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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRA9TIS

EINA KAS PENKTADIENI
[es tikėjimas.
į vado kelias.

K»ta vienybė? 
^fakuotų” padėtis. 
’Sliesusišneka.

1739 SO. HALSTED ST. 
FILSEN STA. 

CHICAGO, tt T.

Kaina 5c.
.. Petriką
f GYDYTOJAS)

). 4th Street

lūšio pasaulinio karo 
{įvadai labai vengė pri- 
ti antgamtinius dės- 
Tjie bijojo ar nenorėjo 
kyti, kad pasaulyje tu 
gerbiamos nenykstan- 

asaulio Kūrėjo teisės 
os. Šiandie matome ki- 
lizdą.
eik prieš metus prezi- 
j Roosevelt savo padė- 
iške Amerikos katalikų 

(Wiiliamsburgh Bridge Pl^ pams buvo taip pareiš-

Vii

2-7177

Alfred J. Weiife
(Vendus)

ADVOKATAS

i Street,

AMERIKIEČIAI KAUNASI TUNISE Laivyno Dideli LaimėjimaiŠv. Tėvo, Atstovas 
Domisi LietuvaGenerolo Eisenhower vado maršalas Rommel, kuriam 

pavestas Tuniso gynimo pa
ruošimas.

Tunise galima laukti labai 
didelių kovų. Vokiečiai pasi
ryžę didžiausia kaina laiky
tis, nes jų kariuomenė dabar 
pateko į tikras anglų ir ame
rikiečių žnyples — anglai 
juos veja per Lybi ją, o ame
rikiečiai artinasi prie jų iš 
kito šono. Į Tunisą, spėjama, 
vokiečiai mes labai didelius 
aviacijos dalinius. Iš rusų 
fronto lėktuvai perkeliami į 
Afriką, kur taip pat būsią 
nusiųsti atsarginiai vokiečių 
aviacijos daliniai.

Amerikos aviacijai Afri
koje vadovauja gen. Doolit
tle, o parašiutininkams pulk.

vybėje, Amerikos kariuome
nės daliniai sėkmingai užė
mė Afrikoje prancūzų valdy
tas Alžiro ir Moroko koloni
jas. Prancūzų kariuomenės 
vadas admirolas Darlan atė
jo talkon. Jis pasiskelbė 
prancūzų Afrikos globėju ir 
kariuomenės vadu paskyrė 
generolą Giraud, balandžio 
mėnesį pabėgusį iš vokiečių 
nelaisvės ir neseniai paspru
kusį Afrikon iš Prancūzijos.

Afrikoje šiuo metu svar
biausias tikslas — užimti 
Tuniso pakraščius, kur yra 
įsistiprinę italai ir vokiečiai. 
Tunisan amerikiečiai žygiuo
ja drauge su anglais. Ameri
kos lėktuvai gabena parašiu
tininkus, kurie jau 
mėjo kautynėse.
kad į Tunisą yra atvykęs

Washington. J—■ Tėvų ma
rijonų provincijolas kun. K. 
Rėklaitis draug^su Maria- 
napolio rektoriteh -kun. J. 
Vašku laukėsimas Šv. Tėvo 
atstovą arkiv. Amleto Gio
vanni Cicogniarii.

Šv. Tėvo atstovas be kitų 
dalykų teiravosi apie Lietu
vą, rodydamas jai didelį prie
lankumą.

LIETUVOS ŽINIOS menkos laivynas Saliailaivynas Saliamono 
salų apylinkėje laimėjo vieną 
didžiausių jūrų mūšių. Su
muštas japonų laivynas pa
sitraukė, palikęs vandenyno 
gelmėse 23 laivus ir tūkstan-

šo laivus ir mažiausiai aštuo
nis transporto laivus nus
kandino.

Lapkričio 14-15 d. Ameri
kos laivynas vėl susirėmė su 
priešu. Lapkričio 15 d. ryte 
apie 7^2 mylios nuo Gvadal
kanalo salos rasti keturi 
priešo prekių transporto lai
vai — juos sunaikino lėktu
vai ir laivų bei pakraščių ka- 
nuolių šūviai.

Lapkričio 15 d. amerikie
čių aviacijos žvalgyba prane
šė japonų laivyno likučius 
pasitraukiant šiaurės kryp
timi.

Per trijų dienų kautynes 
japonai neteko 23 laivų: vie
no kovos laivo, trijų sunkių
jų kreiserių, dviejų lengvų
jų kreiserių, penkių naikin
tuvų, aštuonių karių trans
portinių laivų. Be to, keturių 
prekių transportinių laivų. 
Be to, šeši japonų naikintu
vai sužaloti. Apskaičiuoja
ma, kad drauge su šiais 23 
priešo laivais nuskendo apie 
22,500 japonų karių.

Amerikos nuostoliai, paly
ginant, šiose kautynėse bu
vo maži: nuskendo du lengvi 
kreiseriai ir šeši naikintuvai.

Kautynėse Amerikos laivy 
nui vadovavo admirolas Wil
liam F. Halsey, Jr„ kurs an
ksčiau pasižymėjo užpuoli
mais Wake, Marshall ir Gil
bert salų.

Šis Amerikos laivyno lai
mėjimas plačiai nuskambėjo 
visame pasaulyje. Australi
joje ypatingai džiaugiamasi, 
nes šis laimėjimas gali turė
ti labai lemiamos reikšmės 
Australijos gynime.

Tuo pat laiku gen. Mac- 
Arthur perkėlė savo štabą į 
Naująją Gvinėją, kur sėk-

(Per Lisaboną)

„Juoda krautuvė”
Vokiečių spaudos žinio-, v. . .

mis, Vilniuje netrukus bū-;cl^So®^?v;^a^' 
sianti atidaryta krautuvė, 
kuri pirmoje eilėje prekiau-, 
sianti tais produktais, kurie 
būsią konfiskuoti „juodoje 
biržoje”. Asmenys, pagauti

is laimėsime šį karą ir 
lėje sieksime ne keršto, 
steigimo tarptautinės 
9S, kurioje Kristaus 
i viešpataus žmonių ir 
širdyse.”

is prezidento žodžiais 
i savo 

kalbą įžymusis valsty- 
as Sumner Welles, 

ybės Sekretoriaus 
s. Jis pažymėjo, 
o keliu laimėsime 
šaulį.

__  .T. __  
ai dažnai uždarų 
etų žmonės kalba 
nišką pokarinio pasau- 
tvarkymą. Tie speciali- 
iūri tik į žemėlapius, 
gyventojų skaičių, tik 
tines valstybines sie- 

tik į didelių blokų bei

reen 4 - 7142

SALDAINIŲ PAKKJ
GERIAUSIOS RŪŠIES 

ngvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Kkįjj 
-PIETŪS—VAKARIEN2
1 gamintai namie ta geriausio!.«. 
iHJ. Parengimami priimami IC1O 17 d. baigė

Rickenbacker
M

Juozas Ginfe
Street,

given that Licenee No. NOTICE b ta. 
ssued to the undersigned r,‘‘l- ’ 
etail under Section 107 
rverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the 

’ WEINFLASH
. Brooklyn. N. Y

given that License No. 
issued to the undersigned 
etail under Section 107 
■verage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

J. LAMATTINA
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
verage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

TE NAHIRNY
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
?tail under Section 107 
verage Control Law at to sell te,7s 
lorough of Brooklyn, of tfe 
o be consumed off the 408 Tapte 1».

U DONNER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
■tall under Section 107 
verage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
o be consumed off the

7D-SAMUEL BERGANG 
G FOODMART

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the unedrsigned 
tail under Section 107 
rerage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

> be consumed off the

CICIRELL
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
>sued to the undersigned 
tail under Section 107 
rerage Control Law at 

Borough of Brooklyn,
> be consumed off the

I

1RTILLARO
Brooklyn, N. Y. 

given that License No. 
sued to the undersigned I 
tail under Section 107 
rerege Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed off the

FICHNER
Brooklyn, N. Y. 

riven that License No. 
med to the undersigned 
£ail under Section 107 
crage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

^SO & SALVATORE 
IARIN0

Brooklyn, N. Y.

■iven that License No. 
ued to the undersigned 
ail under Section 10’ ■ 
erage Control Law at 
Jorough of Brooklyn. I 

be consumed off the,

TASHMAN
Brooklyn, N. Y.; 

iven that License No.' 
led to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
irough of Brooklyn, 

be consumed off the

KAUFMAN
Brooklyn, N. »■ 

ven that License No. 
led to the undersigned 
liquor at retail, under 
Icoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
tings, to be consumed

DAUBLER „ v
Brooklyn, N. Y.

iren that License Ne
ed to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control T-aw at
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

DAMATO 
ve. Brooklyn, N. Y.

zen that License Ne
ed to the undersigned 
il under Section 107 
•age Control Law st 
orough of Brooklyn, 
be consumed on the

BERNSTEIN
Brooklyn, N. Y. 

en that License No. 
d ot the undersigned 
1 under Section 107 
age Control Law at 
orough of Brooklyn, 
be consumed on the

iPENELLA
Brooklyn, N. Y.

en that License No 
d to the undersigned 
I under Section 107 
age Control Law at 
Jorough of Brooklyn, 
>e consumed off the

HERZOG
Brooklyn, N. Y-

GB 6766 ka te 
to sell bes, t 
of the Atete; 
2124 Dorttejį 
Comty of Ba 
pranta

EJpy 
2124 Dorte£

NOTICE b te* 
GB 9299 ha te 
to sell te, c 
of the Alate i 
363 Hoyt S&® 
County of Eipi 
pranta

KE 
363 Hoyt St, 

notice h b-« jonų sudarymus. GB 10358 tate T 

to sell te, s 
of the Aleoteh 
374 Wils® ta 
County of Eusj 
premises

XAZZIS 
374 Wils® An,

un«E?

NOTICE b lak t 
GB fTBteten

County d E® i 
pranta

JEH
408 Tonpfal».

NOTICE ii tea 
GB 2191 tates 
to sėli beer, t e. 
of the Afabšk 
50 Braze te 
County d tp: 
pranta

SM 
50 Brase S.

NOTICE u te*' 
EB 2’6 bu Ibi 
to sell te. S s 
of the Alte* S’ 
187 Sutter A® 
County d fcf ' 
pranta

JOSI 
187 Sitter Art.

mechaniški specai už- 
a, kad jų lengvai kei- 
se įvairiose ribose gy- 
gyvi žmonės, kurie turi I

Maistui K
Vaista tel

NOTICE b te* 
EB 1600 La ta£ 
to sell te, « s 
of the Ala** 
526 Lirai® A® I 
County d ŪP1 
pranta

526 Liraai Ae.

pa- 
kad 
lais-

durų 
apie

pasižy- 
Sakoma,

LKFSB atstovas šiomis 
dienomis aplankė didele bal
sų dauguma naujai perrink
tąjį Connecticut valstybės 
kongresmaną Joseph Talbot; 
pasveikinęs jį lietuvių kata
likų spaudos vardu, papra
šė pareikšti savo nuomonę 
aktualiais klausimais.

I — Labai man malonu,— 
ečiais'išpuoseiėtas tra-|kaIh®i° P- Kongresmanas,— 

s, vertingus savitumus, kad LKFSB atstovas aplan- 
mes jėgas. Tie specai

ieloja, kad didelių, im- ,v. -
istinių blokų gadynė jra didelis skaičius lietuvių 
raėjo, kaip skelbia At- kllmes P’hecių. Tie C“ 
Čarteris, kaip byloja i 
ios Laisvės.
iems tiems mechani- 
, mums rodos, puikiai 
ė Kinijos vadas gen. 

gkaišek. Lapkričio 17 d. 
areiškė, kad reikia atsi- 
ti nuo trumparegiškų 
ingų sąjungų ir regiona- 
blokų, kurie duoda tik 
nius karus. Jis pasisakė 

aisvų tautų tarpusavį 
adarbiavimą, už politi- 

ocialinę ir ekonominę 
bę ir teisybę visoms tau- 
, didelėms ir mažoms.

Lapkričio 10 d. Amerikos 
karinėms jėgoms Ramiaja
me vandenyne teko aiškiai 
patirti, kad didžiulis japonų 
laivynas ruošiasi atsiimti

Washington. — Lapkričio 
14 d. surastas ir išgelbėtas 

Raff. Afrikos žygis iki šiol kapitonas Edward _V. Rick- 
skaitomas labai sėkmingu. enbacker, pasižymėjęs lakū- 
____________________________  nas. Jis buvo dingęs kelionė

je prieš tris savaites.
Kongresmanas Talbot Už Lietuva Drauge su juo išgelbėti ir 

O c kiti Įgulos nariai. Vienas la
kūnas mirė vandenyne.

ko mane, nes man tenka at
stovauti apylinkei, kurioje

Tie Con-

lietuvius maistu, drabužiais 
ir kitomis reikmenėmis.

Visi žinome, kad į Rusiją 
savo noru „evakavo” tik la
bai mažas skaičius asmenų, 
kurių tarpe beveik išimtinai 
buvę komisarai ir jų artimie
ji. Šie „evakuoti” laikomi ne
toli Kuibyševo ir naudojami 
pragaištingam lietuvių tau
tos niekinimo darbui. Tūks- _ . .
tančiai gi Lietuvos žmonių un^ in11^ 
yra nugrūsti į Sibiro gelmes, 
kur jie dirba sunkiausius dar 
bus ir kenčia didžiausią var
gą. Nei Gedvilas, nei kiti ne
laimingieji tautos atskalūnai 
neapdums amerikiečiams lie
tuviams akių. Geriau jie iš
rūpintų leidimą nusiųsti lie
tuviams tremtiniams į Sibi
rą dovanų be muito.

e retai nusiskundžiame, 
lietuvių tarpe vis trūks- 
ieningumo. Vienybės pa- 
žiu daugiausia nurodo- 

fl|j[|žydai. Girdi, būkime vie- 
i»?Ei kaip žydai, ir viskas 

gerai.
^iet ar žydai taip jau vie- 

|i? Štai šiuo metu labai 
Mis žydų skaičius deda 
is pastangas, kad Palesti- 
žydams būtų leista su- 

yti atskira, savarankiška 
iuomenė, kad žydams bū- 
)ažadėta laisva ir nepri- 
įsoma Palestinos valsty- mą „atstatyti sugriautą Lie
feet vra stambus skai- tuvą”.

_ _ ■ Greičiausia, kad Gedvilas

tsta®1

Kvorta,! i”5 
6 svarai 
Galionas .
5 Galionai-'

Įdomu pastebėti, kad bol
ševikų spauda nevienodai 
paduoda Gedvilo pranešimą. 
„Laisvėje” jo atsišaukimas 
baigiamas žodžiais apie ats- 
teigimą nuteriotos Tarybinės 
Lietuvos, o Chicagos „Vilny
je” kalbama apie pasiryži-

Bet yra stambus 
s ir tokių žydų, kurie vie- 
iPasisako prieš tokios ka- kalba apie „tarybinę” Lietu- 
nnenės organizavimą, vą, vadinasi, apie Rusijos 

KONČIAI eŠ atskirą žydų valstybę, pavergtą Lietuvą. Bet varg- 
‘ x_n v . Maskvos Komintemo

vergai Brooklyne ir Chicago
je nesusišneka.

n* necionalistai talkon pa šai 
vietė per 700 įžymių Ame- 
)s rabinų, kurie paskelbė, 
atskiros žydų valstybėsGalima pitf

„Amerite sigimas yra suderinamas

&

0‘

nelegalinėje prekyboje, ga- pva^alkanalo - Tulagi aplin- 
lesią pirkti produktų tiktai kumą' J.aP°n« 7e<os Plauke 
po 6 mėnesių „pasitaisymo ls TY -
termino.”

„Spekuliacija”
Tie patys laikraščiai rašo, 

kad Vilniaus „Rūtos” bendro 
vės vienoje krautuvėje esan
ti susekta „spekuliacija”. 
Krautuvės vedėjas ir visi 
tarnautojai suimti. „Kaue
ner Zeitung” reikalauja „au
kščiausiai galimo” bausmės 
ir primena, kad vokiečių tei
smas Rygoje už panašų nusi- grupės tikslas buvo bombar-

Amerikos laivynui labai 
sėkmingai talkininkavo ge
nerolo Mac Arthur lėktuvai 
— prieš mūšį ir mūšio metu.

Lapkričio 13 d. vidurnaktį 
prie Gvadalkanalo salos pri
siartino japonų laivyno to
kios jėgos: du dideli kovos 
laivai, du sunkieji šarvuot
laiviai, keturi lengvieji šar
vuotlaiviai (kreiseriai) ir a- 
pie dešimt naikintuvų, šios

necticut valstybės gyvento
jai, dabar tapę piliečiais, 
uolai ir nuoširdžiai dirba 
Amerikos gerovei ir demo
kratijų laimėjimui. Aš juos 
nuo pat jaunatvės labai ge
rai pažįstu ir puikiai su
prantu jųjų troškimus: ma
tyti savo tėvų žemę nepri
klausomą, laisvą valstybę.

—Amerikos Kongrese aš 
visada stovėsiu už mažųjų 
tautų laisvę, ypatingai gi 
tokios garbingos, kaip Lie
tuva. Lietuva ir kitos Bal
tijos tautos yra tarp tų, 
kurios šiame kare iškentė
jo daugiausiai. Bet jau nuo 
pat pirmųjų šio karo dienų, 
kad ir mažos būdamos, Lie
tuva ir kitos Baltijos vals
tybės nuoširdžiai rėmė 
Jungtinių Tautų pastangas 
laimėti karą. Pavyzdžiui, 
galime prisiminti masinį 
Lenkijos karo f 
globojimą ir suteikimą jiems 
galimybės pasiekti kitus

Tautų I 
Arba — ar galima užmirš- 

Į ti tas heroiškas Lietuvos 
pastangas pagelbėti Angli
jai apsirūpinti maistu. Juk 
Lietuva ilgiausiai iš visos 
eilės Baltijos ir Skandina
vijos valstybių, nepaisyda
ma Vokietijos povandeninių 
laivų pavojaus, vežė savo 
ūkio gaminius Anglijai iki 
pat okupacijos. Tokia tauta 
ir valstybė verta pagarbos 
ir paramos.

— Kaip Tamsta žiūri į 
Sovietų Rusijos politinius 
pageidavimus? — buvo pa
klaustas p. Talbot.

— Turiu pasakyti visai at
virai, ką aš ir seniau buvau 
nekartą sakęs: aš stoviu už 
militarinį Amerikos bendra
darbiavimą su Sovietų Rusi
ja, bet esu ir būsiu griežtai 
priešingas, kad Maskvos ko- 
minternas tiesioginiai ar ne
tiesioginiai kištųsi į Ameri
kos ar kitų Jungtinių Tautų 
vidaus reikalus. Amerikos 
žmonės yra susipratę ir mes 
be kitų pagalbos mokėsime 
gražiai tvarkytis.

— Patys būdami laisvi 
mes gerbiame ir branginame 
ir kitų tautų laisvę, dėl jos

Roosevelt Žmona

Lapkričio 17 d. į Washin- 
gtoną sugrįžo prezidento 
Roosevelto žmona, prabuvusi 
Anglijoje ir Airijoje kelias 
savaites. Ji aplankė Ameri
kos kariuomenės dalinius, 
studijavo anglų gyvenimo są 
lygas.

Savo kelionęųponia Roose
velt yra laba ^patenkinta.
——

T • ‘ _ -vi

kaitimą nuteisęs kelis žmo
nes mirti.

Liepia registruotis
Vokiečių SS policijos va

das „Ostlande” paskelbė, 
kad visi „repatriantai” atvy
kę į Lietuvą ar kitą „Ostlan- 
do” kraštą, turėjo užsirašy
ti vokiečių policijoje iki rug
sėjo 19 d. Naujai atvykusie
ji turi užsiregistruoti per 
tris dienas. Neužsirašius, e- 
są galima nustoti „repatrian-

Dviejų Admiroly

Saliamono salų lapkr. 13- 
15 dd. kautynėse žuvo du A- 

. merikos admirolai — Daniel 
J- Callaghan ir Norman 
Scott. Žuvusių tarpe yra ir 
kapitonas Cassin Young, 

kraštus. Anksčiau Pacifike ir Atlan
te žuvo admirolai Isaac Kidd 
ir John Wilcox, Jr.

Admirolų Callaghan ir 
Scott laivai nepaprastai pa
sižymėjo kautynėse prieš ja
ponus.

Zei-
Lie-

Mobilizaciją

Bernas. — Šveicarijoje 
gauta žinių, kad Ispanijoje 
šiuo metu vykdoma mobili
zacija. Kariuomenės padidi
nimu Ispanija nori parody
ti, kad ji yra pasiryžusi gin
ti savo neutralumą.

Ispanijai padidėjo pavo
jus, kai vokiečiai užėmė vi
są Prancūziją. Anglija ir A- 
merika užtikrino Ispanijai 
gerbsiančios jos teritoriją.

Lietuvis Vyskupas
Dirba Vatikane

duoti amerikiečių pozicijas, 
bet kai tik ji prisiartino prie 
bombardavimo vietų, ją pa
sitiko Amerikos jėgos. Mū
šis buvo iš labai artimos di
stancijos. šio mūšio metu žu
vo admirolas Daniel J. Calla
ghan, artimas prezidento 
Roosevelto draugas. Mūšis 
buvo nakties metu. Jo baisu
mas taip paveikė japonus, 
kad dvi jų grupės apsišaudė 
tarpusavyje. Netrukus prie
šas pasitraukė.

Lapkričio X3 d. Amerikos 
lakūnai bombardavo japonų 
sužalotus laivus. Vakare apie 
12 japonų transporto laivų, 
lydimų stiprios apsaugos, ar
tinosi prie Gvadalkanalo iš 
kitos srities. Priešas bom
bardavo salos pakraščius vi
durnaktyje, tačiau amerikie- mingai stumiami japonai iš 
čiai lakūnai bombardavo prie | šios svarbios salos.

Lankėsi olandai
Kaip rašo „Kauener 

tung” (rugsėjo 11 d.), į 
tuvą buvo atvykusi olandų
„Rytų Kompanijos” delega
cija su jos pirmininku Rost 
van Tonningen priešakyje. 
Delegacija su vokiečių įstai
gomis vedusi derybas dėl „o- 
landų jėgų įsijungimo tuč 
tuojau” žemės ūkio srityje.

Bėga darbininkai
„Deutsche Zeitung im Os- 

tland” (rugs. 10) deda tokią 
žinią: „Iš vokiečių prekinių 
baidokų Kauno uoste šiomis 
dienomis dezertavo du lietu
vių jūreiviai: Andrius Gan- 
kovas ir Vladas Mudzevičius. 
Pastarasis buvo paimtas tar
nybon vienos karinės įstai
gos Rytų Prūsuose. Abu de
zertyrai neturi asmens 
kumentų ir policijos yra 
komi.”

Neduoda geležies
Vokiečių komisaras Šiau

lių srityje Geweke lankėsi 
Tauragėje. Šia proga jis pa
reiškė, kad geležis būsianti 
skiriama tik tiems ūkinin
kams, kurie „geriausiai” at
liko maisto ir kitokių produ
ktų pristatymo prievolę.

Siunčia j miškus
Vokiečių laikraščiai rašo, 

kad šiuo metu 1,500 Kauno 
gyventojų išsiųsta į miškus 
malkų žiemai paruošti. Ši

LIETUVES DAINA LINKSMINO KARIUS
jų laivas nuskendo... ir jie vi
si žuvo. Privačiai laisvėje e- 
są kunigai gali darbuotis, 
bet kai tik kuris mėgino or
ganizuoti viešą maldos suė
jimą — viešas pamaldas, tas 
gavo įsakymą per 24 vai. iš
sikelti kitur.

Plačiai pagarsėjusi solistė 
Apolonija Stoškiūtė (Polyna 
Stoska) važinėja su koncer
tais po įvairius miestus. Jau 
koncertavo aštuoniose vals
tybėse. Be kitų vietų ji ap
lankė ir Armijos Aviacijos 
mokyklą Pietų Dakotoje. Po 
pavykusio koncerto prie jos 
priėjęs vienas kareivis pasi
sakė esąs lietuvis iš Bostono 
ir labai džiaugėsi gavęs so
listės paveikslą su lietuvišku 
autografu. Solistė Stoškiūtė 
artimiausiu laiku turės kele
tą koncertų rytinėse valsty
bėse, o nuo sausio pradžios 
iki gegužės mėnesio yra pa
kviesta aplankyti apie 40 vie
tų su koncertais. Miela mums 
girdėti apie lietuvės solistės 
gražų pasisekimą. A. Stoš
kiūtė yra su dideliu pasiseki
mu dainavusi ir Europos sce
nose. Solistės namuose yra 
jauki lietuviška katalikiška 
nuotaika; jos sesutė yra vie
nuolė, šv. Kazimiero Seserų

prievolė įvesta tiek miestų Chicagos akademijos virši- 
darbininkams, tiek įstaigų ninkė.

do- 
ieš- Dar Didėja

Per Raudonąjį Kryžių iš 
Lietuvos gauta visa eilė laiš
kų, kuriuose prašoma paieš
koti ir pagelbėti prievarta 
Rusijon išvežtiems lietu
viams. Daugely atvejų tie 
laiškai patvirtina, kad anks
čiau sąrašuose skelbtieji 
žmonės yra tikrai Rusijos iš
trėmime, bet giminės prane
ša ir naujas, anksčiau nepa
skelbtas, tremtinių pavardes, 
kas rodo, kad anksčiau skel
btieji sąrašai dar nėra pilni.

Taip, pav., Chicagoje gy
veną p. Galeckai per Raudo
nąjį Kryžių gavo pranešimą, 
kad Rusijon išvežtas jų gimi
naitis Įeit. Justinas Marti- 
šiūnas iš Lankeliškių, o apie 
jo išvežimą ankstybesniuose 
sąrašuose nebuvo pasakyta.

žydų tikyba, kad toks sie
las yra tikybinis.
’en gera, kur mūsų nėra!
Į ____»?«_____

lūšiškių bolševikų spau- 
dažnai skelbia Rusijon 
įprukusių buvusių raudo- 
ų Lietuvos kvizlingų pra- 
imus. šiomis dienomis ji 
Įėjo pranešimą paties vy- 
įsio kvizlingo — Mečio 
Ivilo, kuris bolševikų o- 
lacijos metu Lietuvoje 
inosi komisarų tarybos

HAv^; nininku. Jis skelbia, kad 
rAL$ akuoti” Lietuvos žmonės maniškus siekius geresniam 
UOT0lri]°3e es%£erai aprūpinti, pasauliui sukurti. Todėl ten-1

Eanizuoti ir nan. Esą. So- ka stipriai nbpinti in furimn
65 W

Telephone
uv i-iri

JOSEPH'

458 Oru^

New Yorke leidžiamas 
„Daily News” dienraštis lap
kričio 18 d. laidoje, vedama
jame straipsnyje, skelbia, 
kad, jo turimomis žiniomis,
Rusija po karo, kaip perga- kovojame, todėl aš ir įsitiki- 
lės prizą, gaus Lietuvą, Lat- nęs, kad Lietuva bus vėl lai- 
viją, Estiją, Suomiją ir dalį sva ir nepriklausoma valsty- 
buvusios Lenkijos. be. Amerikos Kongrese aš

Dėl tokio „prizo” minėtas atvirai stovėsiu už nepriklau 
laikraštis nerodo jokio rū- somos Lietuvos atstatymą, 
pėsčio. „D. N.” niekada ne- to nori ir didelė dauguma A- 
buvo už mažų tautų teisę į merikos piliečių. Tuos reika- 
laisvą ir nepriklausomą gy- lūs esu aš svarstęs ir turiu 
venimą. „D. N.” dažnai puo- tvirtą nusistatymą”, baigė 
la prezidento Roosevelto hu- savo pareiškimą p. Talbot. _ __ • Xlra,, ~ 1 *

J. E. vysk. Būčys turi nuo
latines pareigas vienoje Va
tikano kongregacijoje. Jo 
siunčiamos iš Vatikano tele
gramos ir laiškai su Vatika
no pašto ženklais yra gauna
mi Amerikoje. Taip pat gali
ma siųsti telegramos į Vati
kaną, 
rius.

Kaštuoja apie 3 dole-

Kelias j pergalę yra nu-
’anizuoti ir pan. Esą, So- ka stipriai abejoti jo turimų tiestas Karo Bonais. Turėkl
ai aprūpina „evakuotus”į žinių apie „prizus” tikrumu, me jų, kiek tik galime.

Mažai kuro
Kauno miesto burmistras 

skelbia, kad kuro pristaty
mas nesąs pakankamas, to
dėl iki atskiro parėdymo Kau 
no gyventojams būsią leista 
įsigyti tiktai 25% pareika
lautojo kuro.

valdininkams bei tarnauto
jams. Joje taip pat turi daly
vauti studentai. Prasidėjus 
mokslo metams, jie turės įro 
dyti, ar atliko medžių kirti
mo prievolę.

Darbas be maisto
Kauno laikraštis „Į Lais

vę” rašo, kad aplankius Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
studentus, dirbančius Braži- 
škių bei Jūrės miškuose, pa
tirtas didžiausias sunkumas 
su maistu, dėl kurio dirban
tieji yra pastebimai sumen- 
ikėję.

RUSŲ LAIVAS SU 155
KUNIGAIS NUSKENDO

Lenkų katalikų agentūra 
KAP praneša, kad dabar Ru
sijoje yra laisvi 55 lenkų kat. 
kunigai, 18 išvyko su lenkų 
armija Persijon ir su vaikais 
—Indijon, 52 yra kalėjimuo
se ir arešto namuose, 97 mirę 
koncentracijos stovyklose ar 
jau paleisti — iš nusilpimo.

Iš baisiojo Solovkų kalėji
mo buvo paleisti 155 kunigai, 
bet kai jie buvo vežami laivu,

Baudžia mirtimi
Vokiečių ypatingasis teis

mas nuteisė kaunietį Antaną 
Adomaitį, 41 metų amžiaus, 
mirties bausme. Jis buvęs 
ieškomas už vagystę. Atėjus 
kriminalinės policijos valdi
ninkui į jo butą, Adomaitis 
bandęs pabėgti ir pavartojęs 
ginklą.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

AMERIKOS VYSKUPŲ PAREIŠKIMAS
Lapkričio 11-12 d.d. Wa

shingtone buvo susirinkę 
102 Amerikos, katalikų vy
skupai, kurie svarstė visą 
eilę svarbių reikalų. Suva
žiavimo gale vyskupų po
sėdžio įgaliotas komitetas 
paskelbė Amerikos Vysku
pų Pareiškimą apie Perga
lę ir Taiką.

Pareiškimo pradžioje vys
kupai pasisako, kad šiame 
kare Amerika veda teisingą 
karą, kurio tikslas apginti 
gyvenimą ir teisę. Vysku
pai su pasitenkinimu prime
na prezidento Roosevelto žo
džius, kuriuos jis pareiškė 
tuojau Amerikai įstojus ka
ram Tie prezidento žodžiai 
yra šie:

„Mes laimėsime šį karą ir 
pegalėje sieksime ne keršto, 
bet įsteigimo tarptautinės 
tvarkos, kurioje Kristaus 
dvasia viešpataus žmonių ir 
tautų širdyse.”

Vyskupai pareiškia: „Nuo 
pat to momento, kai mūsų 
šalis paskelbė karą, mes 
kreipėmės į savo žmones, 
prašydami padaryti pasiau
kojimų, kurių, pagal katali
kų mokslą, reikalauja pat
riotizmo, teisingumo ir mei
lės dorybės.”

„Kunigai ir tikintieji nuo
širdžiai meldėsi, kad šven
toji Dvasia globotų mūsų 
Prezidentą ir visus, kurie 
drauge su juo neša didelę 
atsakomybę vesti karui ir 
pasiekti pergalės, iš kurios 
visi žmonės susilauks tei
singos ir pastovios taikos.

„Atlikdami savo ganyto
jiškas pareigas, mes esa
me giliai susirūpinę rytojaus 
pasaulio taika.

„Tikros ir pastovios tai
kos negali parašyti sekulia- 
rizmas (pasauliškumas). Jo 
trumpas akiratis neapima 
viso žmogaus, jis negali 
įvertinti žmogaus sielos dva
siškumo ir visos žmonijos 
aukščiausio gėrio.

„Išnaudojimas negali pa
rašyti tikros ir pastovios 
taikos. Kur grobuoniška jė
ga ir savanaudiškas patogu
mas pakeičia teisingumą, 
ten negali būti saugaus pa
saulio.

„Totalitarianizmas—ar jis 
būtų naciškas, komunistiš
kas ar fašistiškas — negali 
parašyti tikros ir pastovios 
taikos. Valstybė, kuri pasi
grobia visas galias, tuo pa
čiu tampa savo žmonių de
spotu ir tautų šeimai pavo
jumi.

„Krikščionybės dvasia ga
li parašyti tikrą ir pasto
vią taiką, paremtą teisin
gumu ir meile, visoms tau
toms, net ir nekrikščioniš
koms.

„Šioje epochinėje revoliu
cijoje, per kurią pasaulis 
dabar pereina, reikalinga 
mums suprasti, kad kiekvie
nas žmogus yra mūsų bro
lis Kristuje. Visi turėtų bū
ti įtikinti, kad kiekvienas 
žmogus turi žmogaus as
mens kilnumo ir kad pagal 
prigimties įstatymus jis tu
ri teisę į daiktus, reikalin
gus gyvybei išlaikyti, deri
nantis prie žmogaus kilnu
mo.

„Jei norime turėti pasto
vią taiką, kuri būtų teisin
ga ir tikrai broliška visiems 
mūsų kaimynams, pokari
niame pasaulyje gamybos ir

prekybos pelniškumas turės 
būti palenktas bendruome
nių ir tautų bendrai gero
vei. j

„Tautų ir asmenų nely
gybės niekada negali duoti 
teisės vyriausybėms ir ga
mybos ar prekybos vadams 
būti neteisingais.

„Karo krizės metu laisvi 
žmonės turi atsisakyti dau
gelio laisvių. Mes kviečiame 
savo žmones būti vieningais 
ir pasiruošusiais kiekvienam 
pasiaukojimui, kokį tik mū
sų vyriausybė ras reikalin
gu teisingai ir pastoviai 
taikai, kuri bus pasiekta 
per mūsų ginkluotų pajėgų 
pergalę.

„Mes reiškiame savo gi
liausią užuojautą mūsų bro
liams vyskupams visose pa
saulio šalyse, kur tikyba 
persekiojama, laisvė panai
kinta, Dievo ir žmogaus tei
sės pažeistos.”

Vyskupai smerkia žydų ir 
kitų žmonių persekiojimą, 
užstatų žudymą, masių ga
benimą į koncentracijos sto
vyklas. Vyskupai pasisako 
už geresnį negrų padėties 
supratimą. Laiške siunčia
mi sveikinimai Meksikos, 
centralinės ir pietų Ameri
kos vyskupams.

Laiško gale vyskupai kvie
čia studijuoti popiežiaus Pi
jaus XII taikos planus, ku
riuose siekiama taikos, pa
remtos Dievo ir kiekvieno 
asmens meile.

Laiškas baigiamas ragini
mu melstis ypač į Švč. Pa
nelę Mariją, kad Ji išmels
tų Savo Dieviškojo Sūnaus 
pasigailėjimo kariaujančiam 
pasauliui. Vyskupai prašo 
pasirinkti Švč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo šventę, 
gruodžio 8 d., kaip ypatin
gą maldos dieną. „Visi su
sijunkime malda už perga
lę ir už taiką, priimtiną 
Dievui”, — baigia savo pa
reiškimą vyskupai.

Visų Amerikos vyskupų 
vardu minėtą pareiškimą 
pasirašė: Detroito arkiv. 
Mooney, Cincinnatti arkiv. 
McNichols, Chicagos arkiv. 
Stritch, San Francisco ar
kiv. Mitty, New Orleans 
arkiv. Rummel, New Yorko 
arkiv. Spellman, Erie vysk. 
Gannon, Fort Wayne vysk. 
Noll, Toledo vysk. Alter, 
Buffalo vysk. Duffy.

MARINŲ KORPUSUI 167 
METAI

Kulkosvaidžių ugnies šluo
jamuose Pietų Pacifiko pa
kraščiuose, Jungtinių Vals
tybių Marinų Korpusas, per 
savo 167 metus gyvavimo, 
kovoja 180-tą kampaniją.

Korpusas lapkričio 10 d. 
minėjo savo gimimo dieną. 
Nuo Britų Gvinėjos iki Is
landijos, nuo Lodono iki Tu- 
lagi, Jungtinių Valstybių 
stovyklose, kur marinai iš
eina griežčiausią treniravi
mą, kokio tik iš kareivio 
galima reikalauti, Amerikos 
kovingiausieji ir sėkmin- 
giausieji kariai, savo Kor
puso gimimo dieną, grįžo 
mintimis į savo istoriją, da
rytą ilgos ir garbingos ka
rių eilės, kurios kariškas 
žygiavimas po mūsų žvaig
ždėta vėliava buvo girdimas 
visose keturiose pasaulio ša
lyse.

Balys Augustinavičius.

Tos Meiles Niekas Neišplėš
Mylėti savo gimtą kraštą — 
Tos meilės niekas neišplėš, 
Grūmoja audros, vėtros blaškos — 
lietuvio nepakeis širdies.

Nuo pirmo suklykime vygėj, 
nuo žodžio tarto pirmąsyk 
pamilstam lygumas tėvynės, 
pajuntam žemę ilgesy.

Čia ošia visad žalios pušys, 
gėlėm nusijuokia laukai — 
Derlinga žemė neišdžiūsta — 
drėkinta ašarom dažnai —

Čia rugio grūdas žvilga auksu 
kryželių, kryžių pakelėj. 
Sesučių drobėsna įaustą — 
kaip mokam kraštą šį mylėt.

Ta naktį pamenu. Kalbėjai — 
— Tėvynė laukia. Aš einu — 
Ir išėjai — ir daug jūs ėjo — 
Jaunuolių, senių, net vaikų —

Be ginklo, drąsūs, tartum liūtai — 
jūs žygiais stebisi tauta.
Dėl savo gimto krašto žūti —
Kas gali būti dar gražiau? —

Kuklus tas vardas — partizanas- 
Krūtinėje — drąsi širdis.
Nebuvo jauno, anei seno — 
Jus jungė ta pati mintis.

DAUGIAU PASTANGŲ IR DARBO
L. K. Federacijos sekreto- priklausoma valstybė.

riato paskutiniame atsišau- 3 Mums reikia dėti centas 
kime į lietuvių katalikų vi-1 prie cento, kad sudarytume 
suomenę, į Federacijos sky
rius, nurodoma, kad bendra 
tarptautinė padėtis ir Lie
tuvos žmonių vergovė šaukte 
šaukiasi didesnio mūsų dar
bo. Atsišaukimas baigiamas 
šiais pareiškimais:

1. Mums reikia dar stip
riau remti Amerikos pastan
gas nugalėti nacizmą, kuris 
savo kruvinomis žnyplėmis 
turi suspaudęs mūsų tėvų 

i kraštą ir iš mūsų brolių nori 
išspausti paskutinius gyvy
bės syvus.

2. Mums reikia stipriai su
siorganizuoti, akylai budėti, 
dirbti ir aukotis, kad, atsta
tant karo sugriautą pasaulį 
ir vykdant į gyvenimą Atlan
to čarterio dėsnius, ir Lietu
va būtų atstatyta laisva ir ne

HIMNAS RYTAMS
(Iš knygos „Aplink Afri-

Pasakiškieji Rytai, Saulė
tekio šalys!... Jūsų vardas 
rieda, kaip blizgąs perlas per 
milijonus jaunų lūpų, žavi 
tūkstančių tūkstančius sva
jingų sielų, ilgesiu pripildo 
vakariečių širdis, kaip negę
stanti žvaigždė slenka beri
biuose mėlynuose skliautuo
se... Iškepintos, išdžiuvusios 
šalys, kur dingsta ir auga tik 
pasakos, legendos ir atsimi
nimai. Faraonų, burtininkų, 
kalifų ir šeikų šalys. Lakių
jų žirgų, kantriųjų asilų ir a- 
pokalipsiškų bestijų — kup
ranugarių šalys... Šalys bliz
gančių papuošalų, smilkalų 
ir brangių kvepalų. Aristok
ratiškos praeities šalys, tiek 
amžių vadovavusios mūsų 
planetai, davusios jai religi
jas ir pranašus. Egiptas, A- 
rabija ir Palestina — šven
ta, legendariška ir heroiška 
trejybė, kaip begalinė gies
mė, virpėjusi mano jaunys
tės sieloje. Jeruzalis, Meka ir 
Memfis — EI Kahira, kaip 
magiškas žmonijos siurblys, 
jūs siurbėte ir tebesiurbiate 
maldininkų, turistų ir moks
lininkų begalinį tvaną iš vi
sų pasaulio kampų...

Štai ir mano jaunystės sva 
jonės jau išsipildė. Iš netikė
tos pusės, iš tolimų dausų 
kraštų, didžiųjų Indijos van
denų platybėmis laivas užne
šė mane į nusvilintą Arabi
ją, į Nilo slėnį, į akmenuotą 
Judėją... Iš tolimos šalies, iš 
gintarinės Lietuvos, šalies 
dainų ir pasakų, žaliųjų rūtų 
ir ošinčių girių, kurių sma
lingi sakai ir kvapai nenusi
leidžia Rytų smilkalams... Iš 
amžių snūdurio pakilusios 
tautos, kurios įtempti mus
kulai rengiasi skelti ugnį, 
kurios jaunieji auga į milži
nus ir rengia pasauliui nau
ją, puikią dvasios puotą.. Į 
šalis, kur brendo žmonijos 
civilizacija ankstyvosios is
torijos aušroje. Iš šalies, ku
ri šimtmečiais išlaikė sveti
mųjų ir svetimiesiems su
čiauptas lūpas ir surauktą 
kaktą ir kuri dar netarė žmo-

fondus, kuriais tuoj po karo 
galėtume sušelpti okupantų 
nukankintus, išbadėjusius 
Lietuvos žmones ir duoti 
jiems laisvo, nepriklausomo 
gyvenimo pradžią, žodžiu, 
turėsime stipriau susiorgani
zuoti U. S. karo bonų ir žen
klelių platinimui, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus para
mai ir Lietuvos gelbėjimui.

Tad, tuojau organizuokime 
gausingaš^J^-i^te-* katalikų 
rajonines Wę M^rėncijas, sti
prinkime mūsų Veikimo Cen
trą — A. L. R. K. Federaciją, 
auginkime Lietuvai Gelbėti 
Fondą, vienykime visas gy
vąsias lietuvių pajėgas, nes 
jos visos reikalingos karui
laimėti i-r Lietuvai išlaisvin- nijai savojo žodžio. Į spalvin
ti. gas šalis,

SAVAITES APŽVALGA
VALANDA IŠMUŠĖ

Pagaliau atėjo valanda 
suduoti smūgį baisiai Ura
nijai, kuri sukūrė šį baisų 
pasaulinį gaisrą.

Iškėlimas kariuomenės 
šiaurinėj ir vakarinėj Afri
koj yra tiktai pirmieji an
glų - amerikiečių - rusų ko
alicijos žygiai didžiojoj stra
tegijoj. Tai yra pirmas įro
dymas visoms Laisvės Fron
to tautoms, kad toki stra
tegija yra. Iki šiol galėjo 
rodytis, kad mes kariauja
me izoliuotus ir gynimosi 
karus ten, kur mūsų prie
šai pasirenka mus pulti. 
Hitlerio geležiniai legionai, 
sutraukti didžiuliame skai
čiuje Rusijoj kruviniausiam 
visų karų istorijoj puoli
mui, buvo aplamdyti ir su
stabdyti. Bet tai padarė ru
sų ginklai ir rusų strategi
ja. Rommelis buvo sukul
tas Egipte. Bet tą padarė 
anglų generolai. Z' • — 
Jungtinėms Valstybėms te
ko sudaužyti japonus jų o- 
fensyvoj Saliamono salose. 
Be abejonės, mūsų ginklų 
arsenalai davė sąjunginin
kams pagelbą. Bet ta pagel- 
ba nebuvo toki, koki ji ga
lėtų būti kituose frontuose, 
kur mušasi mūsų sąjungi
ninkai. Kitais žodžiais ta- 
rant, nebuvo iki šiol įrody
mo, kad yra koks nors ko
alicijos planas bendram 
priešui sumušti. Dabar pa
saulis yra liudininkas, kad 
Laisvės Fronto didžioji są
junga susirikiavo išnaikinti 
japo-hitlerizmą ir, t______

Prezidento Roosevelto 
džiais, „taip paskirstome 
mūsų jėgas, kad galim mu
šti bendrą priešą ten, kur 
jam daugiausiai nuostolių 
galima padaryti.”

Laiko suderinimas yra be 
užmetimų. Hitlerio laiko

zo-

kurios maudosi 
šviesos jūroje, kur viskas 
marga ir mirga. Iš šalies, 
kur padangių debesys ir isto
rijos migla pridengia ir už
tušuoja spalvų ir charakte
rių aštrumus-..

Prof. K. Pakštas.

(Pagal Maironį)

Besileidžianti saulutė auk
so gijomis išpuošė bangas.

paskirstymas b uvo suardy- Dar lukterėjo akimirką, lyg
tas. Tas jo paskirstymas, 
pakeistas po nepasisekimo 
paimti Maskvą pereitais me
tais, buvo numatęs dar prieš 
kelias savaites sunaikinti 
Raudonąją Armiją. Bet Rau
donoji Armija vis dar tebė
ra nesunaikinta. Ji yra ne 
tiktai nesunaikinta, bet yra 
užtenkamai stipri, kad bet 
kuriuo metu 
kontrpuolmą, 
sutartą planą 
jį su aliantų 
koje. Anglai 
giniu.žygiu pagavo į 
patį didijį Rommelį.
tik tuo laiku, kai Hitleris 

Pacifike galėj° galvoti apie peržiū-

gali pereiti į 
vykdydama 
ir derindama 
planu 

puikiu
Afri— 
strate- 
maišą
Kaip

rėjimą savo strateginių pla
nų, kada vokiečių moralė 
turi būti žema, žvaigždės ir 
Juostos iškyla virš Afrikos 
uostų. Ne be reikalo laukė
me permainų. Laimė pasisu
ko ir Laisvės Frontas gali 
stiprintis mintimi, kad Af
rika 
ašies 
bazę 
Ašį.

greit bus išvaduota iš 
nagų ir paversta į 

karo veiksmams prieš

OWI.

primindama Kastyčiui, kad 
mažoj grįtelėj motulė neri
maudama laukia, ir pasinėrė 
žalsvam vandenyj. Bet Kas
tytis pajūrio vaikas. Beribė 
jūra ir jos dovanos jį vilioja. 
Svajonėse paskendęs, trau
kia tinklą. Jau naktis apglė
bė žemę, ir žvaigždutės su
mirgo milijonais akučių dan
gaus mėlynėje.

Tik štai susiūbavo vanduo 
ir iš gelmių išplaukė neže
miško grožio undinė ir krei
pėsi į Kastytį:

— Kam žuvytes man vilio
ji? Marės — mano viešpati
ja! Aš Jūratė nemarioji!

Bet nesudrebėjo Kastyčio 
vyriška širdis ir, tik atsikvė
pęs giliai, ėmė irkluoti į Jū
ratę. Vos tik jį išvydo, Jū
ratė užmiršo savo dievišką 
kilmę ir pamilo mirtingą že
mės sūnų.

Užsirūstino galingas Per
kūnas pamatęs, kad žmogus 
drįso palytėti Jūratės die
višką skaistybę. Didi audra 
pakilo. Nirtulingai daužėsi 
bangos, kad net patsai dan
gus nustebo. O Perkūno įsa-

Karo bonai ir ženkleliai kyti žaibai ir griausmai su
perka reikalingus ginklus, daužė Jūratės gintaro 
.Pirkime jų kiek tik mūsų 

tariant! pajėgos leidžia I

MARIJA LITURGIJOJE
Marijos Paaukojimo Šventė 

(Lapkričio 21 d. )

Iš visų Marijos švenčių 
labiausia užmiršta ir mažiau 
šia Bažnyčios švenčiama yra 
gal kaip tik Švenčiausios Pa
nelės Paaukojimo šventė lap
kričio 21 dieną.

Pagal senovės žydų įstaty
mą, žydų tėvai buvo įvedę 
paprotį savo vaikus aukoti 
Dievui, kad jie, Dievui pa
aukoti, galėtų Jam tarnauti 
bažnyčioje. Kaip padavimas 
mums sako, Marija taip pat 
buvo tėvų paaukota Dievui, 
kada ji jaunutė dar buvo: 
viena apokrifų Evangelija 
rašo, kad, kai suėjo jai treji 
metai, josios gerieji gimdyto 
jai, Joakimas ir Ona, nuvedė 
į Jeruzalės bažnyčią Mariją, 
kuriai Dievo buvo žadėta ta
pti Dievo Motina. Paaukojus 
ją Viešpaties Dievo tarny
bai, ji tuo pačiu laiku pada
rė amžiną skaistybės įžadą. 
Remdamiesi Bažnyčios tradi
cija, asketikos rašytojai tvir 
tina, kad tasai Dievo Moti
nos Marijos paaukojimas 
Dievo tarnybai buvo atliktas 
su didžiausiu iškilmingumu, 
kadangi kunigas, kuris šias 
apeigas atliko, buvo kaip tik 
šv. Zakarijas.

Švč. Panelės Marijos Pa
aukojimo šventė yra išlaiky
ta ir švenčiama graikų ir ar
mėnų, kaip ir lotinų Bažny
čioje lapkričio 21 d. graikų 
bažnyčiose toji šventė pava
dinta Dievo Motinos Įžengi
mo Bažnyčion šventė. Apie 
šią gražiąją šventę kalbėda
mas, Simeonas Metaphras- 
tas priskiria jos pradžią 
Konstantinopolio miestui 730 
metais, 1143 metais impera
torius Emanuelis Kommenus 
kalba apie ją, kaipo apie 
šventę, visai Bažnyčiai jau 
žinomą. Kipro karaliaus am
basadoriui prašant popie
žiaus Gregorijaus XI, kuris 
buvo apsigyvenęs Avinjone, 
popiežiaus kurija paskyrė 
šventės dieną 1372 metais. 
Pati šventės iškilmė buvo po
piežiaus Siksto IV įtraukta 
į brevijorių; kiek vėliau, ta 
šventė buvo panaikinta po-

ir ■
Sil

piežiaus šv. Pijaus V, 
panaujinta popiežiaus 
to V. Popiežius Klemen 
VIII patvirtino kunigiš 
maldas, kaip dabar jos j 
kur švč. Panelės Marijos 
aukojimas yra minimas š 
tų mišių kolektoje, ketvi 
j e lekcijoje, paimtoje iš 
Jono Damaskiečio, ir respi 
serijose po aštuntos nokt 
nos-

Ši šventė, kaip jau mii 
jau, yra be jokios priežast jįLYVAUTI 
tarsi užmiršta. Ji su tam 1į 
ru iškilmingumu, kaip ir 
tos švč. Panelės šventės, 
švenčiama. Priežastis sur 
pasakyti. Ar nebus tik 
kad per mažai apie ją žii 
me, dar mažiau į ją esame 
sigilinę.

Įsigilinę į tiesą, kad M; 
ja, tėvų paaukota Dievui, 
darė amžiną skaistybės į 
dą, daugelis asketinių knj 
rašytojų ir gilių tikeji 
klausimų nagrinėtojų įs 
kinę tvirtina, kad Marija.

os šio puslapio skai 
1 į anksto nuoširdi 

J jmos dalyvauti „Ai 
. • rengiamoje vakarii 

anadienį, gruodžio 
■reiškimo par. salė 

■t įni, N. Y. Vakariei 
‘ į 6 vai. vakare. Bil 

j$1.50.
irama bus turininj 
Ruošiama daug sta 
Bendras dainaviir 

ip smagią nuotail
ypatingą Dievo malonę, t’t s valgiai j u 1 ° r 1. trtoao rI’ilr mnlnnn
jo pilną protą nuo pirmos 
vo prasidėjimo valandos. 
Augustinas rašo, kad an 
valandoje, kai Marija pad 
skaistybės įžadus, ji buvo 
dariusi Dievui maloniai 
auką, kokios Pats Dievas 
nuo pat pasaulio pradj _ ūumeruoti^_^h
nebuvo susilaukęs nė pa 
ręs. Juk mes tikime ta ■
reikšta tiesa, kad Marija i ® dienos. Prale 
pirmos prasidėjimo valan 
buvo laisva nuo pirmapra 
nuodėmės — nuo viso! 
nuodėmės.
nuo pirmapradės nuodėn 
ji drauge buvo laisva ir : S- 
proto aptemimo, einančk-----------
pirmapradės nuodėmės. BUSIĄS 

Todėl nuo pat mažui 
Marija turėjo pažinimo i/ 
lonę. Ji aiškiai galėjo supi 
ti ir suprato antgamtir į sunkus rūpestė 
dalykus. Galėjo Dievą tindavę, niekur ners 
miausiu būdu garbinti, k< . Vargas ir rū] 
čiausia meile Jį mylėti, l 
ištikima visoms Dievo 
suteiktoms malonėms.

Iš to matome-, kad, Mar vienai, miela 
šventumas ir isaukstinm įja vargti rūpintis 
buvo tobulas: tobulesnis 
angelų šventumą.

Vilius Aksiurdi

5 visas. Tik malonei 
etus įsigyti iš anks 
jtintojas arba „An

inksto įsigyjamos 
suteiksite didelį į 
imą šeimininkėms.

laimingiems laimėti 
jovaną. Nepamiršk:

vakarą savųjų taY] 
nkos” skaitytojų, bf 
ibių, nuoširdžių rėn 

Būdama lai ^au dabar ruoši 
dalyvauti, įsigydam

8NIS

yra dalis mūsų gyi 
Še bus daug lengves 
nepriimsime asmer

mena sutiktoji atr; 
m padejuoti. Jei ji c 
rodo tyli ir rami, r 
s spindulėlis puošLRKSA Naujų Nariu Vaiu PradėiUįgL, tai dar nereišk:

J e J e •’ s gyvenimo padangė

Lapkričio 1 d., prasidėjo ; šio vajaus metu ypati 
generalinis LRKSA naujų dėmesį atkreipiame į jaur 
narių vajus-

Vykdomoji Taryba kviečia 
į darbą visas apskritis, vi
sas kuopas, visus narius, vi
sus Susivienymo prietelius 
ir rėmėjus.

Kurios kuopos neturi iš
rinkę organizatoriaus, tegu 
artimiausiame susirinkime

išrenka. Kuo greičiau, 
geriau

Kuopų organizatoriai 
nustatytus nuošimčius.

Gerbiamą dvasiški ją 
šome ateiti į pagalbą 
kooperacija, savo įtaka. Kle- 

, bonai prašomi globoti klases, 
o jei laikas neleidžia, pavesti 
tas pareigas savo asisten
tams.

Kiekvienai klasei kvota — 
bent 30 naujų narių.

Centras pagamino brošiū
rėles lietuvių ir anglų kalbo
mis su svarbiausiomis infor
macijomis ir paaiškinimais 
apie Susivienymą, apie kla
ses, mokesčius, rezervus ir t. 
p. Tos brošiūrėlės žymiai pa
lengvins organizatoriams 
darbą. Kam tik jų reikia, 
kreipkitės į centro ofisą, ku
ris be atidėliojimo prisius.

iėir neplauko jok 
š, joks rūpestėlis.
taip daug nenukenčikartą. Kur tik veikia pi J k ž- 

mečių skyriai, ten turėtų .c Nitu nolnimo nr a Iru

tuo

gaus

pra- 
savo

- būtų nelaimė, ar sku 
‘netekimas brangai 

i kaip nukenčiau 
'ainio būdo. Jei m< 
ae, budime, . prarai 
iiltį savo nelaimės 
Jti nelaimė jau liek 
adatinė valdovė, me 

jig ~ar -agiame iš jos pinkli 
čiau ar vėliau tą padarys -įstengiame sav 

_ pagerinti, nebeinate 
Šusivienymas yra visų m 5esm,lsavo gyvenini 
turtas. Vyresniems miršt 5
jis turi pereiti į jaunesni 'Ū nelaimes, kaip ši

sirasti ir jaunamečių f 
riai. Lietuviško jaunimo 
daug. Vieton giedoti taut 
išmirimo raudas, pamėgii 
te jaunimą organizuoti, 
daugiausia priklauso nuo 
vų. Jei tėvai norės ir įka 
nes savo vaikams raš: 
prie Susivienymo,

įkalbinėti ir raginti rei

» rū
mus. Jūratei gi įsakė išvilio
ki jauną žveją smėlėton Pa-

langos pakrantėn „negyvai jį 
užbučiavus”.

Ir iki šiai dienai, nuėjus 
marių pakrantėn, kada sute
mę vakarai gaubia žemę, ir 
nerimstančios bangos saujo
mis barsto gintaro rūmų lie
kanas, išgirsi per miglas lyg 
verkimą, vaitojimą. Tai ne
laiminga Jūratė rauda, prisi
minusi jauną Kastytį.

Danutė Staknytė.

rankas Sunkiai išaugin 30 neišvengiamus pa 
rūpestingai taupytas Susi3 mokėti įžiūrėti, ka 
nymo turtas tur pereiti į 
vųjų rankas, o ne į svetin 
Dabar Susivienymo jai
mečių klasės sutvarkj ^.Jra geriausias žing 
moderniausiais būdais, 'greičiausia surast 
turi rezervus ir atsiskait] 
vertes.

Susivienymo vadov 
kviečia pasidarbuoti, kad 
šio vajaus visi galėtume 
sidžiaugti ir pasididžiuot 
zultatais. Pasirodykim s 
pratusiais žmonėmis, b 
ginkime kas yra mūsų pi DŽIAUGTIS 
sukurta, išauginta. Turi - Tikrai tu pasi 
mi stiprų Susivienymą, ti Meš vedybas visa 
sime daug didesnės įtakos W susirūpinusi, c 
merikos gyvenime, išties 2J_____Z. ZZ_.
stipresnę pagalbos

sonių kelyje tie varge 
rūpestėliai atžygiuoja 
atsiduoti Aukščiausio

if greičiausiai nusira 
r liūdintį veidelį pa 
Šypsena.

Eugenija.

linksmesnė. Kai 
ra '!

mūsų senai tėvynei Lieti į; _ Įvyko tik tai 
jos kovoje už laisvę ir ne bėdos dabar jai 
klausomybę. f pirma aš jas vaiz-klausomybę. < •

žodžiu, kam tik rūpi Ii 1 
vių tautos ateitis, gerovė, ------
višalpa, labdarybė, katali ^CHEMISTĄ 
kos ir lietuviškos kulti proft.._
reikalai, tuos visus kvie f" 
me stoti į bendrą darbą

. r.J.: — Kuri 
^ja greičiausiai au-



MARIJA LlTlt
jos Paaukojimo Šventė 

(Lapkričio 21 d.)

visų Marijos švenčių 
usia užmiršta ir mažiau 
bažnyčios švenčiama yra 
:aip tik Švenčiausios Pa- 
i Paaukojimo šventė lap- 
o 21 dieną.
.gal senovės žydų įstaty- 
žydų tėvai buvo įvedę 
otį savo vaikus aukoti 
ui, kad jie, Dievui pa- 
>ti, galėtų Jam tarnauti 
yčioje. Kaip padavimas 
is sako, Marija taip pat 
) tėvų paaukota Dievui, 
i ji jaunutė dar buvo: 
a apokrifų Evangelija 
', kad, kai suėjo jai treji 
ii, josios gerieji gimdyto 
Joakimas ir Ona, nuvedė 
ruzalės bažnyčią Mariją, 
ai Dievo buvo žadėta ta- 
Dievo Motina. Paaukojus 
Viešpaties Dievo tarny- 
ji tuo pačiu laiku pada- 

imžiną skaistybės įžadą,

[čio-November 20, 1942

jelekt 
Jono 
sorijtę 
nos

vnų
malį

aukox

LIGONIŲ SAULE Albinas Dainoms.
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Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

BJOŠKIMESMyui

ALYVAUTI
tOSŠrį:

Plaukit Priežiūra
Gražūs plaukai — kiekvie

nos moters pasididžiavimas. 
Ne visos galime džiaugtis šią 
puošmena. Plaukų gražumas 
priklauso nuo sveikatingu
mo bet daug gali pagelbėti 
gera plaukų priežiūra, kuri 
reikalauja laiko, darbo, atsi
dėjimo.

Plaukai palaikomi kraujo 
cirkuliacijos. Po sunkesnės 
ligos, nusilpnėjus kraujui, 
galime tuojau pastebėti, kad 
dingsta plaukų skaistumas, 
jie atrodo kažkokie palkšvi. 
Netinkamas maistas lygiai 
taip pat veikia į plaukus, 
kaip bloga žemė ir 
augalams.

Plaukams kenkia 
skrybėlės, skarelės 
mas. Ypač reikia ;__ o______ _________ ,____________
per mažos skrybėlės, nes to- me mažinti maisto porcijas 
kia sulaiko normalią kraujo 

I cirkuliaciją.
Kasdieniniai pirštais ma

sažai paakstina kraujo judė
jimą, atidaro aliejaus porus. 
Nuo to plaukai pasidaro švel
nūs, bet ne aliejuoti. Aliejuo
tus plaukus reikia dažnai 
plauti, kasdien masažuoti, 
kol jie liks normaliai švelnūs

Visa eilė moterų yra įsiti
kinusios, kad plaukų negali
ma dažnai plauti. Tai yra 
klaidinga. Švara yra labai 
svarbu plaukų priežiūroje, 
nes plaukai labai surenka, 
sugeria dulkes. O dulkės, su
simaišiusios su aliejumi, pra
kaitu ir pleiskanomis, suda
ro sunkų galvos purvą, kuris 
panaikinamas tik dažnu plo
vimu.

Jei ir gražiausia bus plau
kų šukuosena, nepadarys jų 
gražių, jei jie nebus išplauti 
ir švaručiai. Taigi, plovimas 
vieną kartą į savaitę dar ne-

Taupumas

LINUŽIŲ VERPĖJA
Prie grįčiutės lango sukasi ratelis — 

jauna mergužėlė verpia linelius.
Blizga kaip šilkinis prie verpstės kuodelis, 
miklūs pirštai čiulpia iš jo siūlelius.
Tai nuobodžiai skamba ta daina ratelio, 
tiktai mergužėlės plaukia maloni.-.
Pažiūrėjo saulė pro kampą langelio — 
verpėjėlės siūlai lygūs ir ploni.
Sudundės čia greitai staklių skambūs rimai, — 

. juk ir audėjėlė jiji neprasta.
Bus motulei drobės daug storų ritimų 
ir tėveliui juosta raštais išausta.
— Sukis, nū dar sukis vis sparčiau, rateli, 
kol priverpsiu siūlų daug gražių, plonų.
Dar sutirps ne vienas toks linų kuodelis, 
ir skambės grįčiutė nuo mano dainų...
Sukasi prie lango burgzdamas ratelis — 
linksma mergužėlė verpia linelius.
Vejas ilgas, ilgas špūlėje siūlelis, 
rausvai jai jaunystė puošia veidelius...

Tad taupumo dėlei svarbu, 
kad šeimininkės susipažintų 
ir su smulkmenomis, kurios 
vis tik yra svarbios maisto 
gamybos ar priežiūros sri
tyje.

Kas nežino, kad amerikie
tė šeimininkė buvo ir yra iš
taiginga valgių gamyboje. 
Jos sesė europietė apie dau
gelį patiekalų nei svajoti ne
gali, kada amerikietei tas y- 
ra kasdienybė.

Karo vis didesni reikala
vimai verčia ir mūsiškes šei- 

dažnas mininkes pagalvoti apie tau- 
nešioji- pumą. Taupumas virtuvėje 

saugotis dar nereiškia, kad mes turi-

Jį ištraukė iš sušaudyto ir 
degančio tanko. Granata, ku
ri perėjo per plieno sieną, 
kaip per sūrį, sprogo ir dau
gybė skeveldrų sulindo į ko
mendantą. Du kiti tanko vy
rai buvo užmušti.

Tanko komendantas buvo 
vežamas labai sunkiai sužei
stųjų ešalone. Karo chirur
gas pažiūrėjo į vargšą ir bai
siai kenčiantį karininką ir 
paskui pasakė savo padėjė
jams:

— Jo valandos jau neilgos.
Ilgokos valandos lauko li

goninės lovoje. Gailestinga 
sesutė, didelių mėlynų akių 
ir puikios, malonios šypse
nos, neatsitraukė nuo jo. Kai 
sužeistasis pabudo, mergaitė 
jam pasirodė kaip saulė.

Ir jos kalba, jos dainelės, 
pasakojimai ir juokavimas 
buvo stipresni už vaistus- Jis 
sveiko dienomis.

Gydytojai kraipė galvas. 
Žmogus grįžo iš anapus. Vai
stai negalėjo jam padėti. Tu
rėjo būti daugiau kas...

Ir kas kartą turėjo nelai
mės pabuvoti ligoninėj, D y- 
pač kiekvienas kare sužeista
sis, papasakos, ką reiškė jam 
gailestingoji sesutė.

Jos dirba ištisomis dieno
mis, pasakoja gaivinančias 
istorijas, rašo laiškus namiš-

Is šio puslapio skaity- 
,š anksto nuoširdžiai 
mos dalyvauti „Ame- 

1 rengiamoje vakarienė 
madienį, gruodžio 13 
reiškimo par. salėje, 
yn, N. Y. Vakarienės 

darė a 6 vai. vakare. Bilie- 
' J $l-.5O.

jrama bus turininga, 
Ruošiama daug staig- 
Bendras dainavimas 

ys smagią nuotaiką, 
s lietuviški valgiai pa- 
s visas. Tik malonėki- 
etus įsigyti iš anksto 
latintojas arba „Ame- 

administracij o j e.
.nksto įsigydamos bi

me,^
vanduo

Laimute.

klanu 
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idamiesi Bažnyčios tradi- 
, asketikos rašytojai tvirv^ 

kad tasai Dievo 
Mari j os paaukojimas

vo tarnybai buvo atliktas 
didžiausiu iškilmingumu, ^ 

angi kunigas, kuris šias 
igas atliko, buvo kaip tikdaiE? 

Zakarijas, 
vč. Panelės Marijos Pa-™^ 
ojimo šventė yra išlaiky- 
r švenčiama graikų ir ar
iu, kaip ir lotinų Bažny- 
e lapkričio 21 d. graiką 
nyčiose toji šventė pava
da Dievo Motinos Įžengi- 
Bažnyčion šventė. Apie 
gražiąją šventę kalbėda- 

>, Simeonas Metaphras- 
priskiria jos pradžią 

istantinopolio miestui 730 
ais, 1143 metais impera- 
us Emanuelis Kommenus 
)a apie ją, kaipo apie 
atę, visai Bažnyčiai jau 
>mą. Kipro karaliaus am- 
adoriui prašant popie- 
is Gregorijaus XI, kuris 
o apsigyvenęs Avinjone, 
iežiaus kurija paskyrė 
ntės dieną 1372 metais, 
i šventės iškilmė buvo po
naus Siksto IV įtraukta 
revijorių; kiek vėliau, ta 
utė buvo panaikinta po-

suteiksite didelį pa- 
LZ/C nimą šeimininkėms. Vi

tetai numeruoti, bus 
laimingiems laimėti ir 

dovaną. Nepamirškite 
. 1 žio 13 dienos. Praleis- 

vakarą savųjų tarpe, 
u7e rįkos” skaitytojų, ben- 

niiMė rbių, nuoširdžių rėmė- 
DUDfci lyje jau dabar ruoški- 

dalyvauti, įsigydamos

ręs. fe

buvo į

ji uit- 1S.
prote r____________

* Rausias1ML.

lonę.£[ 
ti ir c

M. Pečkauskaitė

AUKLĖTOJA

fe

_ai, sunkus rūpestėlis
dalyk la TavG) niekur neran-

nybės..- Vargas ir rūpe- kiams ir savo sveikata trykš- 
į yra dalis mūsų gyve-

išfc [Jie bus daug lengvesni, 
nepriimsime asmeniš- 

e tau vienai, miela se- 
ikia vargti, rūpintis ir 
i.
kviena sutiktoji atras, 
?au padejuoti. Jei ji da- 
trodo tyli ir rami, net 
os spindulėlis puošia

LRKSA Naujų M
--------- ūkė ir neplauko jokis

cianai:

Istei 
rate

,apkričio 1 d., prasidėjo Sh Įis, joks rūpestėlis, 
eralinis LRKSA naujų dėm®.r 
ių vajus-

s taip daug nenukenčia- 
uo to, kas mus ištinka,

. M » U’-J “*“*7

ykdomoji Taryba kvMi* L būtų nelaimė ar skur-
kaitri

arbą visas apskritis, vi- sinsti i , .
rial ri- kaipkuopas, visus narius, vi- 

Susivienymo prietelius 
ėmėjus.
lurios kuopos neturi iš- 
:ę organizatoriaus, tegu 
ūmiausiame susirinkime 
nka. Kuo greičiau, tuo 
au
uopų organizatoriai gaus 
tatytus nuošimčius.
erbiamą dvasiškiją pra- 
e ateiti į pagalbą savo 
peracija, savo įtaka. Kle- 
ai prašomi globoti klases, 
i laikas neleidžia, pavesti 
pareigas savo asisten-

s.
iekvienai klasei kvota - 
: 30 naujų narių.
antras pagamino brošiū- 
5 lietuvių ir anglų kalbo-' 
su svarbiausiomis infor- 
ijomis ir paaiškinimais
Susivienymą, apie kia- ] 

mokesčius, rezervus ir t Į

ar netekimas brangaus 
nukenčiame 

iriėmimo būdo. Jei mes 
[ame, liūdime, praran- 
I viltį savo nelaimėse, 
pati nelaimė jau lieka 
nuolatinė valdovė, mes 

stengiame iš jos pinklių 
ti, nebeįstengiame savo 

. ‘s pagerinti, nebemato- 
tiesesnių savo gyvenimo 
ontų.
imti nelaimes, kaip šio 
limo neišvengiamus pa- 

jistr u mokėti įžiūrėti, kad 
įmonių kelyje tie varge- 
• rūpestėliai atžygiuoja, 
i atsiduoti Aukščiausio- 
lai, yra geriausias žing- 
ko greičiausia surasti 

ko greičiausiai nusira-

daugi* 
išmic 
tejič 
dangus 
vų. Ja* 
nes 
prie£ 
čiantf' 
įkalbi^ 
Susirif 
turtas

tančia jėga duoda tos jėgos 
ir tiems, kurie mirti buvo pa
siruošę...

Šiuo metu kariaujančių ša
lių moterys ir mergaitės sto
ja į gailestingųjų seserų ei
les. Ir jos moka sušaudytus 
ir apdraskytus karius pada
ryti vėl tvirtais žmonėmis. 
Deja, Amerikos gailestingų
jų seserų eilės neužpildytos, 
dar jų reikia didelio skai
čiaus. Dėdė Samas kviečia vi 
sas jaunuoles, galinčias už
pildyti eiles, skubiai atsilie
pti, bent stoti į Gailestingųjų 
Seserų mokyklas, kur jos bus 
pilnai paruoštos toms kil
nioms pareigoms — būti li
gonių saule.

lai- 
se-
ku-

'mus tobulina: stiprina valią, 
[švelnina sąžinę, moko kant
rybės ir ištvermės. Kai ku-

Minčių Žiupsnelis
Neatidengtas melas maty

ti veide, nes to žmogaus sąži
nė yra nebegryna. Tik prisi
pažinus kam nors savo melą, 
žmogaus žvilgsnis vėl tampa 
laisvas.

Foersteris.
rante-'
rūpesri
nynul*

Dalai š
mečią'
modeli Į įr liūdintį veidelį pa
turi^ ;j šypsena.
vertes.

Sos^
kviečiu

os brošiūrėlės žymiai pa- sidiiri
vins organizatoriams zultatte

Galime ruoštis savo nepri
klausomybės ginti neatsi
traukiant nuo savo kasdieni
nio darbo. Gintis visada pi
giau, negu grobti svetimą.

VI- Putvys.

Eugenija.

ROGA DŽIAUGTIS
tą. Kam tik jų reikia, pratusi ras: — Tikrai tu pasi
pūtės į centro ofisą, ku-igin^! 
>e atidėliojimo prisius, suku# 

mi stifrt 
simete 
merits 
stipti 
mūso^ 
josią*' ls*- 
klausi- 

žri- 
viljtrf 
višalps; 
kos U

os pakrantėn „negyvai jį 
čiavus”.
iki šiai dienai, nuėjus 

ų pakrantėn, kada sute- 
/akarai gaubia žemę, ir 
nstančios bangos saujo- 
barsto gintaro rūmų lie- 
,s, išgirsi per miglas lyg 
imą, vaitojimą. Tai ne- 
inga Jūratė rauda, prisi- 
įsi jauną Kastytį.

Danutė Staknytė.

! visa- 
lūdavai susirūpinusi, o 
r esi linksmesnė. Kas 
ko?
'ona: — Įvyko tik tai, 
mano bėdos dabar jau 
s, o pirma aš jas vaiz-

PAS CHEMISTĄ
< imi jos prof.: — Kuri 

inacija greičiausiai au- 
y įanaikina?

Įdentas: — Vedybos.
me I

Tas tikrai myli, kas gerus 
darbus dirba.

Neapykanta mylimų asme
nų yra niekas kitas, kaip tik 
malonių meilė. Kančia dėl jų 
neturėjimo yra palengvina
ma neapykanta tiems, kurie 
malonių susilaukia, ir jiems 
atsisakoma reikšti bet kokia 
pagarba, tik todėl, kad iš jų 
nepajėgiame išplėšti viso to, 
kas atkreipia pasaulio dėme
sį ir pagarbą.

Rocef ogaus.
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riose šalysn^ iųįo taisyti nu- reiškia, kad jie švarūs. Yra 
sikaltėliuL^'..."‘Anuose, liep- moterų, kurios plauna plau
dami jiems upestingiau- kus kasdien ir negalvoja, kad 
šiai dirbti visokius rankų 
darbus. Ir taip gerai bedirb
dami, jie patys tampa geres
ni.

Svarbu ne tas pats darbas, 
bet tai, kaip jis yra dirba
mas. Svarbu tas tobulumas, 
kurį galime pasiekti nors 
menkiausiame darbe. Tas da
linis tobulumas kelia mus 
aukštyn, artindamas prie 
Dievo, kurs yra visiškoji to
bulybė.

Motinos turite apsvarsty
ti tai ir atsiminti. Visa, kas 
čia yra parašyta trumpai, 
jūs paaiškinkite ir papasako
kite savo vaikams meiliais, 
smengančiais į širdį žodžiais. 
Išmokykite vaikus mylėti 
darbą ir suprasti jo reikšmę.

Kitame skyriuje buvo kal
bėta, kaip, vaikui augant, 
reikia jį pamažu pratinti dar 
buotis. Bet atsiminkite: jis

O kas dabar? Visi žinome, ne tik dėl to turi dirbti, kad 
kaip dabar yra dirbami visi jūs liepiate ir kad yra pri- 
darbai. Iš viršaus pagražin- verstas, bet dėl to, kad dirb

damas jis tarnaus Dievui ir 
išganys savo sielą. Tai turi
te būtinai įkvėpti vaikui- 

Tokia amžinąja šviesa nu
šviečiant darbavimąsi ir nu
rodant, kaip jis rišasi su vi
su žmogaus gyvenimu, gali
ma pasiekti to, kad kiekvie
nas mažiausias ir nuobo
džiausias darbelis taps vai
kui įdomus ir vaikas noromis 
jį dirbs. O tai ir yra svar
biausia: sužadinti vaike no
ro dirbti gerai.

Negana vaikui duoti dar
bą, reikia dar prižiūrėti, 
jis dirbtų jį gerai, kaip 
begalėdamas.

(Bus daugiau)

seniai

į visus tuos 
indus, pa
storiausiąs
su ranka,

Darbas
Žiūrėdamas į senovės 

kų visokius darbus — į 
nūs rūmus ir bažnyčias, 
rie jau tiek amžių stovi tvir
ti ir puikūs, į seniai
tapytus paveikslus, kurių 
spalvos, išstovėjusios po pen- 
kius, šešius šimtmečius, to
kios skaidrios ir gyvos, tarsi 
vakar padėtos; 
senovės baldus, 
puošalus, į tas 
knygas, rašytas
spaudos dar nesant, ir kaip 
rašytas, taip rūpestingai, 
taip gražiai, papuoštas pa
veikslėliais — negali atsiste
bėti tų senovės žmonių darb
štumu, tuo jų darbo tikslu
mu, sąžiningumu, rūpestin
gumu.

Ir klausi savęs: iš kur jie 
sėmės to noro taip darbuotis, 
tos kantrybės, tos ištver
mės? Vienas tėra į tai atsa
kymas: darbas buvo jiems 
Dievo tarnyba ir tobulajam 
Ponui jie stengės tobulai ir 
tarnauti.

Paprastai mes turime tri
jų rūšių draugus: Vieni — 
kurie mus myli; kiti — kurie 
mažiausiai mumis rūpinasi; 
treti — kurie mūsų neapken-1 

I čia.

ta, paauksinta, patepta, o 
tuojau pat viskas lūžta, ply
šta, blunka, irsta Viskas da
roma tam kartui, kaip įka
pėms. Kiekvienam rūpi kuo 
mažiausiai ir kuo lengviau
siai dirbti ir ko daugiausia 
už tai paimti.

Kodėl taip yra? Todėl, kad 
žmonių širdyje ataušo Dievo 
meilė. Meilė yra stipriausia 
ragintoja ir įkvėpėja. Meilei 
išnykus, tepasilieka vienas 
akstinas dirbti — noras pa
sipelnyti. Ir tuo būdu Dievo 
vietą užima velnias, nes mei
lė eina iš Dievo, o noras pa
sipelnyti vis tiek, kokiu bū
du, eina iš velnio.

Be galo neapsakomai svar
bu mūsų sielai, kaip mes dar
buojamės. Kaip tik imame 
blogai dirbti kokį darbą, tuo
jau, kaip toje pasakoje, tar
si užrašome savo sielą vel
niui ir jis mūsų jau nebepa
leidžia. Nesąžiningumas vis 
eina platyn, auga ir netrukus 
užkrečia visą mūsų sielą.

Antra vertus, kiekvienas 
[gerai dirbamas darbas labai

MALDŲ ŠALTINIS

kad 
tik

yra perdažnai. Dažnas plau
kų plovimas visai nekenkia 
jiems, o, priešingai, iššaukia 
jų natūralų grožį.

Kaip veidui, taip ir plau
kams turime vartoti ne aštrų 
muilą. Plaukams geriausiai 
tinka skystas ,,Castile”, ža
lias kiaušinis, daugelio var
tojamas plaukams plauti, tei 
kia gerus rezultatus.

Išmuilinus plaukus reikia 
galvos odą gerai išmasažin- 
ti. Išplovus reikia muilo dėti 
dar du ar tris kartus.

Galutinis plaukų išplovi
mas labai svarbus, nes pasi
likęs muilas greičiau surenka 
dulkes, pagreitina nešvaru
mą. Pats paskutinis vandens 
plovimas turi būti drungno 
vandens, šaltoko. Tas sveika 
odai, nes uždaro odos porus. 
Tuo pačiu, ne taip greit su
gaunama sloga.

Paskutinis vandens plovi
mas gali būti maišytas su ac
tu. Tas geriau tinka brune
tėms. šviesiaplaukėms tinka
miausia yra citrinos skiedi
nys.

Geriausia plaukus džiovin
ti saulėje- žiemos metu leisti 
jiems išdžiūti kambaryje. 
Patartina braukyti plaukus 
šepečiu, iki jife bus sausi. Da
žnas šepečio vartojimas y- 
tin reikalingas, nes priduoda 
plaukams gyvumo.

Gerai plaukus išplovus, 
juos tinkamai išdžiovinus, 
galima į odą įtrinti truputis 
alyvų aliejaus, ricinos ar gli- 
cerinos. šepečiu pereiti kelis 
kartus.

Pleiskanos
Daugelis galvoja, kad plei

skanos yra sausos odos pada
rinys. Tai klaidinga nuomo
nė. Pleiskanos turi savo bak
terijas. Jas galima gauti iš 
kitų, vartojant kitų nešva
rias šukas, renkant skrybė
les krautuvėje ir kitaip. Da
žnas, atidus plovimas, masa-

šeimos nariams, arba visai 
atsisakyti nuo maistingų da
lių įvairiems patiekalams.

Amerikos šeimininkės ra
ginamos prie tokio taupumo, 
nuo kurio nenukentėtų šei
mos sveikatingumas, bet ku
ris pagelbėtų mažiau maisto 
pirkti.

Pavyzdžiui, jei kiekviena 
Amerikos moteris išmes duo
nos riekutę, jos nesunaudo
jusi, tai visoje šalyje mes iš
mesime 34 milijonus rieku
čių; arba, apvytusią morką 
išmetant — jau gautume 34 
milijonus morkų. O toks skai 
čius duonos ir išmestų dar
žovių aprūpintų daugelį šei
mų, daugelį karių fronte. Jau 
ant tiek mažiau duonos rei
kėtų pagaminti. Yra apskai
čiuota, kad amerikiečiai per 
metus sudegina duonos (be
darydami ,,toast”) už vieną 
milijoną dolerių.

Prie taupumo raginamos 
.visos šeimininkės, yra prašo
mos gerai pagalvoti prieš iš- 

! metant maistą, ar tai iš tik
ro nebegalima būtų suvarto
ti, raginamos gerai prižiūrė
ti, kad maistas negęstų, ragi
namos taip pat pirkti tik 
tiek, kiek galima sunaudoti.

Iš senos duonos galima da
ryti blyneliai, kukuliai prie 
sriubos, pudingas, užkepti su 
mėsa, naudoti kaip kamšalas 
paukštienai, virti sriubas, 
pasigaminti duonos trupinių 
— gerai pečiuje apdžiovinus. 
Tas pareikalauja žinių, kaip 
viskas daroma, ir darbo, bet 
prisidedama prie patiekalų 
paįvairinimo, prie šiuo metu 
reikalingo taupumo-

Jei mes pečiuje kepame 
mėsą, žuvį ar paukštieną, tuo 
naciu kepimu galime iškepti 
drauge ir daržoves, pudingą, 
obuolius. Nereikės jų atski
rai gaminti.

Pienas yra labai svarbus 
mūsų sveikatingumui. Turi
me jį atsargiai vartoti ir visą 
sunaudoti. Atsitinka, kad pie 
nas surūgsta. Yra tokių, ku
rie rūgusio ar apgyžusio ne
bevalgo, tuoj išpila. Tuo tar
pu jį galima suvartoti bly
nams. Gaunami skanūs vaf
liai, pagaminti su rūgusiu 
pienu.

Pasitaiko pirkti nešvarūs 
kiaušiniai. Juos reikia ap- 
šluostyti sausu rankšluoščiu, 
nevartoti vandens. Kiaušinis 
nuplautas vandeniu ir palik
tas sugeria į save visus kva
pus kitų valgių, kurie būna 
netoliese. Tuo jis nustoja sa
vo gero skonio. Nes vanduo 
nanaikina ta apdraudos plė
velę, kuri dengia kiaušinį. 
Tuo pačiu nuplautas kiauši
nis, prisibėręs įvairių kvap
snių, greičiau genda.

Pamidorų Drebučiai
1 dėžė pamidorų, ,
1 vokelis želatinos, 
šaukštas acto,
1 supiaustytas svogūnas, 
x/z supiaustyto pipiro (ža

lio).
1 puodukas supiaustytų 

salėrų,
1 puodukas tarkuotų mar

kų,
1 šaukštukas druskos,
1 šaukštukas krienų, 
truputis pipirų.
Užpilki želatiną su % puo

duko sunkos nuo pamidorų. 
Užkaitinki pamidorus su ac
tu, supilki ištirpytą želatiną, 
maišyki kol ištirps. Praaušus 
įmaišyki visas paruoštas dar 
žoves, prieskonius- Supilki į 
formą ištepta alyva ir įsta- 
tyki į šaldytuvą. Duoti į sta
lą su salotais.

1

Kiaulienos Kotlietai.
Supiaustytą kotlietinę mė

są gerai išmušti, pasūdyti, 
pabarstyti pipirais, šaukšte 
sviesto pakepinti truptis ka
potų svogūnų, ataušinti. Į- 
plakti keli kiaušiniai, išmai
šyti, vilgyti tame mišinyje 
katlietai, apibarstyti pyragu, 
dėti į karštus taukus keptu
vėje ir kepti. Duoti į stalą su 
krienų padažu.

Krienų Padažas
Sutarkuotos krienų šak

nys įmesti į karštą sviestą, 
laikant ant ugnies, gerai iš
maišyti ir į tai įpylti keli 
šaukštai grietinės, druskos, 
cukraus, truputis miltų ir ge
rai užvirinti. Prieš duodant 
į stalą dar galima įplakti du 
kiaušinių tryniai.

Pieno-Vaisių Šaltumynas
2 kiaušinio baltymai, 
% puoduko medaus, 
2 puodukai pieno, 
2 apelsinų tarkuota 
y2 citrinos tarkuota 
% puoduko citrinos 

kos,
puoduko apelsinų 

kos,
y puoduko vynuogių 

kos,
Gerai išplakti kiaušinių 

baltymus, plakant įplakti ir 
medus. Įmaišyti pienas, tar
kuotos žievės, vaisių sunkos. 
Laikyti šaldytuve kol gerai 
sušals. Išplakti dar kartą ir 
sušaldyti. Duoti į stalą pap
rastai ar su išplakta grieti
ne.

žievė, 
žievė,

sun-

sun-

zel”. Šepečius, šukas ir įvai
rias spilkutes reikia laikyti 
švariai, gerai nuplauti, steri
lizuoti.

Reikia atsiminti: pržiūrėk 
savo sveikatingumą; plauk 
plaukus dažnai; vartok šepe- 

, tį kasdien; laikyk šepetį ir
222 So. 9tn St., Brooklyn, nas. Išplovus plaukus patar- šukas švariai ir švarius.

N. Y. įtina odą įtrinti ,,Witch-ha-Į Gailestingoji Sesuo.

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: žai, naudojimas šepečio, su- 
„ Amerikos” administracijo- mažins — prašalins pleišką- • z-kz-kz-v z—< ml rt i -ww i i — w <■ - -

sun-

mediniai segtukai,Kad 
naujai nupirkti, neskiltų, rei 
kia juos pamerkti karštame 
vandenyje, kuriame būtų iš
tirpyta truputis sodos. Palai
kyti 30 min., nuplauti šalta
me vandenyje ir saulėje iš
džiovinti.

Žiemos metu prieš džiau
nant skalbinius, kad rankos 
nesuskiltų, galima jas ištrin
ti — nuplauti actu ir gerai 
nušluostyti. Taip pat gerai 
yra įtrinti į rankas kukurū
zų krakmolas.

Duonos trupinius gausite 
sumalusios džiovintos duo
nos riekutes. Prie mašinėlės 
reikia pritaisyti popierinis 
maišelis į kurį duonos trupi
niai galėtų kristi be išsibars
tymo į įvairias puses.



PASIKALBĖJIMAS SU MU
ZIKOS MOKYTOJA PANE

LE PRANCIŠKA AUSE- 
VICIŪTE

AMERIKA Lapkricio-November 20, 1!

lūs, mėgsta muziką, o kai ku
rie labai gabūs ir darbštūs. 
Muzikoj padeda gabumai, į- 
gimtis, bet nemažiau reika
lingas darbštumas, kartoji
mas, lavinimasis, laikas.

— Jau pabrėžėte darbštu
mą ir laiką, tai gal malonė
tum pasakyti, ar kartais jau
nieji muzikantai nenori perg- 
reit pasidaryti „dideli muzi
kantai?”

— Turiu pasakyti ne. Jau
nesnieji labai uolūs; noriai, 
taisyklingai ir ištikimai mo
kosi muzikos, šiek tiek grei
čiau linkę išmokti muzikos 
vyresnio amžiaus studentai, 
kurie tuoj norėtų koncertuo
ti ar bent viską iš gaidų gro
ti.

— Dar galima būtų pa
klausti — kokių ir kiek mo
kinių turi?

— Daugiausia jauni: prieš 
mokykliniai vaikai ar moky
klos amžiaus. Bet paskuti
niais laikais nė vienas tėvas 

su broliu lyg lenktyniavom ar mama neužleidžia savo 
muzikoj. Be pirmųjų žings- vaikams ir jie patys pradė- 
nių muzikoj daugiau žinių jo mokytis muzikos, 
įsigijau mokytojų kolegijoj ’ 
(Philadelphia Normal 
School). Bet daugiausia mu
ziką pažinau Temple univer
sitete ir privatiškomis studi
jomis. Pati mėgdama muzi
ką, norėjau, kad ir lietuviai 
jaunuoliai pamėgtų muzikos 
mokslą. 1936 metais pradė
jau mokyti pirmuosius moki
nius, muzikos mėgėjus. Lig 
šiol šioje srityje ir veikiu.

— Įdomu būtų sužinoti, 
kaip vertini mūsiškius jau- kos studijas. Ir tik labai gai- 
nuolius muzikantus?

— Nelengva atsakyti, nes 
jaunimas labai įvairus ir 
muziką nevienodai ’

Lapkričio 22 d. yra šv. Ce
cilijos, muzikos mylėtojų ir 
muzikos Globėjos, šventė. Tą 
dieną Philadelphijos muzikos 
mylėtojai turės metinį muzi
kos mėgėjų koncertą, kurio 
rengėja yra muzikos moky
toja Pranciška Ausevičiūtė 
su savo mokiniais. Šia proga 
teko pasikalbėti su P. Ause- 
vičiūte, kuri labai ryškiai nu
pasakojo mūsiškių muzikos 
mėgėjų veikimą.

— Philadelphijos ir vi
siems lietuviams būtų įdomu 
daugiau susipažinti su Phi
ladelphijos lietuvių muzikos 
mėgėjų veikla, todėl gal ma
lonėtum pasakyti, kada pra
dėjai įdomautis muzika bei 
studijuoti ir mokyti kitus?

— Muziką mėgau nuo jau
nų dienų. Mūsų šeimoj abu

Turiu 
labai daug studentų. Jei skai 
čius būtų įdomus, tai galiu 
pasakyti turinti 75 studen
tus. Iš viso esu mokiusi 150 
studentų. Dauguma jų yra 
lietuviai, nors turiu ir kitų 

j tautybių. Pažymėtina, kad 
muziką jie ir lietuviškai dau
giau pramoksta.

— Ar turite kokių atsižy
mėjusių mokinių?

— Taip. Anetta Pitts ga
vo net stipendiją tęsti muzi-

kesniems muzikos veika
lams.

— Kokios muzikos mokote 
ir ar susipažįstama su lietu
viška muzika?

— Visi mano mokiniai įdo
maujasi, mėgsta ir išmoksta 
labai daug lietuviškos muzi
kos, liaudies dainelių, tik vis 
sunkiau ir sunkiau begalime 
gauti lietuviškų veikalų. Be 
to, mes mokomės klasikinės 
ir populiarios muzikos.

— Kaip plačiai pasirodo
te visuomenėj savo atsiek
tu darbu ? .

— Mūsų tikslas nėra pa
sirodyti. Tačiau mūsų stu
dentai kartas nuo karto pasi
ruošia ir pasirodo viešai. Kai 
kurį laiką mes turėjome sa
vo 15 minučių radijo progra
mą. Kasmet suruošiam savo 
muzikos mokyklos koncertą, 
kurį visuomenė labai mėgs
ta. Be to, dažnai mūsų moki
niai dalyvauja parapijų pa
rengimuose ir ten palinksmi
na savuosius.

— Dar klausimėlis — ar 
mėginate kurti savo muzikos 
kūrinių, kompozicijos ir ar 
grojate vargonais

— Kompozicijoj 
šija mano brolis, 
biau tai mėgsta ir
šęs muzikos. Aš pati esu pa
rašiusi tik smulkių dalykė
lių. Vargonų muzika mane 
traukia ir netolimoj ateityj 
manau studijuoti tą muzikos 
šaką. Jei jau taip daug mer
gaičių groja vargonais, tai 
kodėl nepamėginti ir man 
vargonų muzikos, kuri taip 
gimininga pijano muzikai.

Tuo baigėm pasikalbėjimą, savaitę jau^f^SfcLp už 4,000 
Palinkėtina ir toliau veikti dol. Tai tikiv-§ sJ^Rmingas va
toje srityje. jus. Jis pats bonus nuperka

?

vir-
la-

mane 
kuris
yra para-

jla, kad nepasinaudojo, o pra
dėjo dirbti ir taip užslėpė sa
vo muzikalinius talentus, 

muziką nevienodai vertina. kaiP ne viena ir lietuvė pada- 
Apskritai, lietuviai muzika- r?‘ seImos reikalai, ar vyrės- 
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Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalanluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

j

LIETUVIU RADIO PROGRAMA J
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. ■

Direktorius !
ANTANAS DŽEKAS «

8819 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937

niųjų nesupratimas dažnai 
yra kaltė, kad brangūs mu
zikos gabumai žūna. Pažy
mėjimo vertos Irena Kava
liauskaitė, Pranciška Roman- 
čauskaitė, Elzbieta šimans- 
kytė, Albertas Liepus, Stasys , 
Križinauskas. Jie tiek pažen- ■ 
gė, kad gali akompanuoti į- 
vairiose programose ir sun-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

f- 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

g Tel. REgent 8434.

f RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS I

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

susirūpinusi savo sūnaus 
kimu ir laime.

Pranas Kundrotas jau ka
riauja už jūrų. Tėvai labai 
susirūpinę savo kario pasi
sekimu. Bet jis dažnai para
šo V. laiškus. Dabar kariuo
menėj ir jo brolis Edvardas 
Kundrotas. Kundrotų šeimy
na yra geri katalikai, išauk
lėjo gražią šeimynėlę, dabar 
jau ir kariuomenė džiaugiasi 
jaunuolių pasižymėjimais. 
Garbė šeimynai. Linkėtina 
visiems didelio pasisekimo.

Mikas Burokas tarnauja 
laivyne, jau išvažiavo iš Phi
ladelphijos. Tai jau antras 
brolis karys. Daugiausiai per 
gyvena mamytė, kurią Mikas 
labai mylėjo ir vis su ja bu
vo ir globojo bei rūpinosi. 
Dabar mamytė tik malda kai 
basi su savo mielu sūnumi, 
linkėdama laimingo gyveni
mo.

Ii-I Seniai ir sunkiai serga Ed
vardas Janušauskas. Jau se
nukė jo ištikima moteris 
rūpinasi savo nelaimingu vy
ru. Jiems pagelbsti jų vaikai, 
šelpdami. Tai geras ženklas, 
kad vaikai neapleidžia savo 
tėvelių, kurie tiek daug dėl 
jų vargo. Visiems ligonims 
linkime pasveikti.

REMTINA PRAMOGA

Muzikos mokytoja F. Au- 
sevičiūtė su savo mokiniais 
ruošia metinį koncertą, kurs 
bus lapkričio 22 d. 2 vai. po
piet, Lietuvių Muzikalinėje 
salėje, 2715 E. Allegheny. F. 
Ausevičiūtė savo gražiu dar
bu užsitarnavo visų para
mos, tad gausiai atsilankyki
me.

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

DIDYSIS VAJUS

Balandėlis*

PIRMOJ VIETOJ

MINĖJO SUKAKTĮ

at-Švento Jurgio parapija 
šventė savo 40 metų jubilie
jų. Iškilmingas pamaldas lai
kė klebonas kun. Dr. V. Mar- 
tusevičius, kuriam asistavo 
kunigai Vėžis ir Bagdonas. 
Pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Kidykas. Daugybė žmo
nių dalyvavo pamaldose iš 
tų, kurie pradėjo organizuo
ti tą parapiją. Gaila, kad ne
besulaukė 40 metų jubilie
jaus jos pirmasis steigėjas a. 
a. kun. Kaulakis.

Visi parapijiečiai pasiren
gę dar ilgai išlaikyti savo 
mielą parapiją, savo mokyk
lą ir sulaukti deimantinio ju
biliejaus. Tikrai to linkėtina.

PLATINA BONUS

užDaug pardavė bonų ir 
registravo p. Antanas Dzi- 
kas, lietuvių radijo progra
mos vedėjas. Jis per vieną

Rasa.

MŪSŲ KARIAI

lai

fTOS Ž

Šv. Kazimiero parapijos 
botvlininkų komanda 
pirmoj vietoj katalikų 
bovvlininkų eilėj. Jų 
kios rankos nugalėjo 
parapijas ir dabar
mieji. Jie žada nepasiduoti ir 
toliau ir šiemet išeiti laimė
tojais visoj Philadelphijoj. 
Laikykitės, vyrai!

stovi 
vyrų 

smar- 
visas

jie pir-

MINEJO ŠVENTĘ

Šv. Kazimiero parapijos 
tretininkų kongregacija iš
kilmingai šventė savo globė
jos šv. Elzbietos šventę lap
kričio mėn. 19 d. Ryte buvo 
iškilmingos šventos mišios 
ir generalinė Absoliucija, o 
vakare arbatėlė su progra
ma, geroj nuotaikoj. Visos 
draugininkės darbavosi, kad 
šventė praeitų tikrai šventoj 
ir džiaugsmingoj nuotaikoj.

MIRĖ

Jurgis Karpis tikrai 
mingas jaučiasi kariuomenė
je. šiomis dienomis lankėsi 
pas savo tėvelius ir papasa
kojo labai džiugių dalykų a- 
pie amerikiečius lietuvius 
kareivius. Jis pats didžiuoja
si, kad nemažai lietuvių ka
rių ir karininkų randa ka
riuomenėj. Jis sutinka majo
rų, kapitonų ir daug leitenan 
tų iš visų lietuvių kolonijų. 
Visi mielai draugauja ir tarp 
savęs neretai lietuviškai pa
sišneka. Jurgis taip pat gerai 
lietuviškai šneka ir su drau
gais lietuviais taip pat daž
nai lietuvių kalbą vartoja. 
Jurgis jau užsitarnavo vyr. 
seržanto laipsnio ir dar ma
no toliau mokytis ir pasiekti 
leitenanto laipsnio. Jis dar 
tik 7 mėnesiai tarnyboj, bet 
jau tiek daug atsiekė. Garbė 
lietuviškai ištvermei. Jurgis 
ir prieš kariuomenę buvo su
sipratęs lietuvis ir geras jau
nuolis. Todėl linkėtina ir to
liau taip pat laimingai tar
nauti laisvei ir gerovei laimė
ti. «

Vincas Butkus išėjo ka
riuomenėn, ir pasiryžęs nar
siai kariauti už savo šalį. Jo 
nesveika motinėlė labai rū
pinasi savo sūneliu.

Stasys Ribikauskas moko
si kariuomenėj ir dažnai lai
škeliais aplanko savo namiš
kius. Namiškiai atsimena jį 
ir nusiunčia dovanėlių. Tai 
vienturtis sūnus ir tėvams 
labai gaila atsiskirti. Motina 
džiaugiasi, kad jis buvo la
bai geras jos sūnus, nepamir 
šta ir dabar. Sunku ir moti
nai pamiršti gerą ir malonų 
sūnelį. Kaip gražu, kad vai
kai myli savo tėvus, kai tė
vai visada myli savo vaikus, 
nors jie kartais ir nebūtų 
taip labai geri.

Pranas Mažeika jau ka
riuomenėj. Našlė motinėlė

jus. Jis pats bonus nuperka 
ir atveža žmonėms į namus, 
kad tik lietuviai gražiai pa
sirodytų ir suregistruotų vi
sus bonus ir daugiausia jų nu 
pirktų.

Bonų platinimo vajų sėk
mingai varo ir kiti lietuvių 
centrai. Ponia Antanaitienė 
praeitą savaitę pardavė bo
nų taip pat už kelis tūkstan
čius ir labai daug užregistra
vo lietuvių pirktų bonų. Kiti 
perka Lietuvių banke, o kiti 
parapijose.

Šv. Andriejaus parapija 
labai sėkmingai varo karo 
bonų platinimo vajų. Platina
mi jie ir kitose parapijose. 
Čia gali gauti ir karo ženkle
lių. Visi ruošiasi didžiau
sioms Bonų pardavimo ir re
gistravimo iškilmėm, kurios 
bus gruodžio 6 d.

MŪSŲ LIGONYS

Staiga sunkiau susirgo 
Motiejus Kimutis, kuris ap
rūpintas šv. sakramentais. 
Senukas jau seniau sirgulia
vo, bet dabar rimčiau sune
galavo. Bet dar nesijaučia 
silpnai ir mano pasveikti.

Ona Gudonienė jau kelinta 
savaitė serga susižeidusi be
tvarkydama kambarius. Bet 
dabar geriau jaučia ir mano, 
kad greit vėl galės dirbti na-

Ona Veckienė palaidota 
lapkr. 19 d.. Ji buvo gera ka
talikė, priklausė prie katali
kiškų brolijų ir draugijų. 
Jos draugės meldėsi už 
vėlę.

GRAŽUS BAZARAS

jos

Šv. Andriejaus parapijos 
bazaras vyksta sėkmingai. 
Visi dalyvavę labai paten
kinti, kad galėjo netik daly
vauti bazare, bet dar galėjo 
kiekvieną vakarą pamatyti 
ir gražaus vaikučių vaidini
mo. Tai tikrai girtinas įpro
tis, padaryti mūsų pramogas 
kultūringesnėmis ir gražes
nėmis, kad žmogus galėtų ne 
ti džiuginti savo kūną, bet ir 
kad jo dvasia atsigaivintų. 
Tokios programos įvedimas 
ir išsprendžia tą klausimą. 
Garbė to rengėjams ir suma
nytojams. Tai naujenybė.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Netolimoj ateity šaukia
mas Philadelphijos apylin
kės L. K. Krikščioniškojo Są
ryšio Federacijos susirinki
mas. Ta naudinga organiza
cija galėtų labai daug ko nu
veikti lietuvių katalikų gy
venime. Tik gaila, kad per 
mažai kreipiama į tai dėme
sio. Draugijos neatsiunčia 
savo atstovų ir tik mažas 
būrelis turi viską daryti. O 
jei kiekviena draugija atsių
stų po du atstovus iš kiekvie
nos parapijos, tai susidarytų 
galingas katalikų veikėjų

muose ir parapijai, nes ji vis būrys, kuris galėtų daug ge- 
buvo gera darbininkė. ro nuveikti. Laukiama!

DIDŽIULIS ŽAIDIMŲ VAKARAS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

LapkriČio-Nov. 22 d., 1912

Visi dalyviai laimės naudingų ir brangių dovanų.
Be to, bus traukiami LAIMĖJIMAI
Kviečiami visi atsilankyti ir gražiai laiką praleisti. 

Paskubėkite įsigyti laimėjimo knygučių.
PRADŽIA 4 VAL. P. P.

Parapijos naudai rengia trys Bažnytinės Draugijos.

Mes visi gerai žinome, kad 
mūsų šals Amerika gina sa
vo šventas laisvės ir Ne
priklausomybės teises. Bet 
mes taip pat gerai supran
tame, kad šiuo karu ji ko
voja ir už mūsų tėvų bran
gios žemelės Lietuvos ir ki
tų pavergtų tautų ir valsty
bių laisvę ir gerovę. Jūsų 
sūnūs, broliai, seserys au
kojasi, liedami kraują ir 
guldydami savo gyvybes. 
Taip pat kiekviena lietuviš
ka darbo ranka ir protas 
gali ir turi dirbti pergalei 
ir būsimai pastoviai taikai. 
Kad mažau nukentėtumėm 
ir greičiau laimėtumėm, rei
kia visiems ir visomis jė- 
gorriis remti vyriausybės 
vedamą kovą. Tai darydami 
gelbėsime savo šalį, savo 
karius, savo turtą, laisvę, 
laimę ir pačius save.

Daug yra būdų, kuriais 
mes galime remti teisingos 
kovos žygius laimėti, šalia 
kitų dabar svarbiausia yra 
ko 'Saugiausia pirkti ir pla
tinti Karo bonus ir ženkle
lius. Štai valdžios žodžiai 
tuo reikalu.

„Jūsų šalis kovoja už jū
sų saugumą, jūsų gyvybę. 
Kovai laimėti ir sulaikyti 
įsiveržimą priešo į jūsų na
mus, mes turime gaminti 
tūkstančius šautuvų, lėktu
vų, tankų ir laivų. Tie ka
štuoja daug pinigų. Pini
gai, kuriuos jūs taupote į 
Karo Taupymo Bonus ir 
'Ženklelius padės įteikti tuos 
daiktus mūsų kareiviams 
dabar. Kiekvienas ameri
kietis privalo taupyti regu
liariai, kad tą įvykdytų. 
Tie, kurie dirba, privalo 
taupyti nors 10% jų algos 
kas išmokėjimo dieną. Juk 
pirkti karo Bonai neauko- 
jami, bet paskolinami už 
3%; kiekvieni 3 doleriai po 
10 metų atneš $4. Karo Bo
nai padeda sulaikyti kainas 
kitų daiktų, kuriuos jūs per
kate. Karo bonai yra sau
giausios rūšies sutaupos 
pasaulyje.”

Pagaliau, valdžia klausia, 
ar jūs žinote, kad kaip pa
triotai amerikiečiai privalot 
taupyti pinigus reguliariai 
— kas savaitę, pirkdamas 

i Karo Bonus ir ženklelius. 
Ką už tai gausite? Pati vy
riausybė vėl atsako: Lais
vę visiems! Laisvė dirbti, 
laisvė melstis, laisvė nuo 
baimės, laisvė nuo bado, 
laisvė kalbos, laisvė bal
suoti. Ar tai ne didelė do
vana už mūsų paskolas ir 
pasiaukojimą? Taip. Tą tik
rai verta įsigyti karo bo
nų. .

Mes, kaip amerikiečiai 
lietuviai, pirkdami Karo 
Bonus, remiame Ameriką ir 
keliame lietuvių vardą. To
dėl mums labai svarbu iš
pirkti daugiausia Karo Bo
nų. Jau lig šiol mes daug 
pirkome, bet nuo šiandien 
mes pradedame visuotinį 
Philadelphijos Lietuvių Va
jų Karo Bonams pirkti, 
platinti ir nupirktiems re
gistruoti. Šiandien mes pra
dedam savo pirmąjį vajų, 
kurį užbaigsime gruodžio 6 
d. tam tikslui suruoštom iš
kilmėm.

Šiam vajui varyti Phila-, 
delphiječiai sudarė bendrą 
Lietuvių Komitetą, į kuri į-' 
eina ar dar įeis visų lie-. 
tuviškų patrijotinių drau-,

'gijų atstovai. Vajaus i 
kalu išleidome aplinkra 
pasižadėjimo ir registrą K 
jos lapelius. Kai tik gau 

i te, tuoj prašome užpild 
kiek norite pirkti bonų 
kiek jau pirkote. Nupirl 
bonų užrašykite Šeri 
Nr., sumą ir kada pirkt 
o pavardės galite ir nei 
šyti, jei nenorite, kad i 
žinotų, kiek pirkote. Mu 
svarbu, kad žinotum, ki 
lietuviai pirko bonų, I 
lietuvių pirkti bonai nei 
tų užskaityti kitiems. 1 
nūs pirkite ir registruok 
lapelyje nurodytose viet 
se: visų lietuviškų para 
jų klebonijose, pas lietui 
radijo programų vedėjus 
jų radijo stotyse ir Liet 
vių Banke, 204 N. Bro 
St., lietuvių klubuose. Ka 
Bonų platinimo vajų ske 
sime per p. Dziko vedai i 
lietuvių programą ir liet 
viškoj patri jotinė j spaudu 
Dabar mes kviečiame pirl 
ir registruoti Karo Bonui

(Šią kalbą pasakė ku 
Stan. Raila, spalių 24 
per A. Dziko vedamą r 
dijo programą, iš stotii ^ynų ir, ga- pUC 
WTEL). ..-jnį sekmadienį

Štai; 
vairiai 
kalbų, 
Krušii 
supyn 
vainik 
dėkoj: 
nimo 
Daubi 
zas, 
das. 
Daub 
šinsk 
Terel 
nė, I 
tūliai 
rovol 
Višn

Vi 
sulai 
jaus

Vi 
yra 
dari 
kišk 

n gan
jjpe, pasiklausyti įžyi 
•aviškų dainų ir įįn

karalienes

^pijos metinis 
"jokiai įvyks šį 
įpkričio 22 d., 

k salėje, Mar-
j. Hooper St., 
pradžia lygiai 5

.įnas bus ypa- 
į, nes jo kon- 
..■jramos dalyje 
:;irgumynų — 

duetų, kvarte
ru dialogų ir tt. 
įy - mėgiamas 

orkestras gros 
ir amerikoniš-

įtlyno ir apylin- 
•jį kurie nori 
savo laisvą laiką

ORO KEISTENYBĖS

;jiiį sekmadienį me 
jentą pasišokti, | ta 
skaitlingai daly-;sin 

įraukite visi pa- gįu
ir savo draugus na]Lapkr. 11 d. pas mus pi 

džioj buvo šilta, o vakare 1 nes tokįų progų 
lo nepaprastai didelis jėj Jį, Taigi, nau-j de] 

koatsirado perkūnija su žaibs 
ir lietumi. Lapkričio 14 d. t 
rojome didelį šaltį ir pasii s .
de ledas. Vaikai mėgin u _ .. , U1
čiuožti, o namų šeimininkė omunija jis 
nelabai patenkinti, kad r, -l 9 val' 
kėjo kurti pečius. K- i ® frasomos da’iiės prašomos da-

VEIKLUS KLUBAS ~~ , . v .
parapijos kanų sei- n 

PašalŲ03 Pranešė savo g 
” -anų, tarnaujančių s 

Av^., tikrai patri s®ie> vardus, lau-L 

tinę lietuviška įstaiga. Ka: i bus iškilmingai r
”, I

ima visi parapijos j

Lietuvių Tautos 
nis Klubas, 928-36 E. Moy 
mensing Avė.. 1

orapijos karių šei- n

Ariu, tarnaujančių įs 
n

bonų jau pirko už 28,000 d< a „Honor Roll 
Gražiai pasirodė klubas, i ~~ ““ “
keldamas karių tarnybos v Panelės Mari- h
liavą su 135 žvaigždėmis, Ii j
dijančiomis, kad tiek liet Rai, kurie dar • 
vių jaunuolių išėjo kariu ^nešę savo šeimos 
menėn iš klubo bei klubo n R vardų, malo- 
rių šeimų. Tarnybos vėliavi los tuojaus praneš- 
iškėlimo iškilmėse aukšt Mniją. Pasiskubinki- 
plevėsavo ir Lietuvos tri 
palvė vėliava- Čia daug pas ------------ •
darbavo J. Kavaliauskas ! y0 DAUBARjj 35 
Knvmskas, J. Alekna ir kit sukarti

Lapkričio 21 d. savo salė; ------
klubas turės didelį kalakul rias ir Ona Dauba- 
laimėjimo balių. Bus 22 d< omi Brooklyno veikė- 
vanos, kurių tarpe 20 kai: ilaukė vedybinio gy- 
kutų. Visi atsilankykime! 35 metų sukakties, 

K. Dryž; ilienės, 0. Dobrovols- 
ir J. Terebeizienės 
t lapkričio 14 d.
JĮ namus susirinkt 

Juozas ir Palmyra Sutkų draugai ir arti 
hi buvo tikrai ma 
netikėta staigmena

RUDENS GARNYS

susilaukė gražaus sūneli: 
Jaunos motinos tėvai M. Gu 
kai šį įvykį tinkamai atžj iį buvo netikėtai ui 
mėjo gražiomis vaišėmis i 
Linkime jaunam lietuviui iš^_____
augti sąmoningu patriotu.

ir giliai sujaudinti,

GAUSIAI AUKOJO
’JKOS” administra< 
tegauti A. Vaičiui:

Lapkričio 4 d. įvyko lietu hjstory 01 
vių susirinkimas karo bonų LITHUANIAN 
vajaus reikalu. Lietuvių Mo] 
terų Tarybos Tarpt. Institu 
te narė p. _____________
(Romans) pasakė, kad lietu t 
viai Philadelphijoje, paga Instituto leidin 
savo skaičių, yra daugiausi:0' 
aukoję Amer. Raudonajan **> 
Kryžiui.

Kai lietuviai maršavo Lai " 
vyno dienos parade, nešda PTTTirĮTT p 41 
mi Lietuvos trispalvę, tekt ui U V 1ų) KAI 
nugirsti gatvėje Raud. Kry
žiaus moterų skyriuje taiĮ 
prabilant: „Plokim visi, čia 
lietuviai žygiuoja, jie daug 
Raudonajam Kryžiui auko
ja”.

Gerai sako patarlė: sėk, 
tai ir piausi. K. D.

UTERATURE

Ramanauskienę1 gausiai iliustruo 
pusi, ir yra Lietu

NAUJI GATVEKARIAI

egzemplioriaus k 
, o užsisakant 50 

Jrių ar daugiau—J

IŠDIRBAME

Geriausios

Beveik visas mūsų mies 
tas pasipuošė naujais gatve 
kariais — nebekrato, nebe- 
braška. Nauji gatvekariai 
daug greitesni. Darbininkai 
labai patenkinti pagerintu 
susisiekimu.

priežasties trūkumi 
ta ir perdirbimu ki 

I-* *

i- Taisymo darbą h

M. PETRA
I ir 417 Grand St

Teleph'



Karalienes
arapija

20, 1942

Dietos žiniosMm
*

GUSTAVIČIŲ SUKAKTIS KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

s nelaimėsime karo, 
;ais dang pasieksi

me Karo Bonus!

JYSIS VAJUS

i gerai žinome, kad

i Įe^viaj,
f]

“W 
lapelyje ?

4 i
radijo 3

j Amerika ginasa-^ 

ls laisvės ir Ne- W; 
nybės teises. Bet 
pat gerai supran- .

šiuo karu ji ko- Pft 
mūsų tėvų bran- U<R 

[ės Lietuvos irki-P?0! 
tų tautų ir.valsty-. abar^;i 

ir gerovę. Jūsų ir ’Wj 

•liai, seserys au- 
edami kraują ir 

savo gyvybes.
dekviena lietuviš- 
ranka ir protas 
i dirbti pergalei 
pastoviai taikai.

i nukentėtumėm 
laimėtumėm, rei- 
5 ir visomis jė- 
ti vyriausybės 
rą. Tai darydami 
savo šalį, savo 
? turtą, laisvę, 
įčius save.

i būdų, kuriais 1 
remti teisingos nelabai pat^l 

s laimėti, šalia kėjo kurti 

svarbiausia yra 
a pirkti ir pla
snos ir ženlde- 
/aldžios žodžiai

lr w
(Šią J

Stalai buvo apkrauti į- 
vairiais skanėstas. Buvo ir

Bayonne, N. J

hcertas-Šokiai
į parapijos metinis
3 - šokiai įvyks šį 
inį, lapkričio 22 d., 
Iiration salėje, Mar- 
I ir Hooper St., 
ie. Pradžia lygiai 5 
iet.
įrengimas bus ypa- 
oūdžio, nes jo kon- 
s programos dalyje 

margumynų — 
duetų, kvarte- 

dialogų ir tt. 
daly — mėgiamas 

orkestras gros 
ir amerikoniš-

Bony

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Memorial, kur telpa apie sep 
tyni tūkstančiai žmonių. Ji 
buvo pilna, buvo ir stovinčių.

džiaugtis 
darbais Jau vaidintojai vieni kitų 

klausinėja, ką vaidinsime. 
Galima sakyti, kad vaidinsi
me „Lietuvos Nepriklauso
mos Atgarsiai”. Tikrai gra
žus patriotinis veikalėlis su 
gražia liaudies muzika. Vai
dinsime Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime 
vasario 14 d. O.

Lapkr. 18 d. įvyko „bowl
ing” lygos žaidimas, kuriame 
lietuvių piliečių klubo žaidė
jai rungėsi prieš kitataučius. 
Lietuvių komandą sudarė E. 
Daukšis, M. Kazlauskas, A. 
Baranauskas, J. Vilkelis ir 
V. Grinevičius. Lietuvių ka- 
mandos pasiekti taškai bu
vo: 834 — 883 — 918. Kita
taučių komanda pralaimėjo.

Žaidime geriausiai pasiro
dė V. Grinevičius, komandos 
kapitonas. Mūsų žaidėjai ly
goje užima pirmą vietą. Šią 
komandą remia J. Svirnelis, 
J. šilkaitis, A. Skirpstūnas.

Lapkričio 22 d., šį sekma
dienį, par. salėje bus iškil
minga jubiliejinė vakarienė. 
Joje minėsime parapijos gy
vavimo 35 metų sukaktį. Bi
lietai po $1.65. Visi kviečia
mi atsilankyti. Parapijos va
karienės visada įdomios.

prisirašė 
Ona Mi-

M.

Lapkričio 11 d- brooklynie- 
čiai Ieva ir Juozas Gustavi
čiai minėjo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį. 11 v. 
ryte buvo pamaldos Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje, o

kalbų, kurioms vadovavo K. po to par. salėje prasidėjo 
Krušinskas.^ Visi kalbėtojai puota, kuri tęsėsi visą dieną, 
supynė gražiausių linkėjimų Vakarienės metu buvo sma- 
vainiką, už ką nuoširdžiai 
dėkojo abu jubiliatai. Sveiki
nimo telegramas atsiuntė 
Daubarų sūnūs kariai Juo
zas, Edvardas ir Raimon
das. Tarpe dalyvių buvo 
Daubarai Jr., Campbell, Kru- 
šinskai, Kubiliai, Montvilai, 
Terebeizai, Sičila, Subatie- 
nė, Butan, Ribikauskai, Ma
tuliai, Laudenskienė, ‘ 
rovolskiai, Balniai, Strohl, 
Višniauskienė, Mikulskienė.

Visi linkėjo Daubarams 
sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Vincas ir 
yra nuoširdūs 
darbo veikėjai, v ,ia, o
kiškų draugijų tarpe. Jų ii- Gustavičiai yra uolus Ange- įr Onos (Mickūnaitės) 
gametė veikla verta daug Karalienės parapijiečiai, Mohr duktė Anna Estelle.

; „Amerikos” bičiuliai.-------------- —
P. Gustavičienė yra veikli Lapkr. 15 d. apsivedė serž. 
Moterų S-gos 24 kuopos na- William Salisky su Olga 
rė. "

buotis, melstis ir 
seselių nuveiktais 
parapijoj.

Sekančios narės 
prie šio skyriaus:
lauskaitė, P. Kelpšytė, 
Pralubienė, M. Vinčinskie- 
nė, J. Sakalauskas, J. Ažu
kienė, M. Barrows, V. Drab- 
nienė ir M. Mateckieife. Taip 
pat buvo nutarta sausio 
mėnesį išrinkti naują val
dybą; tada bus aptarta ir 
metinis Seselėms parengi
mas.

Po susirinkimo buvo link
smas laimėjimų lošimas ir 
paruošta arbatėlė. Ponia B. 
Miciūnienė buvo nepapras
tai laiminga ir nusinešė na
mo net keturias iš visų aš- 
tuonių paskirtų dovanų. Ji 
išlaimėjo ir „Sweepstake”

Lapkričio 11 d. pakrikšty- dovaną, gražų, religinio tū
ta Jono ir Agnes (Siderių- rinio paveikslą. Nerimau- 
tės) McMahon duktė Barbo- jančiai lauksime kito sese- 
ra, o lapkr. 15 d. — Frederi- lių rėmėjų susirinkimo.

gi kalbų ir dainų programa.
Programą pradėjo K. Dum 

blienė, išreikšdama sveikini
mus ir linkėjimus jubilia
tams. Programai vadovauti 
pakviestas grab. J. LeVanda. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. Laurynaitis, N. Sir- 
gedienė, Kirvelis, Čepienė, V.

", Bu- 
tauskas, Lukauskas, Adomai 
tienė, Gervė, D. Averka, J. 
Laučka, Lačiūnienė, P. Star- 
kiūtė, Avižonienė.
Jubiliatai Gustavičiai pasa- 

Ona Daubarai kė padėkos žodžius svečiams 
visuomenės atsilankymą, už dovanas, 

ypač katali- už sveikinimus ir linkėjimus.

n r, v, Daubaras, Civinskiene,

(Brooklyno ir apylin- 
ruviai, kurie nori 
| savo laisvą laiką
tarpe, pasiklausyti įžymesnio paminėjimo ir dė- artimi 
lietuviškų dainų ir tingumo, nei lapkričio 14 d.

i margumynų ir,
skutinį
Adventą

Lapįųjpi skaitlingai daly-

? M
WTEL) 1

S3-; puota. Kas veikia viešaja- 
sekmadienį ,me darbe, tas gerai pažįs- 

pasišokti, j įa Dabarus — visur sutik
sime juos. V. Daubaras

^°jbhrPalyvaukite visi pa" siuvėjų lokale yra veiklus 
lo Depapj^pai ir savo draugus narys, tarybos narys. Jau
atsirado top1’ nes tokių Pro^

1 pasitaiko. Taigi, nau- 
i

ir lietumi m 
rojome djįj 
dė ledas. w 
čiuožti, įm nojo Rožančiaus dr- 

įdra šv. Komunija bus 
aadienį 9 vai. mišių 
Narės prašomos da-

kelinti metai, kai eina Fe
deracijos apskrities iždinin
ko pareigas.

Ilgiausių metų Vincui ir 
Onai Daubarams!

P. J. Montvila

NUOŠIRDI PADĖKA

Ilgiausių jiems metų! 
Svečias.

PADĖKA

Lapkričio 30 d. prasidės 
novena prie Stebuklingo Me- 
daliko Dievo Motinos; ją ves 
Tėvas Geraldas, pasionistas. 
Tęsis iki gruodžio 8 d. Tikin
tieji prašomi pasinaudoti.

Jau pradėtas bažnyčios at
naujinimas. Per Kalėdas, ti
kimasi, puošimo darbas bus 
užbaigtas. Bažnyčios vidus 
atrodys labai puošniai.

Paterson, N. J
Tretininkų iškilmės

Metinis Patersono vysku
pijos tretininkų susirinki
mas įvyks lapkričio 22 d., 
3:30 vai. popiet šv. Jono Kri
kštytojo - katedroje. Vado
vaus Jo Eksc. vysk Thomas 
H. McLaughlin. Kviečiami 
tretininkai iš Paterson, Pas
saic ir Clifton atvykti ir atsi
nešti savo ženklus.

Vyskupui patarnausiančių 
kunigų tarpe bus ir Paterso
no lietuvių klebonas kun. J. 

dalietės turėjo savo susirin- Kinta, kurs per palaiminimą 
kimą. Gražiai ir tvarkingai t1113 diakonu- 1 v • — 1 . .

Lapkr. 16 d. vyresnės so-

Waterbury, Conn

Pambrikytė. Liudijo serž. 
Mario Susso ir Catherine 
Cleve. Vestuvių puota įvyko 
par. salėje.

Kariuomenėje jau 65 šio 
miesto lietuviai. Jų tarpe yraŠirdingai dėkojame kleb.

kun. J. Aleksiūnui už salę įr gt. Mickevičius. Baž- 
minint 25 metų vedybų ju- nyčioje yra iškelta karių 
biliejų, kun. J. Laurynaiciui garbės sąrašo lenta.

Lietuviu 
nis Klubas, [A 

s kovoja už jū- mensing An I 

jūsų gyvybę, tinė lietuj įja ~Jbus 

ti ir sulaikyti Donų jau pirbr 
•iešo į jūsų na- Gražiai pėįi 
urime gaminti keldamas hįj 

šautuvų, lėktų-,liavą su w 
laivų. Tie ka-L1' 

pinigų. Pini- 
jūs taupote į 

10' Bonus ir 
iės įteikti tuos 
jų kareiviams 
vienas ameri- 
taupyti regu- 
tą įvykdytų 
irba, privalo 
10% jų algo 
to dieną. Ju 
onai neauko- 
kolinami už 
3 doleriai po 
$4. KaroBo- 

aikyti kainas 
riuos jūs per
ai yra sau- 
s sutaupos

dijančiomis. k:l 
vių jaunuoliu š| 
menėn iškhibūJ 

rių šeimų. Tr

plevėsavo ir Lj 
laivė vėliava t 

darbavo J. k 
Krivinskas, J,lkj

Lapkričio 21 i į 
klubas turės fe 
laimėjimo balą: 
vanos, kuriu to 
kutų. Visi aič

BUDIM

parapijos karių šei- 
rios pranešė savo 

. narių, tarnaujančių 
lenėje, vardus, lau- 
.— —s iškilmingai 
ima „Honor Roll” 
idama visi parapijos 

■ Švč. Panelės Mari
mbai.
pijiečiai, kurie dar

Visu nuoširdumu dėkoja- , v 
me musų draugams ir bi- kems 
čiuliams, surengusiems mū
sų vedybinio gyvenimo L_ 
metų sukakties netikėtą mi
nėjimą. Pirmiausia, padėka 
priklauso T. Kubilienei, O. 
Dobrovolskienei ir J. Tere- 
beizienei už sumanymą ren
gti puotą; mūsų sūnums už 
telegramas, p. C. Damašie-

už dalyvavimą; visoms ir j 
visiems atsilankiusiems puo
toje, giminėms, draugams, 
pažįstamiems — už gražias 
dovanas, sveikinimus, linkė
jimus; malonioms šeiminin-

Baltimore, Md.
Praeitą savaitę paskuti

nės dienos pasižymėjo šal
tu oru. Mažiau gatvėse pa
žįstamų sutinki, daugiau 
namie ar užeigose pralei
džia laiką.

pavyko šiam būreliui su
tverti gyvąjį Rožančių. 
Kiekviena pasiskyrė atkal
bėti vieną Rožančiaus pa
slaptį kasdien, už kariau
jančius ir taiką. Taip pat 
pasižadėjo suteikti mūsų 
kareiviams škaplierių per 
„Scapular Militia” ir pasi
darbuoti, kiek galima, karo 
kapelionams. Buvo nutarta 
šįmet suvaidinti „Našlaitės 
Laimė.” Visas pelnas bus 
skirtas parapijos reikalams.

; pranešę savo šeimos neį u£ didelį ir skanų tor- 
karių vardų, malo- įa

Dėkojam visiems 
silankymą, 
kėjimus ir dovanas;

’gera širdis

mą; Mot. S-gos 24 kuopai
35 už gėles. Visų nuoširdumas 

mums paliks ilgai nepamir
štamas. Lapkričio 22 d. mokyklos

Juozas n IeJ.a. vaikai turės kultūringą va- 
Gustav iciai. žada visus sužavėti sa

vo vaidinimais. Ypač turėtų 
ateiti senesniejįrveikėjai ir 
atgaivinti užsnūdusią ener
gija.

Apreiškimo 
Parapija

įjuos tuojaus praneš- 
ieboniją. Pasiskubinki-

ĖJO DAUBARŲ 
DTŲ SUKAKTĮ

35 daug 
kada

uz 
pareikštus

ižia klausia, 
:ad kaip pa
čiai privalot 

reguliariai 
pirkdamas 

Ženklelius.
te? Pati vy- 
sako: Lais- 
isvė dirbti, 
aisvė nuo

Juozas ir Pt 
susilaukė greit 
Jaunos motinos tr. 
rai šį įvykį tiĖ 

mėjo grafe 
Linkime jaunar- 
augti sąmoniag-

centas ir Ona Dauba- 
nomi Brooklyno veikė- 
įsilaukė vedybinio gy
ti 35 metų sukakties, 
bilienės, O. Dobrovols- 
Į ir J. Terebeizienės 
siu, lapkričio 14 d. į 
,rų namus susirinko 
,rų draugai ir arti- 
į Tai buvo tikrai ma- 
■ netikėta staigmena, 
irai buvo netikėtai už- 

: ir giliai sujaudinti.

; at- 
lin- 

Jūsų
> suteikė mums 

malonumo, kurio nie- 
neužmiršime.

Vincentas ir Ona 
Daubarai

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas b us penktadienį, lap
kričio 27 d., 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje.

Visi nariai ir draugijų vei
kėjai maloniai kviečiami at
silankyti.

Valdyba.

GAUSIAI Ifi

Lapkričio U

Vardo vyrų draugijos 
įvyks šį

vy- 
ku-
pa-

ŠV. 
rudeninis balius 
penktadienį, lapkričio 20 d„ 
par. salėje.

Šv. Vardo draugijos 
rai laukia daug svečių, 
riuos maloniai priims ir
vaišins nepaprastai gardžio
ms silkėmis ir kitais ska
niais užkandžias. Visi ir vi
sos, vyrai ir moters, nepa
mirškit šio penktadienio.

Šv. Jurgio Parapija

SRIKOS” administraci- 
Jite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
[ LITHUANIAN 
I LITERATURE

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Komp Al. Aleksio sumany
mu, čia įsteigta lietuvių ka
rių tėvų ir artimųjų draugi
ja (Parents and Families of 
Service Men). Naujoji drau
gija rūpinsis įvairiai pagel
bėti kariams ir jų šeimoms. 
Kiekvieno mėnesio paskuti
nį sekmadienį 10 vai. ryte 
lietuvių par. bažnyčioje bus 
pamaldos už karius, o 2:30 
vai- popiet susirinkimas. Pen 
ktadienių vakarais bus ado
racija Švč. Sakramento.

Valdybą sudaro: garbės 
pirm. kun. J. Valantiejus, dv. 
vadas, kun. B. Gauronskas, 
pirm. Al. Aleksis, vicepirm. 
V. Žukauskienė, sekr. K. Kin
ta, fin. rašt. A. Jenušaitienė, 
ižd. M. Stankevičienė, iždo 
globėjos U Žilinskienė ir U. 
Liutkevičienė, tvarkdarė A. 
Abromavičierfė ir reporterė 
M. E. Zailckienė.

Karių naudai gruodžio 6 d. 
par. salėje rengiama kortų 
pramoga. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti; iš pramo
gos pelno bus paruoštos ka
lėdinės dovanos mūsų ka
riams.

M. E. Zailckienė.

Misijos
Sekmadienį, lapkričio 29 

d., prasidės misijos, kurias 
Tėvas Gabrielius, pasijonis- 
tas. Visi Patersono ir apy
linkės lietuviai kviečiami į 
šias misijas. Prašoma atsi
vesti savo draugus ir pažįs
tamus.

Sekmadienį, gruodžio 6d. 
prasidės misijos anglų kal
boje jaunimui, baigsis gruo
džio 13 d. Pamokslininkas 
bus Tėvas Gabrielius. Jauni
mas yra raginamas gausiai 
dalyvauti ir prašomas atsi
vesti savo draugus, katali
kus ir ne katalikus.

Mišių Tvarka
Nuo lapkričio 29 d. mūsų 

bažnyčioje sekmadieniais 
bus 3 mišios: 8:00, 10:30 ir 
11:50 vai. rytais.

Patersonietis.

„Kur buvai antradienio 
vakare?”, klausia viena ki
tos. „Ar nežinai, kad Šv. 

i Andriejaus Guildas turėjo 
įdomų, pamargintą pasilin
ksminimo vakarą, kuriame 
visos šios parapijos jaunos, 
susipratusios moterys da
lyvavo???”

Tarp įdomių žaidimų, lo
šimų, dainų bei ratelių A- 
lena Dennis, Ona Urbonai
tė, J. Ažukienė ir M. Ado
maitienė gražiai palinksmi
no visas atsilankusias savo 

scenoje, de
klamacijomis, juokais ir juo
kingu veikalėliu, žodžiu, vi
sos buvo visiškai patenkin
tos, palinksmintos 
niais užkandžiais 
tos.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Prieš 25 metus Baltimo- 

rėje daug veikėm Lietuvos 
naudai, o dabar, rodos, tik pasįrodymais 
mirties laukiam. Nuliūdusi r 
Lietuva laukia mūsų kad ir 
mažiausio judėjimo, pasita
rimo. Lietuvai brangu da
bar malda, ypač šv. Rožan
čius už Lietuvą.

Lietuva, tu buvai per 22 
metus graži ir didinga, o 
dabar pasilikai kaip našlė 
sielvartinga; visi tartum 
ve po kojų mina, niekas 
žodeliu neramina.

J.

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

ta
ne

ir ska- 
pavaišin-

kaip ir

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Mūsų parapijoj, 

kitur, krikštų skaičius žy
miai padidėjo. Jeigu ir atei
ty taip pasiliks, tai už ke- 
lerių metų galėsime pasta
tyti tą mokyklą, apie kurią 
kun. Klebonas jau ne kar
tą yra priminęs.

Moderniška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

K.Margumynų vakaras
LRKSA 115 kp. ir Moterų 

S-gos 35 kuopa turės įdo
mų margumynų vakarą šį 
šeštadienį, lapkr. 21 d. 
Pradžia 7 vai. vak.

Programą išpildys muz. 
P. Dulkės vadovaujama dai
nininkų ir vaidintojų gru
pė. Tikrai bus daug įdomy
bių. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti.

New Britain, Conn
„Koks mums džiaugsmas 

ir malonumas!”, „Ir nepaste-

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

Richard Barrows, vienas 
iš mūsų parapijos gerada- 

bėjau, kad laikas taip greit rių> lapkr. 14 d. priėmė ti- 
tėjimą, buvo pakrikštytas. 
Šis pavyzdingas jaunikaitis 
neužilgo išvyks kariuome
nėn. Klebonas drauge su pa
rapijiečiais džiaugiasi šia 
parapijai Dievo suteikta ma
lone. Jo motina yra darbš
tumo ir pamaldumo pavyz
dys mūsų parapijai.

Joseph Le Vanda
Laisnluotas Graborius Ir 

Balsamuotojas
Joseph Garszvaprabėgo!”, „Tikrai jaučiuos 

daug metų jaunesnė!”, „O, 
gal neužilgo galėsim vėl taip 
linksmai praleisti kelias va
landas?” Tokių ir kitų įvai
rių išsireiškimų buvo gali
ma girdėti, kai moterys pra
dėjo skirstytis po Šv. Pran
ciškaus Seselių rėmėjų su
sirinkimo sekmadienį, lapk. 
15 d. Tikrai buvo įdomus 
ir dvasioj pakeliantis susi
rinkimas.

Kun. M. Pankus per vi
sus savo pamokslus tą ry
tą pabrėžė svarbą šios gra
žios ir reikalingos organi
zacijos. Jis ragino visas, o 
ypač jaunesnes moteris, ku
rių vaikai lanko seselių pa
mokas, būti bendradarbė
mis šiame svarbiame reika
le. Ne tik seselės New Bri- 
taine, bet ir visa šv. Pran
ciškaus vienuolija reiškia 
nuoširdžia padėką klebonui ktadieniais ir sekmadieniais 
ir parapijiečiams už tą mo- po sumos, choristai mokosi 
ralinę ir finansinę pagalbą, gražių dainų ir juokingos ko 
kuri yra taip reikalinga iš- medijos, kuo publika tikrai 
laikyti tą nemažą organi- bus patenkinta. Viskas bus 
zaciją, vienuolyną, naujoky- sausio 10 d. 
na. mokyklą ir įstaigas.

Pirm. O. Radzevičienė gra
žiai pakalbėjo, 
(visas nares vieningai dar- koncertą didelėje salėj, Klein

SKUBIAI REIKALINGAS 
DŽENITORIUS 

šešių šeimų namui 
rėti 401 Suydam St., 
wood, N. Y. Sąlygų 
kreiptis:

V. Pūkas, 
8726 — 92nd St., 
Woodhaven, N. Y.

Graborius—Balsamuotojas

i vių susirinkiiDZs i-
, , vajaus reikalui-' ...... ,

nuo bado, f rga gausiai iliustruota,
I nj ly .{R nncl iv TTva T.infmriii 
te narė p. 
(Romans) pasakei 

viai Philadelphia?

savo skaičių, p- įįorįų ar daugiau—30c. 
aukoję Amer. |- --------------
Kryžiui.

Kai RIETUVIŲ rakandų krautuve

aisvė bal- 
didelė do- 

paskolas ir 
tip. Tą tik- 

karo bo-

merikiečiai 
mi Karo 
Ameriką ir 
ardą. To- 
ivarbu iš- 

Karo Bo- 
mes daug 

šiandien
visuotinį (Raudonajam 

:uvių Va-lja”.

tiems rė

mės pra- 
ji vajų, 
uodžio 6 
?štom iš-

16 pusi, ir yra Lietuvių 
rinio Instituto leidinys, 
no egzemplioriaus kai- 

į. 0c., o užsisakant 50 eg-

prižiū- 
Ridge- 
reikalu

231 Bedford 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.

vyno dienos 
mi Lietuvos tri.% 
nugirsti gatvėje J- 

žiaus moterų 
irabilant: „Plo^ir \
ietuviai žygiuoji/..

tai ir piausi.

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus

Parapijos vakarienė lap
kričio 15 d. nepaprastai ge
rai pasisekė. Žmonių buvo 
daugiau nei tikėtasi. Visi 
dalyviai buvo patenkinti.

Kleb. kun. J. šernius 
nuoširdžiai dėkojo: šeimi
ninkių pirm. Jocienei, šei
mininkėms Zimkienei, Če
paitienei, Janušienei, žvirb- 
blienei ir Lapinskienei; bi
lietų platinimo komisijos 
pirm. Florence Bazilienei, 
rengimo kom. pirm. J. La
pinskui ir visiems atsilan
kiusiems.

Karo bonų laimėjimai ati
teko J. Andrews ir J. La
pinskui.

Bridgeport, Conn.

Lapkr. 15 d. kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas pranešė, kad 
iš parapijos bazaro parapijai 
liko pelno apie dvylika šim
tų' dolerių. Tai tikrai yra 
gražios pajamos, šiam baza- 
re, kaip ir buvusiuose, klebo
nas daugiausia darbavosi, o 
parapijos darbuotojai pagel
bėjo.

Choro pamokos būna pen-

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

priežasties trukumo materijolų, mes užsiimame tai- 
i ir livingroom sets.Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

: M. PETRAITIENE ir SŪNŪS

priCZctNLlCS Lt IIKIIIIIU IIlctLCI IJUltl, 1 

NAUJI GATV$^ ru *r Perdh’bimu kitchen, bedroom

Beveik visas
tas pasipuošė

i Phila-(kariais — nebd®1^ , 
bendrą ?braška. Nauji Py 

į kuri į-;daug greitesni.
risų lie-.labai patenkinti r 

drau-(susisiekimu.

ir 417 Grand Street Brooklyn, N.
Telephone: EVergreen 7-8451

Y.

Lapkr. 15 d. apsivedė Si
monas Vencius su K. Dob- 
kevičiene.

Lapkričio 17 d. palaido
tas Juozas Leonavičius.

Kazokų
ragindama te turėjo

choras Bridgepor-
tikrai sėkmingą

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejiis
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Lapkncio-November 20,

JAI KAIP

DIDŽIULIS METINIS DIDŽIULIS METINIS PROGRAMOJE: dainos, muzi-
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Angelų Karalienes Par Pradžia 5 vai. popiet

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

jši ateitimi, 
sveikinti? 
į atsakė.

, balsas.
ft diena. E

O

Rudeninis BALIUS Po programos — 
nimas, šokiai.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Sekm.9 Lapkr.-Nov. 1942
TRANSFIGURATION SALĖJE

Marcy ir Hooper kampas,

RUOŠKIMĖS GRUODŽIO TRYLIKTAI Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Rengimo Komitetas kviečia 
vsus parapijiečius ir jii drau-

Įžanga — 50 centu

Alfred J. Wentz
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Taip! Ruoškimės gruodžio 
tryliktai, antram gruodžio 
mėnesio sekmadieniui! Tada 
įvyks metinė „Amerikos” 
vakarienė, kuri visada praei
na labai gražiu pasisekimu.

Vakarienė įvyks Apreiški
mo par. salėje 6 vai. vak. šei
mininkės jau užsakė geriau
sius valgius, bilietų platinto
jai jau skleidžia bilietus tarp 
savo pažįstamųjų. Bilietai, 
turint dėmesyje šių laikų 
kainas, nepaprastai pigūs — 
vos tik 1 dol. 50c. Be to, ski
riamos durų dovanos.

Vakarienėje turėsime ir į- 
domią programą. Turėsime 
solo dainų, turėsime ir bend
rą visų vakarienės dalyvių

dainavimą. Kas buvo praėju
sių metų vakarienėje, malo
niai atsimena, kaip smagiai 
dainuotos lietuviškos liau
dies dainos kun. M. Kemežio 
vadovybėje. Well, kun. M. 
Kemėžis gruodžio 13 d. bus 
ir vadovaus bendram daina
vimui.

Bilietus platina A. Paže- 
reckienė, S. Subatienė, M. 
Brangaitienė, R. Pankevičie- 
nė, O. Sijevičienė, O. Žemai
tienė, M. Varnis, B. Adomai
tienė.

Labai svarbu iš anksto įsi
gyti bilietus, tai palengvina 
šeimininkių rūpesčius. Tad 
paskubėkime!

• Anicetas Simutis, Lietu
vos gen. konsulato atašė, 
lapkr. 13 d. turėjo rimtą gal
vos operaciją. Ligonis gydo
mas York ligoninėje. Sveika
ta gerėja. Kitą savaitę tikisi 
būti jau namie, kur laukia 
žmona ir dukrelė. Linkime 
jam veikiai išsveikti.

• Vincas ir Ona Daubarai 
susilaukė vedybinio gyveni
mo 35 metų 
trys sūnūs 
ketvirtas ir 
Šią sukaktį
mi draugai atžymėjo lapkr. 
14 d.
• „Amerikos” vakarienės 

bilietų platinimo talkon į- 
stojo O. Sijevičienė, Ange
lų Karalienės par. Amžino
jo Rožančiaus dr-jos pirm.

• St. Subatienė, Moterų S- 
gos apskrities pirm., bus 
„Amerikos
šeimininke. Ji ne tik ska
nius valgius ruošia, bet ir 
bilietus platina.
• V. Savage (Savanavičie- 

nė) persikėlė gyventi 
motiną į Kingston, 
1940 m. rudenį ji

sukakties. Jų 
kariuomenėje, 
duktė namie. 
Daubarų arti-

SVARBU BŪTI SUSIRINKIMUOSE
Brooklyno lietuviai yra budėti savo draugijų sargy- 

gerai organizuoti, jei kai- ^boje, uoliai lankytis į susi- 
bėti apie priklausymą drau- rinkimus, rinkti į valdybas 
gijoms. Tačiau priklausymo tik sąmoningus; patriotiniai 

i amerikiečius 
lietuvius, kurie visada bu- 
'vo ir yra ištikimi Ameri- 
jkai, kuriems ne svetimi ir 
(lietuvių tautos gyvybės rei
kalai.

• Genovaitė Zovytė, L. Vy
čių 41 kp. sekretorė, buvo 
nuvykusi Bostonan aplan
kyti savo brolio.

9 Jonas P. Mikulkis šio
mis dienomis pakeltas ser
žantu. Jis yra kur nors Au
stralijoje, gen. MacArthur 
daliniuose.

9 Kazys Kundrotą, lietu
vių siuvėjų delegatas, nau
jų „Amerikos” mašinų fon
dui paaukojo 5 dol. Nuošir
dus ačiū!

® Šv. Jurgio dr-jos prieš- 
metinis susirinkimas bus 
gruodžio 22 d., trečiadienį. 
Bus renkama nauja valdy
ba.

• Domo Klingos gimtadie
nis švęstas penktadienį, 
lapkričio 13 d. Nežiūrint, 
kad penktadienis ir kad ,,13”, 
jo draugai padarė 
nį tikrai jaukiu 
Valaičių bute.

• Ant. Kruzas 
Upton išsiųstas ;

nyte, fin. sekr. J. Cerebie- 
jūtė, tvark. A. Januškaitė.

Sodalietės dalyvaus 40 
valandų atlaidų procesijoje. 
Gruodžio 8 d., Nekalto Pra
sidėjimo šventėje, sodalie
tės per 6 vai. ryte mišias eis 
prie bendros komunijos už 
pasaulio taiką, šis sodalie- 
čių žygis turėtų paskatinti 
visus panašiai elgtis. 7:30 
vai. vak. bus naujų narių 
iškilmingas priėmimas. Mer
gaitės, norinčios įstoti į 
sodalietes, prašomos kreip
tis į pirmininkę.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCILS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

•elitas Roosevelt jau 
liai rūpinasi pokari- 
jjtarpiu, suvargintos 
i šelpimu. Valstybės 
;ente jis įsteigė 
turis rūpinsis pa- 
traštų šelpimu ir jų 
51 šio skyriaus ve- 
jezidentas pakvietė 
forko gubernatorių

Lehman, nuošir- 
5H draugą.
jamas naują darbą 
įnkamai pradėti, gu
lins Lehman gruo- 
i pasitraukia iš gu- 
riaus pareigų, kurias 
:ingai ėjo dešimt me- 
riausia jam teks rū- 
išlaisviutos Afrikos 
šelpimu. Paskiau

I

I
C
1
1

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimą ,JonQO :x nQn:n
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g< ii’lKUd® Ildcių vai
riausiu bravoru- Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS įisvintas kraštas.

storius H. Lehman 
Brooklyn, N. y s ir Lietuvos žmonių 

----------- į, kai iš ten bus išgui- 
liir vėl plevėsuos gra-

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

gimtadie- 
minėjimu

draugijai dar neužtenka, no- nusiteikusius 
rint turėti organizuoto, su- 
sipratusio asmens pripažini
mą . Reikia veikliai daly- 
vaut pasirinktoje draugijo
je, reikia lankyti jos susi
rinkimus, ypač tokius, ku
riuose sprendžiami draugi
jos gyvybiniai reikalai, ku
riuose išrenkamos valdybos.

Brooklyne jau nuo seniai 
gyvuoja trys labai svarbios 
draugijos: lietuvių piliečių 
klubas, šv. Jurgio draugija 
ir lietuvių siuvėjų lokalas. 
Jos yra labai gausios, ta
čiau jų svarbius susirinki
mus dažnai lanko tik maža 
narių "dalis. Tokiu daugu
mos narių nerangumu daž
nai pasinaudoja kraštutiniai 
asmens ir užvaldo draugi
jas visai nepatriotinės gru
pės reikalams. Todėl visų 
narių aiški pareiga: tvirtai

iš Camp 
Atlantic 

vakarienės vyr. City, kur jis paskirtas į a- 
viacijos technikos mokyk
lą.

i

Atlaidai
40 vai. Atlaidai Maspethe 

bus lapkr. 29, 30 ir gruo
džio 1 d. Pamaldos įvyks per 
tris dienas: vakarais —7:30 
vai. mišparai su pamok
slais ir rytais — mišios 6, 
7, 8 ir 9 vai.; po 9 vai. 
mišių rytais taipgi bus pa
mokslai. Pamokslus pasa
kys: sekmadienio vakare

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

pas 
Pa. 

grįžo

Š. m. gruodžio mėnesio 
pradžioje bus labai svarbūs 
priešmetiniai šv. Jurgio dr- 
jos, piliečių klubo ir siuvė
jų lokalo susirinkimai. Šv. 
Jurgio dr-jos susirinkimas 
bus trečiadienį, gruodžio 2 
d., piliečių klubo — penkta
dienį, gruodžio 4 d. ir lietuvių 
siuvėjų lokalo — trečiadienį, 
gruodžio 9 d. (čia taip pat 
primintina, kad SLA 38 kuo
pos svarbus susirinkimas 
bus ketvirtadienį, gruodžio 
3 d.).

Visi „Amerikos” skaityto
jai, kurie yra minėtų drau
gijų nariai, turėtų būtinai 
dalyvauti pažymėtuose susi
rinkimuose. Jie turi para
ginti savo draugus, atitinka
mų draugijų narius, taip 
pat dalyvauti susirinkimuo
se. Bendromis jėgomis pa
sirūpinkime, kad svarbiųjų 
Brooklyno draugijų prieša
kyje būtų tokie asmens, ku
riais visi galėtume pasidi
džiuoti. Tik nepatingėkime 
atsilankyti į susirinkimus!

Uolus Narys.

IŠNUOMUOJAMI
4 kambariai, lietuvių ap

gyventame 5 šeimų name, 
gerai prižiūrėtame. Nuoma 
$18.00. Kreiptis pas:

V. Beganską,
65 Ten Eyck St., Brooklyn, 

N. Y.

Prof. A. ŽIDANAVICIAUS
MUZIKOS MOKYKLA

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue
Tel. STerling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9
REZIDENCIJOS ADRESAS:

807 Riverside Dr.,
Tel. WAdsworth 8-4251

Brooklyn, N. Y.

vai. ryto

New York City

hereby given that LiceniNOTICE is hereby given that License No. NOTICE is nereoy given urai i.icena, . - _ . ...
GB 6766 has been issued to the unde IJllVe. 1611X3, tlK pa
to sell beer, ct —*":l 
of the Alcoholic 
2124 Dorchester Road, 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST 
2124 Dorchester Rd.,

GB 6739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Ave., Borough of Brooklj'n, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINFLASH
613 Wilson Ave., . Brooklyn, N. Y

at retail under Sectic
Beverage Control I.

Borough of Br 
be consumed o

MILLER
Brooklyn,!

jam geriausio pasise- 
didžiajame žmonijos 
;bės darbe.

that License No.NOTICE is hereby given
GB 10517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 1 
240 Court St., 
County of Kings, 
premises.

ANTHONY 
240 Court St.

NOTICE is
GB 2162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
290 Stagg St., Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KATHERINE NAHIRNY 
290 Stagg St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6736 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
Beverage Control law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

WILLIAM 
St.

retail under Section
Beverage Control Law

Borough of 
to be consumed off

’ J. LAMATTINA 
Brooklyn, N.

107 
at 

Brooklyn, 
the

Y.

hereby given that License No.:__: _.a.z___ i
at retail under Section 107

at
of Brooklyn,

the
St.,

to sell beer, 
of the Alcoholic 
121 Macon St., 
County of 
premises.

121 Macon
DONNER

Brooklyn, N. Y.

kun. V. Masiulis, pirmadie- NOTICE is hereby given that License No.
• , i m ,GB 1054.3 has been issued to the undersignedRIO ryte KUH. lomas Uliase to sell beer, at retail under Section 107 

ir vakare kun. Pranas Rau
galas, antradienio ryte kun.
A. Pažereckas ir vakare 
kun. V. Pinkus.

Lapkričio 22-29 d.d. viso-į „ . „v,. • • ,, , Per visas dienas Rozan-ie salyje minima „Moterys'v. , .. . . xl. r >
j j j ,> j ciaus draugijos nariai ath- ?Lrth‘2n,A!coho?c Bevenr^ control__ o j * 1106 Blake. Ave., Borough of

MOTERŲ SAVAITĖ

American Legion” laivu iš Kare” savaitė. Bus įvairių 
susirinkimų, paskaitų ir tt. 

Brooklyno Moterų Vieny
bės iniciatyva, šios savai
tės minėjime dalyvaus ir 
lietuvės. Lapkr. 24 d., ant
radienį, 8 vai. vak., Susi
vienijimo salėje, 197 Grand 
St., bus atitinkama progra
ma iš vaidinimo, kalbų, 
dainų ir judomų paveikslų. 
Kalbės M. Strumskienė, Dr. 
A. Šliupaitė ir J. Tubelie- 
nė. Dainuos artistė Barba
ra Darlys.

Rengėjos kviečia Brook
lyno ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti.

Lietuvos, kur liko jos vy
ras brooklynietis. Ji Ame
rikoje gimusi ir augusi, bet 
labai vertina lietuviškumą.

• Piliečių klubo priešmeti- 
nis susirinkimas bus gruo
džio 4 d. savo patalpose.

kinės valandos adoracijas.

Teikiamas geriausias akių 
patikrinimas, prižiūrėjimas.
AKINIAI prieindmiausiomis 
kainomis pagal jų rūšis.

[ Ši įstaiga įsteigta prieš 40 metu

Stenger & Stengei
OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.

1380 Kil., 5,000 watts

Į LIETUVOS GARSAI 
j RADIJO PROGRAMA 
j šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak 
j Vedėjas

Į J. J. STUKAS, Jr.
Radijo centras —

Tel. MArket 2-5543 
Walnut St., Newark, N. J.p29

$

jį

$ n

♦

Maspetho Žinios
Žinutės.

ALUDĖ
KARŠTI UŽKANDŽIAI

KASDIEN
Patogi vieta užėjimui 

su MOTERIMS
RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

sŠntohiJheLS208 ir privatinės į 
^Xeun^cti! ^Pinasi Naujų Me 

ą pasveikinti krašt 
s karius nauju budi 
i mūsų šalies kariam 
ii, kad namų front 
-entojai atlieka sav 

£ is, kad čia taip sus 
0 ta, kad gynėjai galėt 

Įdavimus atlikti tii 
įsiai. '
i viena svarbiausių v

NOTICE is hereby 
GB 9299 has been i: 
to sell beer, ... 
of the Alcoholic Beverage Control L 
363 Hoyt 
County of 
premises.

363 Hoyt

at

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

DOMENICO MELE
St., Brooklyn,

Br o 5

NOTICE is hereby given that Licen! 
GB 10358 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Sertio 
of the Alcoholic Beverage Control L 
374 Wilson Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NAZZAltENO BIAGIOLI 
374 Wilson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licens 
GB 6786 has been issued to the undei
to sell beer, at retail under Sectic '
of the Alcoholic Beverage Control L TOMO dalyvių pareų
408 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JENNIE
408 Tompkins Ave.,

Borough of B 
be consumed

MILLER
Brooklyn,

GB 10543 has been issued to the undersigned

[of the Alcoholic Beverage Control Law at __ 
1597 Clinton Street, Borough of, Brooklyn, J to 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
ISADORE WOHLAND-SAMUEL BERGANG 

WOHL-BERG FOODMART
597 Clinton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10148 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, at _retail under Section 107 

1 Law at 
- ----- ------- . ____ _ _____ of Brooklyn, 
j County of Kings, to be consumed off the 
Į premises.

1106 Blake

NOTICE is
GB 10545 has been issued to the undersigned 

sell beer,

Y.

MARIA CICIRELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

TTTTTnr a t -n o nnm a tt to seI1 beer- at retail under Section 107vv H OT iKS A T j ru & RET A TT I ,°f the Alcoholic Beverage Control Law at
TUT'TT'TO ’ITTT-^TTT'CI U T THTTAnc K201 — 67 Street, Borough of Brooklyn. HEER, WINES & LIQUORS County of Kings, to be consumed off the 

______ ____________ I premises.
JOHN MORTILLARO 
St. Brooklyn,NOTICE is hereby given that License No. 

EB 1943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Conti ol Law 
272 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HARRY
272 Tompkins Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a', 
2565 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn._  -.._ _
County of Kings, to be consumed on the of the Alcoholic Beverage Control Law at 
premises. ~ ‘ — “

GEORGE JAVAS & 
NICK C. KR1SIDIMAS 

2565 Atlantic Ave., Brooklyn,

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ROSEN
Brooklyn. N. Y.

N.

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2191 hns been issued to the unde 

sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
50 Broome Street, Borough of B 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

STELLA CZAJKOWSKI 
50 Broome St., Brooklyn,

NOTICE is hereby giver that Licen 
EB 226 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectid 
of the Alcoholic Beverage Control L 
187 Sutter Avenue, Borough of Br 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN 
187 Sutter Ave., Brooklyn,

— Šią savaitę išėjo ka
riuomenėn Povilas Navic
kas (parapijos zakristijo
nas), Juozas Tarnauskas ir 
Jurgis Balčiūnas. Visas ka
rių sąrašas bus apskelbtas 
„Amerikoje” atskirai.

— Vyčių Get-together šo
kiai įvyksta šį šeštadienį, 
lapkr. 21 d. parapijos salė
je.

— Ligoninėn išvežta, Wy
ckoff Heights hospital, O- 
na Savickaitė - Mangione.

— Šv. Onos Sodalicijos 
vienos dienos bazaras pra
eitą sekmadienį buvo labai 
pasekmingas.

— Alberta Kulytė Padėkos 
Dienoje, 3 vai. popiet, ištekės 
už Charles Victor.

— Juozas Valantiejus iš 
armijos parėjo į laivyną, ir 
dabar yra jūrininkų mokyk
loje, Tampa, Fla.

Sodaliečių veikla
Sodaliečių susirinkime iš

rinkta nauja valdyba: pirm. 
$ J. Zembrauskaitė, vicepirm. 
§ A. Kučinskaitė, sekr. H. 

Unikauskaitė, ižd. M. Buge-

1201—67th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the į 
premises.

SAMUEL FICHNER
334 Leonard St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2479 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, at retail under Section 107

iv, t,<e Aiwiiuiik. wOiiti ui Law at |
11102 Blake Ave.. Borough of Brooklyn, Į
County of Kings, to be consumed off the j 
premises.

EMANUELE CAFISO & SALVATORE • 
BOSCARINO

1102 Blake Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1736 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 10’’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at j 
314 Marion St., Borough of Brooklyn. I 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS TASHMAN
314 Marion St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2393 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENNETH KAUFMAN 
1472 Broadway Brooklyn.

Y.

NOTICE is hereby given that Licens 
EB 1600 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectįo 
of the Alcoholic Beverage Control L 
526 Livonia Avenue, Borough of B
County of Kings, to be consumed o 
premises.

EVA SHERRY 
526 Livonia Ave., Brooklyn,

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

C)

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at ___  ___
191 Bainbridge St., Borough of Brooklyn. 1 to sell beer, 
County of Kings, to be consumed off the ‘ ‘ ‘ '
premises.

MARTE BLUNCK
491 Bainbridge St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AGNES M. ANDOLENA 
155 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2053 has been issued to the undersigned j 
to sell beer, at retail under Section 1" 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

GUSTAVE BLOCK
407 Evergreen Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1986 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONCORD DAIRY PRODUCTS. Inc. 
1986 Ocean Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcyerage Control Law at 
32.3 Autumn Ave., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE POLCHOW
323 Autumn Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4 64 Nostrand Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

HERMAN EISENMESSER
464 Nostrand Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Control Law at ,vti „„„ 
519 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, |fo seĮ] „„
County of Kings, to bo consumed off the of the Alcoholic Beverage Control I aw 
premises. - - - - - —
Isaac Kaminsky, Morris Kaminsky,

Kaminsky & Jessie Kaminsky 
1BREVOOR3' WINE & LIQUOR STORE); 
519 Franklin Ave., Brooklyn. N. Y. I

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
the

N.

Y

Y.

107 NOTICE is hereby given that License No. 
"* RL 7881 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine & liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 - 62 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LEONARD
1556-62 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 E. New York Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD DAMATO
608 East New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Harrison Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY L.
112 Harrison Pl..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 500 has been issued ot the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
975 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPINELLA
975 Flatbush Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<. 
GB 1612 has been issued to the undersigned 

.at retail under Section 107
---- ------------- ---- --------------------- ---J ill

1581 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
Jack County of Kings, to be consumed off the 

premises.
NATHAN HERZOG

581 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed

DAUBLER
Brooklyn, N. Y.

BERNSTEIN
Brooklyn, N. Y.

Maistui
Vaistams
Sveikatai Eb

Gamtos 
Saldumyn 
a. Sveikata

viai ir nuolat pirk 
Bonų ir Ženkleli 
kad kiekvienas i 

is asmuo kiekvie 
imo gavimo dieną į 
ro Bonų ir Ženkle 

i 10 nuošimčių sa 
Geriausias karia 

!s pasveikinimas ] 
Metus ir bus pram 

kad namų fronte ’ 
ta savo atsakom 
i ir sąžiningai išp 
pareigas.

akų propagandist) 
e neatsispyrė ir s 
New Yorko lenkis 
?Swiat” dienraštis 
dėjo šlykščios nete 
i tamsių plepalų n 
tariamus lietuvių ž: 
Vilniaus krašte. T 

oficialiai pask 
vyriausybės ištrėm 

cijos minis t e

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

šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys, jog 
medus nėra tikras bičių medus.

„Nowy Swiat” leid 
i pusei” prabilti. I 
18 d. „N. S.” įdėj 

ų adv. K. R. Ju 
ipsnį, kuriame rii 

ma į Londone veik 
enkų agentūros už 
Savo tvirtinimams 

4 adv. Jurgėla nu 

 

sfūnką Aid. Buloti 
yje, kuri iš Liet 
tik šių metų bir 
įe.

— 4* —
ine” žurnale (spali 
nvo paskelbtas N,

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ..................... 8
5 svarai .......................................
Galionas .....................................
5 Galionai ............................... 13

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYS

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir
„Amerikos” Administraeij< m universiteto p 

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

GI

Ė

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH VASTUNAS

is Daniel Fetler
Prof. Fetler viešai
[ai atsisakyti savo

‘ ją į Lietuvą, Latvi 
Resident '

VI 7 - 294* T-
mis dienomis Lie' 
konsulas Jonas Bi 
ikė profesoriui I 
ią už tiesos ir su 
bdį ir suteikė ver

Mortgages Loaned and Bought
496 Grand St., Brooklyn, N. Y
Residence: U 11 ¥VJ
87-34 90th St., Woodhaven, N. Y iblj. G. K. Budrys

HAvemeyer 8 - 0259 .
RALPH KRUČU 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENIU 

Maspeth, N. Y.

~ tad Lietuva ir jos 
\ s respublikos gari 

si sutarčių su R 
veidmainingai 19- 
®pė jas. Jis pažyi 
i kančias dabar 
1 verguvėje, bet tai 
jena, kaip neteisinj 
tai Lietuvos trei 
joje atžvilgiu, kur
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