d. Miklasevičių 
dukrelė Nellie su savo drau
gėmis Olga Semenkevičiūte 
ir Petronėle Agurkyte suruo
šė netikėtas vaišes, kuriosna 
atsilankė būrys giminių, 
draugų, pažįstamų. Buvo pa
ruoštas gražus, didelis pyra
gas. Suteikta daug gražių do
vanų. Iš Plymoutho, Pa., bu
vo atvykęs J. Miklasevičiaus 
brolis Antanas su šeima.

Iš vienuolyno buvo atvy
kusi jų dukrelė, seselė domi
ninkone.

J. M. Miklasevičiai nuošir
džiai dėkoja sesučių domi- 
ninkonių viršininkei už svei
kinimą ir leidimą jų dukrelei 
atsilankyti, Apreiškimo mo
kyklos sesutėms domininko- 
nėms už sveikinimus ir dova
nas, kunigams Laurynaičiui 
ir Lekešiui, dukrelei Nellie ir 
jos draugėms už suruoštus 
pietus, Angelų Karalienės 
par. chorui už gražų giedo
jimą, varg. P. Dulkei už atsi
lankymą, visiems giminėms 
ir pažįstamiems už sveikini
mus ir dovanas.

Gražios Vestuvės
Gegužės 10 d. Regina Kra- 

likauskaitė ištekėjo už Alek
sandro Mažeikos iš Bronxo. 
Jaunoji yra High School kū
no kultūros ir R. Kryžiaus 
pirmosios pagalbos mokyto
ja; jaunasis—chemijos inži
nierius.

Šliubas įvyko šv. Karo- 
liaus Baromėjaus bažnyčioje. 
Šliubą davė kun. M. Kemėžis, 
Bayonnės klebonas, asistavo 
kun. Dr. J. Vaškas, Mariana- 
polio kolegijos rektorius ir 
kun. Grady. Palydovais buvo 
Diana Kralikauskienė ir Leo
nas Mažeika. Giedojo Elena 
Vingiūtė iš Brooklyn.

Pokylis įvyko Riviera vieš
butyje, kur kun. Dr. J. Vaš
kas, pažįstąs jaunąją nuo 
vaikystės dienų, pasakė gra
žią kalbą.

Svečių tarpe buvo: jauno
sios krikšto tėvas Ant. Kra- 
likauskas su šeima iš Brook- 
lyno, Petronė Kralikauskas, 
Pranas Baltrus ir šeima, J. 
Juškų šeima iš Brooklyno, J. 
ir W. Gramų šeimos iš Ozone 
Park, N. Y., Šimienė su duk
rele iš Long Island, Stankū
nas su motina iš Yonkers, 
Julija Kralikauskaitė iš Ma- 
hanoy City, Įeit. Eri. Gra
mas su žmona iš Fort Mam- 
mouth, Ed. Mažeika su žmo
na iš Shenandoah, Benjami
nas Kralikauskas ir Dr. J. 
Kralikauskas su šeima iš 
Newark, jaunojo tėvai ir bro
liai Liudvikas, Tadas ir Wal
ter Mažeikai iš Bronx, Ona ir 
Marg. Dzekaitės iš New Bri
tain, Conn., Anna Lewis, J. 
Lewis, Victor Lewis šeimos 
iš Newark, Vincent Lewis 
šeima iš Union, N. J., J. Pa
parčio šeima iš Bellville, N. 
J., Alseikienė, žiugždiene, 
Alice Sabath, Alice Macijow- 
ski iš Newark, Augustai iš 
Irvington, p-lė Balinsky ir 
brolis iš Elizabeth, Wm. ir 
Teresa Wings iš Newark, 
operos artistė Apolonija 
Stočkiūtė su motina iš Wor
cester.

Sveikinimų ir dovanų pri
siuntė jaunosios giminaitė 
Sesuo Eucharista iš Chica-

Išnuomojamas didelis kam
barys, tinkamas vienam as
meniui — vyrui bei moterei. 
Arti patogių susisiekimo 
priemonių. Platesnių infor
macijų kreipkitės į: „Ameri
kos” Administraciją, 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y.

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 
Taw at 81! 3 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAEFFAELE SCUTI GN ELLO 
Sorrento Restaurant

Ave., Brooklyn, N. Y.8113

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

TeL: Commack 1472

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

KAZYS JANKUS, Savininkas

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS

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

11th Ave., Brooklyn, N. Y.6109

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*4 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 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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2267 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 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings} to be consumcn 
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 promises.

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

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. ’

Jameri- 
®bardavo 
$0.80 drą- 
-įr vienas a- 
į Tai ser- 
; H. Laban 
kilęs iš Ke- 
ipdovanotas

Vieši ]

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 2716 has been issued to the undersiRned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe Con
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of KinRS, 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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 521 has, 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

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 Alcoho’ic Beverage Con
trol Law at 117 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON POVTLL 
Sterling Wine & Liquor

117 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

89

the premises.
JOAQUIN VIEIRO 

Frente Unido Restaurant 
Atlantic Ave., Brooklyn, N.

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.

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

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 350 has been issued to the undersiRned 
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 BIČIŲ 

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.

MEDAI S KAINOS
Kvorta, 3 svarai ..................... $ .85
5 svarai .............. ........................ 1.25
Galionas ............. ....................... 3.00
5 Galionai ........ ..................... 13.00

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

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

NOTICE is hereby given that Lice 
RL 4338 has been issued to the und
to sell beer, wine and liquor at reta 
Section 107 of the Alcoholic Beverą 7:11)3 P&VO*
trol Law at 362 DeKalb Ave., & 238 Gr 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WILLIAM POULOS
362 DeKalb Ave.,
& 238 Grand Ave.,

County of Ki 
premises.
& PETER PO

Brooklyn!

NOTICE is hereby given that Lice 
RL 1192 has been issued to the undj 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Bevera 
trol Law at 234-6 Flushing Ave. & 7 
Borough of Brooklyn, County of Ki 
be consumed on the premises. | 
JOSEPH, & SALVATORE MORRONt 
234-6 Flushing Ave., 
& 7 Hall St.,

irasiausiuo- 
yvių amen
de rasi ir 
■šaulio kam

Brooklyn

NOTICE is hereby given that Licei 
RL 7531 has been issued to the undi 
to sell beer, Xvine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Bevera 
trol Law at 1600 Cortelyou Rd., Bor 
Brooklyn, County of Kings, to be co 
on the premises.

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

. lad didelis 
aidus šiuo 
alijoje. Jų 
.imas, Įeit. 
■j. ir žuvusių 
etose kovos

Londonas. 
pradžioje L 
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Jie tuojau j 
Anglijos k 
dais.

Amerikiec 
vykimas su1 
nėjančiais 
Jungtinės 1 

, ruošiasi di 
' prieš nacius

NAUJ

NOTICE is hereby given that Licej 
RL 3097 has been issued to the und 
to sell beer, wine and liquor at reta 
Section 107 of the Alcoholic Beverai 
trol Law at 11-13-15 Grand St 
Borough of Brooklyn, County of Ki 
be consumed on the premises.

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

;u 3 dieną di-

NOTICE is hereby given that Lici 
RL 80 has been issued to the uni 
to sell beer, wine and liquor at reti 
Section 107 of the Alcoholic Beven 
trol Law at 5421-23 8th Ave., Boi 
Brooklyn, County of Kings, to be I 
on the premises.
WASENG & UNANDER RESTAURA 
5421-23 8th

ir Jos- 
akyje, krei- 
jRooseveltą, 
3 platus pa-

Detroit.
Fordo dirt 
muosius b 
produkcija 
puikiai vy

Fordo g 
šiai esą m 
tikra pabt 
ponams.

pukai lankė-
hereby given that LiceniUtllOSO RŪ"
Ave., Brooklyn,

NOTICE is
CL 27 has been issued to the undei—. Jk-UNni 
to sell beer, wine and liquor at retai|*“l LtUKlJal 
Section 107 .............................. ~
trol Law i
Brooklyn. County of Kings, to be a 
on

' of the Alcoholic Beverai 
at 924 65th Street, Boro

the premises.
DANISH ATHLETIC CLUB, 1J(

924 65th St., Brooklyn,1

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

MARY E. RAUSĖ 
1610 Nostrand Ave., Brooklyn,

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

GEORGE MASCHE 
Silver Moon Bar & Grill

7 Greene Ave., Brooklyn,;

NOTICE is hereby given that Liceni 
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., Boroi 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR. 
456 DeKalb Ave., Brooklyn, |

į- idėstė Len- 
raitį nurody
me tik at-
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-tiškime len- 
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R8 buvo iš-

Sydney 
riuomenės 
iranešė, 
mens, ku 
vyste. A 
rodo apie 
tažuoti j 

ir pagelto

DARI

NOTICE is hereby given that Liccn& 
RL 7179 has l>een issued to the undei 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law nt 701 39 th Street, Borot 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

JOHN O’REILLY 
St., Brooklyn,701 39th

NOTICE 
RL 2763 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 48 Sands Street, Borof 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that Liceni 
RL 2777 has been issued to the under '• 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 471 53 Street, Boroil 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

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

471 53 Street, Brooklyn, 1

is hereby priven that Liceni 
has been issued to the undei

^jąsus, suma- ; 
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NOTICE is hereby given that License No. 
L 461 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 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.

Lietuviška
ALUDĖ

teises, tačiau 
■®kai galų ga
lui padarytų 
'Mį atitaisy
ki norį laisvos 
k turi atsimin- 
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Telephone Reslden
EV 7 - 1670 VI 7 - 29
JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE iNSURANd is bendradarbi s 

and LIFE INSURANCE ^u(lrdaarD]8
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Graži Kalnuose Vieta Atostogams
VISI PATOGUMAI

YOUNGSVILLE, (Sullivan County), N. Y.
AUTOBUSAI ATVEŽA TIESIOG I VASAROJIMO VIETA

Platesnių Informacijų kreiptis pas sav. K. JANKŲ.
State Highway 52 Telefonas—Jeffersonville 158-F-3 p

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1040 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 453 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SANTORELLI
Meeker Graham Wine & Liquor Store 

453 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 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 Kings, to be consumed on the pre-
misos.

DANIEL J. TRIONFO 
IGNATIUS E. MANISCALO 

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

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Mortgages Loaned and Bougl 
496 Grand St., Brooklyn, N. 
Residence:
87-34 9Oth St., Woodhaven, N.

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

IIAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUG

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVE 

. Maspeth, N. Y.
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