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8 d. katalikai mi- 
sekmadienį. Kad 

karas, išganingas 
bas tęsiamas, kur 
na. Daug kur mi- 
išstatyti didžiau- 

tm, bet jie nuo jo 
uoliai eina savo 
rioms pasiauko-
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katalikai yra žy-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDANTĮ pJ

ėję misijų darbui 
’s ir aukomis. Da- 
ą pasaulį yra ap- 
o liepsna, Ameri- 
ai yra didžiausio- 
arbo viltis. Štai 
ų 18 d. visi kata- 
uoširdžiai dosnūs.

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA 
DĖKOJA PREZ. ROOSEVELTUI

Registruokitės! ? i 
e---------- »1

Kiekvieno piliečio priva- 
oma pareiga šį penktadie- Ks

fronto šauksmin- 
ai bus, tur būt, 

Jie turėtų 
vyriausiojo ša- 

prezidento Roose- 
ų 12 d. vakare 
per radiją pasa- 

ungininkai atida- 
kur naujų frontų, 

karoasi aukštoji

Prezidentas Siekia Laisvės Visiems

LICENSES 
WHOLESALE & RETAIL JL 
BEER, WINES & LIQUORS *

OTICE is hereby given tha Lhea S< Iftj 
3 1746 has been issaed tn the cassps 

sell beer, st retail nnder Sects K 
the Alcoholic Beverage Coctrol Lit t 

0 Prospect Place. Boroogh of Brtciįi. 
ixmty of Kings, to be coesesed ifl □< 
emises. _____

PATRICK BURKE
0 Prospect PL, Brookba, JL I (!)

5TICE is hereby given that Liesa Xt 
1 1502 has been issaed to the tafeagai 

sell beer, at retail usds Seetins K I 
the Alcoholic Beverage Control Irt e • 

12 Cortelyon Rd.. Boroogh d Bnn&i (į 
unty of Kings, to be coEszrad tfi a 
raises.

HENRY KOHLMEYEB 
.2 Cortelyoa Ei. Bnnklys. £ I Jjįr

I TICE is hereby given that Litsst Sa. W) 
2265 hut been issaed to the radesgffii . 

sell beer, at retail under Seem If 
the Alcoholic Beverage Caasni Law r 

Grand Street, Borocxs of 
mty of Kings, to be eccsrased e£f ts 
raises. i

CATHERINE MAKAB0W
G rand St. , Brteiįa. £ I

TICE is hereby given that IJrasJt. 
10771 hes been issaed to the uafespa > 
sell beer, at retail under Seethe IF , 
the Alcoholic Beverage Control

Ralph A venae. Boro-gh d Bnctja : 
inty of Kings, to be cctssned <fl tn | 
Olises.

ANIELLO NAPOLITANO | 
Raly* Ave., Brootbs. £ »• = —

TICE is hereby given that Dees Ss 
55S has been issaed to the unaesps (■ 

sell beer, at retail under Sefflffl IF : 
the Alcoholic Beverage Control Lr»« Į 
3 — 43ra Street, Borough c j 
nty of Kings, to be cestpsd ® > į 
raises.

MARY KANE _ • 
3 — 43rd St. Brooklyn. £ I- <*> j 

nCE -a hereby given that Lie^J* 
2081 has been issued to the Eioesps 
sell beer, st re^il 
Lhe Alcoholk Beverage

Fourth Avenue, Borcup 
aty of Kings, to be chimiiwb ® 
aises.

JAMES SOUMAKIS 
— 4th Ave., Brooklyn, N- i-

ICE is hereby girra that 
578 ha* been issued to the 
•ell beer, at retail under Seeoe 
he Alcoholic Beverag*. Cceot U* 

Atlantic Avenue, Borough ” 
ity of Kings, to be ®
lises.

ANTHONY TABAKA and
MICHAEL KRCPNICK 

iM. t M. Diner) _ 
Atlantic Ave.. Brooklyn. Ji. *• ' 

ICE is hereby given that Licag jį). 
789 has been issued to the tpOi-^;- 
ell beer, at retail under Seco®i •*; 
ie AJexioIie Beverage -Cretni! U 
L Avenne U. Bcrough ,&aU* 
ty of Kings, to be consupea ® 
ises. ___

PASQUALE OREHCE 
Avenue U, Brooklyn. N- *•

CE is hereby given that 
»67 has been issoed to the •“•j' 
Il beer, at retail under Sert« 
Alcoholic Beverage Contra j 
Roebling St. Borough of

SALIAMONO KAUTYNIŲ NUOSTOLIAI t Washington. — Preziden- 
t tas Roosevelt Kolumbo die

noje, spalių 12, pasakė per 
radiją kalbą, kurioje pasi
dalino įspūdžiais iš savo ke
lionės po šalį, peržvelgė 
Jungtinių Tautų padėtį, pa
žymėjo Amerikos būklę ir 
pareiškė savo pažiūras ka
rui vesti.

Prezidento kalbos svar
biausi punktai buvo šie.

Karo vedimo reikalui teks 
imti kariuomenėn ir jaunes
nio amžiaus jaunuolius — 
18 ir 19 metų, nes jauno 
amžiaus asmens yra ge
riausi kariai.

Visoje šalyje reikalingas 
darbo pajėgų derinimas, to
dėl turi būti sustabdytas 
darbininkų kilno j imąsis iš 
vienos vietos į kitą. Jei to 
nebus pasiekta laisvu noru, 
teks pasirūpinti atitinkamų 
įstatymų išleidimu.

Reikalingi kariniai žy
giai, kurie atitrauktų prie
šo jėgas iš Kinijos ir Ru
sijos frontų. Strateginių 
sprendimų jau yra padary
ta, bet kur ir kada puoli
mo veiksmai bus vykdomi, 
negalima pranešti per radi
ją šiuo metu.

Infliacijai sustabdyti Kon
gresas parodė puikų pavyz
dį, kaip demokratija veikia 
ir karo metu. Ūkininkams 
bus pagelbėta gauti darbi
ninkų, tačiau ūkininkai ir

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad Sa
liamono salų užėmimo ko
vose rugpiūčio 9 d. buvo 
didelių nuostolių. Amerikos 
laivynas neteko trijų šar-

— Quincy, Vin
cennes ir Astoria. „Priešo 
šūviai buvo sunkūs ir taik
lūs,” kaip praneša laivyno 
vadovybė. Ten pat nusken
do ir australų šarvuotlaivis 
Canberra.

susirinkusi Dauguma Amerikos laivų

muel N. Moore. Trijuose lai
vuose galėjo būti apie 3,000 
jūrininkų.

Saliamono salų kautynė
se be to žuvo dar du nai
kintuvai, vienas didelis 
transportinis laivas ir trys 
seni naikintuvai, vartoti ka
riams pervežti.

Įsiveržimas į Saliamono 
salas buvo būtinai reika
lingas, nes tolimesnis ja
ponų jose įsitvirtinimas 
grėsė Amerikos bazėms Au
stralijoje, Naujoje Zelandi
joje, N. Kaledonijoje, N. 
Hebridoje ir Fiji salose.

atidarymo vieta ir 
išimtinai kariuo- 

ovybės reikalas, o 
r laikraščių šauks- 
Dar niekas nelai- 
masiniais šauks- 

zidento aiškus pa- 
drauge buvo lyg ir 

atsakymas ir 
kurs pra- 

viešai nurodinė- 
ir Anglija 

paramos duoda. 
Europojealingas 

•ntas.

iždo prašymu 
New Yorke vei- 

Lietuvių
Karo Bonams pla- 

jau yra atli- 
darbo — tiesiogi- 

oginiai platina 
ruošia masinius 
ir tt. Bet jo vei- 

nepatinka 1941 m.

LUS, 
mus

„PONE PREZIDENTE:
Šiomis dienomis amerikiečių lietuvių patriotinės drau

gijos, veikiančios New Yorke, sukūrė New Yorko Lietuvių 
Tarybą, kuriai rūpės visomis jėgomis remti Jungtinių Ame
rikos Valstybių karines pastangas dabartiniame kare 
prieš Ašies agresorius ir pokariniame atstatymo darbe; 
jai taip pat rūpės pagelbėti visada Amerikai ištikimos Lie
tuvos žmonėms atstatyti nepriklausomą valstybę, iš ku
rios mūsų protėviai ir tėvai yra kilę.

New Yorko amerikiečiai lietuviai, kaip ir kiti ištiki
mi Amerikos piliečiai ir gyventojai, uoliai dalyvauja savo vuotlaivių 
krašto gynime. Tūkstančiai lietuvių kilmės amerikiečių 
jau yra išėję į armiją, laivyną, marinus ir aviaciją. Pasili
kę namų fronte atsisako nuo daugelio patogumų, regulia
riai perka Amerikos Karo Bonus. Mūsų turimomis žinio
mis, šiame mieste amerikiečiai lietuviai jau yra išpirkę 
Karo Bonų už daugiau kaip milijoną dolerių.

New Yorko Lietuvių Tarybos valdyba,
posėdžio Kolumbo šventėje, prašo P. Prezidentą priimti žmonių išgelbėta, bet daug 
pakartotiną New Yorko Amerikiečių Lietuvių lojalumo ir žuvo, žuvusių tarpe yra 
ir nuoširdaus bendradarbiavimo pasižadėjimo pareiški- ir „Quincy” kapitonas Ša
mą. Mes neabejotinai tikime, kad, Prezidento drąsioje ir ^7==^=:^============ 
sumanioje vadovybėje, dabartinis karas, kurį pradėjo klas- ziipin APdPVT'I V A DPUATI/QTT TfA I A 
tingoji Vokietijos, Italijos ir Japonijos diktatorių ašis/ CIIjEj lit 1 111 A I ltvJ 1 I jO 1 L vl J A
baigsis visišku Amerikos ir jos sąjungininkų pergale. Šia “ “T“

pačia proga primename esą nuoširdžiai dėkingi, kad Jūsų >r 
vadovaujama vyriausybė garbingai pripažįsta nepriklauso- valstybės sekretoriaus parei- riausybei protestus, 
mos Lietuvos institucijas — Lietuvos pasiuntinybę ir Lie- £as einąs, Bostone pasakė prezidentas Rios, turėjo šią , 1 t i w» rtvr? nnnnryn nn t m 1i rly-A* i 4 A Irotuvos konsulatus.

Amerikiečiai lietuviai negali užmiršti Jūsų kilnių žo
džių Amerikos lietuvių delegacijai 1940 m. spalių 15 d., : 
kada Baltuosiuose Rūmuose pareiškėte, kad Lietuvos ne
priklausomybė tik laikinai nustumta į šalį, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma. Šis pareiškimas pasiekė 
ne tik Amerikoje gyvenančius lietuvius ir lietuvių kilmės 
amerikiečius, bet ir Lietuvoj vergovę vargstančius žmo
nes, kurie ir šiandien žiūri į Jus ir į visą Ameriką, kaip į 
vienintelę Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės garantiją. 
Mums labai gaila, kad iki šiol Lietuva negalėjo būti for
maliai įtraukta į Jungtinių Tautų šeimą, bet mes giliai ti
kime, kad atėjus tinkamam momentui, ir Lietuvos vėliavai 
bus leista garbingai plevėsuoti šalia visų Jungtinių Tautų 
vėliavų.

Teikitės priimti mūsų pagarbos, ir nuoširduma-parei- 
škimą”.

Tokio turinio anglų kalboje rezoliucija prez. Roose- 
veltui išsiųsta spalių 14 d. ir pasirašė New Yorko Lietuvių 
Tarybos prezidiumas: pirm. kun. N. Pakalnis, vicepirmi- 

i ninkai: — J. Stilsonas, J. B. Laučka, P. Bajoras ir*J. Tys- 
liava, sekretoriai adv. K. Jurgėla ir Florence Bernotaitė.

Spalių 8 d. Sumner Welles, žeidė ir įteikė Amerikos vy-
1 "--------------±------------: l_i------ ----------- Čilės

kalbą apie Amerikos sausže- savaitę išvykti į Ameriką, 
mio vieningumą. Jis pažy- bet dabar savo kelionę atidė- 
mėjo, kad Argentinoje ir Či- jo.
Įėję laisvai tebeveikia Ašies Welles visada labai atsar- 
valstybių agentai, kurių per- gus. Jis žinomas, kaip visų 
duodamos žinios pagelbsti Amerikos respublikų glau- 
priešo submarinams skan- džiausio bendradarbiavimo 
dinti laivus Amerikos van- žadintojas. Jo kalbai teikia- 
denyse. ma didelės reikšmės, nes be

Argentinos ir Čilės vyriau- rimto pagrindo jis jokių pa- 
sybės dėl šio pareiškimo įsi- reiškimų nedaro.

Nacių vestasis „nervų ka
ras” jau perėjo į gynimosi 
padėtį. Naciai jau pradeda 
aiškintis savo žmonėms dėl 
nepasisekimų. Ašies vadai 
ir jų žiaurūs pakalikai tu
rės būti teisiami pagal bau
džiamosios teisės nuostatus. 
Faktai dabar renkami ir 
rūšiuojami ateičiai.

Jungtinių Tautų stiprybė 
nuolat auga. Ašies vadai 
žino, kad jie jau pasiekė 
savo pajėgumo viršūnę ir 
kad jų nuolat augą nuos
toliai nebegalės būti pilnai 
padengti; jų galas artėja.

Kariniai planai ruošiami 
specialistų, o ne rašomųjų 
mašinėlių strategų. Planų 
ruošimas ir jų vykdymas 
ir toliau bus paliktas kari
niams vadams.

Šio karo tikslas yra aiš
kus ir tikras —- visiškai su
naikinti Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos karinę jėgą, 
kad jų pavojus mums ir vi
soms kitoms Jungtinėms 
Tautoms nebegalėtų 
kartoti.

„Mes kovojame už 
tymą ir įamžinimą
mo, vilties ir taikos visame 
pasaulyje” — sakė prez- 
dentas. „Mes esame vienin
gi siekime tokios pergalės, 
kuri užtikrintų mūsų ai
niams galimumą augti ir 
Dievo globoje gyventi lais
vais nuo nuolatinio užpuo
limų, naikinimo, vergijos ir 
žudynių pavojaus” — baD 
gė Roosvelt.

Prezidento kalba visame 
krašte sutikta didžiausiu 
pritarimu. ,

pasi-

atsta- 
tikėji-

MALTOS SALA 
ATSILAIKO

Brazilai Artimai

j 22 d. Amerikos ,,pa- 
”. Dėmesyje turime, 
komunistus , kurie 
m visais Amerikos 
tais iki tol sa- 
> visus šalies gyni- 
•bus.

Gį^uv'v -— iškai rašanti komu- 
luda puola Bonų Ko- 

t tam jis veikia lietu- 
u, kam jis ragina 
lenktyniuoti su ki- 

*' lutybėmis bonų pir- 
im renkamos žinios, 
ijėgumu lietuviai pri 
lavo šaliai ginti. Žo- mokslą pasakys 
munistėliai taip dės
li įpuolę, kad net ne- 
11 prieštaraują! Jie 
ad tautiniai komite- 
kalingi, kai tuo tar- 
ų komitetų valdžia 

' Jnori!
ap j akeliams!

t

LOTTIE BOBITCHE _ 
loebling Street. Brooklyn *

CE is hereby given that 
! has been issaed to the 
11 beer, at retail under Sa«o ■ 
• Alcoholic Beverage 
ntague Street, Borough d •sr^'ty

E0U

Valetta. — Viduržemio ---------
jūroje anglų valdoma Mai- Washington. — Sostinėn 
tos sala vėl įnirtusiai puo- sugrįžo laivyno sekretorius 
lama vokiečių ir italų lėk- pulk. Knox, kurs lankėsi 
tuvų. Ši sala labai svarbi pietinėje Amerikoje. Jis il- 
Anglijai savo uostais ir ki- gokai prabuvo Brazilijoje, 
tomis strateginėmis žymė- kuri neseniai paskelbė A- 
mis.

RpnJrnJarl-iiauia jų aPylinkSs gyventojai tu- DC11U1 dllal DlaUJa rj bendradarbiauti gamybos
pastangose.

Savo kelionėje prezidentas 
patyrė, kad šalyje yra dide
lis vieningumas, kokio nie
kada nėra buvę.

JACOB GULDIN - 
itagne St-, Brooklyn. N- 

1 ~~ ' Vfl
*E is hereby given that 
92 has been issued to the 
I beer, at retail order Seen® 

Alcoholic Beverage Control u* 
lickerbocker Av.. Borough of o- “ 
r of Kings, to be «css=»l “

DENNIS CRONIN
I Knickerbocker Baf) v

nickerbocker Ave.. Brooklyn. •

’E is hereby given that 
59 has been issued to the 
I beer, at retail under 

Alcoholic Beverage Control
- Third Avenue, Borough of H- J*-' 

of Kings, to be consumed o.

Yorke lietuviai ame- 
■ žygiuoja glaudesnio 
rdesnio vieningumo 
įsteigusi New Yorko 
į Taryba užsimojo 
darbui. Ji susilaukė 

lūs pritarmo visuo-
■ Jis šalia kitų darbų, 

atitinkamai pami- 
ietuvos nepriklauso- 
Jaskelbimo 25 metų

goję lietuviai
i Visos grupės ten

ii ruošiasi vasario 16 
ns. Bet yra vietų, 
;uviai vis dar negali 
lėti.

WILLIAM SCHWARTZ -
- 3rd Ave., Brooklyn. N* *•

-----------------  .. — Ks E is hereby given that Lie®* j 'I 
48 has been issued to the I

beer, at retail under seet*° ., 
Alcoholic Beverace Control L» 
14th Avenne, Borough 

of Kings, to be consumed 0.1

GEORGE N- KING
14th Ave.. Brooklyn. H. Y. O’

■ ~
; is hereby given that 
) has been issued to the 

beer, at retail under Seel?® 
Alcoholic Beverage Control 

Avenue N. Borough of
of Kings, to be consumed o«

SIDNEY KRAITTZ
e. N, Brooklyn, N. »•

  Nė viena pasaulyje šies valstybėms karą. Knox 
Marianapolio Kolegijos Rėmėju Seimas vieta gal nėra mačiusi tiek pareiškė, kad Brazilijos lai- 

 ‘ daug bombardavimų iš oro, vynas pavestas Amerikos
■ ' " " ' atvaiz- kiek Maltos Sala yra jutu- admirolo Jonas H. Ingram
duoją a. a. kun. Jono Na- rėjusi. 
vieko paskutinius darbus ir Šios 
jo laidotuves. Malta

Svarbiausieji šio XI Re- duota. _ _
mėjų Seimo svarstytini klau- &Yn®jai nušovė 12 bombo- bendradarbiavimas yra visi- 
simai bus: 1) dabartinė nėšių ir 10 kovos lėktuvų. Iš škai nuoširdūs. 
Marianapolio Kolegijos būk- viso nuo karo pradžios Mal
te; 2) ' ~ “ ---- ------------ ----------
brėžtų 
3) a. 
Fondo

Nuoširdžiai kviečiame ir 
prašome visų Marianapolio 
Kolegijos rėmėjų, prietelių 
ir pritarėjų skaitlingiausiai 
dalyvauti šiame ___ _
tame savo Seime.

Kun. Jonas Vaitekūnas
Rėmėjų Centro Pirmininkas

šaukiamas 
25 d.. Kris- 
šventėje.
Vienuolikta-

tamieji paveikslai,
vadovybei.

savaitės pradžioje Brazilijos laivynas vykdo 
vėl smarkiai bombar- didelę statybą, kuriai pa-

Spalių 12 d. salos deda Amerika. Brazilijos

LIETUVES ARTISTES PASISEKIMAS
Marianapolio Kolegijos Rė

mėjų Seimas 
1942 m., spalių 
tau Karaliaus 

Šis iš eilės
sis Seimas įvyks Mariana
polio Kolegijos patalpose 
šitokia tvarka:

1. — 10 vai. ryto —iš
kilmingosios šv. Mišios Ko
legijos koplyčioje. Seimo 
dalyviams pritaikintą pa- 

kun. Juo- 
M.I.C.

pamaldii— 
ir svečių

zas Kuprevičius,
2. 12 vai. po 

bendri atstovų

3. 2 vai. po pietų —Sei
mo posėdžiai.

4. Seimo posėdžiams už
sibaigus — bus rodomi kru-

pereito 
darbų 

a. kun. 
reikalai.

Seimo už- tos gynėjai yra nušovę per 
išpildymas; 1.000 priešo lėktuvų.

J. Navicko ----------------------
Stalingrado Fronte 

Ramiau

.DIDŽIOSIOS VOKIETIJOS” SĄJUNGA
Londonas. — Gauta žinių, pareigūno pareiškimu ir į- 

kad Hitleris ruošiasi netru- vairiai grąsina. 
kus paskelbti „Didžiosios 
Vokietijos Sąjungą”, kurion 
įeitų ir Danija, Norvegija ir 
Olandija.

Tokia galimybė labai jau
dina danus. Danijos ministe-

. ris pirmininkas Buhl tautos 
atstovų rūmuose pareiškė: 
..Mūsų uždavinys yra apsau
goti mūsų laisvę”. Naciai la
bai pasipiktino tokiu danų

— -P----  - me garbingi lietuviškos veik
lių vieningumui ke- los pionieriai Tėvai Marijo
noje eilėje turi rodyti nai apšaukiami prolenkiš- 
įMūsų laikraščiai tu- kais, puolami lietuviai kuni- 
ti šiurkštumų, šmei- gat katalikų visuomenė! 
okiu būdu negalima Straipsnio autorius laikomas 
i apie praeitos savai- stambiu Clevelando tautinin- 
rvos” ir „Amerikos kų šulu.

►” laidas, turėjusias Ne, ponuliai, ne tuo keliu 
ktą straipsnį, kuria- siekiate tautinės vienybės!

Norvegijoje auga didėjan
tis neramumas. Vokiečiai 
spalių 6 d. Trondheime su
šaudė dešimt norvegų, įtar
tų „sabotaže”. Pagal jūros 
pakraštį, 400 mylių juostos 
ilgume, vokiečiai paskelbė 
esant nepaprastą padėtį.

JAPONAI NUŽUDĖ 
MISIJONIERIUS

Londonas. — Čia praneš
ta, kad Gvadalkanalo saloje 
japonų kariai mirtinai suba
dė keturis misijonierius — 
du kunigus ir dvi vienuoles. 
Vienas kunigas ir vienuolės 
buvo iš Amerikos, o antrasis 
kunigas iš Olandijos.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

Maskva. — Rusų kariuo- 
vienuolik- menė paskutiniu metu pa

rodė iniciatyvos Stalingrado 
fronte ir užėmė visą eilę vie
tų, kurios buvo patekusios į 
vokiečių rankas.

Paskutiniai pranešimai 
skelbia, kad vokiečiai Sta
lingrado fronte turėjo perei
ti grynai į gynimosi pozici
jas.

(Vokiečiai sako, kad pablo 
gėjęs oras labai apsunkinęs 
kovas. Turimi daviniai rodo, 
kad vokiečiai tačiau ruošiasi 
naujiems Ynechanizuotų da
linių puolimams).

TAYLOR SUGRĮŽO

Meksika Dėkinga 
Kat. Bažnyčiai

Teziutlan. — Meksikos 
prezidentas Manuel Avila 
Camacho pareiškė padėką 
Katalikų Bažnyčiai už tau
tinės vienybės pastangas. 
Spauda šį pareiškimą svei
kina kaip naujos Meksikos 
ir Bažnyčios draugiškumo 
gadynės pradžią.

Prezidentas Camacho pa
sikalbėjime su spaudos at
stovais pasakė: „Aukštoji 
dvasiški j a yra sąžininga ir 
garbinga ir yra aišku, kad 
ji neturi noro išeiti iš sa
vo pareigų ribų. Toks elge
sys daug pagelbsti krašto 
vienybei ir stiprina mora
lę.”

Vilniaus Vienuoles

Myron C. Taylor, prezi
dento asmens atstovas prie 
Popiežiaus, spalių - 12 d. su
grįžo kliperiu iš Vatikano, bams į Vokietiją. 
Grįždamas iš Romos, Taylor niaus krašto 
buvo sustojęs Madride, Lisa
bonoje ir Londone.

Taylor pareiškė, kad Jo 
Šventenybė popiežius Pijus 
XII yra geros sveikatos ir 
labai ryžtingas. Jis turėjo 
su popiežiumi kelis ilgus pa
sikalbėjimus, bet atsisakė ką 
nors pasisakyti, kas kalbėta.

Naciai, kaip praneša len
kų spaudos agentūra, išdrį
so pradėti gabenti net vie
nuoles priverstiniems dar-* 

Iš Vil-
išvežamos į 

Vokietiją lenkės seserys na- 
zarietės ir Nekalto Prasi
dėjimo seserys.

Žiniomis iš Londono, na
cių koncentracijos stovyklo
se dabar yra uždaryta apie 
3,000 lenkų kunigų. Nema
žas skaičius katalikų kuni
gų yra nacių ir nužudytų.

Worcester, Mass. — Ant
roji spalių mėnesio savaitė 
šio miesto ir apylinkės mu
zikos mėgėjams šiemet bu
vo didelis įvykis. Kaip tris
dešimt aštuoni metai iš ei
lės, taip ir šiais metais 
Worcester spalių 8, 9 ir 10 
dd. surengė savo muzikos 
šventę.

Spalių 9 d., penktadienį, 
programoje pasirodė lietu
vė dainininkė Apolionija 
Stoškiūtė drauge su gar
siuoju tenoru James Mel
ton. Trijų šimtų žmonių 
chorui ir orkestrui diriga
vo Albert Stoessel.

Patsai festivalis buvo la
bai rimtai parengtas ir iš 
tikrųjų puošnus publikos 
atžvilgiu. Moterys ir mer
ginos atėjo viena už kitą 
gražiau ir brangiau apsitai
siusios. Didžiulė Audito
rium salė mirgėte mirgėjo 
nuo spalvų ir puošmenų. Ta 
proga pažymėtina, kad sa
lė, kurioje gali tilpti penki 
ar šeši tūkstančiai žmonių, 
buvo pilnutėlė.

Worcesterio festivalyje 
Ap. Stoškiūtė dainavo Mo- 
zarto, Weberio, Wagnerio, 
Haydno ir kitų kompozito
rių '. kūrinius. Malonus, iš 
širdies plaukiantis ir labai 
laisvas balsas visiems pa
darė gilaus įspūdžio. Ypač 
gražiai jos balsas nuskam
bėjo R. Vaughan Williams 
„Benedicite”, atliktame su 
choru. Dainininkė daug sy
kių buvo karštai iškviečia
ma į sceną ir turėjo pakar
totinai dainuoti.

Worcesterio festivalyje A. 
Stoškiūtė bene pirmą kartą 
po to, ka i grįžo į Ameriką, 
pasirodė tokiame dideliame 
spektaklyje. Netrukus ji

pradeda eilę koncertų po 
Jungtines Valstybes. Savo 
maršrute ji dabar jau turi 
35 koncertus.

Italams
Washington. — Gen. pro

kuroras Francis Biddle spa
lių 12 d. pradžiugino 600,- 
000 italų, gyvenančių Ame
rikoje. Iki šiol jie buvo lai
komi svetimšaliais — prie
šais. Biddle pažymėjo, kad 
tik 228 italai internuoti 
nuo gruodžio 7 d.

Biddle pažymėjo, kad rū
pinamasi išleisti naują įsta
tymą, kurs palengvintų ita
lams įsigyti Amerikos pi
lietybę. Apie 200,000 italų, 
senyvo amžiaus, negalėjo 
tapti piliečiais, nes nepajė
gė išlaikyti raštingumo eg
zaminų.

APYLINKĖS TRETININ
KŲ KONFERENCIJA

Spalių 25 d., Kristaus Ka
raliaus šventėje, Apreiški
mo parapijoje įvyksta šv. 
Pranciškaus mylėtojų ir 
tretininkų konferencija. Da
lyvaus vietos ir apylinkės 
tretininkai.

4 vai. po pietų bažny
čioje bus atitinkamos pa
maldos. Pamokslą sakys 
kun. J. Liauba, O.F.M. 5 
vai. par. salėje bus iškil
mingas susirinkimas, 
riame kun. J. Vaškys, 
M., skaitys paskaitą 
šv. Pranciškų ir mūsų
kus. Po to bus koncertas, 
trumpas referatas ir vaka
riene.

ku- 
O.F. 
apie 
lai-
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

TAUTINE VIENYBĖ PRIEŠ 55 METUS
Šių metų rugpiūčio mėnesį sukako lygiai 55 me

tai, kai Mažoje Lietuvoje pasirodė lietuviškas laikraš
tis „Šviesa” (Szviesa). Pradžioje jį redagavo kun. A. 
Vytartas, vėliau Jonas Kriaučiūnas; stambus jo rėmė
jas buvo kun. Kušeliauskas. Spausdintas Tilžėje; 1887 
ir 1888 metais išėjo „Šviesos” po keturis numerius, 
1889 m. — nė vieno, 1890 m. — aštuoni numeriai. Dau
giau „Šviesa” nebėjo, nes pritrūko jai bendradarbių, 
kurių vieni nuėjo į „Apžvalgą”, kiti į „Varpą”.

„Šviesos” tikslas buvo jungti visus lietuvius šviesuo
lius—pasauliečius ir kunigus — bendran tautos darban, 
skleisti lietuvių tautoje mokslinę šviesą, tautinį susipra
timą. Bendradarbių tarpe buvo poetas prel. Maironis, 
adv. P. Leonas, J. Kriaučiūnas, VI. Mačys, vysk. Ba
ranauskas, A. Kriščiukaitis, D. Jankūnas, kun. Kuše
liauskas ir kiti.

Jau pačiame pirmame „Šviesos” numeryje Maironis 
pareiškė, kad „didžiausias daiktas visuose dalykuose yra 
sutartis ir vienybė”; jis barė bajorus, atkritusius nuo 
lietuvių visuomenės, kvietė lietuvių šviesuomenę būti 
drauge su liaudimi. Petras Leonas rūpinosi žūstančiais 
tautai lietuviais, kurie surusėjo, bėgo iš Lietuvos Rusi
jos gelmėn. VI. Mačys ragino lietuvius imtis amatų ir 
prekybos. Kun. Kušeliauskas siūlė steigti lietuviškų 
knygų leidimo bendrovę ir tam tikslui buvo paaukojęs 
3,000 rublių.

„Šviesa” daug pagelbėjo lietuvių šviesuomenės tar
pusavio santykiams sušvelninti, pritraukti įvairių pa- 
žvalgų lietuvius bendran tautos vienybės darban. Tie
sa, „Šviesa” neilgai ėjo, bet jos pasirodymas labai kri- 
tingu lietuvių tautai laikotarpiu turėjo svarbios reikš
mės ateičiai.

Minėdami „Šviesos” 55 metų sukaktį, turime nu
lenkti galvą prelatui, tautos dainiui Maironiui, kurs prieš 
tiek daug metų tvirtai pareiškė, kad „didžiausias daik
tas visuose dalykuose yra sutartis ir vienybė.” Tai sa- 

/—kydamas jis dėmesyje turėjo lietuvių tautinio atbudimo 
ir kovos už lietuvių teises reikalą. Šie žodžiai labai ir 
labai taikintini ir šiandien visems lietuviams, kuriems 
rūpi lietuvių tautos išlikimas, kurie sielojasi Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimu. Šiandie, kai Lietuvos žmo
nės kenčia jau dvejų metų keturių mėnesių senumo ver
guvę, „Šviesos” skelbti šūkiai tebėra nuoširdžiausiai 
sektini.

Mums atrodo, kad New Yorko lietuvių patriotinės 
draugijos labai reikšmingai paminėjo „Šviesos” sukak
tį, kad ir neprisimindamos jos. New Yorko lietuviai su
darė bendrą organizaciją — New Yorko Lietuvių Ta
rybą, kurioje sutelpa ir nuoširdžiai tautiniam darbui 
pasiryžę dirbti įvairių pažiūrų lietuviai - katalikai, san- 
dariečiai, socialistai, tautininkai ir ideologiniais judėji
mais neinteresuoti asmens. Juos visus jungia bendras 
troškimas — Amerikos pergalė, laisvas pasaulis, laisva 
ir nepriklausoma Lietuva. Tai toks idealas, dėl kurio 
verta dirbti ir pasiaukoti. Darbo pagrindu pasirinkta 
kaip tik susitarimas ir vieningumas, ko pageidavo Mai
ronis jau prieš 55 metus.

LONDONO LENKŲ ŠUNKELIAI
Praeito mėnesio gale lenkų valstybinė žinių agen

tūra „PAT”, veikianti Londone, išleido platų praneši
mą apie tariamus lietuvių veiksmus Lietuvoje prieš len
kus. Lenkų oficiali įstaiga kaltina lietuvius bendradar
biaujant su naciais ir net savarankiškai persekiojant 
lenkus. Lenkai taip pat pasišovė skelbti, kad Lietuvos 
žydų persekiojime taip pat dalyvauja ir lietuviai.

Visiems, taigi ir lenkams, puikiai žinoma, kad Lie
tuva šiandie yra nacių verguvėje, kad jokio savaran
kiško valdymosi lietuviai Lietuvoje neturi. Žinodami šį 
faktą, lenkai tačiau tvirtina, kad lietuviai savarankiš
kai persekioja lenkus. Tokiu elgesiu lenkai papildo aiš
kiausią melagystę ir šlykštų šmeižtą, prieš kurį nega
lima neprotestuoti.

Tiesiog tenka stebėtis lenkų agentūros Londone 
žlibumu. Kas jau kas, bet tik ne lenkams tektų dangs
tytis žydų gynėjų aureole. Lietuva nėra turėjusi jokio 
žydų pogromo savo žemėje. Žydai Lietuvoje naudojosi 
lygiomis piliečių teisėmis. Nepriklausomybės kūrimosi 
pradžioje net turėtas žydų reikalams ministeris. Žydų 
kilmės Lietuvos piliečiai yra turėję aukštas ir atsa
kingas valstybines tarnybas. Ir pačių žydų spaudoje 
neseniai buvo pažymėtas faktas, kad Kauno arkivysku
pas - metropolitas Juozas Skvireckas kreipėsi pas na
cių komisarus, užstodamas kankinamus žydus. Prof. V. 
Jurgutis nacių komisarams yra pareiškęs protestą prieš 
žydų nuosavybės pasisavinimą.

Lenkų atžvilgiu lietuvių tautos veiksmai irgi visiš
kai švarūs. Nežiūrint, kad lenkai klastingai išplėšė Lie
tuvai Vilnių ir jo apylinkę, nežiūrint, kad lenkai 1938 
m. kovo mėnesį žvangino kardu Lietuvai ir privertė pri
imti gėdingą ultimatumą, nepaisant, kad Vilniaus kraš
te jie uždarė daugiau nei 100 lietuviškų mokyklų, — 
lietuviai vis dėlto 1939 metų rudenį priglaudė lenkų 
karius ir pabėgėlius be jokios neapykantos. Lietuviai 
nesmogė lenkams peilio į nugarą 1939 m. rugsėjo mė-

Prieš kiek laiko Louisia- j 
na valstybėje, kur tūks
tančiai Dėdės Šamo pulkų 
buvo manevruose, vienam 
Raudonojo Kryžiaus direk
toriui buvo pranešta, kad 
vieno kario motina buvo 
rimtai susirgusi. Praneši
mas reikalavo, kad jis 
grįžtų namo ko greičiausiai.

Armijoj iš daug milijo
nų šitoki prašymai yra daž
ni. Kai kurie yra tikri, bet 
kiti perdeda tikrą padėtį.

Vadai yra žmoniški. Jie 
nori suteikti leidimą karei
viui grįžti namo, jeigu rei
kalinga. Bet žinios turi būti 
teisingos. Minėtas motinos 
prašymas buvo įteiktas per 
kario mieste buvusį Raudo
nojo Kryžiaus skyrių, Di
rektorius galėjo patikrinti 
teisingumą, ir leidimas bu
vo greitai suteiktas.

Kada pasiuntinys buvo 
atsiųstas painformuoti šį 
karį, direktorius pasirūpino 
jo parvykimu. Ir to kario 
kelionė buvo pagreitinta be 
jokių trukdymų, jis grįžo į 
namus, ne pamatyti mirš
tančią motiną, bet jos gy
vybę išgelbėti — jis davė 
jai savo kraujo.

Tai įrodo tik vieną Rau
donojo Kryžiaus patarnavi
mą mūsų vyrams uniformo
se. Taipgi įrodo, kaip Rau
donasis Kryžius palaiko san
tykius per savo atstovus su 
mūsų pulkais ir jų skyriais 
visoje šalyje. Nei viena or
ganizacija negali atlikti šios 
sistemos komunikacijos. 
Raud. Kryžiaus skyriai vei
kia visur, ir jų atstovai tar
nauja su mūsų pulkais na
mie ir užsienyje. Visada 
veikia ir, reikalui kilus, su
sisiekimas tarp šeimų ir 
mylimųjų uniformose gali 
būti įvykdytas labai grei
tai.

Per Raud. Kryžių prane
šimai greitai perduodami. 
Juos perduoda greičiau, ne
gu visus Raud. Kryžiaus ki
tus reikalus. Atstovai tuoj 
juos perduoda adresatui. 
Per šią sistemą svarbūs 
šeimų sprendimai padaromi. 
Ligos atsitikime, rūpestis 
palengvinamas dažnais pra
nešimais. Reikalui kilus, tė
vai gali būti pakviesti prie 
sergančių sūnų. Juos sutiks 
simpatingi Raud. Kryžiaus 
atstovai, suras kur apsisto
ti ir jiems bus suteikta 
simpatiškas patarnavimas, 
taip reikalingas tokiuose 
momentuose.

Viena iš pirmų problemų, 
kurią reikėjo išspręsti, ka
da mūsų kariai buvo veža
mi užsienin, buvo suteikimas 
jiems sveiko pasilinksmi
nimo. Armijai ir Laivynui 
pagelbėti, Raud. Kryžius į- 
rengė klubus ir pasilinks
minimo centrus svarbiuose 
punktuose — Londone, E- 
dinburge, Belfaste, Melbour
ne, Brisbane ir keliose ki
tose vietose.

Čia mūsų vyrai randa sa
vo tėvynės atgarsių. Ten y- 
ra jų klubai, Amerikos val
giai ir gėrimai, geros lovos,

maudynės, sporto kamba
riai, knygynai, rašymui 
kambarėliai įrengti. Šokiai 
dažnai ir gi ruošiami.

Šie klubai yra centrai a- 
merikiečiams atostogų me
tu. Šių vietų direktoriai y- 
ra tam darbui išmokyti. 
Pasivažinėjimo būreliai ir ki
tos pramogos suorganizuo
tos. Sąrašas šeimų, kurios 
kviečia mūsų karius į sa
vo namus, užlaikomas. Nau
jausi Amerikos žurnalai ir 
laikraščiai jiems parūpina- 
nama. Visokį žaidimai pa
rūpinti ; šie klubai yra po
puliarios vietos.

Iš Londono neseniai ka
pelionas James Blackney, 
vyriausias Amerikos armi
jos ten kapelionas, sakė per 
radiją:

„Mūsų geriausias draugas 
čia yra Raud. Kryžius. Mū
sų Raud. Kryžius atlieka 
pavyzdingą darbą ir kiek
vieną savaitę jis vis randa 
naujų pramogų. Jis įsteigė 
puikių klubų mūsų vyrams, 
kurie gauna leidimus ato
stogų. Aš buvau atidaryme 
Washington© klubo, kurs y- 
ra puiki vieta ir mūsų vy
rai pripildo jį kiekvieną va
karą.”

Raud. Kryžiaus patarna
vimas yra visokių formų. 
Praeitą vasarą direktorius 
iš Port Darwin, Australi
joj, įvykdė pirmą transkon
tinentinę kelionę, jis Armi
jos lėktuvu keliavo 1,500 
mylių į artimiausią pirki
mo centrą. Iškeliaudamas su 
savim turėjo $2,000 karių 
pinigų ir užsirašęs nupirk
ti įvariausius reikmenis. 
Port Moresby ir New Ca
ledonia direktoriai irgi tu
rėjo nupirkti panašių daik
tų kariams.

Armijos ir Laivyno ligo
ninėse Raud. Kryžiaus me- 
dikaliniai - socialiai centrai 
ir kiti asmenys kooperuoja 
su medikaliniais pareigū
nais. Jie padeda ligoniams 
išspręsti asmens problemas, 
kurios suka jų galvas. Sim
patija, interesu ir linksmu
mu jie ramina ligonius. Jei- 
g u reikia gauti medikalnę 
žmogaus istoriją prieš jo 
priėmimą į ligoninę, atsto
vai greitai gauna ją iš na
minio skyriaus. Raud. Kry
žiaus Gray Ladies, savano
rės, skaito vyrams, rašo jų 
laiškus ir daro viską jiems 
nuraminti.

Armijos ligoninėse visoje 
šalyje Karo Departamentas 
pastatė pasilinksminimo na
mus sveikstantiems. Pagal 
Armijos medikalinių auto
ritetų prašymą Raud. Kry
žius įrengė tuos namus, 
darbininkų pristatė ir pa
rūpino įvairių programų, 
žaidimų ir pasilinksmini
mų.

Amerikos kariai šiandien 
yra tarpe drąsiausių pasau
lyje. Moralė aukšta, ir 
Raud. Kryžius stengiasi pa- 
palaikyti šią moralę. Raud. 
Kryžius dirba daugiau ne
gu bet kada.

ARK.
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nesį, kaip pasielgė lenkai čekų atžvilgiu 1938 m. rude
nį.

Niekas neginčija, kad lenkų tauta šiandie pergyvena 
didžiausią tragediją savo istorijoje. Bet ar ši tragedi
ja leidžia Londone susispietusiems trumparegiams ir la
bai silpnos atminties lenkams švaistytis biauriais šmeiž
tais lietuvių adresu? Juk ir šiandie Vilniuje ir kitose 
Lietuvos vietose lietuviai yra geriausi lenkų nelaimės 
užjautėjai. Nacių sutvarkymu, Vilniuje į gimnazijas ne
gali būti priimami lenkai mokiniai, tačiau jie patenka 
į mokyklos suolą. Kodėl? Todėl, kad lietuviai juos už
stoja, juos palaiko. Tai puikiai žino ponai Londone su
sigrupavę lenkai oportunistai, tačiau jie pasirenka me
lo, neapykantos ir šmeižtų šunkelius.

Čia pažymėtina, kad ne visi lenkų laikraščiai įdėjo 
tuos „PAT’O” melus. Pavyzdžiui, New Yorke einąs len
kiškas „Nowy Swiat” dienraštis išlaikė rimtį ir nekrei
pė dėmesio į Londone pagamintas melagystes. Jei len
kai, tie trumparegiai iš „PAT’O” pastogės lenkai, tikisi 
laimėti Lenkijai nepriklausomybę nuolatiniu lietuvių 
šmeižimu ir noru matyti sutremptą lietuvių tautą, jie 
skaudžiai, labai skaudžiai apsirinka. Ar ne laikas pra
regėti, dabar, tuojau?
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New Delhi. — šiuo i 
Indijoje siaučia malu 
kuri nešasi į kapus ši 
tūkstančių gyvybių. Ka 
kas ketvirtas žmogus 
ga. Kovai prieš mali 
kliudo nepakankamas k 
kvinino.

Indijoje maliarijos 
dėmi j a paprastai būna 
septyneri metai. Pask 
jos epidemija buvo 
devyneris metus. Paprj 
nuo jos mirdavo apie 
nas milijonas žmonių, 
met, bijoma, mirimų 
daugiau.

Kvininas, tas tinkau 
sias vaistas nuo maliai 
buvo gabenamas iš J 
salos, kuri dabar ja 
rankose. Labai didelius 
sargos kiekius teko pa _ švč. Pa- 
kariuomenės reikalams“^ 
rimo kvinino tabletės

jpalių sekma- 
įeois)

panelės Marijos 
į Širdies šventę 

visų pirma 
. švenčiausios šir- 
į įlniimą ir šven- 
Zjrauge garbina- 
. amžinąją skais- 
, jį prakilni Ne
gate yra sykiu 
jjažinos mergys- 
;^imas. Tik 
įlijonų visų 
į mergaičių 
įos brangios 
privilegijos.

rjailjos karalius 
įnmanuelis gavo 
3vo valstybei y-

jai 
ki- 

yra 
do-

Konservavimas namuose
Amerikos šeimai konser

vavimas prasideda namuo
se. Ir pasirodo įvairiausių 
progų konservuoti apie na
mus.

Nudažykite namus, kad 
apsaugotumėt medį nuo pu
vimo, kad nereikėtų bran
gių aptaisymų, kurių vė
liau nebus galima turėti. 
Dažykite tiktai sausam ore, 
kada temperatūra ne per 
šalta.

Galvanizuoti sietai turė
tų būti apdažomi sykį per 
metus. Variniai to nerei
kalauja.

Aptaisykite savo stogus, 
kad nepasirodytų skylelių. 
Aptaisykite reguliariai vi
sur, kur vanduo ar šaltas 
oras gali įeiti. Peržiūrėkte 
vamzdžius, juos pataisykite 
ir pataisykite skylimus pla- 
sterio arba cemento sie
nose.

Įdėkite antrus langus ir 
duris. Peržiūrėkite langus 
ir duris, ir aplopykite kur 
reikalinga,

Darželio laistymo vamz
džius (hoses), padarytus iš 
gumos, visada pakabinkite, 
kad vanduo išbėgtų. Ir pri
žiūrėkite, kad nebūtų jo
kių užsilenkimų, pakabinki
te viduj, tada guma nepū-

Ašies tautos bus 
lėtos laisvų žmonių 
dirbant drauge. Ir tas api
ma žmones šalių, kurios 
buvo Hitlerio pagrobtos, 
nes jų sielos pasilieka lai
svos, nežiūrint nacių karei- 

ir Gestapo. Kasdien 
gauname žinių, kaip 

žmonės pasidaro įky- 
naciams ir ruošiasi 

dienai, kada įvyks naujas 
frontas Europoje ir kada 
jis ves prie galutinės per
galės.

Laisvi žmones kovoja 
kartu su alijantais, jie 
kartu gamina karo įran
kius, jie dalinasi maistu ir 
reikmenimis ir kartu spren
džia problemas. Tai taip y- 
ra tarp Jungtinių Tautų, ir 
taip dabar pas mus Ame
rikoje. Čia vadai i r darbi
ninkai planuoja kartu tūk- 
stančiose fabrikų, čia, A- 
merikoje, visi žmonės — 
miestų, ūkių ir kaimų — 
kartu įeina į talką, dirb
dami tuos darbus, kurie 
pagreitins mūsų bendrų 
priešų sumušimą.

Jau susipažinę su tomis 
pareigomis — su pareigą 
surinkti atliekamą 
metalą, su pareiga 
rėti daiktus, kad 
giau mums tesėtų, 
reiga mažiau važinėti ir ke
liauti, 
kyti 
kymų, 
viską, 
visko 
darbas, kurį mes darome, bams. 
yra darbas, kurį geriausiai švininius daiktus 
galime atlikti ir darbas, rėkite ir vandens 
kuris yra naudingiausias. džius insuliuokite, 

laikytume šilumą .
Viskas jungiasi su saki

niu — išleisk mažiau, var- 
jtok mažiau, eikvok mažiau 
ir daugiau taupyk.

Atsargiai Prižiūrėkite 
Vasarinius Drabužius

Dienos yra trumpesnės. 
Oras vėsesnis, vasara bai- 

jėgai sustiprinti. Jeigu gy-|gėsi. Dabar yra laikas pa

nuga- 
jiems

|vių 
mes 
šie 
rūs

gumą, 
prižiū- 
jie il
su pa-

su pareiga prisilai- 
paskirstymo patvar-
ir atsargiai naudoti 
karas išbaigė; virš 

reikia įsitikinti, kad1

Vartokite mažiau kūro 
namuose

Vystės šventę, 
m. sausio 22 

pabrango — keturis kj 
brangesnės, nei prieš vi 
ris metus. Neturtingieji 
pajėgia 1 
mokėti.

į Kongregacijos 
jio įsteigta ši

3. Neturtmgiej: bū-
taip aukštų k p^g Nekalty-

Indijoje dabar jau 11 j garbės, dides-
- y - „cicho jį šios žemės mo-

-agaičių garbę, 
dar ir neapsa- 

■iis. kurio didu-

akrų užsodinta „cicho 
medžiais, kurie už trejų 8 
tų duos kvinino — po 3 

’000 tonų kasmet. Kol 
vaistingi medžiai uže -j šventųjų Baž- 
daug žmonių išmirs, 
metu laukiama išj 
didelių užsakymų vaistC jj per Moti- 
kurie pavaduoja kvii suteikė
Tokiais vaistais yra m ‘^būtybę. Šiuo 
krinas Amerikoje ir pa prakilnus
vinas Anglijoje. Iš Ai 
kos laukiama 28 mili; 
tablečių, o iš Anglijos 
15 milijonų.

Dabartinę ] 
pidemiją indai sutinką 
tai, kaip neišvengiamž |jUV0, yj.a 
kimą.

mokslą, nuvi- 
■jngaus Dievo Sū-

3dsbūtybę. Šiuo

ir privilegijuotas 
anens apibūdini-

yra amžinoji mer-
maliarijos • ^kiu ir amžino-

1 • I J

Ą Sūnaus Motina.

Graikai Šelpia
Graikų pašalpos koni 

tas pranešė, kad ištisai 
na lė Švedijos laivų sėkmi

Nepradėkite jokių staty- Pasiekė Graikiją . ir nu 
bų. Pagerinimai mūsų nuo- 'Srūd^ badaujantiems 
savybes turės laukti, kol kams. v.
taika grįš. Statybos reik- rnėnesį ^nuvežtų^ kviečių: 
menys dabar naudojamos

s visus amžius ir 
sos žemės moti
em ir mergaitėms 
s, prakilnus irto- 
ikaistybės, nekal- 
iirdies grynumo

lą 
rij: 
pai 
gir 
hir 
ni 
ko 
gn 
čią 
ryl 
užas ir Bažnyčios

: Panelės grožiui .bu 
Taip iš rugpi ti pasirenka gra-tal 

Sodžius kalboje: ka: 
mė 
an;

iodžius kalboje:
Įėjo kiekvienas graikas g ^rykštė, žvilgan-

daug reikalingesniems dar- duonos po 150 gramų (-gaus, kaip rožių

Amerika turi rimtą prob- į 
lemą.

Bet kur gyvenate — bet 
ką vartojate — anglį, kok
są, gezą, elektrą, malkas 
arba aliejų — turite tau
pyti kurą Amerikos karo

venate rytų valstybėse 
ba vakarų, ir jeigu jūs 
šildote namą aliejum, 
nukentėsit šalčius ir nepa
togumus per žiemą, jeigu 
nepasirūpinsite aliejum da
bar.

Kuras yra karo ginklas. 
Jis stato ir palaiko tan
kus, lėktuvus ir laivus, ku
riuos mes siunčiam prieš 
priešą. Suka ratus mūsų 
karo industrijos. Šildo mū
sų namus, ofisus, mokyk
las, ligonines. Turime už
tektinai žalio kūro. Mūsų 
problema, kaip transpor
tuoti jį iš šulinių ir ka
syklų į karo fabrikus, lai
vus ir namus visoj Ame
rikoje.

Kuras, sunaudotas na
muose, apsunkina mūsų su
mažintas darbo ir trans- 
portacijos jėgas. Juo dau
giau vartojate, juo mažiau 
šių išteklių bus kovoti.

Amerikos šeimų sveika
tai ir patogumui išlaikyti 
ir tuo pačiu laiku padėti 
Amerikos kovos jėgoms, 
kiekvienas namų savinin
kas turėtų prisilaikyti šių 
taisyklių —

Peržiūrėkite ir sutaisykit 
šildymo įrengimus.

Aptaisykite langus ir du
ris.

peržiū- 
vamz- 

kad

kasdien.' nasarį, kaip lelija 
tai tėkmės, taip 
aižiausioji mer
ais žodžiais ji a- 
las yra toji.

ar- 
ap- 
jūs

pusės svaro) j 
vieną mėnesį. Toks ši 
mas palietė pusketvirto 
lijono graikų.

Susitarta, kad kas 
nuo į Graikiją bus nūs ūžte- žn 
čiama 18,000 tonų maist jį gp^ži, kaip vii 
įvairių vaistų. Tam tik 
yra pasamdyti aštuoni 
dų laivai. Maisto ir va 
išdalinimą atlieka Tarp 
tinio Raudonojo Kryž: 
nariai švedai ir šveica:

6 Bilijonai Dolėr 
Nauju Mokesčiu

kaip saulė, 
balandėlė, ma-

un 
De 
na 
vis

bii 
ibū

Antai

,' JL/ Z M
dėti savo vasarinius rūbus.
Šį sykį peržiūrėkite juos, 
nes jie turi jums tarnauti 
dar kitus metus.

Atsargus padėjimas dra- ( _ „ „ ,_____ x.____ v
bužių, kada jie nevartoja- mą įvesti naujus pajamų ežeru nerte nėrė 
mi, prailgins jų nešiojimo kesčius, kurie bus aukšč tai balta jos su 
laiką. si visoje šalies istorijJ?5 ties asla pakilda
Office of War Information. [Pagal naują siūlymą, p: J- Ir dar vis ji 

 mų mokesčių nemokės tik 5 pražiodama ir m

VairuotojįjĮ Dėme
siui

Washington. — Gumos 
direktorius Wm. M. Jef
fers išleido automobilių vai
ruotojams taisykles:

1. Vairuok tik 
būtinas reikalas.

2. Nevažuok 
greičiu, kaip 35 
valandą.

3. Užlaikyk padangas tin
kamoje tvarkoje.

4. Reguliariai apžiūrėki 
padangas.

5. Pasidalinki automobi
liu su . kitais.

kai yra

didesniu 
mylios į

Pilietybes Painokos
Gražiai išleista knygutė 

„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)Washington. — Senate
nansų komisija priėmė si ■■<), jį dailiai pritūpė

• j • • • _ ; vi! v . — -

si visoje šalies istorij ties asla pakilda

nevedę asmens, kurių mE aP*e didžią laimę 
nės naiamos nebus didesl .. besiausdama

______ ________ 1
^čiau kilnojo, kai

nės pajamos nebus dides oesiausuama 
kaip 500 dol. ir tie vedę, į!,- k“klrt ™ kal 
rių metinės pajamos nei
šoks 1.200 dol.

Nauji mokesčiai nor 
pavadinti Pergalės mol senovišką būdą
čiais, kurie valstybės iž * Kukutis vestuves 
duotų apie 3 bil. 600 milil ” Danioves 
dolerių metams. Nauji | 
kesčiai pasiektų 18,500, 
asmenų, kurie iki šiol bi 
laisvi nuo pastovių paja 
mokesčių. Iš viso, pagal n šyvį žagrėn 
ją siūlymą, valstybės iž jau buvo ge 
pajamų mokesčius atein > . Papusi ir p. 
čiais metais mokėtų apie

’ į kiemą, pasiziurej 
- - — įvėrus klėties duris,

George S. Sperti, kat iįį ūeį §įrjįs Junki

milijonai žmonių.

javo.

4 Kukutis vestuves 
paplovęs sušėrė, 

Rgnus išmušė, o k 
p gyvenimas jo nai 
pių šakas raudona:

jau buvo ge

5 į kiemą, pasižiūrėj

kų instituto Cincinnati n 
ste narys, išrado na S jisačsa u vienas, 
vaistą — Ciodyne, ku Bet jo pati į 
greitai gydo įvairias ži '" pasižiūrėjo, 
das, apdeginimus ir kl 1 
kius skaudulius, šis vaią 
bus labai naudingas k] 
fronte.

J iš pirmos dienos

, pasii 
lįstų galų stpyčio 
įonos dviejų vaik 

į kluoną, vėl 
Pasirodė už vartų, t
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IONTAS
/avimas namuose
)s šeimai konser- 
prasideda namuo- 
.sirodo įvairiausių 
įservuoti apie na-

kite namus, kad 
mėt medį nuo pu- 
1 nereikėtų bran- 
symų, kurių vė- 
s galima turėti, 
tiktai sausam ore, 
iperatūra ne per

zuoti sietai turė- 
pdažomi sykį per 
ariniai to nerei-

—ao ---------
’ ‘ inn ^ Švč. Panelės Marijos 

' iausios širdies šventę 
arbiname visų pirma 

demija jOs švenčiausios šir- 
septynerį 1 usmų kilnumą ir šven- 
jos epidę> bet drauge garbina- 

jos amžinąją skais- 
Taigi, ši prakilni Ne
ės šventė yra sykiu 
ios amžinos mergys- 
aukštinimas. Tik jai 
. iš milijonų visų ki- 
terų ir mergaičių yra 
tos brangios do- 
j ir privilegijos.
Portugailjos karalius 

fDas Emmanuelis gavo 
sto savo valstybei y- 
;ą malonę — švč. Pa- 

Motinystės šventę, 
i 1757 m. sausio 22 

O pačiu Kongregacijos 
;u buvo įsteigta ši 

■ minimoji šventė, bū- 
išvč. Panelės Nekalty- 

Indijoje ventė.
ikrų j gios garbės, dides- 
medžialų g visų šios žemės mo- 

ir mergaičių garbę,

devyneris; 
nuo jos į 
nas mi]^ 
met, bij^ 
daugiai

Kviniiį 
sias vaitį 
buvo gaįp 
salos, 
rankose. į

kariuos 
rimo hį; 
pabrango v 
brangeaš 
ris metr 
pajėgia (j 
mokėti

buvo Kūrėjo pla- 
Pats Dievo Sūnus 
skaisčios Panelės.
nekaltybės grožį 

pagerbti ir

kite savo stogus, 
sirodytų skylelių. 
:e reguliariai vi- 
vanduo ar šaltas 
įeiti. Peržiūrėkte 

, juos pataisykite 
kite skylimus pla- 
>a cemento sie

tij duos b ir mergaičių u 
000 tonųį ingia dar ir neapsa- 
vaistingi > j grožis, 
daugi®: 
metu htt
didelių į iš dangaus Dievo Sū- 
kurie pn 
Tokiais lį
krinas žmogaus b ūtybę. šiuo 
vilias & 
kos laukį
tablečii s

kurio didu- 
pagal šventųjų Baž- 

i Tėvų mokslą, nuvi-

asmenį ir per Moti- 
Iklarijos įsčių suteikė

užsibaigia prakilnus 
is ir privilegijuotas 
os asmens apibūdini-

antrus langus ir 
ržiūrėkite langus 
ir aplopykite kur

Dabaru- 
pidemijį e

laistymo vamz- 
es), padarytus iš 
sada pakabinkite, 
io išbėgtų. Irpri- 
kad nebūtų jo- 
nkimų, pakabinki-

rija yra amžinoji mer-
bet sykiu ir amžino- 

evo Sūnaus Motina.
šv. Marija buvo, yra 

s per visus amžius ir 
s šios žemės moti- 
| sykiu ir mergaitėms

no tobuloji, mano nekalto
ji.” (Gies. 6,15).

Toksai 
nas, kad 
gimtų iš 
Vadinasi,
turėjo labiau 
iškelti dieviškoji Josios Mo
tinystė. Katalikų Bažnyčia, 
norėdama išreikšti savo nu
sistebėjimą Viešpaties Die
vo įsikūnijimo paslaptimi, 
kunigų maldose džiaugiasi: 
„Šventoji ir nesuteptoji mer
gyste, nežinau, kaip tave 
bešlovinti, nes Tą, kurio 
dangus negalėjo apimti, tu 
nešiojai savyje!” Švč. Pa
nelės Marijos šventų mišių 
prefacijoje mes skaitome, 
<kad Ji suteikė ir atnešė 
nuodėmingajam' pasauliui 
gyvybę, bet, atnešdama pa
sauliui gyvybę — dievišką 
ir žmogišką — Ji, Motina, 
neprarado savo širdies gry
numo, sielos skaistumo. Iš 
to mums darosi aišku, ir 
galime tvirtinti, kad šioje 
iškilmingoje Bažnyčios mal
doje atsispindi visas kata
likybės mokslas apie Ma
riją, visa nužeminta žmo
nijos pagarba ir meilė Jai.

Sielai, kuri tikrai nori ir 
kuriai rūpi gyvenime skais
čiai gyvent, Nekaltos Šir
dies Marija — Motina, turi 
didelės reikšmės. Ir tai la
bai gerai suprato mūsų tau
tietis šventasis Kazimieras. 
Nenuostabu, kad jis buvo 
pamylėjęs švenčiausią Pa
nelę Mariją visa širdimi. Ir 
tos meilės dėka šv. Kazi
mieras visą gyvenimą 
gyveno skaistybėje — 
gyvenimą išlaikė savo 
lą skaisčią. Norėdamas
rijai atsidėkoti už tai, jis 
parašė ilgą, gražų ir bran- 

■ gintiną mums lietuviams 
himną Marijos garbei: „Om- 

i ni die.” Jam gyvenime nie-

iš- 
visą 
sie- 
Ma-
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. entas, prakilnus ir to- ko kilnesnio, brangesnio ir 
Graikų i jų skaistybės, nekal- gražesnio nebuvo už skais- 

tada guma nepū- P® 
le Švedija, 

'pasiekė fc 
grūdų tu 
kams. lt 
mėnesį e 
Įėjo kiete 
duonos p! 
pusės su.' 
vieną nė 
mas palši 
lijono gni 

Susitarti 
nuo į Gč 
čiama UI 
įvairių nk 
yra paša:"

kite jokių staty- 
•inimai mūsų nuo- 
urės laukti,, kol 
;. Statybos reik- 
įbar naudojamos 
alingesniems dar-

s daiktus
vandens

suliuokite, 
šilumą.

jungiasi su saki- 
eisk mažiau, var
lį, eikvok mažiau 
i taupyk.

ai Prižiūrėkite 
nius Drabužius
yra trumpesnės, 

snis, vasara bai- 
ir yra laikas pa
vasarinius rūbus, 
jeržiūrėkite juos, 
iri jums tarnauti

metus.
s padėjimas dra- nansykot 
ia jie nevartoja-mą įvesti^ 
ins jų nešiojimo kesčius,

perziu- 
vamz- 

kad

Dailininkas Jonas Subačius prie jo nutapyto paveikslo šv. Pranciškaus seselių 
akademijoje, Pittsburgh, Pa. Paveikslas vaizduoja Šv. Elzbietą atlankant Švč. Mariją. 
Dailininkas Subačius praeitą vasarą išpuošė akademiją keliais didžiuliais paveikslais.

LIETUVA GALI BŪTI PAVYZDŽIU

Vienas iš rimčiausių Ame
rikos mokslo žurnalų „The 
Annals of The American 
Academy of Political and 
Social Siences” įdėjo rug
sėjo mėnesio numeryje Si
mučio knygos „The Econo
mic Reconstruction of Lith- 
uonia after 1918” recenziją, 
kurią parašė Fletcher School 
of Law and Diplomacy pro
fesorius Josef Hanč. Ka
dangi recenzija įdomi ir lie
tuvių visuomenei, tai ją iš
vertę į lietuvių kalbą ir pa
duodame:

„Ši patogi knyga yra nu- 
ginčijimas visų tų Versalio 
Europos kritikų, kurie per-

3

, remti 
savo tautos dvasiškius, to
dėl ir suruošė gražią pra
mogą, kuri O. Radzevičie
nės, A. Gredetskienės, R. 
Mičiūnienės, O. Valinčienės 
ir M. Pavasarienės vado
vybėje suteikė daug links
mumo bei jaukumo atsilan
kiusiems ir taip pat atne
šė gražaus pelno. Auka bus 
įteikta Marijonams Maria- 
napolio kolegijos rėmėjų 
seimo proga.

New Britain, Conn. |liai atjaučia svarbą 
savo tautos dvasišk

apie ketvirtą

kad jie yra 
j v a i riomis

kurie

Jaunesnių Sodaliečių mė
nesinis susirinkimas įvyko 
spalių 13 d. Jame pabrėžta 
svarba ir dvasinė bei mo
ralinė nauda „Queen’s 
Work”, to visos Amerikos 
sodaliečių gražaus žurnalo, 
ir privilegijos, kurias Mari
jos Sodalė laimi, — būda
ma šios garbingos organi
zacijos nare. Visos priža
dėjo dirbti uoliai 
garbei ir daugiau 
apie Lietuvą, kuri 
rijos šalis.

Kodėl tie vaikučiai bė
ginėja po Seselių bei baž
nyčios kiemą kas pirmadie
nį, antradienį, penktadienį 
ir šeštadienį 
vai. p.p.?

Ar nežinai, 
susiorganizavę
grupėmis, kurių tikslas y- 
ra pramokti lietuvių kal
bos, dainų, meno, žaidimų, 
istorijos bei kultūros?

Ah, tai taip! Jau man 
ne kartą atėjo galvon svar
bumas tokių būrių,
domėtųsi tais dalykais, ku
rie brangūs ir artimi mū
sų tautiečiams. Šią vasarą 
vienas garsus profesorius 
Duquesne universitete, Pitt- 
sburghe, visu nuoširdumu ir 
rimtumu pasakė štai ką: 
„What will America have 
after each individual nation 
loses its beautiful songs, 
languages, art, and cul
ture? Is it not these things 
that have made and kept 
America what she is along 
the lines of music, cultu
ral beauty and art? I am 
100% for nationalistic 
croups and their individua
listus.” Todėl valio visiems, 
kurie atjaučia tai, ką šis 
kitatautis norėjo pabrėžti 
ir kuriems ta mintis nepa
silieka vien mintimi, tuš
čia kalba, bet tampa realy
be ir sunkiu darbu lietuvy
bės išlaikyme.

Marijos 
sužinoti 
yra Ma-

Jaunesnių Moterų grupė 
(St. Andrews Guild) nu
tarė aprūpinti karo kape
lionus bažnytiniais rūbais, 
altorių įrengimais ir suteik
ti kariams dvasinės pagel- 
bos priemonių, kaip malda
knygių, rožančių, medalikų, 
tikybinių knygų.

dėtai vaizdavo ekonominius 
sunkumus, su kuriais turė
tų susidurti mažosios cent- 
ralinės ir rytinės Europos 
tautos, po to, kai jos gaus 
pilną politinę laisvę ir ne
priklausomybę. Lietuva ši
tuo atveju yra ypatingai į- 
domi, nes tai kraštas, be 
didelių gamtos išteklių, ne
turintis nei anglies, nei ge
ležies, nei aukso, ir kuris 
turėjo išvystyti agrikultūri- 
nį lygį kiek pajėgdamas, 
kad sustiprintų savo politi
nę nepriklausomybę. Auto
rius rašo su simpatija Lietu
vai, kaip to galima laukti 
iš Lietuvos patrijoto, bet 
vis tik su pakankamu kiekiu 
objektyvumo, kuris parem
tas rinkiniu statistikos da
vinių, kalbančių už save.

„Lietuva, iraip ir kitos 
mažosios rytų Europos val
stybės, padarė stebėtiną pa
žangą per, palyginti, trum
pą nepriklausomybės laiką,

ną. Tuo paveikslu šiandien kuris tęsėsi tik dvidešimts 
gėrisi visi. Ir iš tikrųjų 
retai kur mes rasime taip 
stipriai išreikštą sielos gro
žį, kaip Rafaelio Madono
je. Kai akys žvelgia į tą 
Marijos sielos išreikštą 
grožį, ar tavo ausyse ne
suskamba Bažnyčios žo
džiai, taikomi Švč. Panelei 
Marijai: „Totą pulchra es 
— Tu esi visa graži”?

Vilius Aksiurdna

ir atsistatymo, to- 
minčių, ar tik Lie- 
pavyzdys nerodo 
pagal kurią dide-

Lietuvos ekonominiam gy
venime. Bet vis tik dar į- 
domesnis yra kooperatyvų 
atliktas darbas. Pasirodo, 
kad kooperatyvai buvo pa
grindu Lietuvos ekonominio 
progreso 
dėl kyla 
tuvos 
krypties,
lė dalis atsistatymo po šio 
antrojo pasaulinio karo bū
tų atsiekta. (Pabraukimai 
mūsų). Per pirmąjį pasau
linį karą dauguma koope
ratyvų ten, kur turėjo su
sikurti Lietuva, sugriuvo; o 
vis tik tai buvo tos pirmo
sios ankstyvos organizaci
jos, kurios paruošė 
kooperatyvų plitimui 
ro,

Šv. Andriejaus parapijos 
Tėvų Marijonų rėmėjos gi-

„Keturdešimtė” įvyks mū
sų parapijoj spalių 18-20 
d.d. Kun. J. Vaškys, pran
ciškonas, teiks dvasinę pa- 
gelbą per šias dienas. Visi 
ruoškimės šiam susitelkimo 
ir Dievo malonių laikui.

dirvą 
po ka-

Spalių 11 d. „Stanley Are
na” įvyko labai įdomus, 
spalvingas, ir dvasią paska
tinantis susirinkimas. Jame 
dalyvavo visos New Britai- 
no tautybės. Kiekvienai tau
tai atstovavo merginos, mo
terys ir vyrai, apsirengę 
tautiniais drabužiais ir sa
vo spalvomis. Lietuvių tau
tai atstovavo: M. Kamins
kienė, A. Simonaitienė, M. 
Zinkauskienė ir M. Carino 
— kaipo lietuviu „War Ve
terans” (jos nešė savo sky
riaus ir Amerikos vėlia
vas), o O. Razauskaitė, P. 
Šilingaitė ir E. Ražickaitė, 
apsirengusios gražiais lietu
vaičių rūbais, nešė mūs pa
vergtos tautos gražiąją vė
liavą. Šiame susirinkime 
buvo daug girdėta apie tau
tų vieningumą ir karo bo- 
nų pirkimą. Emma Razic- 
kaitė kalbėjo miniai lietu
vių vardu.

kurią Marija yra nusipel
niusi”. (Dion Carth. Serm. 
208).

Garsusis italų dailininkas 
Rafaelis, norėdamas pa-grynumo, čią, nesuteptą sielą. Tą do

rybę jis aukščiau statė net gerbti nekaltą ir gražiąją 
Jis tikrai Dievo Motiną, sukūrė meno 

buvo supratęs tai, kas Ka- šedevrą — Sikstinę Mado- 
talikų Bažnyčioje dažnai 
kartojama: „Mergelių lai
mėjimas yra didesnis, negu 
angelų: 
gyvena, mergelės kūne tri
umfuoja” (Šv. Ambrozijus, 
De viduis). O šv. Augusti
nas štai ka sako: „Nors 
visi pasaulyje gyvenančių 
žmonių nariai tapti! liežu
viais ir visi tie liežuviai gar
bintų Marija, tai ir tada 
būtų per maža tos garbės,

; ir širdies 
dys!
Raštas ir Bažnyčios už savo gyvybę.
švč. Panelės grožiui 

zduoti pasirenka gra
uš žodžius kalboje: 
) vaivorykštė, žvilgan- 
t dangaus, kaip rožių 
s pavasarį, kaip 
vandenų tėkmės, 

t; ia nekalčiausioji 
” Kitais žodžiais 
inta: „Kas yra 

į pasirodo, tarsi užte- 
| aušra: Ji graži, kaip 
ilis, puiki, kain saulė. 
Ii, mano balandėlė, ma-i

išdalinimą ■ 
tinio to- 
nariai šk-

6 Bilif 
Naujo5

nacių

lelija 
taip 

mer- 
ji a- 
toji,

angelai be kūno

Antanas Vaičiulaitis.

AIU ŽMONA

dvejis metus. Reikia atsi
minti, kad per pirmąjį pa
saulinį karą tas kraštas bu
vo mūšio laukas, kad į jį 
po kelis kartus buvo įsiver
žę vokiečiai ir rusai, ir kad 
Lietuva nepriklausomą, gy
venimą pradėjo visiškai iš 
nieko. Žemės reforma, ku
rią autorius smulkiai nagri
nėja, buvo vienas iš svar
biausių veiksnių pokarinės

,,Dabartiniu metu 
režimas pajungė anksčiau 
žydinčius rytų Europos ko
operatyvus griežtai kontro
lei ir pavertė juos ekono
minės ir politinės priespau
dos įrankiais. Kooperacijos 
jausmas vis tik yra labai 
stiprus toje Europos daly
je, todėl veikiausiai ji išgy
vens dabartinę krizę ir grįš 
į tą vaidmenį, kuris jai pri
klauso. Įdomu pastebėti, 
kad 1939 metais Lietuvoje 
buvo 1,332 kooperacijos kre
dito, vartotojų, gamintojų 
ir apdraudos draugijų, ir 
kad kooperacijos judėjimas 
buvo toli nuo pasitenkinimo 
tuo metu, kada kraštas vėl 
prarado nepriklausomybę.

ma- 
šaltiniuo-

su auto-
griežtas

„Anicetas Simutis davė 
mums knygą, kuri išnagri
nėja ekonominę sritį, bet 
tuo pačiu metu jis davė 
skaitytojo patogumui savo 
tautos istorijos santrauką 
ir pridėjo rinkinėlį įvairių 
dokumentų, kurių kitu atve
ju turėtumėm ieškoti 
žiau prieinamuose 
se.

„Mes sutinkame 
riu, kad tai buvo
nusistatymas ir pilnas vil
čių entuziazmas atgautoje 
laisvėje, kuris davė šitai 
naujai respublikai reikalin
gą paskatinimą.”

(PASTABA: Ši knyga tu
rėtų būti kiekvieno susipra- 
tusio lietuvio namuose. Ją 
dar galima įsigyti pasiun- 
čiant pusantro dolerio ($1.- 
50) čekį ar money orderį:

Columbia University Press 
Columbia University 
New York, N. Y.

Kieman parbuldėjo vyriausias jo sūnus Petriu
kas su kiaulių ir avių kaimine, su juo parsirado 
ir abu mažesnieji — Vytukas su Daliute. Ne
trukus grįžo ir bernai Vincentas su Bronium, 
skynimuose kelmus rovę.

Susėdo jie už savo stalo, pasipiaustė lašinių, už
bėrė pipirais ir nusivijo alkį nuo savęs. Po 
pietų nešė Kukutis pas kalvį Dudutį noragus 
pasmailinti. Prieš išeidamas, jisai užsuko į 
seklyčią ir išgirdo, kaip už sienelės jo žmona 
su tarnaite krykščia, kvatojasi, net paspring- 
damos — taip joms linksma ir smagu.

—„Tu man čia seiliosiesi ir savo snukį prie 
manęs kaišiosi,” — taip aš ir pasakiau tam 
karininkučiui ir atsimojusi kad cvanktelėjau 
jam į marmūzę, net jo pentinai cinktelėjo.... 
Kva-kva-kva....

Buvo tai Domicėlės balsas.
Kukutis garsiai subeldė, ir abu kleketavi

mai nutilo, kaip nukirsti.
— Domiciukę... — tyliai šūktelėjo jisai.
— Aha! —> po valandėlės atsiliepė tartum 

mieguistas, nutęstas ir toks iš tolybių ateinąs 
Domicėlės balsas.

— Ar ilsiesi?
— Ką beveiksi neilsėjus...
— Darbelio būtų, širdele, — viskas guli pa

drika. Bet pasilepink, pasilsėk, Domiciuk, o 
kai jau atkusi kiek, tai gal rakandus, grin
dis...

— Ką sakai, dėde? — pasigirdo jau smarkes
ni žodžiai už sienos.

— Tai, va, sakau, kad pasilsėtum, — nu
mykė Kukutis ir, dar minutėlę pastoviniavęs, 
nugūrino su noragu ant strėnų pas kalvį Du
dutį.

Grįžęs Kukutis pirkioje visa ką rado, kaip 
buvo palikęs. Rytojaus dieną, išeidamas dobi
lienų plėšti, priminė žmonai darbus, bet per 
pietus išvydo ją prieš saulutę besišildant, su 
mezginėliu rankoje ir su virbalais: viso labo 
ji buvo numezgusi a vieną kriputę 
josi, baltas kojas su užnertomis 
tingiai kinkuodama.

(Bus daugiau)

tokia rami ir kantri, žodžio tau neatsišnekanti, 
jei kada ir užūkdavai tu ją. Ji bėgo ir bėgo, 
nuo aušros ligi sutemų, kaip ta laputė, kol vie
ną dieną pavargusi atgulė ir jau daugiau ne
sikėlė....

— Reikės vėl mišias už jos dūšelę užpirkti,— 
atsidūksėjo Kukutis ir, išėjęs į priemenę, pa
šaukė tarnaitę:

— Ona, Onute, kur tu?...
Po geros valandėlės iš seklyčios pasirodė 

Ona, plačių žandų, raudona kaip burokas mer
ga, ir tarė:

— Ko reikia?
„Nė ji seniau taip stačiai nešnekėdavo,” — 

dingtelėjo Kukučiui.
— Ar nieko valgyti neišvirėt? — paklausė jis.
— Ponia sakė, kad šėpoj yra lašinių, kad jūs 

galit su rūgpieniu... kad aš jai turiu kumpaniją 
laikyti, — kaip iš rankovės pabėrė merga, kulšį 
kasydamas!.

— Kokia ponia? — išsyk nesusigaudė Kuku
tis.

— Kokia ponia! — įsispendė duryse tarnaitė 
Ona, lyg pamėgdžiodama. — Gi tavo nauja žmo
na. Ji man liepė nuo šios dienos ją ponia šauk
ti....

— Kur ji... ką veikia?
— Ką beveiks, į tokius turtus patekusi: guli 

sau pūkuose ir tvarsosi.
— Na, betgi valgyti bent paduotum... Vaikus 

ar pamaitinot?
— Vaikai nesprogs badu. Gali darže morką 

išsirauti, ar kriaušę nusiraškyti... Ak, jau vėl 
mane šaukia....

Iš tikrųjų — kitam kambary pasigirdo ma
lonus ir nutęstas, lyg jau labai, labai pailsęs 
balsas:

— Ona-a-a-a-a-....
Ir vėl ji nutilo, lyg besigėrėdama, kaip mei

liai nuskambėjo tasai „a-a-a-...”’
Tarnaitė trinktelėjo durimis, — tiek Kuku

tis ją ir matė.
„Tegul pasilsi širdelė,—privargs dar, pri

mirks prakaite, kaip muselė išrūgose,” — pa
mąstė jisai apie savo pačią ir nuėjo pietų žiū
rėtis.

(Tęsinys)
ji dailiai pritūpė, kur reikėjo, 
ežeru nerte nėrė, arba vėl kad

reikėjo, 
gulbelė

ūkdavo, tai balta jos suknia ir velionas 
debesys ties asla pakildavo ir drauge su 

►laukdavo. Ir dar vis ji nusišypsodavo, 
- ,□ dailiai pražiodama ir mėlynas akis pri- 

[Pagal nauji Įyg apįe didžią laimę toli anapus ma
mų mokės" ivajotų. Taip besiausdama, vyro glėby be- 
nevedę as£ :oma, ji kaskart vis karščiau alsavo ir 
npq naiam® nę aukščiau kilnojo, kad bernams vėl

WasW'

War Information.

tojy Dėme
siui

Gumoston.
Wm. M. Jef- 
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»es Pamokos
išleista knygutė 
Pamokos” gali- 

Amerikos” admi-
222 So. 9th St,

si visoje i 3
kojas 
kar-

nes pajam® nę aukščiau kilnojo, kad
kaip 50d ii gailestis atgimė, ir boso storosios stygos 
rių metinė’ 
šoks 1,200^
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dolerių
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laisvi nuo p

kol 
tokioau dejavo.

ip pagal senovišką būdą tris dienas ir 
naktis Kukutis vestuves kėlė, daug ver- 
ir avinų paplovęs sušėrė, daugeliui alaus 
nių dugnus išmušė, o ketvirtą rytą iš- 
naujas gyvenimas jo namuose, pro gluos- 

.r alksnių šakas raudonais stogais bežib
us.
likutis, savo šyvį žagrėn įsibrukęs, vago- 
Igius. Saulė jau buvo gerokai ties tuščiu 

i ir pirmą šalną nu- 
žiusi, kai artojas pamatė savo Domiciu- 
tsikėlus. Sijoną pusiau blauzdų pasikoso- 
| išėjo į kiemą, pasižiūrėjo į aukštą dva- 
r, pravėrus klėties duris, įkišo vidun gal- 

ptukučiui net širdis dunkstelėjo krūtinėje: 
jtai, jau iš pirmos dienos ūkiu rūpinasi,” 
amąstė jisai sa u vienas, ir jo akys links- 
Inusišvietė. Bet jo pati į klėtį kojos taip 
Įeįkėlė: pasižiurėjo, pasižiūrėjo ir, atsar- 
I ant pirštų galų stpyčiodama ir iš tolo 
tosios žmonos dviejų vaikučių sekama, ji- 
Inukiepsėjo į kluoną, vėl suvarstė duris ir 
likus pasirodė už vartų, balta visa ir rau-

, ,. n- ralizdžiu pakopusi 
mokesčiu
ją siūlymi- 
jajarny na

ciais metas-

George S 
kų institui- 
ste narys I 
vaistą - ■ 
greitai J 
das, sįM] 
dus skaoU 
ms labai d

— Gal ir pas mane ateis, — tarė sau Ku
kutis.

Ir jisai iš visų menčių paspaudė žagrę ir 
užniūkė savo šyvį.

Tarpuvartėje, viena ranka tebelaikydama si
joną pusiau blauzdų, jaunamartė antrą ranką 
prisidėjo prie kaktos ir vienu motu apžvel
gė Kukučio laukus: ir tas karvių kaimines, 
ir besidaužančius avinus pievoje, ir dirvas, 
kur rugio grūdas ką tik buvo nubertas, ir 
balzganą upelio vagą ties ežia, ir linų lysias. 
Apžvelgė ji, pasilenkusi per žiogrelius dar 
paspaudė kopūsto kūpsinčią galvą darže ir at
sidūsėjo iš visos krtinės, lyg labai pavargusi 
būtų nuo sunkių darbų.

Po to ji nukiepsėjo atgal į seklyčią, 
atsargiai dėliodama, kad, Dieve saugok, 
tais į balutę neįstotų ir neapsitėkštų.

— Matyt, nori pirkioj apsitvarkyti: 
viską apsišvarins, į tvarką suves po
triukšmo, kol aslą nuo purvo išgramdys.... 
— posmavo sau Kukutis ir ligi pietų vaikščio
jo paskui šyvį.

Grįžęs namo, drąsiai žengė jis į pirkią ir 
sustojo ant slenksčio: rakandai suversti, kaip 
vakar buvę, asla purvo priplūkta, ir net su
dužusių lėkščių šukės nesurankiotos; indai nuo 
stalų nenuimti ir nesuplauti, ir tik rainius ka
tinas po juos šeimininkavo, iš vieno dubens 
kaišiodamas snukį kitan.

Užvirė Kukučiui senasis kraujas ir vos ne
užrėkė ant visų namų „Domicėlė!”, kaip ka
daise nabašninkę Marcę užgriaudėdavo. Bet 
susigriebęs net susigėdo: „O gal pietus ver
da, ir aš čia dabar laidysiu gerklę dėl nie
kų...”

Nuėjo virtuvėn, bet čia net ugnis ant pūste- 
rio nebuvo pakurta, ir nei puodai_ kunkuliavo, 
nei lašiniai kepami spirgėjo. Palūkuriavo jis 
virtuvėj, apsidairė po visas kertes ir prisi
minė, kaip vargšė Marcelė, maža ir tyli, tuos 
sunkius puodus viena kilnodavo, niekados ne
siskųsdavo, kaip nebuvo dienos, kada ji savo 
darbą būtų apleidusi, aslos neiššlavusi, viską 
į dailiausią tvarką neatvedusi,—ir visuomet

ir jau ilsė- 
šlepetėmis



KARDINOLO LAIŠKAS
MISIJŲ REIKALU

MŪSŲ KARIAI VIEŠA PADĖKA

MISIJŲ SEKMADIENIS

Šventasis Tėvas laukia 
mūsų maldos ir mūsų aukų 
visų sielų išganymui ir vi
soms katalikų misijoms pa
laikyti. Misijų sekmadienis 
ir yra metinė proga paro
dyti savo misionierišką šir
dį.

Gyvename sunkius karo 
laikus. Milžiniškos aukos 
sukraunamos ant karo sli
bino aukuro. Aukojama ne 
tik turtas, pinigas, bet žmo
nių sveikata, laisvė ir net 
gyvybė. Dėl ko ? Dėl že
mės gabalo, aukso trupi
nio, alyvos ar gazolino šal
tinio ? Dėl vienų žemiškų 
gerybių aukojamos ir nai
kinama tos pačios gerybės 
ir tų gerybių valdovas žmo
gus.

Bet taip surizgęs ir savi- 
žudys pasaulis neturėtų žu
dyti amžinos vertybės — 
sielos. Neįveikiama kardu 
ar kitokiu ginklu siela ne
turi būti stumiama pražū
tim Sielų gelbėjimas karo 
metu nėra sumažėjęs. Prie
šingai. Darbo laukas pra
platėjo. Šiandien daugiau 
žmonių nori išgirsti ir pa
žinti Tiesos ir Meilės Vieš
patį savo Dievą ir savo 
Viešpatį Išganytoją. Misi
jos turi varyti savo darbą. 
Tam darbui reikia karštos 
maldos, uolių darbininkų, 
gausios aukos ir gailestin
gos rankos. Kas tą atliks? 
Skamba trumpas ir aiškus 
atsakymas. Jei per metus ir 
pamiršdavome tą didįjį mi
sijų uždavinį, tai Misijų 
Dieną gera proga vėl mi
sionieriška dvasia užsidegti. 
Vyriausias Misijų Vadas

prašo mūsų karštesnių mal
dų, dosnesnės rankos. Mūsų 
uždavinys nepraleisti pro 
ausis, bet įsidėti į širdį tą 
maldavimą ir vykdyti gyve
nime. Jei tikrieji misionie
riai aukoja viską sielų gel
bėjimui, nesigailėdami net 
savo gyvybės ir sveikatos, 
tai mes neturime būti abe- 
jučiai savo malda ir auka.

Raudonoji ar rudoji ran
ka dirba ir paraudonavusi 
širdis gausiai aukoja. Štai 
1928 metais Meksikos ko
munistai surinko per dvi 
savaites daugiau raudona
jai Rusijai, kaip visi kata
likai sudėjo Tikėjimo Pla
tinimo Draugijai per me
tus. Arba štai praeitais me
tais nekatalikai sudėjo sa
vo šalies ir užsienio misi
joms $25,000,000. Jie pra
lenkė mus 25 kartus.

Visų surinktų aukų 40- 
tas nuošimtis paliekama 
Amerikos misijoms rem
ti, o tik kiti siunčiami 
kituosna kraštuosna, ku
riuos dabar spaudžia viso
kių nelaimių ir nepasiseki
mų likimas. Jei milijonai 
aukojasi griauti Kristaus 
karalystę, tai ar mes netu
rime uoliau dirbti Dievo 
karalystės platinimui ir sie
lų gelbėjimui?

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
UŽ PERGALĘ

Phi-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA |
Trečiadieni 7:00 p.m, šešt. 8:00 p.m. > 

Direktorius !
ANTANAS DŽEKAS ■

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. Į

Telefonuokite: Regent 2937

Visų Šventų dieną 
ladelphijoje pontifikalines 
mišias laikys J. E. vysk. 
L. Leech, pamokslą sakys 
vysk. Lamb. Visi katalikai 
kviečiami dalyvauti tose 
pamaldose. Šeimynos, kurių 
sūnūs tarnauja kariuome
nėje, bus atskirai pakvies
tos. Pamaldos bus Conven
tion Hall. Iškilmių garbės 
svečias ir vadas bus Jo 
kardinolas Dougherty.

Em.

Karo Bonai yra saugiau
sias taupymas, koks tik gali 
būti.

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

I
Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

į 3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. «

ALFREDAS A. BAGDONAS

Technical Sergeant
Alfredas Bagdonas, naš

lės Marcelės Bagdonienės 
sūnus, pernai stojo į lakū
nų eiles kaipo inžinierius 
lėktuvams taisyti. Bet ne
užilgo, po karinių kvotimų, 
Alfredas buvo paskirtas ki
tų darbus prižiūrėti, patai
sytus lėktuvus patikrinti, 
išbandyti padangėse. Da
bar jaunajam Alfredui pa
skirta vienas Amerikos di
džiausių bombanešių, ku
rie šiandien temdo Euro
pos saulutę ir savo griaus
mingomis bombomis tram
do nacius ir „sveikina” 
Hitlerį.

Alfredas lankė Šv. Pran
ciškaus parapinę mokyklą, 
Minersville, Pa. Paskui iš
ėjo miesto viešąją, aukštes
niąją mokyklą. Po to jis 
norėjo stoti į kolegiją ir 
mokytis, kaip čia sakoma, 
„ant inžinieriaus.” Bet jo 
broliui, kunigui Jeronimui,

Jo Eminencija PhiladeL 
phijos kardinolas išleido ku
nigijai laišką, kuriame nu
rodo, kad Šv. Tėvas pa
skyrė metinę „Maldos ir 
Propagandos Dieną Katali
kų Misijoms” šį sekmadie
nį, spalių mėn. 18 d. Tą 
dieną įsakoma daugiau mel
stis už misijas ir pasakyti 
misijų pamokslą, kad ti
kintieji uoliai padėtų savo 
maldomis ir aukomis at
versti taip didelį skaičių 
daugiau kaip bilijoną sie
lų, kurios dar yra už Ka
talikų Bažnyčios. Ypatingu 
būdu raginama prisidėti 
prie Tikėjimo Platinimo 

Draugijos, sumokant nario 
mokestį—$1 metams.

Ragina visus 
Misijų šventės
kurs bus Katedroje, spalių 
18 d., 3:30 vai. pp. Sako-

„Philadelphijos Žinios” no
rėtų į kiekvieną Nr. įdėti 
žinučių iš mūsų parapijų 
lietuvių karių, jūrininkų ar 
kitų kariuomenės dalių tar
nybos. Todėl prašomi visi 
siųsti žinučių, laiškų ištrau
kų. Jei 
veikslą, 
sitarti 
klišę.

kas norėtų įdėti pa
tai tik reiktų

dėl atlyginimo
su- 
už

M o t in a Jankauskie
nė gavo linksmą laišką, iš 
karo kapeliono, kurs pra
neša apie jos sūnaus geru
mą. Pranas Jankauskas bu
vo pasižymėjęs jaunuolis, 
tvirto charakterio, geras lie
tuvis, jaunimo veikėjas, Lie
tuvos Vyčių pirmininkas, 
geras choristas. Jį galėda
vai matyti bažnyčioj ne tik 
sekmadieniais, bet ir dar
bo dienomis, kai tik pa
reigos netrukdė, jis ir klau- 

ma priminti, kad Misijų sė šv. mišių. Karo kapelio- 
Sekmadienį galima pelnyti nas pranešė, kad Pr. Jan- 
visuotini atlaidai už sielas kauskas yra šv. Vardo drau- 
skaistykloj kenčiančias, jei 
tik priimama Komunija ir 
pasimeldžiama už netikėlių 
atsivertimą. Raginama ti
kinčiuosius rašytis prie Ti
kėjimui Platinti Draugijos 
ir būti narias ir remti 
sijas.

Spalių - October 16

direktorius, 
nuoširdžiai 

I. Valančiū- 
čepukaičiui

Pagelbėk sau turėti 1 
— įsigykite Karo Bonų.

ŽII

paren-

dokti, para-

ARKIVYS
DAUGI

šiemet ba- 
kad pa- 

pnigos su- 
;asisvečiuo- 
jainq, solo,

dalyvauti 
minėjime,

VAIKŲ DARŽELIS

Mi-

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloj naujinamas kam
barys, nupirkti nauji daik
tai. Vaikų Darželiui parin
kta gražiausias ir šviesiau
sias kambarys, kuriame bus 
šilta ir 
praleisti 
lis bus 
ir labai 
atsirado
kure lankys tą naują lietu
viškos parapijos židinį—
Vaikų Darželį.

gijos narys, dažnai eina 
sakramentų ir yra labai pa
vyzdingas karys. Džiaugėsi 
motina, kad jos sūnus taip 
gražiai gyvena toli būda
mas nuo savųjų. Linksmi 
ir Lietuvos vyčiai, žinodami, 
kad jų pirmininkas taip 
garbingai elgiasi ir nepa
miršta savo idealų. Garbė 
ir laimė telydi jį ir toli
mesniame gyvenime!

Pirmoji Philadelphijos ir 
jos apylinkės Sodaliečių 
Konferencija spalių 11 d. 
buvo daug reiškiąs įvykis 
Sodaliečių gyvenime. Tai bu
vo puikiausias visų Phila
delphijos ir jos apylinkės 
viešas pagerbimas Marijos 
—Dievo Motinos šventėje.

Pasisekus šiai pirmai kon
ferencijai, šiam skaitlingam 
suvažiavimui, kaipo josios 
tvarkytojas ir 
esu visų pirma 
dėkingas kun. 
nui ir kun. J.
už jų pagelbėjimus ir pa
tarimus. Širdingai tariu a- 
čiū kun. S. Railai, kuris 
per katalikiškus laikraščius 
iš anksto šią konferenciją 
išgarsino. Ačiū T. Balčiū
naitei ir šv. Kazimiero so
dalietėms už jų pasidarba
vimą skelbiant apie konfe
renciją per laikraščius, ap
garsinimus, „posters”. Ačiū 
p. Dzikui, kuris per radijo 
stotį WTEL ir p. Antanai- mišių/skaitlingas’ būrį i ^tą 
tienei, _kuri per stotį WHAT, lydėtojų iš Šv. Alfonst 

aPie šią konferen- bažnyčios palydėjo ve 
į katedros kapines, 

ačiū kun. I. gražiam kalneyj palai 
kun. J. Če- Gaila, kad broliai, J.

Paukš- nys iš Rochesterio i 
čiui, kun. V. Martusevičiui, Bubnys iš Brooklyn©,; 
kun. S. Railai, kun. V. Ve- negalėjo atvažiuoti į 30. Be to, 
žiui ir kun. A. Pulokui už sesers laidotuves, 
dalyvavimą ir parodymą so
dalietėms svarbumo šių kon-

pranese
ei ją.

Nuoširdžiai
Valančiūnui , 
pukaičiui, kun. E.

Baltimore, Mc ^didžiul.
Tai bus 

sekmadienį, 
.-jation sa- 
iji jau la- 
fe suminė
ms dar lai- ■ 
TUOS -du

A VAZ <—< A VAZ A F-z VAZ A VAZ A VA V^ VZ A • A VA.4

mi ir giminės prisiuntė $ ™DaL 
sfietis gaus

su

Spalių 7 d. ryte po 
racijos mirė Eva Juk 
nė (Bubnytė). Duktė 
bele ir sūnus Juozas 
gailėjo motinos ir rūj 
gražiai palaidoti. Pa:

gėli ų, šv. Mišioms 1 
lių. Spalių 10 d., po Į

Velionė paėjo iš Kr

38 progos 
; Bonus.

jpji savo 
^rinkime
ii rėmimą

s parapie- 
Ą Radeni-

sveika mažiukams 
visą laiką. Darže- 
įrengtas moderniai 
gražiai. Jau dabar 
23 maži vaikučiai,

SUSITUOKĖ

broliui, kunigui Jeronimui, Spalių 10 d. susituokė 
patariant, jis stojo į Ma- Walteris Baranauskas su Ju- 
rianapolio Kolegją, — pir- lija Tribulaite. Abu geri lie- 
miau lietuviškai gerai iš- tuviai amerikiečiai katali- 
mokti, su lietuvių kultūra kai. Sutuoktukės įvyko šv. 
ir dvasia susipažinti. Ma- Kazimiero bažnyčioj. Baž- 
rianapolyje Alfredas atsižy- nyčioj matėsi gėlių, grojo 
mėjo ne vien tik mokslo vargonai, susirinkę arti- 
suole, bet ir sporte. Lan- mieji meldėsi už jaunave- 
kydamas kolegiją, Alfredas 
priklausė prie trijų ar ke
turių teniso ratelių, kur jam 
beveik visados tekdavo pir
moji garbės vieta. Visų te
niso klubų durys buvo jam 
atdaros, visur jis buvo pra
šomas, laukiamas. Atosto
gų metu jis d uodavo teni
so pamokas ir taip užsi
dirbdavo , anot jo paties, 
„nors ant cigarečių.” Ma- 
rianapolio kolegija, netekus 
Alfredo, dar nerado ir var
gu greit 
nisistą.

O kas 
žiau, — 
buvo kviečiamas, kur tik jis 
važiavo, kur tik jis lošė, 
žaidė bei svaidė tenisą — 
visur visi žinojo jį esant 
lietuviu. Jį ir gražiai pra
vardžiavo: „The Lanky
Lithuanian.”

Baigdamas trečius moks
lo metus, Alfredas metė 
mokslo knygas ir stojo į 
lakūnų eiles savo kraštui 
ginti. Bet tos knygos neil
gai trūnijo ant lentynos. 
Nespėjo stoti į „vaiską,” 
kai buvo paskirtas eiti la
kūno inžinieriaus mokslus 
į „Casey Jones Aeronauti
cal School.” Per tris mėne
sius jis, anot jo paties, 
„pasiekė mokslo* galą.” Jam 
ten buvo ankšta, jis jautė
si norįs daugiau, negu ga
lįs tenai, gauti. Jis prašėsi 
iš ten iškeliamas. Jo pra
šymas išrodė juokingas, bet, 
vyresniesiems užtarus, Al
fredas gavo progą laikyti 
kvotimus su tais, kurie jau 
trečius armijos mokslo me
tus buvo baigę. Laikė kvo
timus ir išlaikė! Jis buvo 
penktas i š trijų šimtų ka
rių studentų! Po to Alfre-

džius. Bet jaunieji nebuvo 
apsirengę iškilmingais ves- 
tuviškais drabužiais, 
dar neišėjo metai nuo jau
nosios tėvelio mirties. Per 
sutuoktuves jaunųjų prie- 
telka sugiedojo „Avė Ma
ria.” Vakare svečiai turėjo 
vaišes jaunosios namuose.

mat,

ras kitą tokį te-

dar geriau ir gra- 
kur tik Alfredas

Spalių 8 d. susituokė A- 
delė Agurkis su Raymon- 
du Schveiharht. Adelė yra 
žinoma visiems arčiau šv. 
Kazimiero parapijos gyve
nantiems parapijiečiams. Ji 
susipažino su jūrininku ir 
išvažiavusi į Washington© 
valstybę susituokė. Sutuok
tuvės įvyko per šv. mišias.

iš vienos vietos 
vienos geros vie- 
geresnę, iš moki-
į mokytojo kė-

das jau ne eite ėjo, bet 
lėkte lėkė 
į kitą, iš 
tos į dar 
nio suolo 
dę.

Alfredas dabar dar tik 
dvidešimt antrus metus ei
na; jo tėvelis Marcelius mi
rė prieš šešeris metus. Na
šlė mamytė liko visai vie
nų viena. Vyresnioji Alfre
do sesuo jau penkiolikti 
metai, kai Dievui ir mums 
tarnauja Kazimieriečių se
selių vienuolyne, o vyresny
sis brolis — kunigas (kun. 
Jeronimas Bagdonas, šv. 
Jurgio par. vikaras, veiklus 
visuomenininkas, spaudos 
bendradarbis, artimas „A- 
merikos” bičiulis).

Mamytė, nors likusi vie
na, vienok iš tikrųjų turi 
jaustis laiminga: dukrelė, 
—vienuolė, sūnus — vienas 
kunigas, kitas lakūnas. Die
ve duok, kad po šio karo

New Yoi 
Francis J. 
jau trečią 
vo kraujo 
kalams.

Paskutinį 
kūpąs savo 
Klaros ligoj 
nė ruošia ] 
tuoniems i 
įerliejimų.

MISIJŲ s

Šis seku 
18, yra mis 
Bus švenčia 
talikų pasai 
e bažnyčių 

misijoms ai

172,000 D
GAUS

Vytis Albertas Rinius iš
ėjo į jūrininkus ir jau mo
kosi tarnauti laivyne. Nese
niai gautas laiškas, kuria
me parašo, kad jam gerai 
sekasi. Jau pirmomis die
nomis susipažino su laivy
no kapelionu ir džiaugiasi, 
kad gerai ten gyventi.

Petras Burokas jau ruo
šiasi dar aukštesniems ka
ro mokslams. Jis gal taps 
leitenantu. Pasisekimo! Pet
ras tarnauja jau antrus me
tus, pasiekė St. Seržanto 
laipsnio.

Mykolas Bigenis tarnau
ja Medical Corp ir sunkiai 
turi dirbti. Mat, jaunuolis 
nori daugiau išmokti ir uo
liai tarnauti savo broliams 
sužeistiems ir ligoniams.

LIIETUVIAI VEIKIA

Prie International Insti
tuto yra įvairių tautų, ku
rių tarpe ir lietuviai. Tie 
klubai organizuoja tautinius 
šokius, platina idėją palai
kyti tautiškus drabužius, 
tautinius papročius, būdin
gus valgius ir 1.1. Lietu
vių grupė jau kelis kartus 
šoko tautinius šokius, de
monstravo savo valgius. Di
delis parengimas bus lap
kričio 19 d., pelnas skiria
mas nelaimingiems vai
kams pabėgėliams Šveicari
joje, kur subėgo 40,000. Gal 
ir tada lietuvių grupė tu
rės savą programą.

LANKOMA PARAPIJA

Jau trečia savaitė, kai 
šv. Kazimiero parapijos ku
nigai lanko savo parapiečius. 
Jie aplanko, pasikalba reli
giniais klausimais, surašo 
šeimynas ir 1.1. Bet šiais 
metais jau daug šeimynų 
reikalauja ir paguodos, nes 
dauguma šeimynų turi iš
leidusios savo sūnus į ka
riuomenę. Pažymėtina, kad 
lietuvių labai daug yra iš
ėjusių kariuomenėn. Ap
lankant parapijiečius auko
jama parapijos reikalams.

SERGA

Stanislovas Uždavinys se
niai serga ir dabar guli 
ligoninėje. P. Nevardauskui 
padaryta sunki operacija— 
nupiauta koja. Bet ligonis 
jau sveiksta. Nors neturės 
vienos kojos, bet išgelbėta 
gyvybė ir dabar nereikia

visi trys sugrįžtų pas savo .kentėti, kaip pirma turėjo 
mamytę! i kęsti. Artimieji atjaučia

dalietėms svarbumo šių kon- .. hL_J1.v, . . nfenenk-
ferencijų. Giliai dėkoju Phi- Pa.™P1l?S’ Pedlskl? . --
ladelphijos ir Newtown šv 
Kazimiero Seserims, šv.
Pranciškaus Seserims ir |Ųlieb
Seserų Kongregacijai „Mis-!J° °Pera«W-. vellau J01 
sionary Servants of the ras nelaiminga! zin 
Blessed Trinity” už jų ,la. ’-'įs nesijaute _ gerai;, 
lyvavimą. nes Jūsų dalyva- nes» Pasidavė antrai 
vimas tikrai padarė gilios lį_ngai operacijai. ( 
įtakos į Sodalietes. Taipgi reįe h.ko ™110n,;s .. .. 
dėkui klebonams kun. P. 
Garmui ir kun. B. Verbic
kui už jų prisidėjimą ir pa
raginimą Sodaliečių daly
vauti konferencijoje.

Ačiū maloniems kalbėto
jams: kun. E. Paukščiui iš 
Chesterio, Pa., kazimierietei 
Seserei M. Elenorai iš 
los Joseph Marie, New
town, Pa., Seserei Agnieš
kai Marijai, „Missionary 
Servant of the Blessed Tri
nity,” ir p. T. Balčiūnai
tei, šv. Kazimiero Sodalie
čių, Phila., Pa., pirm, už 
jų nuoširdžias kalbas.

Ačiū visoms Sodalietėms. 
kurios prisidėjo programos 
tvarkyme ir įvykdyme, o 
ypač šv. Kazimiero Soda
lietėms.

Tariu nuoširdų ačiū Nau
josios Anglijos Sodaliečių 
Kongresui už prisiųstus svei
kinimus ir linkėjimus.

Tegu ši konferencija, šis 
iškilmingas minėjimas Die
vo Motinos šventės ir jos 
prisiminimas gaivina Soda- 
liečiu širdyse vis didesnę 
krkščionišką dvasią ir ve
da jas vis arčiau prie Ma
rijos.

Buvo iš gausios šeime 
daug nukentėjo gyvei 
prieš penkeris metus |

!! i para
udo dr- 

k malo- 

b atsilan-

3 mote-

ralienė, ,,Amerikos” beri 
darbio žmona, kuriai 
kiame nuoširdžios užu 
tos. Red.)

■iAmadie- 
. parapijos 

skiriamas 
- altoriui-

Spalių 11 d. paminėta i Kviečia- 
Panelės Marijos Motii 
šventė, šv. Vardo vyrų 

yų1 gija turėjo bendrą Šv 
’ muniją.

rmiisųpa-

iSamoka- 
: rengiamaSpalių 11 d. įvyko ■ ■ 

pi jos naudai vakarienė įjs/riiris 
ruošė lietuviškos šeim 
kės par. salėje, 
atsilankė daug, 
patenkinti, gražiai pra 
vakarą. 1

Pul
Visi I

tyčioje
2 laidau-

yra du-

Kun. S. J. Mažeika,
Konferencijos Direktorius

DIDELĖS IŠKILMĖS

d.

J. Skrickus, užeigos 
vininkas, staiga susirg< 
dies liga. Tuojau buv( 
vežtas į ligoninę. Tik 
kad pasveiks. Ą darbų

Bridgeport, Cor 2^ Yra
_ _ _ _ _  • -Prašome

Parapijos metinis ba 
prasidėjo gražiomis p ifo, 
mėmis; ir tęsis dar s į 
17, 24, 31 d.d. Pasl !,f, 
vakarą bus 25.00 dol, 
mėjimas. Pageidautina^ '*• 
visi Bridgeport© liet ^štraei- 
lankytųsi. Wai-

Apskaičiuc 
liepos menes 
apylinkėje 1 
kų gaus dar 
ro gamybos

Daugiausia 
reikėsią šiau 
sey dalyje.

Maspet]

Spalių 11 
turėjo laimi 
Buvo gražių 
suaukojo ku 
klebonas. ’ V 
jams nuošird

Sąjungietė 
kuopos pirn 
duktė, turejc 
raciją. Linkii 
sveikti.

Miko ir ( 
šeimoje lankė 
liko sūnų.

Marytė ir ] 
spalių 1 d. 
naus. Motina 
ki Wyckoff I 
nėję.

Spalių 17 
lietuvių pilieč. 
gia jubiliejir 
klubo salėj, 6 
Maspeth, N.

Vakarienėje 
sižymėję žmoi 
organizacijų; 
ir vietinių kli

Maspethiečia 
sirodyti šioje 
savo atsilankv 
mo komisija j 
na, kad visi 
kinti.

Sekmadienį, spalių 18 
1:30 vai. popiet, lietuvių 
pašalpinis klubas, 928-36 E. 
Moyamensing Avė., turės 
karių garbei vėliavos iškė
limo iškilmes. Užprašyti 
trys benai, kurių tarpe šv. 
Jurgio par. benas. Yra pa
sižadėjęs dalyvauti ir mie
sto mayoras.

Rengėjai kviečia visus lie
tuvius dalyvauti. Pasirody- 
kime garbingai prieš kita
taučius. Visi gyvename dau- 
giažvaigždės Amerikos vė
liavos globoje, tad pagerb
kime ją ginančius karius!

K. D.

Amerikos 22,000,000 kata
likų spalių 18 d. švęs Mi
sijų sekmadienį. Bažnyčiose 
bus atitinkamos pamaldos.

Vokietijos vyskupai 
sergsti katalikus, kad 
saugotų savo vaikus 

(nepadorios spaudos.

per- 
jie
nuo

Metinis parapijos c.. 
koncertas bus lapkriči '^OF 

sekmadienį, parapija 
. Choras mokosi

-straota,

d., sekmadienį, parapij 
Įėję. Choras mokosi g 
nauju dainų. Po kon 
bus šokiai. Parapjos i 5^' 
rui choras paaukojo 1’- ų

P. Lučinskas, 
darbuotojas, buvc 
sirgęs, bet jau pr< 
sveikti. Linkime greita 
sveikti.

Kazys ir P< 
riai sulaukė 3! 
binio gyvenini 
Žentas P. J. 
duktė Marytė 
ilgiausių metų 
laukti auksink

Budriai yra 
skaitytojai ir

’Hdinys.
^33 hi- „

^laha ^auso Prie įv 
liu.

Šiomis dienomis Tėm 
zuitų vedamoj Manhi 
College, New Yorke, 
nikos mokyklai sukakc 
metų, šiemet tame skj 
mokosi 405 studentai, j

I1KANDŲ KRAl

Chicagoje kinietis DpM 
P. Siu ir jo žmona 
katalikai, bet ju 5 M HEROS RŪŠIES RAKAI 
aokrikštyti ir lanko : 
likiškas mokyklas. 1

Brooklvno Kolumbo ' 
čiai spaliu 12 d. minė: 
merikos 450 metų at 
mo sukaktį.

> Brook
^EVergreen 7-8451

-J mūsų parduodamus rak; 
: oinas su kitomis krautuvėj

išmokėjimams be nuo:

^NEGAUSITE PIGIAI

Petraičių Krautuvėse

|WNE IR SCI



PADĖKA
’hiladelphijos ir 
tkės Sodaliečių 
i spalių 11 d. 
reiškiąs įvykis 

yvenime. Taibu- 
ias visų Phila- 

■ jos apylinkės 
rbimas Marijos 
tinos šventėje, 
šiai pirmai kon- 
iam skaitlingam 
i, kaipo josios 
ir direktorius, 

rma nuoširdžiai 
in. I. Valančiu-

J. čepukaičiui 
bėjimus ir pu
dingai tariu a-

Railai, kuris 
skus laikraščius 
šią konferenciją 
.čiū T. Balčiū-

Kazimiero so- 
: jų pasidarba- 
int apie konfe- 
aikraščius, ap- 
„posters”. Ačiū 
uris per radijo 
ir p. Antanai- 

>er stotį WHAT, 
šią konferen-e

Spellman šiemet 
kartą aukojo sa- 
kariuomenės rei-

ARKIVYSKUPAS DAVĖ
DAUGIAU KRAUJO

ų - October 16, 1942 5

/TETOS ŽINIOS I
gelųi Karalienės 

Parapija
š parapijos paren

gimas
ų parapija šiemet ba-
nerengs. Bet kad paPagelbėk. L . ~

— įsigyk^ liai turetų progos su-

NEW YORKO L. TARYBOS 1 J. Makutenas, J. Narvydas, 
J. Petersonas, V. Vilkinąs. 
Visų fondo pajamų $738.20.

KLUBŲ SĄJUNGA
PIRMI DARBAI

ačiū kun. I. 
kun. J. Če- 

:un. E. Paukš- 
Martusevičiui, 

ii, kun. V. Vė- 
A. Pulokui už 
r parodymą so- 
.rbumo šių kon- 
iai dėkoju Phi-

Newtown šv. 
Seserims, šv.

Seserims ir 
regacijai „Mis- 
vants of the 
ity” už jų da- 
s Jūsų dalyva- 

padarė gilios 
lalietes. Taipgi 
ams kun. P. 
un. B. Verbic- 
sidėjimą ir pa- 
ialiečių daly- 
encijoje. 
liems kalbėto- 
I. Paukščiui iš 
.., kazimierietei 
lenorai iš Vil-
Marie, New- 

sserei Agnieš-
„Missionary 

te Blessed Tri- 
T. Balčiūnai- 

miero Sodalie- 
Pa., pirm, už 
s kalbas, 
s Sodalietėms. 
j jo programos 

įvykdyme, o 
zimiero Soda-

i

rdų ačiū Nau- 
>s Sodaliečių 
jrisiųstus svei- 
nkėjimus. 
nferencija, šis 
inėjimas Die- 
ventės ir jos 
gaivina Soda- 

vis didesnę 
dvasią ir vė
čiau prie Ma-

ir kartu pasisvečiuo- 
siklausyti dainų, solo, 

Baltihj ūmų ir pasišokti, para- 
\ parengimų komisija 
utariusi rengti didžiulį 
įmynų Vakarą. Tai bus 
ičio 2 2 d., sekmadienį, 
, Transfiguration sa- 
urią lietuviai jau la- 

erai žino. Be suminė- 
ogramos, bus dar lai- 
ų: dvi dovanos —du 

> dol. Karo Bonai, 
rienas parapijietis gaus 

j su 
etimu ateiti į minėtą 
.į ir atsivesti savo 

pis, kurie turės progos 
ti minėtus Bonus.

1 Spalių j 
'■ racijos niįj 
■ nė 
' bele ir sį 
’ gailėjo 

gražiai
’ mi irgtojį 

gėlių, fr. 
lių. Spali; į 
m^iy, 8hįs umėjimų knygutę 
lydėtojų iš j £ 
bažnyčios 
j katedrų 
gražiam feį 
Gaila, hi:
nys iš Rl Vardo draugija savo 
Bubnys iš į 
negalėjo 
sesers laii:

Velionė pj 
parapijos,^ 
Buvo iš gų 
daug nukeį 
prieš peak 
jo operaciją 
ras nelaį 
vis nesijauti 
nesį pasifc 
jingai opera: 
rėje liko ri vojo Rožančiaus mote- 
ralienė, rengia smagų pasilink- 
darbio žmu • 
kiame dime spalių 18 d. 
tos. Red.)

New Yorko arkivyskupas 
Francis J. 
jau trečią 
vo kraujo 
kalams.

Paskutinį kartą arkivys
kupas savo kraujo davė šv. 
Klaros ligoninėje. Ši ligoni
nė ruošia kraujo bent aš- 
tuoniems šimtams kraujo 
perliejimų.

išimame susirinkime 
1 11 d. aptarė rėmimą 
)ijos parengimo. Be to, 
šviečia visus parapie- 
į jų rengiamą Rudeni- 
ąliij, kuris įvyks penk
ių, spalių 23 d. para- 
salėje. šv. Vardo dr- 

ryrai visuomet malo- 
priima baliun atsilan- 
įus svečius su užkan- 
s ir skaniais gėrimais, 
site visi.

imo vakarą sekmadie- 
. parapijos

e. Pelnas skiriamas 
Pan. Marijos altoriui-

Spaliųll: utelei įrengti. Kviečia- 
Panelės > jaremti šią pramogą, 
šventė.šv.'.l -----------
gija turėjo įdėjau, kad ir mūsų pa
mūriją.

laremti šią pramogą.

MISIJŲ SEKMADIENIS

gis sekmadienis, spalių 
18, yra misijų sekmadienis. 
Bus švenčiamas visame ka
talikų pasaulyje. Daugumo
je bažnyčių bus renkamos 
misijoms aukos.

172,000 DARBININKŲ 
GAUS DARBO

Apskaičiuojama, kad iki 
liepos mėnesio New Yorko 
apylinkėje 173,000 darbinin
kų gaus darbo įvairiose ka
ro gamybos drbtuvėse.

Daugiausia darbininkų 
reikėsią šiaurinėje New Jer
sey dalyje.

Maspetho Žinios
Spalių 11 d. sąjungietės 

turėjo laimėjimų vakarą. 
Buvo gražių dovanų, kurias 
suaukojo kuopos narės ir 
klebonas. Visiems aukoto
jams nuoširdus ačiū.

Sąjungietė Stella Smith, 
kuopos 
duktė, 
raciją, 
sveikti.

New Yorko Lietuvių Ta- Ypatingai pasidarbavo 
rybos valdyba posėdžiavo 
spalių 12 d., Kolumbo šven
tėje, Apreiškimo par. mo
kykloje. Posėdžiui vadova
vo pirm. kun. N. Pakalnis, 
sekretoriavo Fl. Bernotaitė.

Parengimų komisijos pirm. 
D. J. Averka pranešė apie 
atliktus žygius Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
25 metų sukakties minėji
mui suruošti. Nutarta mi
nėjimą ruošti 1943 m. va
sario 14 d. Webster salė
je, New Yorke. Minėjimas 
bus plataus masto — su 
prakalbomis, koncertu, pasi
linksminimu.

Redaktoriai painformavo, 
kaip įvairi Amerikos lietu
vių spauda sutiko New 
Yorko Lietuvių Tarybos į- 
sisteigimą. Pastebėtas fak
tas, kad jos atsiradimas 
labai daug baimės įvarė ko
munistams.

Vieningai 
Rooseveltui 
spausdintas
pirmame puslapyje). Reika
lui esant, bus leidžiami in
formaciniai anglų kalba 
spaudiniai.

Sekantis valdybos posėdis 
bus lapkričio 9 d., o visuo
tinis Tarybos susirinkimas 
kviečiamas gruodžio 7 d. 
Dar neįstojusios Tarybon 
organizacijos kviečiamos pri
sidėti.

Adv. S. Briedžio rūpes
čiu, spalių 11 d. įsteigta

Atkočaitis, V. Ambotas, VI. New Yorko lietuviškų klu- 
T’) v • • v T •w-'J 11 Al 271 •• 1 • — . .

Telšių Pliumpio 
Marnastys

priimtas prez. 
pareiškimas (at- 

šio numerio

LIETUVIAI REMIA 
DRAKE

Barčius, inž. J. Baltus, 
Matulis, K. Motuzas ir 
Petrikėnas.

Liet. Komitetas posėdžiaus 
kas penktadienio vakarą 
Daukanto salėje, 950 Jamai
ca Ave., Cypress Hills, 
Brooklyn, N. Y.

Visi lietuviai kvečiami at
eiti savo tautiečiui talkon. 
Tai pirmutinė proga turėti 
lietuvį Kongrese.

Su adv. Wm. J. Drake 
programa kiekvienas lietu
vis gali sutikti: parama 
Prez. Roosevelto karo prog
ramai ir laimėjimui, Atlan
to čarterio vykdymas pla
čiame pasaulyje, darbinin
kų teisių patikrinimas, so- 
cialis teisingumas, daugiau 
darbų New Yorko darbinin
kams, kova nenašumui ir pa
taikavimui privilegijuotoms 
grupėms.

Broliai ir sesės, 
ir lietuvaitės! Vos 
vaičių beliko iki 
Prašome talkos, 
darbo. Kiekvienas 
Drake- - Dragūno 
darbiu savo apylinkėje. Pra
šome lankyti penktadieni
nius susirinkimus Daukan
to salėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y.

William J. Drake
Campaign Headquarters

359 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

B.

lietuviai 
pora sa- 
rinkimų. 
duoklių, 
būkime 

bendra-

MOTERŲ PADĖKA

pirm. Kivytienės 
turėjo sunkią ope- 
Linkime greitai pa-

bų federacija, kuri rūpinsis 
politine veikla. Steigiamasis 
susirinkimas įvyko Mas
petho pil. klubo salėje. Da
lyvavo devynių klubų 20 
atstovų. Sąjungos centru 
pasirinktas Maspeth. Val- 
dybon išrinkta: pirm. adv. 
St. Briedis, sekr. J. Joku- 
bauskas, vicepirm. V. Ša- 
būnas, ižd. F. Jočius, fin. 
sekr. V. Vyšnius, iždo glo
bėjai F. Venys ir J. Moc
kevičius, tvarkd. W. Ro
zenbergas.

Valdybai suteiktas platus 
įgaliojimas primti sąjungon 
naujus klubus, pavesta pa
ruošti statutą, šaukti kar
tą į metus metinę konfe
renciją.

Sovietų pilietis Bacevi
čius neseniai rašė „Naujo
joj Gadynėj,” kad Amerikos 
lietuvių pasilinksminimų mu
zikantai yra savanaudžiai ir 
nemyli lietuvių tautos.

Pliumpis Bacevičiui 
tokį patarimą: kam 
kam apie tai kalbėti, 
jau tam, kuris pirmoje 
tuvių tautos nelaimėje
sirūpino įsigyti sovietišką 
pilietybę, verčiau tiktų ty
lėti apie kitų meilę ir sa
vanaudiškumą...

Bet čia dar ne viskas. 
Tas sovietiškas pilietis ra
šo ir tokių štukų: „Jeigu 
lietuvių jaunuomenė taip 
daug ir taip atkakliai dirb
tų muzikos srityje, kaip aš

— Ta vo kur būva? — 
klausia apstoję žemaičiai.

— O, ant Japonskos vai
nos, pas Port Artūrą.

toks bova?
turėjau labai
ir visur pir-

— Ta kas
— O, aš 

aukštą ciną 
mas ėjau .

— Ta jau 
va.

musėt jenero-

turi 
jau 
bet 
lie- 
pa-

Konferencija u žgyrė Wm. dirbau visą gyvenimą ir vis 
Drake (Dragūno) kandida- dar dirbu, tai lietuvių tauta 
tūra į kongresą. Konferen- susilauktų bent keliasde- 
cijos išrinkto koresponden- šimts virtuozų - koncertan- 
to J. Buivydo pranešimu, Mano bobutė tokius
„konferencija buvo gyva ir vadindavo pakolkos maiše- 
gana draugiškoje dvasioje, liais ir pritaikydavo jiems 
Kai kuriais klausimais bu- tokią patarlę: kas pakels 
vo diskusijų, bet jos buvo šunį ant girnų, jei pats ne
nuoširdžios ir sveikos. Jeigu ........................
visoje New Yorko valstybė
je lietuviški klubai susido
mės tuo maspethiečių dar
bu, galimas daiktas, kad 
už metų kitų išaugs į mil
žinišką Klubų Federaciją. 
Pradžia sunki ir n esklandi. 
Taip yra kiekviename 
dėtame darbe.”

„konferencija buvo gyva ir 
gana draugiškoje <

ŠIMKŲ PADĖKA

pra-

kas pakels

Prisiminiau ir tokią popu
liarią pasakėlę: Dar anais 
maskolių viešpatavimo lai
kais iš Japonskos vainos 
grįžo į Kulius vienas apy
linkės berniokas.

PABĖGO PRIEŠ 9 M., 
DABAR SURADO

tas aficierius, 
aš pirmas ir už aficierių 
ėjau.

— Ta jau muės jenero- 
lu būva.

— E, kas tas jenerols, kai 
aš eidavau, tai keli tūks
tančiai saldotų tik šlum, 
šlum kojas unt karto sta
to, o aš tik bam, bam, ba- 
rabam, baram, bam, bam, 
bam.....

— Nu, ta kas to toks bū
va? — klausia nekantrau
dami žemaičia.

— O, aš buvau, aš bu
vau barabanščikas.

Tai taip ir su tuo Sovie
tų piliečiu. Visi muzikai, 
anot jo, tai niekai, teatro 
direktoriai — tai diletan
tai.

— Tai kas tu ten Lietu
voje, pagaliau buvai?

— Oho, aš buvau, buvau 
pijanistas.....

—o—
Nelaisvė smarkiai užpuo

lė Garšvos vadovaujamą 
Lietuvių Komitetą Karo 
Bonams platinti ir apie jį 
sako: „Bet jie nėra joki 
patriotai. Jie nori tik savo 
politinį šarlatanizmą pri
dengti Amerikos vėliava.” 
Vadinas, Nelaisvė visus to 
komiteto narius vadina po
litiniais šarlatanais.

Atverciau kitą Nelaisvės 
puslapį, o gi ten Garšvos 
skelbimas. Pliumpiui dabar 
čia taip ir neaišku: Nelais
vė Garšvą ir jo bendradar
bius vadina politiniais šar
latanais, o tačiau jo dole
riais už skelbimus naudo
jasi. Kaip žemaičiai sako, 
be butelkos arielkos neaiš
ku...

0, kas

Prieš 9 metus iš Massa
chusetts kalėjimo pabėgo 
Donald Blythe, 24 metų am
žiaus, nuteistas už įsiverži
mą į privatinį butą ir va
gystę. Blythe surastas šią 
savaitę New Yorke, kur 
jis gyveno Charles Sulli
van vardu, buvo vedęs, au
gino dvi dukreles. Jis su
rastas iš pirštų nuospau
du, kurias jis davė, kai iš
ėjo geresnio darbo ieškoti.

Šv. Jurgio parapijos kuni
gams, greitai sužinojusiems 
apie mano sužeisto brolio 
Juozapo nelaimingą padėtį 
Cumberland ligoninėje ir jį 
dvasiniai aprūpinusiems, aš 
ir visa mano šeima pasilie
kame amžinai dėkingi.

Šia proga dėkojame ir vi
siems dalyvavusiems mano 
brolio laidotuvėse, labiausiai 
klebonui kun. Balkūnui.

Dėkojame varg. Visminui 
už giedojimą, grab. Valantie- 
jienei už nepaprastai gražų 
patarnavimą, visiems gimi
nėms bei lydėtojams ir šer
menų dalyviams, su Paulau
skiene priešakyje už rožan
čiaus kalbėjimą, ypatingai V. 
Rokui, fotografui už visą jo 
pasidarbavima, ponams Va- 
laičiams už gėles ir šv. mišių 
užprašymą už velionies vėlę.

Pranciškus Šimkus.

RINKIMŲ SUSIRINKIMAS

Spalių 9 d. suruošta adv. 
Drake (Dragūno) rinkimo 
komiteto naudai kortavimo 
vakarėlis Daukanto salėje 
gražiai pavyko ir praėjo 
jaukia nutaiką. Kalbų pro
gramai vadovavo J. Valai
tis. Kalbėjo J. Bacevičienė, 
adv. William J. Drake, J. 
Tysliava ir adv. K. R. Jur- 
gėla. Pelno liko $57.20. Be 
to, surinkta salėje 36 dol.

Lietuvių Kom-to ižd. Pe
ter J. Marsh pranešė, kad, 
be seniau paskelbtų $556.- 
00 duoklių rinkiniam ,Drake 
for Congress fondui prisi
dėję šios sumos: vakaro 
pelnas ir aukos $93.20; po 
$25 J. Garšva ir J. Šimė
nas; po $5 Andrius Dragū
nas, A. Rutkūno šeima ir 
V. Urbonas; po $2 St. A- 
romiskis, J. Baltaus šeima, 
Ed. Latunikas, Al. Radze
vičius, J. Raščius, J. Spur
ga, po $1—J. Andrius, Eg. 
Baranauskas, Ant. Gudai
tis, J. Karpavičius, J. Kuo
dis, F. Kurmis, J. Lawler,

Spalių 9 d. Moterų Komi
tetas suruošė kortavimo pra 
mogą William J. Drake-Dra- 
gūno kondidatūrai paremti. 
Pramoga įvyko Daukanto 
salėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Šiuomi dėkojame visiems 
dalyviams ir visiems lietu
vio kandidato rėmėjams: 
Daukantams už salę ir dova
ną, N. Kulbokienei, vaist. J. 
Patašiui. J. Ginkui, A. Vikri- 
kui ir Manhattan Liquor 
Store už laimėjimo dovanas. 
Širdingas ačiū „Amerikos”, 
„N. Gadvnės”, „Tėvynės” ir 
„Vienybės” laikraščiams už 
skelbimus — aprašymus, ra
dijo vedėjams J. Valaičiui ir 
J. Ginkui už garsinimus per 
radiją.

Pramoga davė $57.20 pel
no. Be to, dalyviai dar sudėjo 
$36.00.

J. U. Bacevičienė, pirm.
EI. Jurgėlienė, sekr.
St. Augustytė, iždin.

Miko ir Onos Vezvikų 
šeimoje lankėsi garnys. Pa
liko sūnų.

os jaunuoliams, tar-
- antiems Dėdės Šamo ka- 

henėje, yra rengiama 
pijos nau&fior Roll” sąrašas, kuris 

išstatytas bažnyčioje 
altoriaus. Apie tai dau- 
bus pranešta vėliau.

Spalių Ui

ruošė lietos 
kės par. s." 
atsilankė te 
patenkinti, r 
vakarą.

Maryte ir Petras Šlapikai 
spalių 1 d. susilaukė sū
naus. Motina ir sūnus svei
ki Wyckoff Heights ligoni
nėje.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Jias į pergalę yra mi- 
as Karo Bonais. Turėki- 

J Skricks galime.
vininkas, ste į- -- -----------------------------
dies liga. 1EIKALINGI VYRAI 
/e^as ie bendrų, įvairių darbų 

tuvėje (machine shop). 
Timas nereikalingas. Yra 
j viršvalandžių. Prašome 
ptis:

tad pasveiks

Bridgejx
Parapijos- Aurora Electric Co.,

323 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.mėmis; ir ts

17, 24, 31 į 
vakarą bus • 
mėjimas. Ps? 
visi Bridge?

S. J. Mažeika, lankytųsi.
-JOTLINE HISTORY OF

Metinis 
koncertas be 
d., sekmafc 
įėję. Choras- 
nauju daiui B-Qrinio Instituto leidinys, 
bus šokiai. &

ERIKOS” administraci- 
jalite gauti A. Vaičiulai-

Spalių 17 d. Maspetho 
lietuviu piliečių klubas ren
gia jubiliejinę vakarienę, 
klubo salėj, 60-39 56 Drive, 
Maspeth, N. Y.

Vakarienėje dalyvaus pa
sižymėję žmonės iš įvairių 
organizacijų; bus pakviesti 
ir vietinių klubų veikėjai.

Maspethiečiai turėtų pa
sirodyti šioje vakarienėje 
savo atsilankymu, o rengi
mo komisija pilnai užtikri
na, kad 
kinti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

visi būsite paten-

ir Petronėle Bud-

s Direktorius

IŠKILMĖS

spalių 18 d. 
dėt, lietuvių 
jas, 928-36 E. 
Avė., turės 

vėliavos iškė-
Užprašyti 

rių tarpe šv. 
nas. Yra pa- 
zauti ir mie-

LITHUANIAN
LITERATURE

nyga gausiai iliustruota, 
156 pusi, ir yra Lietuvių

ieno egzemplioriaus kai- 
rui choras p- -5qCm o užsisakant 50 eg- 

pliorių ar daugiau—30c.
P. Lučinsk 

darbuotojas. 
sirgęs, W 
sveikti. Link 
sveikti.

Kazys
riai sulaukė 35 metų vedy
binio gyvenimo sukakties. 
Žentas P. J. Šlapikas ir 
duktė Marytė linki jiems 
ilgiausių metų ir laimės su
laukti auksinio jubiliejaus, i

Budriai yra „Amerikos” 
skaitytojai ir rėmėjai, pri
klauso prie įvairių draugi
jų-

f?

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

IETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

LABAI GHŽįį MNCERTį
Ruošia Lietuvių Savaitraštis “Naujoji Gadyne’

Sekmadenį, Spalių (October) 25-t?
PRADŽIA LYGIAI 4:30 VAL. POPIET

AMALGAMATED TEMPLE
11-15 Arion PI., arti Broadway ir Myrtle Av.

BROOKLYNE

?čia visus Ke
iti. Pasirody- 
i prieš kita- 
yvename dau- 
tmerikos vė- 
tad pagerb- 

įčius karius!
K. D.

Šiomis te- 
zuitų vedami 
College, N# 
nikos mokyk 
metų, šiemet l> 
mokosi 405$

000,000 kata- 
d. švęs Mi- 

i. Bažnyčiose 
pamaldos.

Chicagoje 
P. Siu H 
katalikai. 
ankrikštyti 
ūkiškas moki

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

PROGRAMĄ PILDYS:
PASQUALE FERRARA, pasaulinio garso tenoris
MARGARETA ČESNAVIČIUTĖ, lyriškas sopranas 
FRANAS STANKŪNAS, bass-baritonas
MARGARETA DIGRYTE, smuikininkė
G. LISZT, fleitistas
EDNA SHEPPARD, pianistė
A. JANKAUSKAS, ACWA reikalų vedėjas Kanadoje, 

specialiai atvyks pasakyti kalbą
PETRO RETIKEVIČIAUS unijos orkestrą gros šokiams

zskupai 
is, kad 
vaikus 

udos.

per- 
jie 
nuo

Brooklvno 
čiai spaliu k 
merikos 450 ' 
mo sukaktį.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAI TIEM": IR SŪNŪS
<3

Nepraleiskite progos—pamatykite šį nepaprastai puikų 
koncertą—atvykite iš arti ir toli—busite patenkinti

Įžanga su taksais: 85c, $1 ir $1.25. Vien šokiams 50c.

Spalių 24 d. šeštadienį, 8 
vai. vak., Buzelio salėje, At
lantic Avė., Brooklyne, šau
kiamas masinis susirinki
mas. Kalbės adv. Wm. J. Dra
ke, kandidatas į Kongresą ir 
kiti.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

NOSKARIAMS
Joseph Garszva

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Kalėdinės dovanos ka
riams, esantiems už Ameri
kos ribų, reikia anksti išsių
sti. Tai reikia padaryti iki 
lapkričio 1 d., jei norima, 
kad dovanos pasiektų karius 
prieš Kalėdas.

PAVYDUOLIS APAKINO 
SUŽADĖTINŲ

Jorge Caballero, 25 metų, 
iš pavydo sužalojo ir visiš
kai apakino 17 metų mer
giną, Carmen Tahil, kurią 
iis neva mylėjęs. Pavyduo
lis supyko, kai p amate iš 
merginos buto išeinant ki
tą vyriškį. Jis suimtas 
laukia teismo.

MALDŲ ŠALTINIS

ir

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

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

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.



METINIS DIDŽIULIS METINIS
RUDENINIS BALIUS

RENGIA ŠV. VARDO DRAUGIJA

Spalių - October 16, KAIP
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Apreiškimo Parapijos
Penktadienį, Spaliij-Oct 23 d., 1942 

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALĖJE 
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

BUS ŠOKIAI IR KITOKĮ PAMARGINIMAI

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Enter
Office

BAZARAS BILIETAS 35c. Pradžia 7:30 vai. vak.
Visų parapijų Šv. Vardo vyrai prašomi dalyvauti. 

Visi lietuviai kviečiami ateiti!

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Spalių-Oct. 16-18d.d
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5tli ir Havemeyer St., Brooklyn, N.1

KARIŲ PAGERBIMO IŠKILMES

Smagus metinis parengimas! Kas vakaras naujos įdomybes, šau
nios naujybes! Gražios dovanos, greiti laimėjimai! Jauki aplin
kuma užtikrinta visiems! Maloniai kviečiami atsilankvti .

J. E. VYSK. KEARNEY PAŠVENTINO 
AUŠROS VARTŲ ALTORIŲ

ALFONSAS JAKUBČIONIS,

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčia spalių 11 d. 
praturtėjo nauju altoriumi, 
paskirtu Aušros Vartų Die
vo Motinos garbei Pašven
tinimo apeigos pravestos 
nepaprastai gražių ir rimtų 
bažnytiniųų iškilmių aplin
kumoje. 11 vai. į bažnyčią 
atvyko J. E. vyskupas R. 
A. Kearney, kurį pasitiko 
klebonas kun. K. Paulonis 
ir uniformuotųų sodaliečių 
garbės sargyba. Vyskupui 
žengiant į bažnyčią, muz. 
J. Brundzos vadovybėje 
choras galingai sugiedojo 
„Ecce Sacerdos Magnus”. 
Vyskupui pašventinus alto
rių, tuojau naują nekruvi 
nos aukos aukurą apdengė 
bažnytiniais rūbais darbš
čios seselės pranciškietės.

Iškilmingas mišias prie 
naujo altoriaus laikė pats 
klebonas, kun. K. Paulonis. 
Jam asistavo kun. J. Bal- 
kūnas ir kun. V. Masiulis; 
apeigų tvarkytoju buvo 
kun. V. Pinkus. Vyskupui 
asistavo kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Aleksiūnas ir kun. 
A. Milukas. Įspūdingą pa
mokslą pasakė kun. J. Bal- 
kūnas, iškeldamas lietuvių 
tautos nepaprastą meilę ir 
pagarbą Dievo Motinai, 
Švč. Panelei Marijai. Pa
mokslininkas papasakojo 
Aušros Vartų kilmę, kvie
tė lietuvius visada kreiptis 
į Aušros Vartų Švč. Pane
lę už kenčiančius savo bro
lius Lietuvoje, Sibire ir ki
tuose kraštuose, už Lietu
vos nepriklausomybės at- 
steigimą, už taiką visai 
žmonijai.

o po jų

Po mišių vyskupas sutei
kė Sutvirtinimo Sakramen
tą 19 berniukų, 13 mer
gaičių ir keliems suaugu
siems. Vyskupas drauge su 
naujais Kristaus kariais at
kalbėjo maldas, 
pasakė pamokslą.

Vyskupas džiaugėsi galė
jęs dalyvauti gražiose lie
tuvių šv. Jurgio bažnyčios 
iškilmėse, kuriose jam teko 
pašventinti naują Aušros 
Vartų altorių ir suteikti 
būriui vaikučių Sutvirtini
mo Sakramentą. Jis nuošir
džiai įvertino kun. K. Pau- 
lonio energiją, darbštumą ir 
pasiaukojimą, kviesdamas 
parapiečius ištikimai dar
buotis savo klebono vado
vybėje. Jis su pagarba pri
minė lietuvių tradicinį re
ligingumą. Ragino melstis 
už Europoje kankinamus, 
kenčiančius ir vargstančius 
savo kraujo brolius lietu
vius ir už pasauliui taiką, 
kuri būtų teisinga ir rem
tųsi Dievu. „Naujasis Au
šros Vartų altorius tegu 
jungia jus visus arčiau ir 
arčiau prie savo bažnyčios, 
prie Dievo” — 
kūpąs.

Baigdamas 
vysk. Kearney
tvirtinimo Sakramentą pri
ėmusius už gražų elgesį ir 
įvertino seselių pranciškie- 
čių darbą; ragino tėvelius 
siųsti savo vaikučius į pa
rapijos mokyklėlę.

Šv. Jurgio bažnyčia buvo 
pilna tikinčiųjų, kurie tu
rėjo ko pasidžiaugti ir kuo 
pasididžiuoti. Jų jauki baž
nyčia buvo gražiai išpuoš
ta. Vyskupas tikrai turėjo 
susidaryti labai teigiamą į- 
spūdį apie lietuvius ir šv. 
Jurgio parapiją.

Aušros Vartų altorių me
niškai 
Jonas 
laukė 
mų ir

seržantas

Apreiškimo parapijos baž- 
žnyčioje sekmadienį, spalių 
11 d. 3 vai. po pietų, įvy
ko iškilmingos pamaldos už 
parapijos jaunuolius, kurie 
tarnauja Jungtinių Ameri
kos Valstybių kariuomenė- i 
je. Parapija turi kuo pasi
didžiuoti, nes arti 300 vyrų 
tarnauja Dėdės Šamo Ar
mijoje, kas sudaro iš šios 
parapijos jaunuolių pilną 
kovos kuopą.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių, daugumoje karių arti
mieji, tėvai, broliai, sese
rys, giminės. Pamaldų me
tu prie šoninio altoriaus de
gė eilė žvakių, kurių lieps
nelės, plastėdamos lyg tos 
padangių vėlės, darė slap
tingą vaizdą, o šalia prie

paskelbė 
kuriais 

ramybė 
bet šv.
pasiliko

linkėjo vys-

savo žodį, 
pagyrė su-

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu, čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Simono ir Teklės Jakup- 
čionių, uolių šv. Jurgio pa- 
rapiečių sūnus, dabar esąs 
Nashville, Tenn. Jis tar
nauja kariuomenės medikų 
dalinyje. Neseniai Alfonsas 
pakeltas seržantu. Jo- vy
resnysis brolis irgi kariuo
menėje, Madison, Wise., kur 
mokosi radijo techniku. 
Serž. Alfonsui yra patikė
tos svarbios pareigos, ku
rias jis atlieka visu kruop
štumu. Prieš išeidamas į 
kariuomenę, serž. Alfonsas 
buvo Bayonnės 
lo lietuvių par. 
dėju; jam ten 
kėši, jaunimas 
turėjo jis gerą 
organizavęs.
darbas visada jam buvo ar
timas ir 
Alfonsas 
lietuvių 
merikos”. 
sisekimo!

šv. Myko- 
choro ve- 

puikiai se-
jį mylėjo, 
chorą su-

Lietuviškasis

mielas. Ir dabar 
kas savaitė seka 
gyvenimą iš ,A- 
Geriausio jam pa

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

dailininkasįruošė
Subačius, kurs susi- 
užtarnautų sveikini- 
įvertinimų.

1380 Kil., 5,000 watts
LIETUVOS GARSAI 
RADIJO PROGRAMA 

šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak.

Vedėjas
J. J. STUKAS, Jr.

Radijo centras —
429 Walnut St., Newark, N. J.

j Prof. A. ŽIDANAVICIAUS
MUZIKOS MOKYKLA

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel. STerling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 vai. ryto
REZIDENCIJOS ADRESAS:i 807 Riverside Dr., New York City

j Tel. WAdsworth 8-4251
♦

• V. T. Kvetkas, L. K. Su- 
sivienymo sekretorius, tar
nybos reikalais lankėsi New 
Yorke. Jis labai susirūpinęs 
Susivienymo vajaus tikslaus 
pravedimo reikalais.

• Dr. Petras Vileišis LTT 
vicepirm., iš Chicagos su šei
ma persikėlė į Waterbury, 
Conn.. Praeitą savaitę vie
šėjo New Yorko apylinkėje.

• „Amerikos” įstaiga di
džiuojasi savo buvusiais šta
bo nariais, dabar esančiais 
ginkluotose pajėgose, štai 
jie: Jaun. Leit. V. Čepaitis, 
St. Serg. J. Tumasonis, Serg. 
Alf. Zenka, Corp. B. Laučka 
ir Corp. Ks. Kundrotą. Pen
ki kariai — 
nio!

• Dail. J. 
kus pradės
Karalienės par. 
Stebuklingo Medaliko koply
tėlę.

• Apreiškimo par. bazaro 
beliko trys dienos — penk
tadienis, šeštadienis ir sek
madienis. Kas tik turi pro
gos, kviečiamas atsilankyti.

• 40 valandų atlaidai šv. 
Jurgio par. bažnyčioje pra
sidės šį sekmadienį, spalių 
18 d. per sumą.

• J. Miklasevičienė, „Ame
rikos” skaitytoja, sugrįžo 
Broooklynan iš ilgų atosto
gų, praleistų pas savo gimi
niečius Kirvelevičius, Barre 
Plains, Mass.

• Alf. Zenka jau seržantas 
kariuomenėje. Jo brolis Da
nielius yra įstojęs savanoriu 
į marinus. Serž. Alfonsas y- 
ra dirbęs „Amerikos” įstai
goje.

• Apreiškimo par. choras 
spalių 9 d. atsisveikino su 
Ant. Bužu, savo ilgamečiu 
nariu. Buvo vaišės, kuriose 
dalyvavo ir buvęs choro pir
mininkas V. Čepaitis, atvy
kęs iš St. Louis, Mo.

• Norkevičių, Marijonos 
ir Mataušo, vedybinio gyve
nimo auksinis jubiliejus gra 
žiai paminėtas spalių 11 d. 
Kun. J. Aleksiūnas 5 vai. ba
žnyčioje suteikė atitinkamą 
palaiminimą. „Jaunuosius” 
bažnyčion atlydėjo sūnus,, 
duktė ir žentas; svočia bu
vo p. Šimaitienė, piršliu — 
J. Garšva.

• Vincas T. Masionis, bu
vęs Apreiškimo par. CYA. 
pirm., spalių 7 d. išėjo į ka
riuomenę.

• Rudens šokius spalių 30 
d. Apreiškimo par. salėje ruo 
šia Apreiškimo par. choras.

• Kitą penktadienį, spa
lių 23 d. šv. Vardo draugijos 
vyrai rengia balių. Bus An
gelų Karalienės par. salėje.

• Našlių balius bus sausio 
3 d. Rengia Šv. Monikos na
šlių draugija.

• Antanas Vaitekūnas 
spalių 16 d. susilaukia 19 
metų. Jo motina yra veikli 
sąjungietė, našlių dr-jos pir
mininkė, „Amerikos” bendra 
darbe. Antanas dabar gyve
na Hartforde, 
darbą.

• Stasys ir 
čauskai spalių 
kia vedybinio
metų sukakties.

ir nė vieno eili-

Subačius netru- 
puošti Angelų 

bažnyčioje

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Lbo ministeris 
I galingos dar- 
Las, spalių 16 
I pareiškė, kad 
L toli nuo tie- 
lįitinimai, kad 
Jutos neišpildo 
ijgžadėjimų. Jis 
La nedovano- 
L kairiesiems, 
lelija kovojo 
i karą imperial!-

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. zmonės
(Williamsburgh Bridge Plaza) rM kad tai y-

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______- - - - - - - - _ ______ Jjjjuis karas ir
------------------------ --------------------------------- -----------------------Jįsą karo pas- 

1 niekada nedo- 
L užtai iki pat 
L nežiūrint ką 
.darė ar pada-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand-Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LILLIAN GROSSMAN 
3010 Avenue D, Brooklyn,

sienos didelėj lentoj kabojo 
garbės sąrašas visų parapi
jos jaunų karių.

Po iškilmingų pamaldų, 
kleb. kun. Pakalnis, kun. 
Kruzui padedant, tam tik
romis ceremonijomis pašven
tino tąjį sąrašą. Kun. Pa
kalnis pasakė tai progai 
pritaikintą pamokslą, pri
mindamas kaip Šv. Tėvo 
buvo norėta taiką pasauly
je įvykdyti. Jau treji me
tai, kai šv. Tėvas 
taikos 5 punktus, 
remiantis taika ir 
pasaulyje žydėtų, 
Tėvo taikos šūkis 
balsas girioje.

Pamokslininkas priminė, 
kaip kiti du vadu, mūsų 
šalies prezidentas Roose
velt ir Anglijos premjeras 
Churchill, paskelbė panašius 
punktus Atlanto Čarteryje, 
kuris laiduoja tikybos lai
svę ir visų pasaulyje tautų 
ir valstybių laisvę. „Mūsų 
šalis buvo įtraukta į karą 
užpuolikų, tikybos ir tautų 
laisvės priešų,” sakė kun. 
Pakalnis. „Tėvai, raminkite 
save galingu ginklu —mal
da; visi melskime, kad de- ; 
mokratiškosios šalys laimė- • 
tų šį karą ir turėkime vil
tį, kad mūsų parapijos jau
nieji kariai, atlikę savo 
sunkias pareigas, vėl su- < 
grįš; tik demokratiškųjų ša- 
lių laimėjime yra mums 
viltis pamatyti mūsų gim
tinę Lietuvą vėl laisva, ne- 1 
priklausoma valstybe.” Pa
reiškė viltį, kad ir Rusija, ; 
prisidėjusi prie Atlanto j 
Čarterio, turės atsisakyti 
nuo pavergimo užmačių.

Kleb. kun. Pakalnio pa
mokslas klausytojuose pa- i 
darė jaudinančio įspūdžio, 
nes matėsi, kaip daugeliui 
per veidus nusirito gaili a- 
šara.

Rodos, ir kitos lietuvių pa
rapijos tokį pat gražų, sa
vo parapijos karių pager
bimo darbą atlieka. Jei toks 
darbas ir tos maldos jun
giamos su tautos viltimi, 
tai jis duoda stiprumo ir 
vilties mūsų žmonėms susi
laukti šviesios dienelės, ka- j 
da tėvų Liet'"." ir
vėl numes savo pavergėjų 
jungą ir bus Nepriklausoma ^00- Prospect Place. Borough of Brooklyn, 
Jo“ u County of Kings, to be consumed off the

kur turi gerą

Barbora Ra- 
16 d. susilau- 
gyvenimo 15

i Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
71 Utica Avenue .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

71 Utica

NOTICE 
GB 4181 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
851 Onderdonk Ave., 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK HUTTER
854 Onderdonk Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sei! beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Knickerbocker Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS DEY
510 Knickerbcker Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALVIN’S DELICATESSEN. INC. 
728 Kings Highway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control 
2882 Gerrittsen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHN H. 
2882 Gerrittsen Ave.,

NOTICE ’s hereby given that License No. 
EB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNIE ELISSA COLLING
833 Knickerbocker Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 626 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 

I Cctmty of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

aulia T.iofllAZD if NOTICE is hereby given that License No.
00.110 ClUVa qjj 1746 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

ANTON KLEIN
Ave., Brooklyn,

P

107 
at

N. Y.

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

beer, at retail under Section 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn.

retail under Section 107
Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MURPHY
Brooklyn, N. Y.

Pr. N-das.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN G. 
424 Van

& MARY CHENESKI 
Brunt St., Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.

107

NOTICE 
GB 1937 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

674 Central

NOTICE is 
GB 6336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL SILVER 
Silver’s Grocery Store

362 Stuyvesant Ave., Brooklyn,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section

EDWARD LUBY
Ave., Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License

at retail under Section

the

(T)

No.

107

the

Y.

No.

107 
at

tho

NOTICE is hereby given that License 
EB 789 has been issued to the undersi 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Lan

Avenue U, Borough of Broo]
on

at retail under Section

7409a Avenue U, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PASQUALE OREFICE 
7409a Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ! 
EB 2067 has been issued to the undersiį 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
340 Roebling St., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed onl 
premises.

LOTTIE BOBITCHE ' 
340 Roebling Street. 1_______ _ ...

NOTICE is hereby given that License 
EB173 has been issued to the undersii 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1 Montague Street, Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

1 Montague
JACOB GULDIN

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 

at retail under Section

NOTICE is _____  _
EB 2492 has been issued to the undersi 
to sell beer, _ ___
of the Alcoholic Beverage Control Law 
833 Knickerbocker Av., Borough of Broo] 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DENNIS CRONIN
(Knickerbocker Bar) į

Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N
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NOTICE is hereby given that License! 
GB 1559 has been issued to the undersia 
to sell beer, nt retail under Section ] 
of the Alcoholic Beverage Contiol Law 
6809 — Third Avenue, 1____ .... ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10548 has been issued to the undersi] 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic 1 
6223 — 14th Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 

GEORGE 
6223 — 14th Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1690 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law L'ianiS 
5909 — Avenue N, Borough of Brook J , 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

SIDNEY KRAVITZ
5909 Ave. N, Brooklyn, N.

N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
345 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MILTON BRIMBERG, ADMIN. 
Estate of Anna Brimberg

345 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt 2 77
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1301 Foster Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

1301 Foster
CLARA 

Ave.,

retail under Section 107
L_.. _t

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

FEINER 
Brooklyn, N.

the

premises.
PATRICK BURKE 

500 Prospect Pl., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1112 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KOHLMEYER
1112 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CATHERINE MAKAROW
115 Grand St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO
312 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
161-3 — 43rd Street, 
County of Kings, to 
premises.

MARY
161-3 — 43rd St.,

NOTICE >s hereby given that I.icense 
EB 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4501 Fourth Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES SOUMAKIS
4501 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 7'7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY TABAKA and 
MICHAEL KRUPNICK 

(M. & M. Diner)
1022 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

(T)
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at
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KANE 
Brooklyn, N.
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N. KING
Brooklyn, N. Y.
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Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS
(1007c PURE HONEY)

KONČIAUS BITININKYSTĖ
51 Battery St., No. Abington, Maw.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, Jog SU 
medus nčra tikras bičių medus.

E 
kad 
rėn 
mu; 
to 
nar 
nių

I 
kie 
nai 
to < 
kac 
kos 
my 

c 
dei 
nu< 
žm

i jaunuomenės 
s gali stebinti ir 
iabejotojus. Kas- 
atiai 18-20 metų da] 
įaukia į savano- 
3) vietas. Jų žy- 
toj leidimai ir pa- 
iSavu noru stoję 
a bus geriausi

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS :
KONČIAUS BITININKYST1

i.:
3.1

13J

a amžiaus karių 
•upe žymią vietą 
stoviai, kurių y- 
Soja į laivyną, 
-ii amerikiečiai 
'•’lieka savo pa
šaliai. Ne vienas 

’ a ramina savo ar 
jo Neliūdėkit, 
o i Ameriką ir 

lisvinimą.”

as
UŽ

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir
„Amerikos” Administracijoj

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

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7 - 2949

JOSEPH VASTUNAS

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

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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