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savaitę pasirodė val- 
išleista knyga ,Taika 
“i” (Peace and War).

Valstybės Departamen- 
paduoda žinias apie 

tinių Valstybių praėju- 
lešimtmečio (1931-1941) 
nio politiką. K nygoje 
doma, kaip Amerika 
jčsi išsaugoti taiką pa- 
rje, kaip rūpintasi pra- 
ti karą, kurio siekė ja- 

’i. vokiečiai ir italai.

MIRĖ KUNIGAS JONAS VAIŠNORAS
 H--------------- --------------------------------------------

Pittsburgh, Pa. — Sau
sio 4 d., pirmadienį, 4:10 
vai. ryte, mirė kun. Jonas 
Vaišnoras, šv. Vincento pa
rapijos klebonas.

Kun. Jonas Vaišnoras gi
mė 1874 m. lapkričio 11 d. 
Kibyšių kaime, Liškiavos 
par., Seinų apskr. Amerikon

yga pradedama faktų atvyko 1892 m. Kunigu į- 
jšimu nuo 1931 m., kai šventintas 1902 m. birželio 
lai užgrobė Mandžiuri- ,6 d.
'oliau aprašyta visa ei- Pirmoji paskyrimo vieta 
ktų, kurių_ tarpe Pa_žy- buvo — Pittsburgh© šv. Ka- 
s ir Klaipėdos atpleši- !zimiero parapija, kur trum- 
nuo Lietuvos. pą laiką ėjo vikaro parei-

&cxj. 1905 m. rugpiūčio 26 
engimams priimami užsakymai'KR^ranešta per radiją vi- a. buvo paskirtas klebonu į
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pasauliui. Nacių ir fa- šv. Vincento parapiją, kur 
B į, valdžios labai nerviną- ir išbuvo iki pat mirties, 

per savo radiją skelbia daugiau 37 metų.
—ausius melus preziden- Velionis buvo labai kuk-

Naciai Mobilizuoja Lietusius Karui
•a

Juozas Cinkus

Newark.^ ooseve^o adresu. Ma- iUS) geros širdies, uolus ku- 
okupuotose šalyse gy- njgaS) nuoširdus patriotas.

AMERIKOS KARIUOMENES AUKOS

mūsų baž- 
ai praėjo, 
jai išpuoš- 
inyčia. Bu- 
j. kun. M. 
ai sveikino 
jijoje tam- 
s susiklau- 
olatinė pa

jai plačiai klauso už- 
radijo. Jie nebijo 

kad
Įdomūs paveį L_S_ -

Sekmadienį, sai; ;s bausmės, 
parapijos salėje, htų tiesą. 
St., bus rodomi ii 
labai įdomūs judo: 
ti paveikslai iš date
ro ir Lietuvos. Roį ingė prie Lietuvos. Jis

Rūpindamasis katalikybe, 
Amerika ir lietuvybe, kun.

štyta Julia 
itro ir Ma
is) Grikštų 
ai buvo St. 
a Užkurai-

Stockholmas. — Telegra
mų agentūra „ONA” prane
ša gavusi žinių iš Rygos, 
kad naciai paskelbė visuo
tinę mobilizaciją Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Balt- 
gudijoje. Lietuviai, latviai, 
estai, lenkai ir baltgudžiai 
būsią imami į reguliarę ka
riuomenę.

Ta pati agentūra praneša, 
kad vokiečiai „Ostlande” pa
skelbė ir moterų mobilizaci
ją, kurios tikslas yra užpil
dyti moterimis pramonėje ir 
kituose užsiėmimuose vietas, 
kurias turėję vyrai dabar i- 
mami kariuomenėn.

LKFSB bendradarbiai ir iš 
Londono ir iš Stockholmo pa
tvirtino, kad Lietuvos uni
versitetai uždaryti ir studen
tai, abiturientai gabenami 
darbams į Vokietiją. Spalių 
14 d. buvo išsiųsta Vokieti
jon 900 jaunų vyrų, daugu
ma — baigusieji gimnazijas 
abiturientai. Jau pereitų me
tų metų rugpjūčio 28 d. vad.

čiau, buvo paraginti iki rugr 
sėjo 24 d. užsirašyti darbo 
tarnybai. Buvo raginama 
„savu noru” užsirašyti į dar
bo tarnybą net ir tie, kurie 
dirbo kariškai svarbiose į- 
monėse, valstybės tarnyboje 
ar žemės ūkyje. Paraginimo 
nepaklausę abiturientai buvo 
perspėti, kad visam gyveni
mui netenka teisės įstoti į 
bet kurią aukštąją mokyklą.

Rugsėjo 26-28 d.d. vyko 
sveikatos patikrinimas, po 
ko buvo pagarsinta, kad jei 
kas iš Darbo Tarnybon pri
imtų nuo kelionės Vokietijon 
susilaikytų, prieš tokį bū
siančios panaudotos pačios 
griežčiausios priemonės. Vo
kiečių „paraginimas” palie
tė apie 3,000 gimnaziją bai
gusių lietuvių. Nežiūrint vo
kiečių grąsinimų, Darbo Tar
nybon išėjo tik apie 20-25% 
pačios jauniausios, tik iš mo
kyklos suolo išėjusios inteli
gentijos.

Su naująja Reicho Darbo 
Tarnybos „savanorių” parti
ja pargrįžo Vokietijon ir pir
moji, kuri buvo parvykusi 
Lietuvon tariamųjų atosto
gų. Atostogoms praleisti šie 
jaunuoliai buvo nuvaryti į 
derliaus nuėmimo darbus.

Washngton. — Karo In
formacijų Įstaigos praneši
mu, nuo karo pradžios iki 
šių metų sausio 5 d. Ame
rikos karo nuostoliai žmo
nėmis buvo 61,126 asmens; 
šin skaičiun įeina užmuš
tieji, sužeistieji, nelaisvėn 
patekusieji, dingusieji ir ne
utralių šalių internuotieji.

Sausumos kariuomenės 
nuostoliai yra šie: 2,193 už
mušti, 3,948 sužeisti, 29,265 
dingę (jų tarpe 11,352 Fili
pinų skautai), 1,016 belais
vių ir 106 internuoti. Iš su-

žeistųjų 699 kariai pasvei
ko ir jau sugrįžo atgal į 
tarnybą.

Karo laivyno aukos pra
neštos tokia tvarka: jūri
ninkų — 4,657 žuvę, 1,769 
sužeisti, 8,970 dingę; mari
nų — 1,201 žuvęs, 1,653 su
žeisti, 1,943 dingę; pakraš
čių sargybinių — 51 žuvęs, 
19 sužeistų, 134 dingę; pre
kybos laivyne — 429 žuvę, 
2,428 dingę. Nelaisvėje — 
575 jūrininkai ir 769 ma
rinai.

vaudamies, gražiai Pitts
burgh© lietuviai tvarkė ke
lias savo ekonomines įstai
gas.

Kun. Jonas Vaišnoras 
pradėjo sirgti stipriau prieš 
metus. Paskutiniu laiku li
ga buvo labai sunkaus po
būdžio, tačiau velionis vis
ką ramiai sutiko. Buvo ar
timas organizacijų rėmėjas, 
jaunimo draugas, katalikiš
kos spaudos vertintojas.

Velionies laidotuvės įvyko 
sausio 8 d.

GVADALKANALE KOVOS TĘSIAMOS
 a-----------------------------------------ir

Vaišnoras sumaniai vadova
vo šv. Vincento parapijai, į- 
steigė mokyklą, pastatydino 
jai puikius rūmus. Visų 
Pittsburgh© lietuvių buvo 
labai mėgiamas ir myli
mas. Jo patarimais vado-

20.šio 15 d. sukaks 
kai Klaipėdos kraštas

tūzas, o aiškins J.
Paveikslai bus 

kartu — 3 vai. p,; 
vakare. Visi kvieti >vo mėnesį naciai at- 
ir pamatyti šių k Klaipėdą nuo Lietu- 
įdomių paveikslų.

išlaisvintas lietuvių su
it, narsių vyrų krauju, 

ir pasiaukojimu. 1939

, šiandien turi pavergę 
„ jietuvą.
j ipėdos sukilimo su

ŽELIGOVSKIS TURI SAVO SUJUNGI

ose mišios 
:45 vai. ry- 
[bės kun. J. 
alanda bus 
0 vai. vak. 
i būna kiek- 
į: 7:30 vai. 
8:15 vai. an-

San Francisco 
dovybė nutarė te1 \erta tinkamo mine- 
gyventojams augt . - 
vištas.

Įvairus!

3

Saugok Sav

■ Klaipėdos atvadavi- 
— vienas reikšmingų- 
tuvių tautos žygių.
pėdos išlaisvinimo su- 
ršiame „Amerikos” nu- 
5 minime kun. J. 
kio straipsniu, o kitą

Teikiamas gerbę turėsime daugiau ži- 
patikrinimas, priž 5ia prisimintina, kad 
AKINIAI prieik šalyje turime ir Klai- 
kainomis pagal jį
ši įstaiga įsteigta įw

Gen. Želigovskis, kurs savo 
laiku smurtu ir klasta nuo 
Lietuvos atplėšė Vilnių, da
bar vėl tęsia panašų darbą.; 
LKFSB. bendradarbis iš An-1 
glijos praneša, kad tenai Že
ligovskis pradedąs leisti laik
raštį ir tam reikalui jau esąs j 
sudaręs 9 žmonių redakcijos 
štabą su atitinkamu sekreto
rių personalu. Anglijoje ir 
Škotijoje gyvenančių lenkų

tarpe gen. Želigovskis yra su
daręs Šiaurės - Rytų žemių 
Sąjungą ir pasiskelbė vaduo
siąs „slavų Lietuvą”.

Naujos gen. Želigovskio 
organizacijos vadovybėje y- 
ra: gen. Želigovski—garbės 
pirmininkas, adv. Kiersnow
ski — tarybos pirm., Wiel- 
horski — pirm.

Washington. — Amerikos 
kariuomenės daliniai Gva- 
dalkanalo saloje šios savai
tės pradžioje užėmė kelias 
naujas svarbias pozicijas ir 
atrėmė šešis japonų puoli
mus, kurių metu žuvo 170 
japonų.

Paskutinės žinios skelbia, 
kad piet-vakarinėje • Ramio
jo vandenyno dalyje japo
nai esą sutraukę daug lai
vų, tad galima laukti nau
jo susirėmimo jūrose.

Lt. Barsdis Žuvo 
Lėktuvo Nelaimėj

Mirė Dr. Carver

Tuskegee. — Sausio 5 d. 
šiame Alabamos mieste mi
rė Dr. George Washington 
Carver, 78 metų amžiaus, < , -. ...
įžymusis negras moksliniu- 'Jarbo lr sociahruų reikalų 
kas. Jis bu?o pasižymėjęs tareias’ V? ?,,U įmsakyta3’ 
mokslininkas žemės ūkio ty- įleido potvarki, kuriuo visi 
rin5«wn Ti« vm iš.ijaunuoliai, gimę 1921-1924

metais, vyrai bei moterys, 
tiek vedę, tiek nevedę, baigę 
gimnaziją 1942 m. ar anks-

rinėjimo srityje. Jis yra iš
radęs visą eilę būdų ir prie
monių daugybei žemės ūkių 
gaminių tiksliau vartoti.

iš vergų tėvų; vaikystėje VOKIEČIAI TRAUKIASI RUSIJOJE 
buvo drauge su motina pa
vogtas ir vėliau atskirtas 
nuo motinos, kurios nieka
da nebematė.

Sikorski Išvyko

OPTOMETRISTAS -

894-398 Broadway, Br* (

iškų
ieniniij

[)ORIŲ
3
3

tina — 25c.

sukilėlių vadą. Tas 
• — Jonas Budrys, Lie- 
generalinis konsulas.

----- 4--------
lėtų rašytojas Ehren- 
sausio 3 d. paskelbė 
York Times” pusla- 
savo straipsnį, išaiš- 

Jnas, kodėl rusų kariai 
•gerai gina Rusijos že- 
Įls jautriai nurodo, kad 
J gina savo gimtinę, 
tėviškę, savo pastogę, 

i jie labai mylį.
enburg pažymi, kad 
nė sąžinė yra mūsų 
ore”, kad „devyniolik-

nu — 35c.
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 J. J. STUB žiaus kosmopolitaniz- 
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j 429 Walnut St, W

9th Street

t, N. Y.

NSES 
and retail 
le, Liquor 

zen that No;
led to the undersigned 
ii under Section 1<7 
race Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. PERIDES 
iy, Brooklyn, N. Y. 

Ten that License No. 
ed to the undersigned 
il under Section 167 
rage Control I^aw at 
torough of Brooklyn, 
be consumed off the 

URY, INC.
Brooklyn, N. Y.

■en that License No. 
ed to the undersigned 
liquor at retail under 
-oholic Beverage Con- 
llwell Av.. Borough of 
ings, to be consumed

1ERVILLO
G* Brooklyn. N. Y. i 

en that License No. 
xi to the undersigned 
I under Section Ii)7 
nge Control Law nt 
Borough of' Brooklyn, 
be consumed on the

VINSKY 
Ucatesaen

Brooklyn. N. Y

Lietuvi^

yra praeities daly- 
Toliau jis pasisako 

taip nebijąs, kaip
i jos mylėtojų,” ku-
nerūpi jų motinos ar 

. Jis klausia: „Ar ga- 
nylėti žmoniją, nemy-A T Till IiyieL1 žmoniją, nemy-ALlDlvo žmonių?”

KARŠTI UŽKA’ v. Z7 * ~ , .
KASDIM sj Ehrenburgo straip- 

sai nutylėjo Bimba, 
Patogi vieta ii L, 

su M0TEP1
RHEING0LD Eitu

gJfilM

> Juozas
£ 411 GRANDAI 

brooklynI

&

r

Telephone
EV 7 -167# *

JOSEPH VAS1 
REAL ESTAlJjį 

and UFE 
Mortgages Loaned 
49# Grand St,

HAvemeyer 
RALPH K 

fotogk1 
65 - 23 GRAND *

Sovietų kariuomenė vėl 
atsiėmė šešis miestus Do
no srityje "ir Kaukaze. Verž
damiesi pirmyn Dono ruožu, 

, atkirsti 
vokiečius, kurių didelės ka
riuomenės yra Kaukaze. Ru
sams tai pasisektų, jeigu jie 
įstengtų prasimušti ligi Ro
stovo miesto prie Azovo jū
ros. Šiuo atveju vokiečių 
milžiniška kariuomenė būtų 
pagauta.

Dono srityje Sovietų ka
riuomenė atsiėmė Cimlians- 
ko ir Morozovsko miestus. 
Abi šios vietos yra apie 140 
mylių nuo Rostovo. Nuo Cim- 
liansko ir Morozovsko rusų 
dalys nori susijungti su tais 
pulkais, kurie į Rostovo pu
sę veržiasi nuo Milerovo. 
Čia rusai yra maždaug už 
100 mylių nuo Rostovo.

Kaukaze sovietų kariuome
nė užėmė Nalčiką, Proch- 
ladnają, Kotliarievskį ir Mai- 
skają. Atrodo, kad šiame 
fronte vokiečiai pradėjo sku
botai trauktis atgal į Ros
tovo pusę, už 310 mylių. Ki
taip vokiečiams gresia pa-

Romulus, Mich. — Sausio 
5 d. lėktuvo nelaimėje čia 
žuvo leitenantas Vincent A. 
Barsdis, 24 metų amžiaus, 
kilęs iš Easthampton, L. I., 
N. Y. Jis buvo vienintelis 
Barsdžių sūnus. Kariuome
nėn buvo įstojęs 1941 m.

Trečdalis Sviesto rusai turi tikslą

Eis Kariams
Washington. —Lenkų vy

riausybės ministeris pirmi
ninkas gen. Wladislaw Si
korski sausio 5 d. lankėsi 
pas prezidentą Rooseveltą. 
Tai buvo atsisveikinimo pa
simatymas. Sikorski grįžta 
į Londoną.

Sikorski buvo nuvykęs ir į 
Meksiką.

Prancūzų žiniomis, į Afri
ką yra atvykęs buvęs Pran
cūzijos prezidentas Lebrun.

Lebrun atsistatydino iš 
prezidento pareigų 1940 m. 
birželio mėnesį, kai paskelb
tos paliaubos su vokiečiais.

„pasigedo” nacizmo ir fa
šizmo pasmerkimo. Jiems la
bai nepatiko, kodėl popiežius 
pasisakė prieš marksistinį' 
socializmą.

Jei tų laikraščių („Lais
vės”’ ir „Keleivio”) rašyto
jai būtų perskaitę visą po
piežiaus kalbą, jie būtų ki
taip rašę ar bent pagalvo
ję. Popiežiaus kalba ištisai 
nukreipta prieš bet kokį
žmogaus niekinimą, prieš joj ARKIV. REINIO INGRESAS VILNIUJE 
prigimtų teisių ir laisvių lau-' 
žymą, prieš valstybės pa
stangas žmogų padaryti ver
gu. O kas gi žmogaus as- lovo Reinio ingresas Vilnių-' 
mens išniekinimą ir paver- je įvyko 1942 m. spalių 18 d. 
girną stipriau 1 - - ■ 
vykdo, jei ne fašizmas, naciz
mas ir komunizmas. Prieš 
šiuos 

į piežius

a
J. E. arkivyskupo Mečis- profesor> Graliam

J Vz C V J -A- v -L“ ŪLA • O CXAX V4. _l_ X-4. • 
skelbia ir iškilmėse dalyvavo Vilniaus 
mas nnriz-L . , .v.burmistras Danilevičius, a- 

pygardos tarėjas Kalendra,

Domisi Lietuva
Prof. Graham, kurs skaito 

paskaitas Los Angeles uni-

Washington. — Žemės ū- 
kio sekretorius Wickard 
įsakė visiems sviesto ga
mintojams 30 nuošimčių pa
gaminamo sviesto atidėti 
grynai karo reikalams. Pa
gal šį įsakymą, valdžios ži
nion pateks apie 510 mil. 
svarų sviesto, kurio du treč
daliai eis tik Amerikos ka
riams, o likusi dalis — Ru
sijos kariuomenei.

Apskaičiuojama, kad šie
met kiekvienam civiliam 
gyventojui teks apie 13 sva
rų sviesto.

s visus iškrypimus po- Balčikonį ir visa pasfžvlni savo pZ
1US ir pasisaxe. y.vmpsniu v etos 12-x------

Senatoriui Glass
Suėjo 85 Metai

me-

vo- 
Per

nutylėjo Bimba, 
Prūseika ir visa jų 

bendradarbių klika, 
tiai užmiršo savo mo- 
kurios juos užaugino 
ėj Lietuvoj. Jie pa- 

► savo tautos brolius, 
leses, kurių prakaite 
įjuje mirksta Lietu
kai. Jie atsisakė tūk- 
. lietuvių, kurie šiau
šta, vargsta, skursta, 
[ beprasmingai miršta 
laukuose.

, lietuviai bolševikai 
,i atsiskyrė nuo savo 
Jie nesimoko iš rusų 

kų, kurie šiandie eina 
i su visa savo tauta, 
nebekalba apie visų 
proletarų vienijimąsi, 
labar savo tėvų ir 
ų žemę vadina šven-

laikraščiai popiežiaus 
kalboje

Iki šiol bolševikų spauda 
skelbė, kad iš Lietuvos Ru
sijon žmonių negabenta, 
nieko netremta. Kas patekę 
Rusijon, tai, esą, tik savo 
noru, bėgdami nuo vokie
čių.

Bet jau pučia nauji vė
jai. Sausio 5 ir 6 d.d. „Lais
vės” numeriuose paskelbtas 
vyriausio lietuvio bolševiko 
čekisto Sniečkaus praneši
mas. Sniečkus pripažįsta, 
kad trėmimų buvo, bet trem
ti tik asmens, kurie „bu
vo nusistatę prieš tarybinę 
santvarką,” kurie „varė sa
botažą”, siekė pakenkti Lie
tuvos valstybei ir 1.1. To
liau tas čekistas pripažįs
ta, kad trėmime neišvengta 
ir „tam tikro kiekio ir klai
dų,” kurios, girdi, taisomos 
ir „bus pilnai pataisytos”

Įdomu, kaip čekistai pri
kels- iš. kapų tuos lietuvius, 
kurie „per klaidą” jau atsi
sveikino su šiuo pasauliu 
Sibiro pusnynuose? šventąja?

žymesnių vietos lietuvių. lankumu Lietuvai. Jis jau iš- 
Naujasis Vilniaus arkivys- leido keletą knygelių ir pas- 

kupas M. Reinys yra gimęs kelbė keletą straipsnių, ku- 
1884 m. vasario 5 d., taigi yra riuose palankiai užstoja Lie- 
jauniausias iš visų diecezi- tuvos reikalus.
jas valdančių Lietuvos vys- Prof. Graham pažįsta Lie- 
kupų. Vyskupu buvo konse- tuvą, kur yra lankęsis. Taip-
kruotas 1926 m. gegužės 16. 
Iki paskyrimo Vilniaus ar
kivyskupu buvo Vilkaviškio 
vyskupu koadjutorių ir pro
fesoriumi Kauno universite
te.

Indėnės Šventumo
Byla Baigiama

gi jos žodis svarus, nes jis y- 
ra politinių mokslų profeso
rius, specialistas.

Lynchburg, Va. — Sena
torius Carter Glass sausio 4 
d. sulaukė 85 metų sukak
ties. Jis senate atstovauja 
Virginijos valstybei.

1942 m. lapkričio m. se
natorius Glass perrinktas 
dar vienam šešerių metų 

I terminui.

vojus patekti į spąstus visa
me Kaukaze. Nuo gruodžio 
24 dienos ligi saušitr-^ die? 
nos šiauriniame Kaukaze kri
to 11,000 vokiečių kareivių. 
Rusai paėmė daug karo me
džiagos, tarp kurios 150 tan
kų, 109 armotų, 253 sunk
vežimiai. Tuo pat laikotar
pi u rusai sunaikino 170 vo
kiečių tankų, 390 sunkveži
mių ir daug kitokios 
džiagos.

Pačiame Stalingrade 
kiečiai vis dar mušasi,
vieną dieną rusai Stalingra
do fabrikų dalyje užmušė 
per 1000 vokiečių. Smarkios 
kovos eina į vakarus nuo 
Stalingrado, Volgos >- Dono 
tarpupyje, kur apsuptos 22 
vokiečių divizijos. Tiems 
apsuptiems pulkams para
mos vokiečiai gali pristaty
ti vien tik lėktuvais. Viena 
diena čia buvo nušauti 9 na
cių lėktuvai.

Kovos eina ir Leningrado 
fronte, bet paskutinėmis 
dienomis didžiausias pavo
jus vokiečiams gresia Kau
kaze.

SOVIETŲ ŽINIOS APIE TREMTINIUS

LIETUVIAI ATSPARUS PRIEŠ NACIUS

Bernas. — šventoji Apei
gų Kongregacija Romoje 
pripažino amerikietę indėnę 
Katryną Tekawitą buvus 
aukštų dorybių asmenybe. Ji 
mirė 1680 m.

to, kad kai kurie iš pargrį
žusių vokiečių, nors jie čia 
yra okupacinės vokiečių val
džios globojami, vėl viską pa
metę bėga į Vokietiją.

Chicago je Lankėsi
Lietuvos Konsulas

Lietuvoje stipriai plinta 
daug gandų ir prieš vokiečių 
nutarimus nukreiptų prokla
macijų. Tas matyt iš vokiš
kojo „Ansiedlungs” štabo 
viršininko kalbos, kurioje ji
sai suminėjo apie vokiečiams 
nepageidaujamus reiškinius 
Tauragės, šakių, Vilkaviškio 
ir Marijampolės apskrityse. 
Perkeliant ūkininką lietuvį iš

Dabar kongrecajia tyrinės repatrijanto ūkio į kurį kitą, 
nurodytus stebuklus, kurie būsią ištirta, ar jis „sugebė- 
įvykę Tekawtos tarpininką- jo” tvarkyti didesnį ūkį, ne- 
vimu. Manoma, kad dar šie- gu anksčiau turėtąjį. Kokios 
met ji gali būti paskelbta yra Lietuvoje dabar gyveni-

- • mo sąlygos, matyti kad ir iš

Buvo laikas, kai Amerikos 
lietuviai komunistai rašė, 
kad paskelbtasis Lietuvos 
ištremtųjų sąrašas esąs su
darytas gal kur nuo kapų nu
rašius pavardes ir skelbė ki
tas nesąmones. Dabar patys 
skelbia iš Maskvos praneši
mus, kad „daugelis lietuvių 
piliečių buvo išblaškyti po 
plačią Sovietų Sąjungą”. E- 
są, Lietuvos Evakavimo cen- 
tralinė komisija atidarė savo 
skyrius 17-je apylinkių, kur 
įsikuria iš Lietuvos atvežti 
žmonės. Dauguma jų gauna 
darbą ūkyje ar pramonėje. 
Iš jų jau kai kurie darosi 
„stachanoviečiais” (laimėto
jais darbo rungtynėse, o mes 
pasakytume — aukomis bol
ševikiško darbininkų išnau
dojimo).

Pagal Maskvos pranešimą,

žiais, autuvu. Iš pranešimo 
matyti, kad vaikams stengia
masi duoti bolševikišką auk
lėjimą, o kai kurie iš suaugu
sių esą ruošiami būti valdi
ninkais Lietuvoje. Esą ruo
šiami ir darbo bei slaugymo 
kursai. Lietuvių kalboje lei
džiami spausdiniai ir atsišau 
kimai, kurių nuo karo pra
džios iki 1942 m. lapkričio 
mėnesio išspausdinta 1,650,- 
000 egzempliorių. Per radiją 
esą vedama lietuviškoji pro
paganda ir iš lietuvių esą su
daromi raudonosios kariuo
menės vienetai.

te

Neseniai tarnybos reika
lais į Čikagą buvo atvykęs 
Lietuvos garbės konsulas Ka 
nadoje p. Grand-Suttie. Jis 
gyvena Toronto mieste, kur ragai iviasKvos pranešimą, 
garbingai atstovauja Lietu- sunkumų esą, bet visgi dau- 
vai. 1------- ---------------- j—.v..

Stockholmas. — Iš Berly
no čia gauta žinių, kad mū
šių lauke žuvo generolas 
Victor Koch (rusų fronte) 
ir generolas Heinz von Ran
do w (Afrikoje).

Gen. Randow vadovavęs 
vokiečių tankų divizijai.

$4

te-.-..,.

guma aprūpinama drabu-
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklu.LIETUVIŲ KOVA KLAIPĖDAI ATGAUT

— Ji prieš 20 m. krauju prie Lietuvos pricementuota. — 
Kaip vyko slaptas pasiruošimas sukilimui. — Sukilėlių 
manifestas. — Lenkų ir santarvininkų laivai grąsina suki
lėliams. — Saujelė vyrų paskelbia. . . Ultimatumą galin
giausių valstybių karo jėgoms. — Amerikos lietuviai kau
tynėse Klaipėdoje.

Nei lenks, nei vokietys 
Mūs krašto nevaldys — 
Stipriai, drąsiai kovosim.

Martynas Jankus.

zistu teko su moksleivių eks-

Daug kas pasaulyje praei
na kaip sapnas ir pranyksta 
pėdsako nepalikęs. Tik krau
jo dėmės niekada neišnyksta 
iš istorijos lapų. Žuvusiųjų 
idėjos draugai prisimena jų 
didžiąją kraujo auką ir su 
pagarbiu atsidavimu ryžtasi 
tęsti jų darbus ir kovas. Taip 
mes dabar prisimename prieš 
20 metų Klaipėdos sukilime 
žuvusius brolius.

Kai praūžė didžiojo karo 
uraganas

Nepasisekimai fronte ir 
vidaus revoliucija 1918 me
tais suklupdė Vokietiją. Tė
vynėje gyveną lietuviai nors 
ir siekė Lietuvos nepriklau
somybės, bet būdami vokie
čių okupacijoje neturėjo 
limybės griežčiau kelti 
kalavimų dėl Klaipėdos 
jungimo prie Lietuvos, 
tat Rusijoje, Amerikoje 

~^nantiėji spaudoje ir kitoms 
^-progomis kėlė balsą, kad Ne

priklausomoji Lietuva būtų 
sudaryta iš Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos. Šį dalyką 
pabrėžė ir lietuvių delegacija 
taikos konferencijoje Pary
žiuje. Taikos konferencija 
Klaipėdos kraštą atskyrė 
nuo Vokietijos, bet kadangi 
tada Lietuva tarptautinėje 
plotmėje dar nebuvo visų pri
pažinta, tai Klaipėda taip ir 
paliko neprijungta prie Lie
tuvos.

Sausio - January 8( i

Kaip Pavergei 
Gaudė Knyga

inį, jis turi apsaugoti dar
bininką, kurs yra ar bus 
šeimos tėvas, nuo pasmer
kimo ekenominei priklauso
mybei ar vergovei, kuri 
yra nesuderinama su jo, 
kaip asmens, teisėmis.

„Ar ši vergovė kyla iš 
privatinio kapitalo išnaudo
jimo ar iš valstybės galios, 

! pasekmės yra vienodos. Iš 
tikrųjų, priespaudoje vals
tybės, kuri valdo visą vie
šojo ir privatinio gyveni
mo kontroliavimą, net kiš
damas! į idėjų, įsitikinimų 
ir sąžinės sritį, trūkumas 
laisvės gali turėti baisesnių 
pasekmių, kaip patyrimas

teisinėje santvarkoje siekti 
atspindėjimo Dievo norėtos 
socialinės santvarkos, kurią 
sukūrė žmogaus dvasia, pa
naši Dievo dvasiai.

„Tik šioks supratimas y- 
ra tikras; jame harmonin
gai k lesti kilniausias žmo
giškumas ir nuoširdžiausia 
krikščioniška dvasia; jame 
yra pažymėta Šv. Rašto min
tis, didžiojo Akviniečio iš
aiškinta; „Opus iustitiae 
|pax,” — „Teisingumo dar- 

.” Tai mintis, 
kuri yra taikintina kaip vi
daus, taip išoriniam sočia- rodo ir tvirtina.

§ linio gyvenimo požiūrui. Ši
” nei prie

šingumų nei pasirinkimų 
(alternatyvų), kaip tokių 
išeičių: „meilė ir tei
sė,” bet ji duoda vaisingą 
sintezę: „meilė ir teisė.”

„Antras pagrindinis tai
kos elementas, kurio kiek
viena žmonių visuomenė be
veik instinktyviai siekia, 
yra ramumas.

„Krikščioniui, kurs jau
čia atsakomybę net ir ma
žiausiam savo brolių, 
tokio dalyko, kaip apsnū
dęs, tinginiškas ramumas; 
jam nėra šalinimosi klau
simo, bet tik kova; jam rū
pi veikla prieš kiekvieną 
neveikią ir traukimąsi didžiu 
Įėję dvasinėje kovoje, kur 
pavojun išstatyta rytojaus 
visuomenės konstrukcija, 
pati jos siela.

„Ramumas ir karštas vei
klumas, Tomo Akviniečio 
nuomone, nėra viens kitam 
priešingi, juodu sudaro dar
nią porą tam, kurs yra nu
teikiamas visuomenės dva
sinių pagrindų grožio ir 
reikalingumo, jos idealų kil
numo.

„Vienoje socialinio gyve
nimo srityje, kur per visą 
šimtmetį buvo nesantaika ir 
kartus nesusipratimas, šian- kai, kurie 
die yra ramumas, bent pa- garbinate Kristuje savo Iš- mą priemonę šeimos 
viršiuje. Mes kalbame apie —s-s—: a-j-

platų ir vis didėjantį dar
bo pasaulį, apie milžinišką 
armiją darbininkų, duonos 
pelnytojų ir jų išlaikomų
jų-

„Jei dabartį vertinsime 
pagal karo meto reikalus, 
kaip pripažintą faktą, tai 
šis ramumas gali būti pa
vadintas būtinu ir protingu 
privalumu; bet jeigu žiūrė
sime į dabartinę padėtį tei
singumo šviesoje ir teisėtai 
tvarkomo darbo judėjimo 
atžvilgiu, tada ramumas pa
siliks tik pakenčiamo po
būdžio, iki tokio judėjimo 
tikslas bus atsiektas.

„Visada tikybinių motyvų ir švento Kryžiaus 
vedina, Bažnyčia smerkė į- tisklas 
vairias marksistinio socializ
mo formas; ji smerkia jas 
ir šiandie, nes ji turi nuo
latinę teisę ir pareigą ap

(Tęsinys)

„Socialinis gyvenimas, kaip 
Dievas norėjo, savo tikslui 
atsiekti yra reikalingas ju
ridinės (teisinės) santvar
kos, kuri gintų ir saugotų 
jį viduje: Šios teisinės san
tvarkos uždavinys yra: ne 
viešpatauti, bet tarnauti; 
pagelbėti išvystyti ir padi
dinti visuomenės gyvybin
gumą jos daugelyje tiks
lų, kad visos paskiros (in
dividualinės) energijos 
kreipiamos tobulinimo 
į taikias varžybas ir 
narnos tinkamomis ir 
bingomis priemonėmis r____
visa tai, kas eitų prieš jų mintis nepriima 
pilną išsivystymą.

„Tokia tvarka, kad ji sau
gotų pastovumą, visuome
nės saugumą ir darnumą 
(harmoniją), turi taip pat 
jėgos galią prieš tuos, ku
rie tik šia priemone gali 
būti išlaikyti kilnioje socia
linio gyvenimo drausmėje.

„Savo teisių išpildyme, au
toritetas, kuris yra tikrai 
vertas savo vardo, visada 
turi būti jautriai sąžinin
gas dėl savo atsakomybės 
akivaizdoje Amžinojo Teisė
jo, prieš kurio tribunolą 
kiekvienas klaidingas spren
dimas, ypač kiekvienas pa
sipriešinimas Dievo įsteig
tai tvarkai, susilauks savo 
sprendimo ir savo pasmer
kimo.

„Teisinė santvarka, be to, 
turi aukštą ir sunkų uždą-! 
vinį užtikrinti darnius san-1 
tykius tarp asmenų ir tarp 
bendruomenių ir drauge juo
se. Šis uždavinys bus pa
siektas, jei įstatymų leidė
jai neseks pražūtingų teori
jų ir praktikų, kurios yra 
žalingos bendruomenėms ir 
jų vienybės dvasiai, kurių 

Sukilėliai davė kilmė ir išsilaikymas remia-

ja pradėjo veikti Šilutėje. 
Komisaro Petisne įgula buvo 
pasiryžusi priešintis. Užvirė 
kautynės. Gatvėse 
granatos ir tratėjo kulko
svaidžiai nuo stogų ir per 
laukus. Pagaliau įgula pasi
davė, iškeldama baltą vėlia
vą. Sukilėliai užėmė Klaipėdą 
sausio 15 dieną. Sukilėliai su 
prancūzų įgula pasielgė la
bai garbingai. Jie tik turėjo 
padėti ginklus, o šiaip jau 
buvo laisvi, 
diplomatinė 
vyriausybė 
reiškimus į
ną, Romą, kad jie nenori ko
voti prieš santarvininkus, jie 
sukilo tik prieš vokišką di
rektoriją, jie labai atsiprašo, 
kad jiems teko sukirsti gin
klą su garbinga prancūzų ka
riuomene ir tt.

Pradėta skubi 
veikla: sukilėlių 
išsiuntinėjo pa- 
Paryžių, Londo- butų

keliu !bas yra taika.

apgi-
gar-
prieš

Įdomu prisiminti pri, 
metų paskelbta statis 
nuo 1891 m. iki 1902 m 
tą dešimties metų sp; 
draudimo laikotarpį, 
buvo sugavę, konfi 
173,259 slapta gabentas 
laikytas lietuviškas km 
Atsimenant, kad vis < 
miai didesnė drauda • 
knygų dalis pasiekdavo, 
tytojus, galime supi 
kiek daug lietuviai tai K 
stengė skirti savo lėšų i, F 
ergijos savų lietuviškų 
gų leidimui ir platinimui

2 ų® metų pareigi

I* Metus Ivuoto maisto
giančios išnešt 

Jos skuba i 
išgirdusios, kr 
kortelės tiem 
kai kurią vis 
viskas reikali 
frontuose.

Tos, kurios 
ro, ar jos s 
pareigą? Ar ; 
žalos daroma 
lengvai galiu 
pavartoti ša 
patiekalus, a 
kitu. Tuo ta 
šalusiam, išv 
riui, nėra p< 

Taik tik s 
reigų. Pilnai 
sų jų, ir gi 
išpildant ] 
šių Naujų : 

’ sias linkėjii

jus. Vienos sa- 
t tyliai ir susi- 
įos triukšmau- 

tarpe, dar 
‘vįpodamos įprastoje 

siųsdamos karš- 
Aukščiausiajam.

x ir nenorim -pra- 
įi nuslinko kaip

pa- 
bet 
to, 
tai, 
kil- 
Ge-

16 Pranciškon
VokietijojeĮtemptos ultimatumų „ 

valandos
Prancūzų komisaras parei

kalavo pagalbos „tvarkai at- 
.” Greit (sausio 15 d.) 

į Klaipėdos uostą atplaukė 
lenkų 
dant 
dienų 
ninku 
ninku 
dienų 
sukilėliams ultimatumą: tuo
jau apleisti Klaipėdą, kitaip 
sukilėlių stovyklos ir mies
tas bus pradėtas bombarduo
ti, kaltininkai bus sušaudyti. 
Sukilėliams davė tris valan
das pagalvoti. Gyventojai 
apie tai sužinojo. Mieste kilo 
panika. Sukilėliams atėjo 
kritiškos valandos, bet viską 
išgelbėjo jų, pasakytumei, 
beprotiška drąsa: jie atsakė 
kontr-ultimatumu. Santarvės 
atstovai buvo paklausti, ar 
jų ultimatumas reiškia pa
liaubų nutraukimą. Jei taip, 
tai sukilėliai pasilieka lais
vas rankas ir už pasėkas at
sakomybę sudeda santarvės 
atstovams.
ultimatumo terminą tik pu- si klaidingais dėsniais (po-

„Dabartinio momento 
šaukimas nėra dejonės, 
veikla; ne dejuoti dėl 
kas buvo, bet atstatyti 
kas turi kilti ir privalo 
ti visuomenės gerovei,
riausi ir įžymiausi krikščio
niškos šeimos nariai, pri
pildyti Kryžiaus žygio en
tuziazmo, turi susijungti 
tiesos, teisingumo L -------™ . . . . , .,
dvasioje šūkiui: Dievas to .danginta per vieninteli 
nori, būti pasiruošus tar- si rubezių — į Vo ietį], 

nauti ir pasiaukoti, ] 
senovės Kryžiaus Žygio da
lyviai.

„Jei tada (senovėje) bu
vo svarbu išlaisvinti žemę, 
pašventintą įsikūnijusio Die
vo žodžio gyvenimu, tai 
šiandie šūkis yra, jei taip 
galime 
dienos klaidų jūras ir eiti 
žygiu išlaisvinti dvasios 
šventąją žemę, kuriai skir
ta išlaikyti savo pagrinduo
se nepakeičiamas taisykles 
ir įstatymus, ant kurių kils 
tvirto vidujinio darnumo 
socialinė konstrukcija.

„Su šiuo vertingu tikslu 
prieš mus, mes kreipiamės 
į jus nuo Taikos Kunigaik
ščio prakartėlės, būdami įsi
tikinę, kad Jo malonė yra 
išsiliejusi į visas širdis; 
kreipiamės į jus, mylimi vai- 

pripažįstate ir

Gelbėdami savo gj ,^įn, nieko kon- 
nuo pirmųjų okupantų,®' ,LJ ........
gelis pranciškonų buvo

5'.^eliiii nepasa- 
į tarpu kiekviena 
,hd su 1943 me- 

prieš mus, kaip 
pikiavusios, įvai-

kursija lankytis tuo laiko- \ 
tarpiu Klaipėdoje ir girdėti,! stat^t;L* 
kaip vokietis koliojo svečiuo
se atvykusių lietuvių būrelį; 
tas viskas dėjosi prancūzų 
komisaro valdomoj Klaipė
doj.

Pabudo klaipėdiečiij lietuvių 
narsa

Vietos lietuviai nebegalėjo 
pakęsti, kad nuo amžių bu- 
\msioje lietuvių žemėje lietu
viai atsidūrė engiamųjų pa
dėtyje. Jau 1922 m. gruodžio 
18 d. susidarė Vyriausias 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetas. Visame krašte 
slapta pradėta steigti jo sky
riai, priimtos rezoliucijos, 
iprotestai, platinti atsišauki
amai, slapta tverti ginkluoti 
būriai. Klaipėdiečiai nutaria 

I sukilti ir 1923 m. sausio 7 d. 
šaukiasi Lietuvos šaulių pa
galbos šitokiu atsišaukimu, 

į_ kuriame nusiskundžiama: 

pri-; „Svetimšaliai pradėjo ne- 
Už- girdėtai mus spausti; nelei

džia mums laisvai susirinkti 
draudžia mums X1______
atsišaukimus ir lapelius pla
tinti, pagalios ima drausti 
net prabilti lietuviškai. Buvo 
tokių atsitikimų, kad mus 
kalėjiman dėjo vien dėl to, 
kad valdžios įstaigose prabi- ; 
lome lietuviškai. . . Mes grie- ' 
bėmės ginklo, ryždamiesi sau ' 
liuosybę išsikovoti arba mir
ti... ” '

Sukilimas prasidėjo i
Praslinkus porai dienų, iš- 1 

kelta sukilimo vėliava ir sau- ! 
šio 9 d. (1923 m.) paskelbia- J 
mas manifestas, kuriuo suki- 1 
limas ir pradedamas. Mani
feste be kitko buvo paskelb
ta:

„Per ilgus šimtmečius mū
sų kraštas vergavo sveti- : 
miems. Per Versalės paka- 
jaus sutartį mes tapėme at
skirti nuo Vokietijos, kaipo 
iš seno lietuviškas kraštas. 
Bet ir šiandien mes svetimų
jų spaudžiami ir varginami, 
vien tik už tai, kad lietuvnin
kais gimę, jais ir būti nori
me . . . Remdamiesi jūsų iš
rinktais Gelbėjimo komiteto 
skyriais didesnėse mūsų

gy-

Vokiečių klastingos 
pastangos

Klaipėdos kraštas laikinai 
buvo paliktas didžiųjų san
tarvininkų globoje ir pran
cūzų vyriausybei buvo paves
ta laikinai tą kraštą valdyti. 
Prancūzai iš pradžių sudarė 
karišką valdžią Klaipėdos 
krašte, vadovaujant genero
lui Odry; po keletos mėnesių, 
1920 m. gegužės mėn., pran
cūzai sudarė civilinę valdžią, 
vadovaujamą komisaro Pe- 
tisnė. Jisai šiame krašte pa
liko senus vokiečių valdinin
kus, sudarė sau patarėjų di-

karo laivas „Komen- 
Pilsudski,” po poros 
atplaukė ir santarvi- 
karo laivai. Santarvi- 
komisija, po keletos 
svarstymo, paskelbė

ir meiles K apleisti savo tėvji /

nėra

kain bar Vokietijoje yra pas Rusios pareigos.
. Iff r-iT’anničh-nnii nri n.X«„X;n;

išsireikšti, pereiti

šių 16 pranciškonų, pri Bažnyčiai, 
sančių Lietuvos šv. Kai ęavo šeimoms, pa- 
ro pranciškonų provii 
Du iš jų kunigai, o keti 
ka broliukų. Vietiniai i 
kai jiems yra parodę pi 
kūmo, o Vokietijos kai 
vyskupai sudarė galiu 
tęsti teologijos mokslu 
neuždarytose 
seminarijose.

Jungtinėse Valstybės 
rime keturius Lietuvos 
vincijos pranciškonus;

'i®!, pareigos šiai 
brikai ir drauge 
Ėdimai Lietuvai.
peagos nelygios ir

: - įSt, tad dažniau-
• • ės. moterys, pamirš- 
J siBesmąsnUos 

1 .. 1 nfrndn man.k neriai i atrodo men- 
i tarpu turi didelės 
į šiuo karo metu, 
Ėą broliai, sūnūs ir

DAŽAI

Anglijoje 
bardavimų 
tėdavo ir

... x -i ’ sę valandos ir savo vyrams stulaitais). lietuviškus . , - x. . .. . i _įsakė užimti pozicijas ir 
siruošti kovai . . .

Kova laimėta
Toks nelauktai drąsus 

kilėlių tonas Santarvės 
misijai sudarė įspūdį, kad 
sukilėliai turi užtikrintą . . . 
rusų pagalbą ir kad susišau
dymai galėtų atnešti naują 
Europos karą. Komisija at
sakė į sukilėlių ultimatumą 
nelaukusi nė pusės valandos, 
atsisakydama nuo reikalavi
mo, kad sukilėliai apleistų 
miestą ir pažadėdama apie 
visą dalykų eigą pranešti sa
vo valdžioms. Matyt, jų ra
portu buvo pasiūlyta atsisa
kyti nuo kovos su sukilėliais

Viliui uo Ji anoiunvuuu, v, . --------- ---
kunigu, viena klieriką i t““™’ tombariavi 
ną broliuką, jie, kleksi “““f’ P*™’ šaltai ir p 

‘.* lapai po visus nokdavo j
esančių pranciškonf jų sveikati

kentėjęs. I 
mažųjų ck 
tokių, kur 
bombardav 
ka didesni

Tokiems 
vaikučiams, 
saugesnes 
duodami d 
davo pav 
patys juos 
buvo pas! 
vaikučiai 
mis, net s 
davo laba 
vietoj sup 
spalvingų!

1 dėdavo, k 
į nervų gil 

ilgesniam 
jau tie p? 
braižydav 
vartodavo 

dyti. ^ai krautuvi- vas.
Privalu ginti motelį ® tos mote- Į Reikia 

neišardomumą ; seim^^Ws konser-'giau neri 
ypatingai žmonių vi®* 
reikia duoti erdvės, 
ir oro, kad ji galėtų 
ti savo uždavinį nauj 
vybei palaikyti ir savfi 
kus auklėti pagal jos| 
binių įsitikinimų d 
kad ji galėtų išsaugotiį 
stiprinti ir išlaikyti, | 
savo pajėgumą, savo

leidžia, rūpinasi kitųišt 
me < 
gyvenimu. i - pergalei, kovoti 

ii

sivesti ir atsiekti vedj 
gyvenimo tikslų; teisę 
mos ir namų gyvenini 
sę j darbą, kaip nepl,

bis fronto sužeistas 
ii jaunuolis. Apsėdę ap- 
i Rstamieii klausėsi 
stojimų, dažnai šiur-

Vaitelis ir geriau
sias fronto lauke, 

P džiovintas, konden- 
......... konservuotas dė- 

naudotis medžiaginėm^ R išvargę, 
rybčmis, laikantis saiĮ..„ Pne. i0, J^P 

  

reigų ir socialinių nW®®0 k karščiau- 

 

„B. Ginti socialinę f55™' 
bę, ypač šeimos.

pa-Į „Tarp tokių nuostatų turi
me priskaityti teisinį pozi
tyvizmą, kurio apgaulės di
dybė pareina nuo to, kad 
jis remiasi tik grynai žmo
giškais įstatymais, palikda
mas atvirą kelią pražūtin
gam įstatymo nuo dorovės 
atskyrimui. Šalia to, ;— 
supratimas, kuris teisinį in
stinktą skiria tik atskiroms 
tautoms, rasėms ar kla
sėms kaip galutinį sprendi
mą ir taisyklę be jokio ape
liacijos galimumo. Pagaliau, 
yra įvairių teorijų, ■ kurios, 
būdamos skirtingos viena 
nuo kitos ir paeinančios iš 
priešingų ideologijų, sutinka 
tačiau, kad valstybė ar jai 

ir baigti viską geruoju. Dar atstovaujanti grupė yra ab- 
kurį laiką tęsėsi pasitarimai 
ir derybos, bet pagaliau 1923 
m. vasario 16 d. Ambasado
rių Konferencija nutarė Klai
pėdos kraštą prijungti prie 
Lietuvos kaip autonominį 
vienetą. Ir taip sermėgomis 
apsivilkę, šaltį kęsdami, ne
palaužiamos drąsos vyrai 
laimėjo kovą, prakirsdami
Lietuvai duris į jūrą, į platųjį santvarkos ir tikros teisi- pastangose pagerinti 
X3 UIS <31111 . «-» v* 4-xrr» 1 __ — X

su- 
ko-

soliutinis ir vyriausias vie
netas, laisva nuo kontrolės 
ir kritikos net ir tada, kai 
jos teoretiniai ir praktiški
nuostatai pažeidžia svarbiau- saUgOtį žmones nuo galvo
čius žmogiškos ir krikščio- jimo ir įtakų krypčių, kū
niškos sąžinės dėsnius.

„Visi, kurie atvira ir įsi- išgelbėjimui.
rri 1 i o o Yviintimi yyio'E/'V______ II

rektoriją iš vietinių vokieti- krašto vietose ir atmindami į PasauU- 
ninku. Įtakos įgaunantieji vo 
kiečiai negalėjo siūlyti Klai- čia įsigyvenusius Lietuvių 
pėdą grąžinti Vokietijai, tai Giminės mierius prie vienos 
jie sugalvojo gražesnį planą Lietuvių Valstybės, šiuo mū- 
— Klaipėdos kraštą palikti sų manifestu — po viso pa- 
„Freistaatu” - laisva valsty- šaulio akių garbingai prane- 
be. Jie tik norėjo, kad būtų šame: 1. Nuo šiandien visą 
sulaikytas Klaipėdos prijun- i 
girnas prie Lietuvos ir tikė
josi, kad vėliau ji galės vėl 
būti priskirta prie Vokieti
jos. Kai kuriems gi prancū
zams atrodė, kad Klaipėdą 
reikia priskirti ne prie Lie
tuvos ir ne prie Vokietijos, 
o išpildyti viltis tuometinės 
Lenkijos, kurią prancūzai no
rėjo matyti stipriu ateities 
sąjungininku. Vokiečiai, sku
bėdami pasidarbuoti savo 
naudai, pradėjo organizuoti 
po Klaipėdos kraštą savo 
draugiją—Heimatbundą. Jie 
stengėsi savaip nuteikti bent 
gi vokiškon įtakon pateku
sius žmones. Šio rašinio au
toriui dar būnant gimna- Klaipėdos. Naujoji direktori- 14 d.) parašė kantatą Maža-|

istorinius nuo senesnių laikų

gelbėtoją; mes kreipiamės į nimui išlaikyti; teisę 
visus, kurie yra susijungę 
su Mumis bent tikėjimo į 
Dievą ryšiu; mes kreipiamės, 
pagaliau, į tuos, kurie nori 
būti laisvi nuo abejonių ir 
klaidų, kurie trokšta šviesos 
ir nurodymų. Mes nuoširdžiu 
ir tėvišku rūpestingumu pra
šome jus ne tik pilnai įver
tinti šios valandos baugų 
sunkumą, bet drauge ir ap
mąstyti geros ir antgamti
nės naudos galimumus, ku
rių ji teikia, ir susijungus 
bendradarbiauti visuomenei 
dvasioje ir tiesoje atnaujin
ti.

Pagrindinis šio reikalingo
Žygio 

yra, kad taikos 
žvaigždė, Betliejaus žvaigž
dė galėtų vėl šviesti visai 
žmonijai visa savo didinga 
šviesa, užtikrindama sura
minimą, kaip geresnės, vai
singesnės ir laimingesnės at
eities pažadas ir pranašys
tė. Teisybė, iš nakties iki 
pilnos dienos kelias bus ii- minį, dvasinį, dorovinį 
gas; tačiau lemiančio svar
bumo yra pirmieji žingsniai, 
turį šių reikalavimų:

„A. Išlaikyti žmogaus as
mens kilnumą ir teises.

„Tas, kurs nori taikos 
žvaigždės šviečiant virš vi
suomenės, turi prisidėti, kad 
žmogaus asmeniui būtų su
grąžintas nuo pat pradžios 
jam Dievo duotas kilnu
mas.

„Jis turi remti visomis 
teisėtomis priemonėmis viso-

vai pasirinkti gyveni 
mą, taigi ir kunigys 
vienuolio pašaukimą;

žodžius išgirdus, R-FVzj T u v• >• , O '
„...Reikia atmesti kW^uskmbejo ma

ną formą materializmo^ žodžiai ne vienos 
žmonėse mato tik gaut®3''-^ turiu erdvų 
dividų, kurie, suskaldę gerą at- 
be jokio vidujinio ryši^™ūntų vaisių ir 
komi tik mase, kuria? valgių.
kia viešpatauti ir jėgf^e J^si ir nusi-

Wbjs) 

būrėjo į tuos kruvinus deb

Antanas 1

enn Lauk
L

rios kenkia jų išoriniam 
Bet Bažnyčia 

gilinančia mintimi mato negali ignoruoti ar nematy- 
, būtiną ryšį tarp socialinės ti fakto, kad darbininkui jo

l savo 
nes santvarkos, ...tuojau į- būklę priešinasi mašinerija, 

: nesutinka su 
prigimtimi, bet ir yra prie
šinga Dievo planui ir Jo 
tikslui, kurį Jis turėjo su
kurdamas žemės turtus.

„Kai Jis laimino pirmuo
sius mūsų tėvus, Dievas pa
sakė: „Aukite, dauginkitės 
ir pripildykite žemę ir už
valdykite ją.” Vėliau pir
mos šeimos tėvui jis sakė: 
„Savo veido prakaitu tu vai-, se gyvenimo srityse socia- 
gysi duoną.” žmogaus as- lines įstaigas, kuriose pil- 
mens kilnumas tad reikalau- nutinė asmens atsakomybė 
ja, kaip natūralaus gyveni- yra užtikrinta ir apsaugota 
mo pagrindo, teisės į nau- žemiškų ir amžinųjų daly- 
dojimąsi žemės turtais, šiai kų santvarkoje.
teisei atitinka pagrindinė Į „Jis turi gerbti ir palai- 
prievolė užtikrinti privatinę kyti šias pagrindines žmo- 

, vi- gaus teises: teisę išlaikyti 
ir vystyti savo kūnišką,

įstatymai, dvasinį ir dorovinį gyveni- jimų mokyklai, kuri,

Amerikos lietuviai kovoje įsitikins, kad reikia grąžinti kuri ne tik 
dėl Klaipėdos supratimą teisės, kurs yra

Pažymėtina, kad klaipėdie-^vasinis ir dorovinis, rim
čių sukilėlių kvietimą į tai- as \r K'1^’ gy'niamas ta
ką išgirdo ir Amerikos lietu-1kr? zmomskumo sduma ir 

apšviestas krikščioniškuoju 
tikėjimu, kviečiančiu musviai; gražus jų būrys stojo į 

bendrą frontą išvien su Ma
žosios Lietuvos broliais. Su
kilime dalyvavo šie Ameri
kos lietuviai: A. Ivaškevi
čius, a.a. Andrius Martus 
(prakalbininkas, puikus lie
tuvis, sukilimo metu perša
lęs ir nuo to miręs), kapt. St. 
Darius, Kvietka, Lukošius, 
Julius Jurgėla, Įeit. Zamkus, 
Pr. Rimkus, Kostas Jurgėla 
ir dar keli.

Jakšto balsas
Visa eilė sukilėlių žuvo 

Klaipėdos krašte. Jų drąsus 
pasišventimas rado atgarsio 
poetų širdyse. Taip A. Jakš- 

! tas jau Klaipėdos užėmimo

šio krašto galybę ir vyriau
sią valdžią paimame į savo 
rankas ...”

Toliau sukilėliai paskelbė, 
kad sudaroma nauja direkto
rija su Erdmanu Simonaičiu 
priešakyje, kad krašte pa
skelbiamas išimties stovis. 
Manifestas baigiamas:

— Visus, kam rūpi gimto
jo krašto laimė, kviečiame į 
bendrą talką ir Visagalis 
Dievas šitame mūsų visų 
darbe tebūnie mūsų pagal
ba.”

Klaipėda paimta
Sukilėlių štabas įsikūrė

Krucken-Gorge dvare, netoli išvakarėse (1923 m. sausio Mūs ją tegina krūtinė . . .

jai Lietuvai, kurios pirmas ir 
paskutinis posmas skamba:
—V^špaties pranašas tarė: 
—Kelkite, kaulai sudžiūvę! 
Dievas stebuklą padarė, — 
Kyla iš grabo . . . lietuviai.

Lietuvą tverdamas Dievas 
Josios pusiau nedalino;
Bendros mūs girios ir pievos, 
Bendrą sudarom šeimyną . . .

Broliai, ko žiūrite?!
Vieną teturite

I Lietuvą brangią tėvynę . . .
Lygiai Možojoje, 
Lygiai Didžiojoje

Jis turi gerbti ir palai

..L.

nuosavybę, jei galima, 
siems.

sinį vieningumą.
„...Reikia pasirūpinti, 

šeimos medžiaginiai ir 
siniai laimėjimai būtų 
dalinti su namų ta 
jais; reikia siekti, kad 
viena šeima turėtų g) 
mo vietovę, kur medžif 
kai ir dvasiškai sveikafe) karas. .
ma galėtų tarpti visu p hwues- KlL
uolumu ir vertingumu; 
bo vieta neturi 1 
atskirta nuo namų, J 
mos galva ir savo'i 
auklėtojas netaptų visąjį 
timas saviesiems;

audra ateina
? baruose sudundeno perkūnas.

kart0’ kac!a buvau Žirgeli) 
1L vic •n^e®aįu pamiršti ir niekad' 

s Persikoręs ant t\ 
Urisidėioc ran^omis-b Sėda man, lyg 

K5 prie tos neteisybės, kuri žiu

tiiavAhluues>
hvrėio ir^0^'N1Ūsų pirkios lani 
yrejo, tt pleva e kiaulių 

būti® sprogu sviedi U

ItSn?0 k 
savo apkase tarp savo

Wu^nUV®pasšabalil 
karo Ugnies 

daugiausia pasirūpinti,^n...
būtu atsteigtas pasiti kieme buve

ir tarpusavio P^^panutėm'Li ’̂ prie 
s tarp žmonių

^yklos,

jo štavądėdienė su vaik;

būtų atsteigtas pas® 
mo : ' ‘ ‘ *
ryšys tarp žmonių ii

kitais Laikais davė 
naudingų vaisių, bet ® 
dabar pakeistas nepaiffl

tvarką privatinę nuosavybę, mą, ypač teisę tikybiniai doma materializmo d$ 
gali pakeisti ar apriboti jos auklėtis ir šviestis; teisę sužaloja ir sunaikinigali pakeisti ar apriboti jos auklėtis ir šviestis; teisę sužaloja

■ naudojimą. Bet jei įstaty- garbinti Dievą privačiai ir ką tėvai įliejo į vaikų) 
. mas siekia suvaidinti bend- viešai, atlikti tikybinius tis.”

K. Juoz. Prunskis. ruomenės taikinimo vaidme- labdarybės darbus; teisę ap- į (Bus daugiau) K. " dejavo moteriški

IK
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Kaip Paver^ 
Gaudė Kn\
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li- 
iš- 
aų 
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lių 
tas

Įdomu prisiminti 
metų paskelbta stį 
nuo 1891 m. iki 
tą dešimties metu 
draudimo laikotarpį 
buvo sugavę, į 
173,259 slapta gabeffl 
laikytas lietuviškas į 
Atsimenant, kad vis £• 
miai didesnė draj< 
knygų dalis pasienį 
tytojus, galime sį 
kiek daug lietuviai; 
stengė skirti savo Ife 
ergijos savų lietuvį 
gų leidimui ir platini^

'. * ■ ' - ' ' i'* '• ■
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Pakylėjimas
Nina.

Palinko galvos prieš altorių 
Maldoj paskendusių žmonių. 
Dangus ir žemė susijungė 
Gelmėse virpančių širdžių.

Jaučiu plezdenančią palai- 
(mą— 

Aukščiausias nužengė pas 
(mus... 

Kažkas nežemiško užvaldė 
Įkaitusius širdies jausmus.

Ir kas atstos tą tyrą laimę, 
Kur patiria jautri širdis, 
Kai balta spindinti plotkelė 
Iškyla žmogui prieš akis? —

O momente, didingas, šven- 
(tas,

O paslaptingoji auka! 
Tegu tave visi supranta, 
Kam žemėj laimės yr’ sto

iką.

Mėsos—svogūnų pajus 

y4 puoduko riebalų, 
iy2 puoduko supiaustytų 

svogūnų,
1 svaras jautienos, supiau- 

stytos,
y4 puoduko miltų,
y2 šaukštuko peprikos,
2V2 puoduko verdančio 

vandens,
2 puodukai supiaustytų ža 

lių bulvių,
1 šaukštukas druskos,

Pakepinki svogūnus įieba- penkjas mitnutes. Riebaluose 
luose, supūki į atskirą lėks- pakepinki svogūnus, sudėki 
tę. Miltus sumaišyki su drus- pamidorus p ' ' 
ka, pipirais, ir juose pavolio- vįrtas pupeles. Tušinki ant 
ki mėsos gabalėlius, pakepin- lengvos ugnies 30 min. Nug. 
ki karstuose taukuose. Uz- mus nuo ugnįes sumaišyki su 
pilki karstu vandeniu ir tu- sutarkuotu amerikonišku su
sinki. Sudėjus^ pasūdytas rįu gįu0 mjginiu prikimški 
bulves, visą mišinį supilki į balius pipirus, apibarstyki 
pajams kepti indą, viršų ap- duonos trupiniais, sudėki į 
įėk'1xJ)akePintais svogūnais įndą; įpilki truputį vandens 

ir 20 min. kepki pečiuje ar 
ant lengvos ugnies. Kepinki

2
5
2 

pjaustyti,
4 šaukštai riebalų,
V2 šaukštuko druskos,
1 dėžutė pamidorų,
1 puodukas tarkuoto 

rio,
% puoduko duonos trupi

nių.
Perplauki pipirus pusiau- 

išilgai, išvalyki ir paviryki

Pupelės Pipiruose

puodukai virtų pupelių, 
žali pipirai, 
svogūnai, smulkiai

Sutikome Naujus Metus 
1943-čiuosius. Vienos sa- 
namuose, tyliai ir susi- 

įpusios, kitos triukšmau- 
nos artimųjų tarpe, dar 
os klupodamos įprastoje 
anytėlėje, siųsdamos karš- 

maldas Aukščiausiajam, 
tforim ar nenorim —pra
ėji metai nuslinko kaip

pa- 
bet 
to, 
tai, 
kil- 
Ge- 
čio- 
»ri-
en-,
igti PraQciškonų b® taus daugeliui 
siles apleisti savo (p • _
į0 dangintis per vieniu tėme, kad su 1943 me- 

tar. sį rubežių — į Vokiet1 
aįp bar Vokietijoje yra 
da- sill 16 pranciškonų,

sančių Lietuvos šv.
ro pranciškonų pifegos savo šeimoms, pa- 
Du iš jų kunigai, oi !°s artimui, pareigos šiai 
ka broliukų. Vietiniu 
kai jiems yra parodę 
kūmo, o Vokietijos 
vyskupai sudarė 
tęsti teologijos moi 
neuždarytose pra: e apie mažesniąsias. Jos 
seminarijose.

Jungtinėse Vata
rime keturius Liete šmės šiuo
vincijos pranciškor mūsų broliai, sūnūs ir 
kunigu, vieną klieni anieji paliko tuščias vie
ną broliuką. Jie, kid 

ikslu leidžia, rūpinasi kitų
me esančių pranci4ulio kamPelius’ kovoti, 

gyvenimu.

16 PrancišI J 
Vokietijoj(

Gelbėdami savo
nuo pirmųjų okupajėlis praeitin, nieko kon-

t nepasa-
' Tuo tarpu kiekviena

; ateina prieš mus, kaip 
iai išsirikiavusios, įvai- 

įvairiausios pareigos, 
eigos Dievui, Bažnyčiai,

bu- 
mę, 
Die

tai 
taip 
reiti 
eiti 

sios 
skir- 
duo- 
kles 
kils 

umo

ai Amerikai ir drauge 
lų mylimai Lietuvai.
os pareigos nelygios ir
) dydžiu, tad dažniau- 

mes, moterys, pamirš-

ne vienai i atrodo men- 
tuo tarpu turi didelės 

karo metu,

vuoto maisto atsargą bai
giančios išnešti, išpirkti.

Jos skuba su atsargomis 
išgirdusios, kad tuojau bus 
kortelės tiems gaminiams, 
kai kurių visai nebūsią, nes 
viskas reikalinga kariams 
frontuose.

Tos, kurios panašiai da
ro, ar jos supranta savo 
pareigą? Ar jaučia kiek tai 
žalos daroma? Čia vietoje 
lengvai galime prisitaikyti, 
pavartoti šviežius maisto 
patiekalus, vieną pakeisti 
kitu. Tuo tarpu fronte 
šalusiam, išvargusiam 
riui, nėra pasirinkimo!

Taik tik skeveldrėlė 
reigų. Pilnas supratimas vi
sų jų, ir galutina ištvermė 
išpildant pareigas — bus 
šių Naujų Metų karščiau
sias linkėjimas!

Laimutė.

su- 
ka-

pa-

DAŽAI VAIKAMS

prižiūrėti, ir vadinami 
Įpročiais.

Apie valios auklėjimą jau Įpročiai kartais taip 
kalbėjome, dabar pasišnekė- liai įauga į mus, kad mes 
sime apie įpročius. Kas tai nenusimanome ką darąjpro- 
yra įprotis?

Jei dažnai kartojame ko
kį darbą, tai jis mums ran
das vis lengvesnis ir, pa
galiau padarome jį visai ne
mąstydami, neatsidėdami; 
tas darbas pasidaro pats 
savaime, be jokių pastangų 
ir galvojimų. Kai mes da
rome ką pirmą sykį, mūsų 
protas prisistojęs turi ste
bėti, kad mūsų kūno nariai 
vis geriau dirbtų jo įsaky
tąjį darbą kaip reikiant. 
Paskui, jei tą darbą daž
nai kartojame, mūsų nariai 
vis geriau ir geriau išmok
sta jį dirbti ir, pagaliau, 
taip išsimankština, 
protui nė maž nebereikia jų 
prižiūrėti.

Imkime pavyzdžiui neri
mą. Iš pradžios kaip sun
kiai jis eina! Kaip protas 
turi žiūrėti atsidėjęs, kad Jis paskui ištaria tuos žo- 
pirštai nelaidytų akelių, kad džius, pats nenusimanyda- 
kaišiotų virbalą, kur reikia. J ‘ -L-’-- -
Protas taip yra užsiėmęs 
ir susirūpinęs tuo darbu, 
kad mes nė kalbėti nega
lime. Bet jei dažnai nersi- 
me, tai netrukus rankos 
taip išsimiklins, kad protui 
visai nebereiks jų prižiūrė
ti. Benerdamos galėsime 
vaikščioti, kalbėti, net skai
tyti; vadinas, protas galės 
būti tuo tarpu užsiėmęs ki
tokiu darbu. Tokie darbai, 
kurių jau protui nebereikia

ĮPROČIAI

gi-
ki biskvitų formelę ir jais ap
deki kumpio mišinį.

Prie šio patiekalo tinka 
virtos žalios daržovės.

luose, supilki j atskirą lėks- pakepinki svogūnus, sudėki
1. prieskonius ir

1. Tušinki anttas nieko nežino apie tą 
darbą. Imkime tokį pavyz
dį. Namie ilgą laiką toje 
pačioje vietoje stovi spinta 
su baltiniais. Prireikus skal
binių, mes vis einame į tą 
spintą. Vieną dieną spintą 
perkeliame kitur. Bet dar 
kurį laiką, kai tik prireiks 
skalbinių, vis dar tebeina
me į senąją vietą ir tik 
pamatę, kad jau nebėra 
spintos, o kartais ir pu
siaukelėje, susizgrimbame ne 
ten einą. Mat tas vaikščio
jimas jau tapo mūsų įpro
čiu, jis pasidaro savaime, 
mums nė maž nemąstant, 

kad Kojos jau pačios eina įpra
stu keliu, nelaukdamos pro
to įsakymo.

Kiekvienas 
kiai žmogus 
ti kokį nors

ir uždenki paprasta pajaus
tešla. Šakute viršų subadyki.
Kepki karštame pečiuje kol uždengus 
tešla paraus.

Vaisiai prie mėsos

4 apelsinai,
3 grapefruit,
4 stiklai verdančio van

dens,
2 puodukai cukraus,
1 puodukas balto acto,
1 puodukas vandens, 
vienas šaukštukas sveikų 

gvaizdikėlių,
1 gabalėlis cinamono, 
pusė puoduko supiausty- 

tų riešutų,
kiti prieskoniai pagal sko

nį.'
Nuluptų vaisių odą su- 

piaustyti gabalėlius ir užpi
lus vandeniu virti kol visai 
suminkštės. Išvirus — nu
sunkti. Į sunką sudėti cuk
rų, actą, vandenį, gvaizdikė- 
lius, cinamoną ir virti di
desniame inde. Vaisius su- 
piaustyti į mažus gabalė
lius, išimti kauliukai ir žie
velės, sudėti į paruoštą- -* 
užvirusią sunką. Virti kol 
pradės tirštėti, tada sudėti 
riešutus, vėl užkaitinti. Su
pilti į sterilizuotus stiklus,už
leisti parafinu. Laikyti vė
sioje vietoje. Labai tinka 
prie mėsiškų valgių. Ypač 
labai bus tinkamas išnykus 
visiems paruoštiems ir daž
nai vartojamiems patieka
lams prie mėsos, žuvies ir ki
tų valgių. Teks jų daugiau 
gamintis namuose.

Kitos dienos keptos bulvės, 
pamirkytos karštame vande
nyje ir pečiuje atšildytos, at
gauna savo skonį.

paprato rytą atsikėlęs tuo
jau gerai nusiprausti, susi
šukuoti, tvarkiai apsidaryti, 
dailiai pataisyti lovą, su- i 
tvarkyti kambarį — tai jis 
tai darys, nieko neužmirš
damas, kaip kokia mašina. 
Jis kitaip tiesiog nebegalės 
gyventi.

Jei žmogus, parėjęs na
mo, visuomet stengsis pa
kabinti kepurę ir kailinius 
į tam tikrą vietą^ tai jis 
taip įpras, kad paskui jau 
darys tai 
vojęs. Jis 
purės ant

Anglijoje nuo dažnų bom
bardavimų nemažai nuken
tėdavo ir vaikai. Vieni jų 
bombardavimus priimdavo 
šaltai ir pergyvenimai ne
palikdavo jokios žymės, kad 

I jų sveikatingumas būtų nu- 
. — pergalei, kovoti kentėjęs. Bet iš tūkstančių 

Llr^- mažųjų daug būdavo ir yra
•įžo iš fronto sužeistas tokių, kurie nervingesni ir 
vis jaunuolis. Apsėdę ap- bombardavimo efektas lie- 
li pažįstamieji klausėsi ka didesnis.
asakojimų, dažnai šiur- Tokiems nukentėjusiems 
gų, graudinančių. į vaikučiams, išvežus juos į 

Vienintelis ir geriau- saugesnes vietas, būdavo 
maistas fronto lauke, duodami dažai ir jie tapy- 

tik džiovintas, konden- davo paveikslėlius, pirma 
as ir konservuotas dė- patys juos nubraižę. Įdomu 
se. Išalkę ir išvargę, ’ 
Eivome prie jo, kaip 
[šviežiausio ir karščiau- 
patiekalo!
los žodžius išgirdus, 
gyviau suskambėjo ma- 
usyse žodžiai ne vienos 
relės:— Aš turiu erdvų

savo namuose, pabiro, 
rudens lapai po visus

įmes 
;aik- 
i įsi- 

yra 
rdis;
i vai- mos ir namų gyva 
•e ir sę į darbą, kaip ne 
o Iš- mą priemonę šeimi 
mes į nimui išlaikyti; tei 
ungę vai pasirinkti gyva 
mo į ....................
ames, 
i nori 
dų ir 
viesos 
irdžiu 
i pra-į 
i - įver- 
baugų 
ir ap- 
gamti- 
s, ku- 
jungus 
maenei 
iaujin-

sivesti ir atsiekti i 
gyvenimo tikslų; k

mą, taigi ir kunigi 
vienuolio pašaukta 
naudotis medžiagini 
rybėmis, laikantis s 
reigų ir socialinių

„B. Ginti socialiu 
bę, ypač šeimos.

„...Reikia atmesti 
ną formą materialiu s' 
žmonėse mato tik e "

. . ?! į džiovintu vaisiu irbejokio vidnjmf! ‘
komi tik mase, k „ 
kia viešpatauti ir j 
dyti.

Privalu ginti m 
neišardomumą; š 
ypatingai žmonių 
reikia duoti erdvės 
ir oro, kad ji gak 

i ti savo uždavinį B

ralingo
Žygio 

taikos 
žvaigž- 
i visai
didinga vybei palaikyti ir
i sura- kus auklėti pagal 
is, vai- binių įsitikinimu 
>nės at- kad ji galėtų išsa:

žino, kaip vei- 
papranta saky- 
savo priežodį.

sukapotų svo-

sukapotų žalių

riebalų,

buvo pastebėti, kad tokie 
vaikučiai pirmomis dieno
mis, net savaitėmis, braižy
davo labai mažus, vienoj 
vietoj sugrūstus daiktelius, 
spalvingumo irgi mažai į- 
dėdavo, kas aiškiai rodė jų 
nervų gilų įtempimą. Tik 
ilgesniam laikui praslinkus, 
jau tie patys vaikai drąsiau 
braižydavo platesnes linijas, 
vartodavo ryškesnes spal-

ervuotų valgių.
•augę maišėsi ir misi
dimo žodžiai krautuvi- vas.
ės, kad esą tos mote- į Reikia leisti vaikui, dau- 
visą krautuvės konser- giau nervuotam, liguistam,

vartoti dažus, daryti brai- 
žinėlius kaip galima daž
niau. Tas jį nuramins, su
teiks jam dvasios tvirtu
mo.

mas tai darąs ir stebis, kai 
kiti juokias juo. Čia liežu
vis taip įprato kalbėti tuos 

‘žodžius, kad pats tai daro, 
nelaukdamas, kol protas į- ant lovos; jo ranka 
sakys. Iš to aišku, koks 'me, —>- 
svarbus dalykas yra mums ma, 
įpročiai.

Galima sakyti, kad įpro
čiai sudaro žmogų, žmogus 
yra įpročių rinkinys. Jei 
esame įsigiję daug gerų į- 
pročių, tar ir mūsų gyve
nimas yra geras, doras, jei 
turime 
blogai

Jei, 
iš pat 
mas prie švarumo ir tvar
kos, jei vaiku būdamas, jis

blogų įpročių, tai 
ir gyvename, 
pavyzdžiui, žmogus 
mažens yra pratina-

Antanas Vaičiulaitis

kmenu Laukas
— *--
(Tęsinys)

anasys- stiprinti ir išlaikf my|e pasižiūrėjo į tuos kruvinus debesų kalnus
• I —« į

niai tarė:
Vlatyt, audra ateina . . .
i vakaruose sudundeno perkūnas.
kutinio karto, kada buvau Žirgelio namuose, 
j šiandien negaliu pamiršti ir niekados nepamir- 
an vis šmėkšo jisai, persikoręs ant tvoros su ka- 
jančiomis rankomis. Ir gėda man, lyg aš pats bū-

;ies iki savo pajėgumą, sai 
bus ii- minį, dvasinį, dorot 

o svar- ‘ ‘ '
agsniai,

;aus as
ses.
taikos 

įdrš vi- 
ėti, kad 
ūtų su- 
iradžios

kilnu-

visomis 
ais viso- 
} socia- 
>se pil- 
komybė 
saugota 

daly-ų

nemaž nepagal- 
jau nebemes ke- 
stalo, apsiausto 

i savai- 
nėmaž neliepia-proto 

išsities ir pakabins vis- 
kur yra papratusi.

Kas yra papratęs elgtis 
mandagiai, tam nebereikia 
galvoti, ką čia kuomet da
ryti. Akys pamato stovintį 
žmogų, tučtuojau rankos 
pačios tiesias paduoti kėdę. 
Akys pamato kitą žmogų 
ką pametus, bematant sto
muo pats, nelaukdamas įsa
kymo, lenkias ir rankos ie
ško pamesto daikto.

(Bus daugiau)

ką,

Kumpis su Biskvitais

4 šaukštai 
gūnų,

4 šaukštai 
pipirų,

4 šaukštai
1 dėžutė viščiuko sriubos, 
IV2 puoduko pieno,
% svaro kumpio, supiaus- 

tyto,
1 šaukštas citrinos sunkos.
Sutušinti svogūnus ir ža

lius pipirus su riebalais, kol 
suminkštės. Gerai įmaišyti 
miltus, supiaustyto kumpio 
gabalėlius, citrinos sunką. 
Supilti į riebalais išteptą in
dą. Viršų apdėti sūrio biskvi
tais. Kepti karštame pečiuje 
15 minučių, vėliau lėtame, kol 
biskvitai gražiai paraus.

Sūrio Biskvitai

Sumaišyki gerai biskvitam 
paruoštus miltus — IV2 puo
duko, su V2 puoduko tarkuo
to sūrio. Įpilus 6 šaukštus 
pieno, maišyki kol tešla bus 
tinkama iškočioti. Supiausty-

Tauta žus nepasiekusi sa
vo tikslų, jei nejus savęs kaip 
individo, jei neturės gyvio 
pojūčių.

V. Putvys.

■

sinį vieningumą.
„...Reikia pašinų 

šeimos medžiagini* 
siniai laimėjimai t 
dalinti su namą 
jais; reikia siekti, 
viena šeima turėt1 risidėjęs prie tos neteisybės, kuri žlugdo žmones, 
mo vietovę, kur o ^aras GyVenome prįe stoties, kurią vokiečiai 
Kai ir QVaSlSKal Ivrlavn ič armntu IVTricii nirlrinc 1 n norai nnn crra. 
ma galėtų tarpti1 
uolumu ir vertinį 
bo vieta neturi ; 
atskirta nuo nam? 
mos galva ir81 
auklėtojas netapk 
timas saviesiems

lydavo iš armotų. Mūsų pirkios langai nuo gra- 
šbyrėjo, ir pieva buvo lyg kiaulių išknista ten, 
ivo sprogęs sviedinys.
ią dieną, po smarkaus šaudymo, kada mes lin- 
drebėdami savo apkase tarp savo medžių, tėtis 
taikus, ir mamą nuvežė pas Šilbalių dėdę, gyve- 
tokiau nuo karo ugnies.

nasiruf1 pasirodymas Šilbalių kieme buvo nepaprastas. 
° -L įriedėjom pro vartus, prie tvarto ant pamestų

— Sakau, Baltruk: prieš valdžią nešok, vis tiek ne
laimėsi.

— Dėde, kas gi matė, mano žemę pakelti į pirmą 
rūšį — kur tiek pinigų mokesčiams gausiu! Juk akme
nys ten buvo ... Ko stebėtis, jei pinigų mokesčiams 
neištenku. Juk trobas ne už dyką įsistačiau, nė gyvu
lių niekas nedovanojo man! Na, o dar pridėk skolą 
už žemę . . .

Baltrus Žirgelis stovėjo gale stalo ir lenkė kelintą 
stiklelį. Nuo degtinės jo žandai paraudo, ir 
smarkėjo. Galop jisai trinktelėjo kumščia į 
sispiovė ir išėjo karvės lupti, grūmodamas:

— Tegul jie atsibaladoja, jeigu nori, kad 
išdaužyčiau.

— Žmogus kaip parakas, — tarė dėdė į mamą, kuri 
su priegalve glėbyje stovėjo gale krosnies ir stebėjosi. 
— Bet paleis iš varžytynių, ir viskas. O gali sakyti už 
nieką — ką ten pora ar trys dešimtinės!

Buvo padūmavusi diena. Visur aplinkui buvo ramu, 
ir balsą nešė toli. Mūsų tėviškės pusėje dundėjo gar
biau, negu paprastai, žinojom, kad apšaudo stotį ir kad 
tėtis su vyresniais broliais lindi apkasuose sode.

Su šilbalių vaikais, sustoję anapus vartų ir nedrįs
dami toliau žengti, žirgelio kieme pamatėme tris ūki
ninkus, vieną bobą su raudona skara ir patį Baltrų, 
kuris skaldė kelmą ant kaladės gale kluono, prie pat 
žardžio vartų, už kurių buvo arklys ir karvė su šie
mečiu teliuku, dar visai jaunu ir gležnu.

Baltrus su nieku nešnekėjo ir akių nepakėlė, tar
tum kieme nė gyvos dvasios nebūtų. Vienmarškinis, 
pasiraitojęs rankoves, jis skaldė įnirtęs, ir tik kirvio 
ašmenys sublizgėdavo greitai ir aštriai, kol įsmigdavo 
į medį.

Tuo 
daiką,
trukus už jo atidardėjo ir antras mėsininkas, vokie
tis Fricas Baumelšlėgelis, kurį žmonės tiesiog šlėgėle 
šaukė: ♦

žiurstą susiėmusi. — Tokia nelaime! Geriausia musų 
karvelė . . .

— Taigi, matau, kad šėmoji ; . . — tarė tėvelis.
— Veislinė karvė . . .

— Dobiluos persiėdė. Ir ko nedarėm, kiek nevaikėm
— nieko negelbėjo. Taip gaila, kad nors verk.

— Ką darysi, — ramino Baltrus žirgelis, — bent 
mėsa dar nežuvo. Še, Motiejuk, nunešk dalgį.

— Ak, tuščia jos, tos mėsos! — dūsavo dėdienė. — 
Bet einam į pirkią. Ir tu, Baltruk . . .

— Reikėtų kailį nudirbti. Kai sustings, bus sunkiau.
— Nors atsikvėpti užsuk, — iš gonkų atsiliepė Šil- 

balis.
Ir lyg pasiteisindamas, kodėl jo lig šiolei čia nebuvo, 

jisai pridėjo:
— Aš neturiu širdies karvei piauti. Kiaulę bežvie- 

giant dar nuduriu, bet karvutę . . . Ačiū, kaimyne, 
kad pagelbėjai . . .

Baltrus žirgelis pasitraukė kelnes ir pasakė:
— Aš ir velnią paplaučiau, kad tik nustverčiau.
Aš pažiūrėjau į mamą, nežinodamas, ar juoktis, ar 

nusigąsti dėl tokių žodžių. Bet vyrai paėmė tai geruo
ju ir nuėjo į pirkią, kur ir mes pradėjom kraustytis 
savo patalynę.

Pirkioje Šilbalių dėdė pylė degtinės nuo šaknų Bal
trui Žirgeliui su tėčiu, kalbėdamas:

— Baltruk, aš pats galėčiau paskolinti vieną kitą 
dešimtinę. Sakyčiau, užsimokėk, ir viskas: negi paduo
si valdžią į teismą!

— Negaliu, dėde, negaliu, — kratėsi anas. — Nors 
užmušk mane, o negaliu.

— Turėk protą: ar bus geriau, kaip išvaržys, tavo 
gyvulį parduos? — įtikinėjo dėdė.

— Parodysiu gyvulį parduoti! Jų koja nepastovės 
ant mano kiemo. Atsiuntė, matai, raštelį, kad tą ir 
tą dieną . . . Tegul pasirodo jie!

šneka vis 
stalą, nu

makaules

Žydas numetė dobilų saują savo kumelkai ir rėkian
čiu balsu šaukė:

— Nu, Baltruk, sveikas gyvas!
Jis buvo beketinąs pro Žirgelį patraukti į žardį gy

vulių apžiūrėti. Bet už kelių žingsnių žydas sustojo ir, ’ 
pamatęs nieko gero nežadantį skaldytojo veidą, pasi
traukė į šalį ir vėl tarė:

— Nu, tu man galėtum atsakyti — sveikas’ gyvas, 
Leizeriuk! Žmogau, ko čia dabar tylėti ... O kur gas- 
padinė?

— Šįryt į turgų su vaikais išėjo, — atsiliepė boba 
su raudona skara. — Matyt, tyčia išsiuntė ... Gi kam 
širdies neskaudėtų!

Fricas Baumelšlėgelis nelipo iš ratų. Raudonas ir 
nutukęs, su švariai nuskustais veidais, kad net žvil
gėjo, kaip taukuoti, jisai užsirūkė pypkę ir iš tolo ty
rinėjo karvę su arkliu.

Leizeris nuskėtriojo aplink kluoną prie kito užtva
ros šono. Pralindęs pro tvorą, jis apčiupinėjo žalmar- ’ 
gės slėpsnas, ar riebios, perbraukė sauja per gurklį, 
lyg tikrindamas, ties kur geriau su peiliu rėžti, ir pa- 
tekšleno teliukui, kuris išsigandęs prisiglaudė karvei 
prie pirmagalinių kojų.

I kiemą įsirito brička su antstoliu ir dviem žandarais. 
Žvangindami kardais, jie iššoko ant žemės ir apsidai
rė, tartum vildamiesi, kad štai išbėgs kas jų pasitikti, 
tokių retų ponų. Niekas į juos nesikreipė, tik boba su 
raudona skara pakilo nuo rąsto, ant kurio buvo pasi
tursinus, linguodama galva, ir tarė, lyg tam ji čia būtų 
tik ir atkeliavusi:

— Še, balandėli, koki jie . . . Ir su pištalietais prie 
diržo . . .

Pamačiusi ponus, ji vėl nugūrino prie rąsto ir ra
miai atsisėdo. Trys ūkininkai, išsitraukę pypkes iš 
burnos ir prasivėpę, laukė, sutūpę ant kluono slenks
čio. Baumelšlėgelis teberūkė ratuose, o žydas apsukui 
vėl grįžo ant kiemo ir prašneko į 
balsu:

O
būtų atsteigtas 
mo ir tarpusav 
ryšys tarp žįn< 
šosios Jū 
kitais? 1 
naudingų vaisiu • 
dabar pakeistas į 
j imu mokyklai, * 
doma material.

r
)S

pamatėm išpūstais šonais nuvirtusią karvę. Jos 
buvo perplauta. Šviežias kraujas gurguliavo 

;aizdos, ir gerdamasis į šiaudus ir žemę.
ĮyTiT'i' kūgio pastebėjom Baltrų žirgelį. Jis šiaudų 
a . ,fl | e šluostė nuo dalgio kraują, .lygiai taip, kaip 

noje plovėjas, prieš pasigaląsdamas savo dalgį, 
stovėjo Šilbalių dėdienė su vaikais. Visi jie bu- 

igandę. -■

palai- 
žmo- 

išlaikyti 
Kinišką, 
gyveni- 
kybiniai
; teisę sužaloja ir siu 
ačiai ir ką tėvai įliejo į 
lybinius tis.”
eisęap? (Bus daUĮ

— iš ratų iššokęs, nuskubėjo prie 
ės tėtis.
ėzau, Jėzau! — dejavo moteriškė, abiem rankom

tarpu, nuparkusį kuiną įsikišęs j savo taran- 
atgikaravo mėsininkas žydas Leizeris, o ne antstolį rėkiančiu

(Bus daugiau)
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M

Bakanauskas

Shenandoah, Pa,SUTUOKTUVĖS

ir

MOTERŲ TALKA

5 d. Tas susirinkimas sky- m°terų skaniaiIr laimėjo. Per vieną

Tel. DEW. 5136

žinomi savo pasižymėjiiasmočiaus salėje.
futbole. Dabar jie yra fewark, N. J., paveikslai tas ] 
kytojai bei atletikos imi sekmadienį, sausio

Ii

pa-*--

ŠVENTAI MIRĖ

K.la-

APRŪPINO KARĮ

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

MIRĖ

VEIDO MASAŽAI

POTVYNIO NUOSTOLIAIPlauki} spalvos mūsų specialybe

DAUGĖJA DIVORSAI SVARBIOS PAMOKOS

Kai

to.

Virti-' -Nf nū ■

GERIAUSIA DOVANA
MŪSŲ KAREIVIAMS

ruoš 
šuva

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Gedvilas 
Gegevičius 

Gegevičius 
Gendvilas 
Globis

ft

[S RADZEVIČIUS 
0 AFRIKOJE

43 
St.,

žedalis 
žedalis 
žemaitaitis 
žemaitis 
Žemaitis

Arnauskas 
Astikis

Stonis
Svečinskas 

Svečinskas 
Švedas

tai gal ir jie susilauktų ki 
tų vaisių.

Maddy 
Marcinkevičius 
Margevičius 
Margevičius 
Matikonis

mej< 
mail 
čins 
Mali

Žuvę:
Jonas Kaulakis 
Stasys Žukauskas.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

mergaičių išteka už nelie
tuvių kilmės jaunuolių, ir 
kad dabar daug vestuvių į- 
vyksta su kareiviais. Kažin 
ar tai sveika?

Žmogus dažnai vaiz 
esąs pats sau vadovas, 
kiti jam vadovauja; ir

MOKA SAVO SPAUDĄ 
PLATINTI

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa. ta 
Plau 
juok 
Merj 
tiški 
rinę.

K; 
vald 
R. 1 
kien 
J. I 
nė, j 
orga 
šis.

Katalikių Moterų Karo
Bonų komiteto mėnesinis 
susirinkimas įvyko sausio;

ir mūsų katalikiški

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes ches” Shenandoah aukšlį du kartu: 3-čią Va

nioje mokykloje. Jų i^ąpopiet ir 7 vai. vaka- 
kytas viešosios mokyt parapijos salėje, 207 

futbolo ratelis per pastas St
sius keleris metus landeu, N. J,, Rupšio sa- 
Pennsylvanijos valstybėse So. Wood Ave., kampe 
tų dalies pirmenybes, i St, šeštadienį, sausio

Mirė senas lietuvi^ 

1942 m. 3 "
mirė Andrius Kazakevii^ 
21 N. Ferguson Street I 

laukęs su virš 70 metų. L 
lionis Andrius buvo sir

Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

itų metų žiauraus ka
lus rodo, Lietuvos 
ius vaizdus matysi- 

sykius pasirodė ir kasi? New Yorko lietuvius, 
jų artistiškas dainariWavusius parade, regėsi- 
būna vis daugiau įvei^talankę į Kazio Motu- 
tas. ir Jono Valaičio rodo-

Šią pramogą surengėįfito) vakarus.
pė parapijos vyrų, JffipeatNe’ ’ ’ 
Juraičiui vadovaujant, ^pakartojami ir* naujų

gruodžio p- Pa^a^°
& A Kazio Griniaus saleie, na k a70IravUiV J 1

®L sausio 17 d.

ĮDEN'TO gimtadie- 
I PLAČIAI MINĖS

Laikraščių paskelbimu, at- Krikščioniškojo Mokslo 
siskyrimai Philadelphijoje Brolijos pamokos viešųjų 
1942 metais padaugėjo. Per-'mokyklų mokiniams jau vėl 

o pradedamos. Pirmadieniais' 
Pastebėta, [bus pradžos mokyklos mo-

IŠDIRBAME IR P Al 

Geriausios Rūšies 
priežasties trūkumo materij 

ir perdirbimu kitchen, bed 

j Taisymo darbą tęsime iki 

HI. PETRMTIĘN 
ir 417 Grand Street

Telephone: EVergr

Pagerbė sportininkus 
mūsų bažnytinėje salėje! 
vyko bankietas Roben 
Norkevičiui ir Edvarduil 
talynui pagerbti. Abu 
mūsų parapijiečiai ir 
siems gerai žinomi, d 
futbolo sporto mėgėjų įj

Per 200 žmonių du 
vavo. Dalyvių tarpe burj 
sporto pasaulyje labai j 
rai žinomų, k. a. žyra 
Holy Cross Kolegijos „Ai 
Scanlon, Ludd Wray ir] 

ti.

BULo uuvv ^S” administraci-

Petro Kazakevičiaus, A. Vaičiulai- 
buvo vienas iš pat pirui’

LINE HISTORY 0F 
LITHUANIAN 
LITERATURE

gausiai iliustruota, 
K pusi, ir yra Lietuvių 
rinio Instituto leidinys.

egzemplioriaus kai- rim< 
o užsisakant 50 eg- Bak 

nų ar daugiau—30c. Raž

Sausio - January 8, 1943

Philadelphijos Žinios
ŠV. KAZIMIERO PAR. KARIŲ SĄRAŠAS

BŪTINAI DALYVAUKIME ! PLATINA BONUS

L. K. Federacijos susirin
kimas tikrai įvyksta šį sek
madienį, sausio 10 d., šv. 
Andriejaus parapijos salėje, 
2:30 vai. popiet. Prašome 
atsiminti laiką, kuris pa
keistas dėl svarbių priežas
čių.

Darbo tvarkoj numatyta: 
1. Lietuv. Nepriklausomybės 
25 metų jubiliejaus minėji
mas. 2. Lietuvių Gelbėjimo 
klausimas. 3. Spaudos Rei
kalai. 4. Pranešimas (kal
bės L. K. Federacijos pir
mininkas J. Laučka). 5. Lie
tuvių Dienos organizavi
mas. 6 Karo Bonų klausi
mas. 8. Valdybos rinkimas. 
9. Sumanymai.

Tai labai svarbus susirin- duota apyskaita iš 1942 m. 
kimas ir laukiama daug at- veikimo ir bus nustatyta 
stovų iš visų organizacijų, ateities veikimo gairės. Lig 
Jau laikas ir philadelphijie- šiol veikęs komitetas buvo 
čiams tinkamai pasirodyti

Sausio 3 d. šv. Kazimie
ro parapijoj lankėsi „The 
Catholic Standard and 
Times” atstovas kunigas, 
kurs per visas mišias pa
sakė pamokslus, išdalino 
konvertėlius suoluose ir pai
šelius, kad užsirašytų laik
raštį,
dieną gavo 100 prenumera
tų.

Jei 
lietuviški laikraščiai pana- 
šiai savo spaudą platintų, betavi^Mote^ Ta^ba"’ £

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trediadlenj 7:00 p.rn. Sešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

VYČIAI KARIAI 
PATENKINTI

Adomaitis 
Adomaitis 
Adomaitis 
Alauskas

Alekna

Karo Bonų ir Ženklų pla
tinimas ir registravimas 
Philadelphijoj varomas vie
ningai ir sėkmingai. Visų 
pažiūrų lietuviai platina ir 
perka bonus ir registruoja. 
Katalikai platina tuos bo
nus prie bažnyčių. Visi lie
tuviai prašomi paduoti savo 
pirktų bonų Nr. Tie bonai 
gali būti pirkti ir kitur, 
kad tik ne darbo įstaigoj. 
Lig šiol jau suregistruota 
300,000 dol. vertės bonų.

Karo Bonų Komiteto su
sirinkimas kviečiamas ket
virtadienį, sausio 14 d., 8 
vai. vakare, p. Ramanaus
kų bute, 1113 Mt. Vernon 
St. Tame susirinkime bus

tik laikinas. Dabar bus iš- 
i rinktas pastovus. Todėl pra
šome visų draugijų atsiųsti 
savo atstovus, kad tokiam 
dideliam darbui būtų 
daugiau žmonių. Ligi šiol 
prie to veikimo prisidėjo V • 1 — 1 • JS1OS 
kiri

1.

bendruomenės bei ats- 
asmenys:
Švento Kazimiero para

pija; 2. Šv. Jurgio parapi
ja; 3. šv. Andriejaus para
pija; 4. Liberty Saving and 
Loan Ass’n; 5. Lietuvių Be
nas; 6. Lietuvių Radijo Pro
grama, A. Dziko vedama; 7. 
Lietuvių Radijo Programa, 
P. Antanaitienės vedama; 8.

Kaip jau buvo rašyta, 
Philadelphijos vienintelė vy
čių kuopa prie šv. Kazimie
ro parapijos nepasiduoda 
žuvimui, bet stengiasi iš 
paskutiniųjų judinti lietuvių 
jaunimą kultūringesniam ir 
kilnesniam veikimui. Nors 
kuopa labai nukentėjo, nes 
visi vyrai nariai jau išėjo 
kariuomenėn, tačiau jie lai
škais atsimena vyčius, o 
mergaitės narės taip pat ne- 
nepamiršta savo draugų.

Štai prieš Kalėdas visiems 
vyčiam išsiuntinėtos dova
nėlės. Jie tuoj parašė padė
kos laiškelius, kaip jie visi 
nudžiugo, kad juos atsimi
nė jų bendro darbo draugai 
ir draugės.

Buvęs pirmininkas Pranas 
Jankauskas rašo:

„Gavęs vyčių dovanėlę taip 
nudžiugau, kad iš džiaugs
mo dainavau. Ir galiu para
šyti, kad kol gyvas būsiu, 
nepamiršiu tokio vyčių gra
žaus pasirodymo. Prašau 
padėkoti visiems vyčiams ir 
palinkėti ir toliau veikti.”

Vytis Julius Mažeika taip 
pat parašė malonų padėkos 
laiškelį. Neseniai išėjęs Al
bertas Rupšis lygiai malo
niai parašė laiškelį ir gaili
si, kad neturi laiko kiekvie
nam atskirai padėkoti už to
kį draugiškumą, kad ir jį 
atsiminė vyčiai, nes daugelis 
mano, kad draugai nėra iš
tikimi, ypač draugijose. Jie 
visi parėji žada vėl tikru uo
lumu darbuotis vyčiams. Ar 
tai ne laimėjimas jaunimo

ALCO — West Phila. Lie
tuvių Klubas; 10. Šiaurinės 
Dalies Lietuvių Respubliko
nų Kliubas; 10. Pt. Breeze labui? žodžiu padėkojo A. 
L. Kliubas; 12. šv. Cecili
jos Draugija; 13. šv. Elenos 
Draugija; 14. šv. Vardo 
Draugija iš šv. Kazimiero 
parapijos; 15. Lietuvos Vy
čių 3-oji kuopa; 16. Atski
ri asmenys: K. Dryža, Pr. 
Pūkas, K. Žemaitis. 17. A. 
L. S. vietinė kuopa. 18. L.
K. S. A. 10 kuopa.

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo Įstaiga.

Rinius, kurs neseniai buvo 
parvykęs atostogų.

Dabar vyčiai išsiuntinės 
visų parapijos karių sąrašą, 
kurs atspausdintas šiame 
„A” Nr. Taip bus jiems ti
kra dovanėlė, kad žinotų, kas 
jų draugų jau armijoj. Šia 
proga prašome duoti adre
sų, kad norintieji galėtų pa
rašyti laiškelius. Kaip mato
me, jau iš šv. Kazimiero pa
rapijos karių yra daugiau 
kaip 250, nors parapijos vė
liavoj pažymėta tik 200. Bet 
šiomis dienomis vėl dar dau
giau šaukiama eiti ginti 
šaulio.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Anelė Valatkienė buvo 
bai pamaldi moteris; nors 
sulaukusi 74 metų, bet jau
tėsi stipri. Netikėta liga pa
kirto ją. Ji visą laiką mer
dėdama kalbėjo maldas ir 
šaukėsi Jėzaus Vardo, kad 
galėtų pasikalbėti ir susi
rikti su savo Viešpačiu. Ji 
palaidota labai kukliai. Bet 
draugės tretininkės ir kitos 
meldėsi už jos sielą ir pa
lydėjo amažinatvėn. Ji pa
laidota sausio 4 d. Ilsėkis, 
Viešpatyje.

Ona Kruskauskienė, 
metų, gyv. 3110 Magee 
mirė gruodžio 300 d. Palai
dota sausio 4 d. šv. Kry
žiaus kapinėse.

Nuliūdime liko vyras Juo
zas, du sūnūs ir dvi duk
terys.

Antanas Abromavičius 
Antanas Adomaitis 
Feliksas Adomaitis 
Jonas Adomaitis 
Juozas 
Matas 
Stasys 
Juozas 
Stasys
Alfonsas Ambrazas 
Feliksas Ambrazas 
Juozas Ambrazas 
Alfonsas Ambrazas 
Juozas Antanavičius 
Stasys Antanavičius 
Kostas Anušas 
Alfonsas Araminas 
Edvardas Arlauskas 
Pranas 
Mečys 
Kazys Bagočius 
Petras 
Albertas Balčaitis 
Pranas Balchunas 
Alfonsas Balchunas 
Jonas Balchunas 
Alfonsas Balsys 
Kazys Baltrukonis 
Andrius Barauskas 
Antanas Barauskas 
Walter Baranauskas 
Kazys Barchas 
Stasys Barchas 
Edvardas Barniškis 
Benediktas Bartkevičius 
Mykolas Bartkevičius 
Benediktas Barvainis 
Pranas Barvainis 
Edvardas Bekeris 
Liudvikas Bekeris 
Viktoras Belskis 
Kazys Bernotas 
Benediktas Berankis 
Albertas Bernatavičius 
Jonas Bielevičius 
Mykolas Bigenis 
Albertas Blekis 
Juozas Blekis 
Leonas Bura 
Klemensas Bura 
Mykolas Burokas 
Petras Burokas 
Jonas Cerkauskas 
Jonas česnavičius 
Juozas Čiapas 
Edvardas Dauginas 
Aleksas Daunoras 
Juozas Daunoras 
Vincas Daunoras 
Albertas Danauskas 
Juozas Dapkunas 
Vladas Dapkunas 
Jonas Drasutis 
Petras 
Juozas 
Jonas 
Kostas 
Stepas 
Herbert Grizinis 
Stasys Guokas 
Jonas Gurgždąs 
Pranas Jankauskas 
Juozas Jankeliūnas 
Jonas Jankeliūnas 
Aleksandras Januškevičius 
Juozas Jokūbaitis 
Bernardas Juozaitis 
Juozas Juodis 
Pranas Jurgaitis 
Vincas Jurgaitis 
Antanas Kairukštis 
Petras Kalvaitis 
Petras Kamarauskas 
Ernestas Karbauskas 
Raimundas Karbauskas 
Edvardas Karpis 
Jurgis Karpis 
Bronislovas Kaupas 
Povilas Kaupas 
Antanas Jeskelevičius 
Juozas Kalažinskas 
Albertas Kazelis 
Kazys Kazelis 
Stasys Kazelskis 
Kazys Kazelskis 
Edvardas Kazelskis 
Jonas Kavaliūnas 
Leonard Kennedy 
Albertas Kernagis 
Viktoras Klevickas 
Vincas Konstant 
Jonas Kamar
Stasys Krestikas 
Pranas Kateiva 
Liudvikas Krivinskas 
Petras Krukonis 
Stasys Kučikas 
Edvardas Kundrotas 
Pranas Kundrotas 
Jonas Kušlys 
Petras 
Jonas 
Juozas 
Stasys 
Juozas 
Juozas 
Antanas Lusas 
Antanas Mačiulis 
Joseph 
Petras 
Juozas 
Kazys 
Petras

Pečiukonis 
Purvainis 
Pupis 
Rackus 
Radžius 
Radžius

Pranas Mažeika 
Julius Mažeika 
Albinas Mažeika 
Aleksas Mažeika 
Kazys Mironas 
Antanas Miceika 
Jonas Miceika 
Andrius Macaitis 
Benediktas Mockevičius 
Jonas Masulevičius 
Stasys Masulevičius 
Antanas Naujokas 
Jonas Naujalis 
Juozas Nausėda 
Jurgis Nausėda 
Antanas Navickas 
Pranas Navickas 
Juozas Navickas 
Vincas Nekrašius 
Albertas Nevedunskas 
Kazys Nevedunskas 
Edvardas Norkus 
Antanas Norvilą 
Edvardas Okevičius 
Petras Padoris 
Pranas Pajuodis 
Alphonsas Palionis 
Juozas Palionis 
Feliksas Palionis 
Feliksas Paulauskas 
Stasys 
Stepas 
Matas 
Stasys 
Juozas 
Stasys
Antanas Radžius 
Albertas Radžius 
Juozas Raguckas 
Petras Raguckas 
Antanas Ramoška 
Stasys Ribikauskas 
Kazys Rinius 
Albertas Rinius 
Pranas Rinius 
Alekas Rinkevičius 
Tomas Rupšis 
Albertas Rupšis 
Petras Rutkauskas 
Albertas Šalnoris 
Jonas Sakavičius 
Jonas Šapaila 
Alfonsas šapaila 
Pranas Satinskis 
Vincas Satinskis 
Juozas Savickas 
Matas Seilius 
Viktoras Šauklys 
Kazys Šimaitis 
Andrius Sidei’ 
Jonas Šimatis 
Jonas Skamarakas 
Kostas Skamarakas 
Antanas Simonavičius 
Juozas Staniukynas 
Kazys Staniukynas 
Albertas Stankus 
Alfonsas Stankus 
Edvardas Starkus 
Antanas Stonis 
Vincas 
Pranas 
Vincas 
Pranas
Jonas Švedas 
Vincas švedas 
Liudvikas Talušis 
Jonas Tareila 
Tomas 
Stasys 
Alekas 
Pranas 
Juozas 
Stasys
Vilius Tolvaišą 
Edvardas Tribulas 
Kazys Stankelevičius 
Andrius Uždavinys 
Matas Uždavinys 
Mikas Uždavinys 
Vincas Valaitis 
Edvardas Varzevičius 
Vincas Varzevičius 
Jonas Vaskelevičius 
Edvardas Varnis 
Petras Verpecinskas 
Stasys Vencius 
Viktoras Vencius 
Stasys Visockis 
Antanas Vigelis 
Juozas Vileikis 
Raimundas Webb 
Tomas Witkamp 
Jonas Williams 
Alekas Vaitekaitis 
Jurgis Yogis 
Antanas Yukna 
Jonas Žedalis 
Stepas 
Petras 
Kazys 
Petras 
Jonas
Edvardas Žobas 
Viktoras žobas 
Tomas Žukauskas 
Stasys Zupkauskas 
Agnes Skamarakas, Gail. 

sesuo.

Throne 
Timinskis 
Timinskis 
Tidikas 
Tidikas 
Tolvaišą

SAUSIO - JANUARY 10, 1943 
LIETUVIŲ MUZIKALINEJ SALE] 

Philadelphia, Pa.

Skaniausi valgiai — Gražiausias patarnavimas.
Programoje daug įdomybių. Dainuos solistai: Pranas 

Stankūnas, Stasys Kažamekas, Florence Karsokaitė.

VALGIUS GAMINS GERIAUSIA MIESTO VIRTUVĖ, 
CATER’S PATARNAVIMAS.

Pradžia 5 vai. popiet.
Bilietai tik po $2.50. Prašom bilietus įsigyti iš anksto, kad 

vėliau nereiktų gailėtis.
ANTANAS DZIKAS,

* Liet. Radijo Valandos Direktorius,

Neseniai susituokė dvi lie
tuvaitės iš švento Kazimie
ro parapijos: Sofija Augu- 
naitė ištekėjo už Jono Keane 
ir Ieva Lukošiūtė už Prano 
Janney. Abi ištekėjo už ka
reivių katalikų, bet ne lie
tuvių.

Teko nugirsti, kad pas- , 
kutiniais laikais labai daug Pe- _____ -Y- __ _ V Ivfll

rėsi nuo kitų tuo, kad jame 
dalyvavo daug svečių ir jis 
įvyko prie užkandžių. Pažy
mėtina, kad čia dalyvavo 
kelios komiteto niarės ir iš 
lietuvių parapijų atstovių. 
Taip mačiau p. Mickūnienę, 
T. Balčiūnaitę, p. Urbonie
nę ir kitas.

Departamentas pra- 
įad Afrikoje, mūšyje, 
brooklynietis karys 

Dtas J. Radzevičius.

jonies kario V. J. Ra
jaus žmona Marijona 
a 139 20th St., Brook-

ŠI
Sau 

do 
šventi 
Maspi 
gesnė 
je įv 
gijos 
rų š1 
čiaus: 
rus j 

je. R 
gijos 
vyrai 
priim 
mišią 
pasai 
naitis

Va 
Švenl 
nuoli 
nėję, 
pasai 
Russ 
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tu Vaikų Paralyžiaus 
ijo vajų, kuris dabar ve- 
;as. Prezidentas Roose- 
' šiam vajui yra prita- 
ir linki geriausio pasi- 

Susirinkusieji gėrėjosi^, kad „mūsų vaikų 
kiai papuošta sale, gėlaata būtų išlaikyta ir 
gražiai aptaisytais stalaįngota, kad jie galėtų 
ypatingai mūsų paraplotis geresniu pasauliu, 

l pagamįytdienos Amerikas bus 
kalakuto vakariene. stiprumo, kokio bus 
kestro, kuris grojo vakardienos vaikai; mes tu

nes metu, mūsų parariems pagelbėti kovoje 
mergaičių choras sužafigas.” 
klausytojus, kai jos aij 
tiškai išpildė du numaJDOMl PAVEIKSLAI 
šiai progai specialiai pi 
kytus. ši mergaičių 
Juozo Sabaičio vado 
paskutiniu metu jau

Kušlys 
Kničiunas
Lakstutis 
Lasinskas 
Leketas 
Liepus

Sausio 3 d. lankėsi pas 
savuosius serž. Petras M. 
Burokas. Teko su juo kal
bėtis ir štai ką jis pasakė:

„Niekas taip nenuramina 
ir nepasotina kario, kaip 
laikas nuo namiškių, gimi
nių ir draugų. Tai didelis 
džiaugsmas, kai gauni laiš
ką — neiškenti kelis sy
kius neskaitęs. Laiškas taip 

! sustiprina karį ir duoda tieki1.

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! &

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Gruodžio 31 d. Municipal 
ligoninėje mirė Jonas Mon- 
geluzi, 3 metų amžiaus, ku
rio tėvai gyvena 6002 Green
way Ave. Jo motina lietu
vė (Elena Urbonaitė).

Palaidota sausio 2 d. šv. 
| Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvėms patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas
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Neck, L. L paveik- žiai 
Jojami ir naujų kelel 

kevičius ir Katalynas | šeštadienį, sausio 9 K. Z

daug drąsos, kad, rodos, tik 
eik į priešakines eiles, nu
galėk priešą greičiau ir 
grįžk pas savuosius.”

Tad nesigailėkime laiškų 
savo pažįstamiems kar*ams!

D.

Šv. Vincento labdarybės buvo vienas iš pat pin 
dr-j a paskyrė dovaną naš- Shenandoah apsigyveni 
laičiui kariui Petrui Gedvi- lietuvių, 
lui (P. F. C. Peter Gedvi-1 
la, Headquarters Battery, 3 
Regt.., F. A. R. C„ Fort 
Bragg, N. C.). Toks draugi
jos žygis labai pagirtinas.Juk 
ar ne gražu atsimint* karį, 
kurs neturi tėvų, neturi gi
minių?

Visi kviečiami įstoti į šv. 
Vincento labdarybės dr-ją, 
kuri veikia šv. Kazimiero 
par. K. D.

nai jų būta net 2,502,
1941 — 2,045.
kai žmonės mažiau uždirba, kiniams, kurie gyvena to
tai ir persiskyrimų mažiau liau nuo parapijos. Ten vie- 
ieško. Kai daugiau uždirba, toj jie bus mokomi tikėji- 
gali sumokėti už teismą, tai mo tiesų ir rengiami prie 
ir skyrimosi ieško.

Lietaus potvynis Penn- 
sylvanijoj padarė daug nuo
stolių, apsemdamas gyve
namus namus, sodybas, fab
rikus ir kit. Ypač nuken
tėjo rytinė valstybės dalis. 
Žmonės kraustėsi iš namų 
ir išvežė savo baldus, kad 
apsisaugotų potvynio,
kuriems buvo įsakyta išsi
kraustyti iš pavojingų vie
tų. Anglių kasyklos Pitts< 
tone ir Wilkes Barrej buvo jo mintis siekia vieno 
uždarytos, kad apsaugotų širdis jį traukia visaip 
nuo pavojaus.sakramentų.

WRAKAND

Karo Taupymo 
Ženkleliai yra didysis 
klas, kuriuo visi pri 
me kovoje už Amerikos 
gumą, už laisvą pasaffl 
laisvą Lietuvą.
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ETOS ŽINIOS

Elizabeth, N. J KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Sekmadienį

JANUARY itfuVO AFRIKOJE

MUZIKAL1NĖJ SAU, 
Philadelphia, Pa.

Maspetho Žinios

•o Departamentas pra- 
kad Afrikoje, mūšyje, 
brooklynietis karys 

giai — Gražiausias patarnavę htas J. Radzevičius.
įdomybių. Dainuos solistai: įonies kario V. J. Ra

ys Kažamekas, Florence Karsoįjj
1S GERIAUSIA MIESTO 
ER’S PATARNAVIMAS,

Pradžia 5 vai. popiet
0. Prašom bilietus įsigyti iš aid
ėliau nereiktų gailėtis.

litan Operos dainininkas Mr. 
Handel, kuris padainuos ang
liškai ir lietuviškai. Po pro- 

perskaitė parapijos metinį gramos bus šokiai, orkestras 
raportą ir pranešė, kad dar geras. Visi kviečiami į 

metų.pirmąjį koncertą.

Harrison, N. J
PADĖKOS ŽODIS

Gruodžio m. 27 d. 
puolė lygiai 25 metai 
tos dienos, kada vyskupas 
suteikė man kunigystės šven
timus Petrapilyje. Norėjau 
tą sukaktį paminėti tik ba-1 
žnyčioje kuklioje formoje. 
Bet būdamas Elizabethe šv. 
Petro ir Povilo par. vika- 
ru’ susilaukiau labai puoš- !nyįėn‘'šen"ten,~ aptemdyta- 
mos iškilmes bažnyčioje ir me 1 
salėje. Dėl to noriu visiems gveinūs* 
nuoširdžiai padėkoti.

Visų tų iškilmių didžiau- P§s žmogus dėkojo Dievui 
sias kaltininkas buvo gerb. už malones ir maldavo rei- 
kun. klebonas J. Simonaitis, kalingų ateinantiems me
nes surengė tas iškilmes ir tams. Ne vienas praleido iš- 
pravedė ligi galo. Jam pri- tisą Naujų Metų dieną, be- 

’ klauso mano labai nuoširdi

su-
nuo

New Britain, Conn

Tyliai.... ramiai ir maldos 
dvasioje išlydėjome Senuo
sius Metus ir pasveikinome 
Naujuosius. Šįmet čia nebu
vo girdėti žviegimas, stau- 

• girnas bei triukšmas, kurs 
paprastai primena žmogui, 
kad kiti metai slinko amži-

Gedulo pamaldos
Sausio 2 d. 8 vai. ryte 

Dievo Motinos Sopulingos 
bažnyčioje įvyko gedulo pa
maldos už vakarų Europoje 
žuvusio inžinieriaus pirmo 
leitenanto Stasio J. Kauklio 
vėlę. Mišias atlaikė kleb. 
kun. L. Voisiekauskas. Pa
maldose dalyvavo vielionies 
tėvai Mamertas ir Bronis
lava Kaukliai, dėdė Jonas 
Stasilionis, L. Vyčiai, Šv.

šių
nebuvo tiek daug finansiniai 
nuveikta, kaip praėjusiais 
metais. Parapija liko visiš
kai be skolų, ir gali girtis 
dideliu parapijos turtu. Kal
bėjo jis: „Turiu tarti nuo
širdų ačiū Dievui už malo
nes ir jums už dosnumą bei 
pagalbą.” Bet mes, parapi
jiečiai, viešai čia pasisakom, 
kad mūsų pasišventusi© kle
bono uolumas ir darbštumas 
išlaisvino mus nuo skolų ir 
veda prie didesnių, kilnesnių 
Dievui darbų. Jam tariame 
nuoširdų ačiū!

Sausio 4 d. palaidota 
Blažienė, viena pirmųjų 
rapijiečių. Laidotuvės buvo 
iškilmingos, dalyvavo šeši 
kunigai, daug žmonių.

Amsterdam, N. Y.

a.a. 
paŠv. Vardo Dr. Šventė

Sausio 10 d. yra Šv. Var
do draugijos Amerikoje 
šventė. Šiemet ši šventė 
Maspetho vyrams tuo bran
gesnė, kad mūsų bažnyčio
je įvyks Šv. Vardo drau
gijos ir visų parapijos vy
rų šv. Valanda prie Šven
čiausio Sakramento už vy
rus Amerikos kariuomenė
je. Ryte 9 vai. bus drau
gijos mišios, per kurias visi 
vyrai parapijoje raginami 
priimti Šv. Komuniją. Šv. |_____  _____ ____  _______
mišias atlaikys ir pamokslą padėka už visa tai. Dėkoju 
pasakys kun. Jonas Laury- seselėms už bažnyčios pa- 
naitis. (puošimą, draugijų veikėjoms

Vakare 8 vai. įvyks vyrų už tikietų platinimą, ^para- 
Šventoji Valanda 
nuolius Amerikos 
nėję. Pritaikintą 
pasakys kun. Dr. 
Russell, C. M., 
Universiteto fakultetto de
kanas. Pamaldose dalyvaus 
vyrai iš keturių parapijų: 
V. J.' Atsimainymo, Šv. 
Stanislovo, Šv. Kryžiaus ir 
Šv. Marijos (Winfield). Lie
tuviai vyrai yra kviečiami 
dalyvauti pamaldose, nes 
kiti vyrai bus mūsų svečiai. 
Padarykime šią šventę at
mintiną mūsų parapijai.

10 metų sukaktis
Sausio 3 d. Gyvojo Rožan

čiaus draugija gražiai minėjo 
10 metų sukaktį. Bažnyčioje 
9 vai ryto mišias atlaikė ir 
iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. P. Leke- 
šis, pirmutinis dr-jos organi
zatorius.

Mišių metu mažųjų rinkti
nis choras gražiai giedojo. 
Visos narės ėjo prie šv. Ko
munijos. __ , _________  _______, jr„

7 vai. vakare įvyko vaka- zultatų, jo pelno $150 nusiųs- tenkįntį įr dvasioj pasiryžę re $5, 
rienė parapijos salėje, kuri ta a.a. kun. J. Navicko fon- dar uo}įau tarnauti Dievui, viso $9. pridavė p. Miku- riuose karo pramonės fabri- 
buvo pilnutėlė žmonių. 111 5,11 1pri-
gramai vadovavo ir sveikini
mo žodį pareiškė pats klebo
nas, kun. J. Balkūnas.

Vyrų choras, vadovauja
mas varg. A. Vismino, gra- 

; Neck, L. I. paveik- žiai pasirodė sudainuodamas 
tartojami ir naujų 

i šeštadienį, sausio 9

•iaus žmona Marijona 
a 139 20th St., Brook-

IDENTO GIMTADIE-
PLAČIAI MINĖS

isio 30 d. yra prezi
ANTANAS DZKAS, į Roosevelto gimtadie 

Liet. Radijo Valandos Dfc

Shenandoah
'kė dvi lie-
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1 ja Augu- bažnytinėje 
ono Keane U’ko bankietas

kuris jau kelinti me- 
bai plačiai minimas vi- 
jalyje. Jo minėjimas 
nas labai gražiam tik- 
- sukelti lėšų Vaikų 
ržiaus Fondui, ši or-

Pagerbė sportir cija rūpinasi visa ei- 
ymo vietų, kur gydo- 
kstančiai paralyžiaus.uv^ut^0 bankietas

už Prano Nork™ ir EiruDaug.ells kasmet vi-
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r Yorke yra sudarytas
ėjo už ka- talYnui Pagerbti-
Jet ne lie- mūsll parapijiedt| Yorke yra sudarytas 

siems gerai žirfškų laikraščių komi- 
kad pas- futbol° sporto mitįkurin ieina ir ,,Ame- 

labai daug Pe- Per 200 šis komitetas rūPį- 
už nelie vavo- W1! kad visi laikraščiU

kad pas-

me mieste, buvo girdėti 
j įvairių bažnyčių 

j varpai; ne vienur atsiklau-

Kalėdų švenčių metu Am-
sterdame svečiavosi Tėvas Vardo vyrai, Kat. Susiv-mo 
Justinas Vaškys, O.F.M. Ka- kuopos nariai ir kt. —pilna 
lėdų naktį svečias atlaikė bažnyčia. Po mišių už ve- 
Bernelių Mišias ir pasakė lionies vėlę atkalbėta dalis 
šventei pritaikintą gražų pa- rožančiaus ir litanija.

už jau- pijos chorui su vedėju komp. 
kariuome- J- Žilevičium ir solistais už 
pamokslą 
Frederick 
Šv. Jono

sidarbuodamas karo medžia
gų bei ginklų fabrikuose.

Kun. Geraldas O. P. tei
kė savo dvasinę pagalbą ir 
dar kartą žavėjo visus savo 
gražiais, pritaikintais 
mokslais.

Šv. Teresėlės jaunųjų mer
gaičių draugija uoliai dar-

mokslą. Įvairias kalėdines 
giesmes giedojo gabaus mu
ziko p. Olšausko išlavintas

Kaukliai iš karo depart- 
mento gavo žinią, kad jų 
sūnaus kūno palaikai bus 
pargabenti po k aro. Jie su
silaukė daug užuojautos, 
kurią pareiškusių tarpe bu
vo miesto tarybos nariai, 
kun. J. Balkūnas, „Ameri
kos” red. Laučka ir kiti. 
Kaukliai visiems dėkoja už 
užuojautas.

Mirė Stanionienė
Gruodžio 24 d. mirė Stel

la Stanionienė, 46 metų am
žiaus, po trumpos ligos. Gi
liame nuliūdime paliko savo 
vyrą Mykolą, du sūnus ka
rius (Povilą ir Vladą ir 
dukrelę Marytę. Palaidota 
gruodžio 28 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse iš Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčios.

buojasi. Šis būrelis stengiasi parapijos choras. Didysis al- 
daugiau išmokti apie Lietu- ^?rjus buvo Sra"
vą, jos kalbą, dainas, muzi
ką, kultūrą. Jos turi 

Pa“ kestrėlį, dainuoja
kas dainas, žaidžia 

v . kuose rateliuose ir
v Gaila pranešti, kad nema- siryžusios daugiau įsigyti lie- 
zas skaičius musų parapijie- ituviškumo Sausio 5 d. jos 

linksmai praleido laiką, salė
je, kai įvyko jų pusmetinė 
„Linksmesnė Valanda.” Bu
vo žaidimų, dainų, šokių, 
dovanų ir skanių valgių.

P—lis.

žiai seselių pranciškiečių pa
puoštas. Bažnyčia Kalėdų 
naktį buvo pilna žmonių.

Tėvas Just. Vaškys Am
sterdame išbuvo iki sausio 4 
d. Ir Naujų Metų dieną ir 
sekmadieniais gabus pa
mokslininkas savo turinin
gais ir praktiškais mūsų lai
kams pritaikintais pamoks
lais sužavėjo visus. Savo ma
loniu ir draugišku būdu, tė
vas Vaškys visiems Amster- 
damiečiams paliko giliausio 
įspūdžio.

Kun. J. židanavičius, Am
sterdamo lietuvių parapijos 
klebonas, paskutiniu laiku 
buvo vėl kiek sunegalavęs, 
bet dabar vėl patvirtėjo, 
kasdien bažnyčioje laiko mi
šias, daug skaito ir kuria net 
naujus eilėraščius.

Gerb. Jubiliatas daug sie
lojasi savo mylimos Tėvynės 
reikalais, bet kartu ir džiau
giasi, kad su visais Amster
damo lietuviais galės švęsti 
š.m. vasario 16 d. Lietuvos

savo or- 
lietuviš- 
lietuviš- 
yra pa-giedojimą bažnyčioje ir sa

lėje, visiems dalyviams ar 
tai bažnyčioje ar salėje, at- 
atvykusiems kunigams sve
čiams, ypač atvykusioms iš 
toliau, k. a. giminaičiui kun. 
Ig. Albavičiui ir kun. P. Ga
šlūnui iš Cicero, Prelatui J. 
Ambotui iš Hartfordo, kun. 
kleb. A. Petraičiui iš Wor
cester, kun. Dr. J. Vaškui iš 
Marianapolio, ir pamoksli
ninkui kun. J. Balkūnui, vi
siems sveikinusiems mane 
ar telegramomis ar laiškais, 
visiems prisidėjusiems savo 
auka, savo darbu bei rūpes
čiu, ypatingai maldomis, žo
džiu, visiems tariu nuoširdų 
lietuvišką ačiū. Tegu Gerasis 
Dievas ir Jums būna malo
ningas! Ačiū.

Jūsų,
Kun. Dr. Jonas Starkus.

čių sunkiai serga, o jų tar
pe yra Ona Radzevičienė, 
„Amerikos” uoli skaitytoja 
ir mėgėja. Linkim jai greit 
pasveikti ir dar toliau ska
tinti visus, kaip paprastai, 
prie gražesnių bei kilnesnių 
darbų.:ojai ir jų draugai pa-

Vaikų Paralyžiaus 
vajų, kuris dabar ve- 

Prezidentas Roose- 
iam vajui yra prita- 
linki geriausio pasi- 

, kad „mūsų vaikų 
;a būtų išlaikyta ir 
ota, kad jie galėtų 
is geresniu pasauliu,

sporto pasaulyje į •' 
rai žinomų, k. i 
Holy Cross Kolegr. 
Scanlon, Ludd Vu 
ti.

Susirinkusieji jė 
torų Karo kiaiv.P.aPU0Šta 

mėnesinis Sra^ai aptaisyta' 
ko sausio yPatin?ai 
kimas sky- m0^er4 skanb*' tdienos Amerikas bus 
), kad jame 
večių ir jis

rnuolių, ir 
vestuvių į- 
iais. Kažin

ALKA

- - • 2 kalakuto vakaris
- ■’ jįg kestro, kuris gw> 

įdžių. Pažy- ū®s me^U|
a dalyvavo 
niarės ir iš 
jų atstovių. 
Mickūnienę, 
p. Urbonie-
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lankėsi pas 
Petras M..

su juo kal- 
į jis pasakė: 

nenuramina 
kario, kaip 

.miškių, gimi- 
į. Tai didelis 
ii gauni laiš- 
ti kelis sy-
Laiškas taip 
ir duoda tiek 

ad, rodos, tik 
nes eiles, nu- 

greičiau ir 
uosius.” 
ėkime laiškų 
iems kartams!

K. D.

o KARĮ

Baltimore, MdL
Smagiai ir linksmai teko 

Altoriaus ministrantų gru
pei praleisti gruodžio 29 d. 
popietį. Valdyba suruošė 
„Kalėdinę Pramogėlę”, ku
rioje dalyvavo ir kun. V. 
Ražaitis. Žaidimai, dovanos 
ir muzika juos taip linksmi
no, kad nepajuto, kaip ke
lios valandos praslinko. 
Kun. Ražaitis tinkamai ap
dovanojo kiekvieną ir kartu 
su jais džiaugėsi talentais 
bei gabumais. Sočiai paval
gę ir atsigėrę karštos ka-______d___ ________ _____
vos, išsiskirstė linksmi, pa- 13 kuopa iš savo iždo sky-

Nauji Metai gražiai praė
jo; vakare įvyko parapijos 
salėje jaunųjų klubo vaka
ras; jiems ir pelno liko. 
Nauji Metai pasitikta tyliai, 
dirbtuvių sirenos nešvilpė, 
nešaudė, kaip seniau 
vo.

buda-

kuose ir daug aukojasi, kad 
Amerika laimėtų šį karą. 
Amsterdamiečiai yra pilnai 
įsitikinę, kad Amerikai lai
mėjus karą ir Lietuva taps 
laisva ir nepriklausoma val
stybė. Tam tikslui Amster
damo lietuviai nesigaili nei 
savo pinigų, jėgų, savo dar
bo, nei savo mylimų vaikų. 
Jau apie 200 Amsterdamiečių 
lietuvių yra išėję į kariuome
nę ir įvairiuose pasaulio 
kraštuose kovoja už Ameri
kos ir viso pasaulibHaisvęU

stiprumo, kokio bus 
enos vaikai; mes tu- 
ems pagelbėti kovoje 

mergaičių choro gas.” 
klausytojus, kai; 
tiškai išpildė du: 
šiai progai spėti 
kytus. ši mergai' 
Juozo Sabaičio n nūs rodo, 
paskutiniu metu ’sius vaizdus matysi 
sykius pasirodė i 
jų artistiškas i nisius parade, regėsi 
būna vis daugi 
tas.

Šią pramogą e vakarus, 
oė parapijos vyr. 
Juraičiui vadom 
kevičius ir Kau 
žinomi savo pac močiaus salėj e. 
futbole. Dabar p 
kytojai bei alko 
ches” ShenandK 
nioje mokykloje 
kytas viešosios

1 futbolo ratelis s 
\ sius 1_ _ _ _

Pennsylvanijosu 
tų dalies

Mirė
1942 m. 

mirė Andrius 
21 N. 
laukęs suvirs i 
lionis Andrius: 
Petro 
buvo vienas iš 
Shenandoah

OMI PAVEIKSLAI

tų metų žiauraus ka- 
Lietuvos

ew Yorko lietuvius

ankę į Kazio Motu- 
Jono Valaičio rodo-

irk, N. J., paveikslai 
sekmadienį, sausio 

du kartu: 3-čią va- 
>opiet ir 7 vai. vaka- 
rapijos salėje, 207 
. St.

"kelėris t en> N. J„ Rupšio sa- 
Wood Avė., kampe 

, šeštadienį, sausio

, N. J., pakarto- 
Griniaus salėje, 
sausio 17 d.

” administraci- 
gauti A. Vaičiulai-

ridos nuo sūnaus kario).
Minėjimas davė gražių re-

Lietuviai stengiasi 
dėti prie Raudonojo 
žiaus p er visų draugijų ko-1 
misiją, kuri tam tikslui 
darbuojasi. L.R.K.A. Susiv. Nepriklausomybės šventę!

Šiuo metu beveik visi Am- 
kiti nariai pridėjo, sterdamo lietuviai dirba įvai-

prisi- 
Kry-

o labdarybės 
dovaną naš-

Petrui Gedvi-'lietuvių.
Peter Gedvi-i 
rs Battery, 3
R. C„ Fort 

. Toks draugi- 
pagirtinas.Juk 
itsimint* karį, 
ėvų, neturi gi-

INE HISTORY
Lithuanian
LITERATURE

HISTORY OF

pr0_ dui (auklėjimui vieno klieri
ko ir vieno kolegisto). Kun. 
J. Balkūnas paaiškino nau
dingumą garbingo darbo, ku
rį dirbo per 10 metų Rožan
čiaus draugija ir josios val
dybos narės. Onai Černiaus
kienei, finansų rašt., kuri ii-i 
giausiai dirba Rožančiaus dr. 
nupirkta graži dovana.

Čia noriu priminti, kad Ro
žančiaus draugija per 10 me
tų, padedant kunigams, yra 
daug ir gražių darbų nudir
busi. Prisidėjo prie bažny
čios statybos, nupirko didįjį 
altorių, du setus bažnytinių 
rūbų, prisidėjo prie kleboni
jos statymo, klebonijos įren
gimo, par. skolų atmokėjimo. 
Ji liktorius nupirko, nepa
miršo nė „Amerikos” laik
raščio — yra įsigijusi šėrų ir 
prisidėjusi įvairiais darbais 

j ir aukomis.
Daug dirbo ir aukojo para

pijos rengiamuose karnava
luose, parapijos kunigų su
tiktuvių, išleistuvių, vakarie
nių rengimuose. Priklauso

šauskienei, kuri renka au-

mi įstoti į šv. 
darytės dr-ją, 
šv. Kazimiero

K. D.

NUOSTOLIAI

otvynis Penn- 
iarė daug Duo
damas gyve- 
i, sodybas, fab- 

Ypač nuken- 
ralstybės dalis, 
stėsi iš namų 
o baldus, kad 
potvynio. Kai 
o įsakyta išsi- 
pavojingų vie; 
asyklos Pitts-/ 
js Barrej buvo 
ad apsaugotų

Karo 
Ženkleliai J1*, 
klas, kuriuo 
me kovoje 
gumą, už lais’1 
laisvą Lietui

esąs pats sa“ 
kiti jam 
jo mintis sie$

keletą dainelių (V. Rokus, 
K. Zabelskis, K. Augustinas, 
K. Lizunas). Petras Kaliba- 
tas padainavo solo.

Mokyklos vaikučiai, pri
ruošti seselių pranciškiečių, 
suvaidino komediją. Vaidino 
E. Osteika, C. Masulis, Lore
ta Kazlauskaitė ir Anna 
Plaugaitė. Taipogi suvaidino 
juokingą dalį iš operetės. 
Mergaitės, apsitaisiusios tau
tiškais rūbais, pašoko kepu
rinę.

Kalbas pasakė pirmutinės 
valdybos buvusi pirmininkė 
R. Nedzinskienė, V. Razic- 
kienė, J. Paulauskienė, kun. 
J. Kartavičius, O. Petrulie
nė, pirm. F. Kurienė ir dr-jos 
organizatorius kun. P. Leke- 
šis.

Laimėjimo knygutes lai- . _
mėjo No. 1370 (Saide Ado- Prle Katalikų Federacijos, 
maltis. No. 1791 (Mary Ku- M,ras narei, budi naktin
činskas), No. 2343 (Anna 
Malinauskas). Pintinę su gė- 

vaisiais laimėjo

gausiai iliustruota, 
ir yra Lietuvių

Instituto leidinys, 
egzemplioriaus kai- rimais ir 
o užsisakant 50 eg- Bakšis. Pintinę paaukojo F.

ar daugiau—30c. Ražickienė (ji gavo iš Flo-

RAKANDŲ KRAUTUVĖ

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

•iausios Rūšies Rakandus
trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 

ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.
darbą tęsime iki karas bus laimėtas

. PETRAITIĘNE ir SŪNŪS
417 Grand Street ; Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8451

o ypač prie altoriaus.
Šis būrys turi daug kuom kas. Kunigai davė po penki- 

l)ūti dėkingas savo uoliam nę ir nuo parapijos dvide-> 
pirmininkui, Pranciškui Ba- šimts penkis, kitos draugi-' 
ravykui, kuris savo gražiu jos ir aukoja. Būtų gera, kad 
pavyzdžiu ir Dievą mylinčia lietuvių užsibrėžimas būtų 
dvasia visus žavi, šis jau- gražiai išpildytas, 
nuolis turi savyje visas y- 
patybes ir dorybes, kurios 
yra taip reikalingos kata
likiškos akcijos darbams. 
Jis, kartu su savo globon pa
vestais berniukais, yra ap
lankęs visas New Britaino 
bažnyčias. Ragina juos dary- lauks 50 
ti ekskursijas net ir į ki- sukakties, 
tus vyskupijos miestus, kaip ir norime 
Hartford, New Haven, Wa- kleboną, 
terbury, aplankyti katalikų —
centrus. Neužilgo žada jie Bridgeport, Conn, 
aplankyti Šv. Tomo semi- “ 1

L.R.K.A. Susiv. 13ta kuo
pa užsakė šv. Mišias už 
sveikatą savo dvasios vado 
kun. J. Lietuvininko, kurs 
vis dar leidžia dienas ligo
ninėje. Šių metų gale jis su

metu kunigystės 
ko visi linkime 
pamatyti sveiką 

J. K.

nariją, Bloomfield, Conn., 
kur mokosi Pranciškus Ma
tulis, buvęs ministrantų pir
mininkas. Baravykas yra 
uolus lietuvių kalbos mėgė
jas, ir ne tik gražiai kalba, 
bet skaito ir rašo. Tą mok
slą yra pats su motinos pa
galba įsigijęs.

Mirus narei, budi naktimis, Į per 125 Šv. Rožančiaus 
kalba rožančių, užprašo mi- draugijos moterų susirinko skaitą, 
šias, palydi į kapus. Į šią bažnytinėn salėn sausio 3 
garbingą draugiją reikėtų d., kur įvyko jų metinis su- 
prisirašyti visoms moterims ' ' ' ' 
ir vyrams.

O. Petrulienė.

žinutės
— Sausio 17 d. Altoriaus 

Dr. minės savo dešimtmetį. 
Ryte 9 vai. iškilmingos mi
šios, vakare bankietas.

— Šiemet parapijos fi
nansinę apyskaitą kun. kle
bonas praneš sausio 17 d.

METINIS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Pilie
čių lr1’ibo metinis susirinki
mas'įvyks sausio 8 d. 7:30 
vai. vak., klubo salėje. Susi
rinkimas svarbus, kiekvieno 
klubiečio prievolė yra jame 
dalyvauti.

Dalyvaukime visuose susi
rinkimuose, kur tik priklau- 
some.

sirinkimas. Daug kas buvo 
nuveikta praėjusiais metais 
ir su džiaugsmu pirmininkė 
B. Mičiūnienė padėkojo vi
soms narėms už gražų vie
ningą darbą ir palinkėjo kil
nesnių darbų ateity.

Seselė M. Urbana skaitė 
jau seniai pažadėtą paskai
tą apie savo pergyvenimus 
Lietuvoj 1938-40 metais. 
Teko joms pasidžiaugti iš
girstais juokingais atsitiki
mais ir nušluostė ne vieną 
ašarėlę, kuomet išgirdo apie 
brangios Tėvynės likimą, kai 
rusai užėjo. Žodžiu, teko 
joms gal ir tik pirmą kar
tą išgirsti kai kuriuos daly
kus ir įvykius.

Šventės praėjo labai gra
žiai ir linksmai, bažnyčių 
[varpai aidėjo po visą mies
tą Bernelių mišioms. Mies
tas buvo pusiau tuščias, ma
tyt, daug žmonių buvo iš- 
važinėjusių į kitus miestus.

Sausio 3 d. bažnyčioje kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas pra
nešė 1942 m. finansinę apy- 

Pajamų buvo $19,- 
757.75, skolos atmokėjo $5,- 
000 dol. Tikrai reikia svei
kinti kleboną ir parapijiečius 
už tokius gražius darbo da
vinius. Parapijos trustistai 
pasiliko 
Masaitis 
tis.

tie patys—Jurgis 
ir Antanas Klimai-

metiniame susirin-Choro
kime valdyba palikta ta pa
ti : pirm. V. Brilvičius, vice- 
pirm. Annela Stankaitis, 
rašt. P. Radvilas ir Kotryna 
Andriula'tis, ižd. S. Ribokas. 
Choro ved. yra A. Stanišau- 
skas. Linkėtina visiems gra
žiai darbuotis.

apėmėKoks džiaugsmas 
visus parapijonus, kai kle
bonas kun. M. Pankus per 

■visas mišias sausio 3 d.

Sausio 10 d. bus choro ren
giamas koncertas ir vaidini
mas. Bus labai graži kome
dija „Supredentas ir Jo Gen- 
gė.” Choras pasirodys su 
naujomis dainomis, bus vie
tiniai solistai ir svečias iš 
New Yorko, buvęs Metropo-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas,.,^ 

Laidotuves :

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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N. Y. APYLINKĖS SEIMELIO UŽRAŠAI

(Tęsinys)

Lietuvių Dienos Komisijos 
rinkimai:

Iš šv. Jurgio parap. išrin
kti: A. Spaičys, M. Kučin
skas, B. Brundzienė, J. Brun- 
dza, J. Kairys, O. Balsienė,
J. Stoškienė, E. Karpiūtė,, 
M. Adomėnienė, B. Brangai- 
tienė, O. Zajankauskaitė.

Angelų Karai, parapijos:
K. Krušinskas, V. Dauba
ras, St. Lukoševičius, V. Že- 
mantauskas, P., Lukoševi
čius, O. Sijevičienė, V. Viz- 
barienė, M. Varneckis, O. 
Šarkauskienė, Urš. Janušie
nė, St. Pusvaškis, Bogušie- 
nė, A. Pažereckienė,

Apreiškimo parap.: V. Pū
kas, S. Subatienė, K. Balt
rušaitis, O. Stagniūnienė, M. 
Mykolaitis, N. čižauskienė, 
J. Gražienė, J. Skarulis, A. 
Baciuška, šeputienė, P. Mon
tvila,7 Plaktonienė, O. Rimi- 
dienė, L. Jodytė.

Atsimainymo V. J. parap.: 
P. Kubilius, J. Paulauskie
nė, Pr. Kurienė, O. Laukai
tienė, Zavistanavičienė, A. 
Kivytienė, K. Galčius, M. 
Karpienė, M. Zemblauskie- 
nė, O. Petrulienė, J. Gir
nius, P. Paulauskas, EI. Ma- 
tulionytė .

Aušros Vartų par.: Kaz
lauskienė, Siravičienė, Na- 
dzeikienė, Simulynas, Stella 
Kaulis, Jurkienė.

Prie Lietuvių Dienos komi
sijos priklauso taip pat ir 
„Amerikos” štabas. Komisi
jai suteikta papildymo tei
sė.

Rezoliucijų Komisijos var
du kun. J. Balkūnas skaito 
rezoliucijas: (Rezoliucijos
buvo „Amerikos” sausio 1 
d. numery.)

Varneckis primena, kad 
Liet. Gelbėjimo Fondą rei
kėtų daugiau garsinti. Būtų 
gražu, kad lietuvių bažnyčio- 
tgg^ie-durų būtų tam tik
ros dėžutės aukoms mesti. 
Reikėtų daugiau viešų pra
kalbų.

Kun. Aleksiūnas primena, 
kad 1943 metais „Amerikos” 
laikraščiui sukanka dešim
ties metų sukaktis. Siūlo 
atitinkamai šią sukaktį pa
minėti ir ta proga įvykdyti 
dar esančių „Amerikos” sko
lų likvidavimo vajų. Tuo 
reikalu kalba M. Varneckis, 
O. Stagniūnienė, K. Krušin
skas, P. Montvila, Subatienė, 
ir kiti. Nutariama „Ameri
kos” dešimtmetį minėti ir 
prašyti Apylinkės Lietuvių 
Dienos Komitetą būti ir 
„Amerikos” dešimtmečio mi
nėjimo komitetu. Tuo rei
kalu 
(žr.

P. Montvila iškėlė klausi
mą, kodėl New Jersey lietu
viai katalikai nedalyvauja 
šiame seimelyje ir kodėl ten 
nėra Federacijos apskrities. 
Šiuo reikalu prašoma susi
domėti. o

Priėmus visas rezoliucijas 
ir keliems atstovams pa
kalbėjus informaciniais klau
simais, seimelio posėdis už-

priimta rezoliucija 
l.” nr. 1, 1943.)

(Didelis

8

iii
f
t

baigtas 5:15 vai. vak. Kun. 
Dr. J. Vaškas sukalbėjo 
maldą.

Po posėdžio visi seimelio 
dalyviai susirinko į Aušros 
Vartų bažnyčią, kur pasi
melsta prie išstatyto Švč. 
Sakramento.

J. Tumasonis, 
Seimelio sekretorius.

Angely Karalienes

Švento Vardo vyrų meti
nė šventė sausio 10 d. bus y- 
patingai paminėta. Brookly
no diecezijos Šv. Vardo drau
gija yra padalinta į apskritis 
ir kiekviena apskritis turės 
savo apylinkėje paskirtą ba
žnyčią, kurion sausio 10 d. 
susirinks vyrai ir atnaujins 
savo metinius įžadus.

Lietuvių Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo parapijos 
priskirtos prie 23 apskrities, 
kuriai nenurodyta susirinki
mui bažnyčia, todėl šios ap
skrities Šv. Vardo vyrai tą 
dieną savo parapijų bažny
čiose po Mišių atnaujins įža
dus.

Mūsų parapijos Šv. Vardo 
draugijos tą dieną eis bend
rai prie Šv. Komunijos 9 vai. 
Mišių metu. Po Mišių bus at
naujinimas įžadų. Po to, visi 
draugijos nariai ir parapijos 
vyrai eis į parapijos salę, kur 
bus trumpas susirinkimas ir 
bus priimami nauji nariai, 
kurių tikimasi susilaukti ne
mažai,nes parapijoj yra daug 
gerų vyrų, tik kažin kodėl 
jie truputį atšalę ar gėdijasi 
palikti viešais Kristaus ka
riais.

Todėl prašomi visi parapi
jos vyrai ateiti į mūsų drau
gijos susirinkimą ir prisidė
ti prie mūsų būrelio.

Sausio 3 d. mūsų parapiją 
aplankė svetys kun. Aukšti
kalnis, jėzuitas; ta proga se
kmadienio popiety buvo su
šauktas visų Švč. Jėzaus Šir
dies mylėtojų susirinkimas ir 
atnaujinta Maldos ir Apašta
lavimo draugija. Čia pat pri
sirašė kelios dešimtys narių.

Po susirinkimo salėje visi 
suėjo į bažnyčią, kur buvo 
padaryti vieši įžadai. Tėvas 
Aukštikalnis pasakė gražų 
pamokslą ir davė Švč. Sakra
mentu palaiminimą.

Šios draugijos susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėne
sio pirmo penktadienio vaka
re, po Šv. Valandos. Prašomi 
visi Švč. Jėzaus Širdies my
lėtojai prie šios draugijos 
prisirašyti.

Sausio 10 d. 9 vai. Mišių 
metu bus laukiama, kad visi 
parapijos vyrai prisidėtų 
prie 
eitu 
jos. 
šios
prašomi tuoj po 9 vai. mišių 
ateiti į salę.

Šv. Vardo draugijos ir 
kartu prie Šv. Komuni- 
Kurie vyrų norės prie 
draugijos prisirašyti,

Įvairusj

Pasirinkimas

Lietuviškų

GražiŲ SieniniŲ

KALENDORIŲ

Kalendorio kaina — 25c.

Su persiuntimu — 35c.

KREIPTIS:

’’AMERIKA”
222 South 9th Street

Brooklyn, N. Y.

i

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Great Neck, N. Y.

Prakalbos
Sausio 16 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vak., Kasmočiaus 
salėje, Steamboat Rd., Fede
racija ruošia svarbias pra
kalbas. Kalbės kun. Jonas 
Balkūnas ir „Amerikos” re
daktorius J. B. Laučka. Visi 
kviečiami atvykti į šias pra
kalbas.

tai gavo ar gauna? Reikia 
pasakyti, kad daug, daug 
karčių pipirų, kas niekam 
nemalonu.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
ŠTAI KAIP AM

L
S

Ūkininkystės Institutas, 
Farmingdale, L. I., duoda 4 
savaičių aukštųjų mokyklų 
ir šiaip jau mergaitėms ūkio 
darbų pamokas. Pamokos 
prasidės sausio 18 d.

• Leonardas Šimutis, Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pirm., 
L. K. Federacijos sekreto
rius, yra atvykęs iš Chica
gos svarbiems posėdžiams.

• Prof. K. Pakštas iš Chi
cagos atvyko sausio 6 d. ir 
apsigyveno New Yorke. Lie
tuvių Kultūrinio Instituto į- 
staiga laikinai bus 73 W. 104 
St., New York.

• Ražickų sūnus Antanas 
jau seržantas. Jis yra Flori
doje. Buvo parvažiavęs pas 
savo tėvelius.

• Ka/ys Juozas Skarulis y-
ra kur nors Gvadalkanalo Lietuvos nepriklausomybės

Waterbury, Conn
Ruošiasi Vasario 16

L. K. Federacijos skyrius 
nutarė iškilmingai minėti

Gruodžio 23 d. čia atsi- | 
sveikino su šiuomi pasauliu 
brolis M. Jesaitis, laikrodi
ninkas, auksorius. Nors ve
lionis visados nelabai stip
rus atrodė, bet sunkiai ne
sirgo. Prelatui pranešus apie 
jo mirtį, visi stebėjosi ir 
drauge apgailestavo. Gerb. 
velionis daug kuomi prisidė
jo paremti ir pagelbėti mū
sų naujai Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai, bažnyčiai, 
daug aukojo, daug savo 
darbo pašventė dėl įvairių 
papuošimų ir įtaisymų. Te- 

; jam apmoka

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-92JI
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Ugiau draugų.
rteris Muūškai.

jjįfc posėdžiai.
J, Pakštas New Yorke.

E

Enterei 
Office

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

let AU1 11U1S UrVclUčtllVčlllčllU | ---------------------------------------------------------- -------- J UOSIUIŲ H ,1 LčllSyJU1 U. ± C-

saloje. Atrašė iš ten laišką paskelbimo 25 metų sukak- gUĮ Dievulis
tėvams. Tam reikalui sudaryta amžinajame pasaulyje, kurin

• Serž. Alf. Stasys savie- /engimo komisija, kurion į- ---------
siems atsiuntė laišką iš šiau-,e^na kleb. kun. J. Valantie- 
rės Afrikos, kur „kartais pa-!ius’ kun. B. Gauronskas, 
vojinga, kai ,bitės’ pro ausis komp. Al. Aleksis, K. Ja- 
zvimbia”. saitienė, P. šmotienė, M.

® Petras Karalevičius, už- Kašėtaitė, M. Vaitkienė, Vai. 
muštas automobiliaus nelai- Jakštaitė, . 
mėje, palaidotas sausio 6 d. 
Gyveno 81 Milford St., Broo
klyne. Gedulingos pamaldos 
buvo Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje.

• M. Zajankauskaitė įsto
jo į kariuomenę slauge sava
nore. Jai suteiktas antrojo 
leitenanto laipsnis.

• Leitenantas Juozas Gar
šva sausio 4 d. parvyko trum 
pų atostogų pas savo 
dus.

mes visi turėsim nueiti.

tėve-

Apreiškimo 
Parapija

Vardo vyrų draugijosŠv. 
bendra Komunija bus sau
sio 10 dieną, 8 vai. mišių 
metu. Po mišių parapijos 
salėje įvyks susirinkimas. 
Svarbu visiems nariams ir 
parapijos vyrams dalyvauti. 
Visi lietuviai vyrai prašomi 
prisirašyti prie šios varbios 
draugijos ir būti veikliais 
Kristaus kariais.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimai šiems metams pa
keisti — bus kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį. Visi 
draugijos ir parapijos vyrai 
prašomi dalyvauti susirinki
me, kurs yra labai svarbus. 
Pirma susirinkimo kalbama 
dalis šv. Rožančiaus. Bus 
pranešta metinė apyskaita, 
kas kiekvienam nariui 
kalinga žinoti.

J. Barkauskienė,1 
I V. Jenušaitienė, O. Girdzi-I 
jauskienė, L. Liūnienė, C. i 
Petrauskienė, Marcelė And- 
[rikytė, J. Kanapkienė, M J 
Daugėlienė, P. Jokubauskas 
ir M. Stankevičienė.

Naujon Federacijos sky
riaus valdybon išrinkti: 
garbės pirm. kun. J. Valan- 
tiejus, dvasios vadas kun.1 
B. Gauronskas, pirm. komp. 
Al. Aleksis (jau dešimtiems 
metams), vicepirm. J. Ber
notą ir M. Karinauskienė, 
sekr. Vai. Jakštaitė, ižd. P. 
Jokubauskas, fin. sekr. Je
nušaitienė, tvarkd. M. Sky
stimas, koresp. Kanapkienė, 
P. Jokubauskas ir M. An- 
drikytė. Skyrius nupirko 20

Naujoje lietuvių bažnytėlė
je, nors ji gal mažiausia iš 
visų lietuvių šioje šalyje 
bažnyčių, jautėsi tikrai ar
čiau Dievo. Viskas arti gra
žiu, taip rodos, tave ir trau
kia su kokia laimės puota/ 
Yra choras nors mažas, bet 
gražiai sugieda lietuviškas 
giesmes. Prie choro prisi
dėjo Gerdone DeLaqniel, ro
dos, prancūzė, bet čia gimu
si ir augusi. Ir niekas ne
tikėtų, kaip ji gražiai gieda 
lietuviškas giesmes, nemokė
dama lietuvių kalbos. Taip 
gražiai ištaria žodžius, kad, 
rodos, tik iš Lietuvos atvy- j 
kusi lietuvaitė. Turi gražų 
išlavintą balsą ir taip tuo, 
puošia mūsų tą mažytę baž- • 
nytėlę.

rei-

NAŠLIŲ BALIUS
BUVO GRAŽUS

dr-Šv. Monikos našlių 
jos ketvirtas metinis balius 
sausio 3 d, Apreiškimo 
par. salėje praėjo didžiau
siu pasisekimu. Žmonių bu-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

to Vienybės rūpesčiu 
, Lietuvos draugų ir 

^skaičius auga. Lietu- 
^as vardas palaiko- 
jjjėiausiai. Lietuvos a- 

spiudi šviesios viltys, 
ių tautos bičiulių 

i te mažėja, o didėja.
i sausio 31 d. visose 

vyskupijos lietu- 
įnyčiose bus rinkliava 

žmonėms sušelpti, 
gyvybiniems reikalams 

L Rinkliavą leido Jo 
cija vyskupas Will- 

J.Haffey.
bus Scrantono ganyto- 
witardamas lietuvių ku- 
prašymui, ir savo auką 
m. Jis parašė ir labai 
rių laišką.

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta Sai 
Šimai 
doną, 
liepo; 
Valei 
(Čižs 
žiaufi 
1 d. 1 
dėlę 
88 n 
Star! 
kun. 
beth' 
mą SEVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki:
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ii 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus ,vi * * *"Anr. n n kad aiškių ir nuosir-495 Grand Street, Brooklyn, N.^ tarpe

tokius aukštus Baž-
Mi’ni’ Cnkl-^dvasininkus, kaip kar- 
ivlllli 0UAdlik poUgherty, arkivys- 

Stritch, arkivyskupą 
mn, arkivyskupą Moo- 
vyskupą Molloy, vysku- 

, vyskupą Hafey ir 
Amerikos katalikų 

Lietuvos atžvilgiu la-

Tel.

Ko- 
die- 
rei- 
vie-

Vasario 16-tos Dienos 
mitetas, vasario 16-tos 
nos minėjimui ir kitiems 
kalams aptarti, kviečia 
šą visų Newarko ir apylin
kės lietuvių susirinkimą, sek
madienį, sausio 10 d. tuojaus 
po mišparų, 4 vai. p.p. Šv. 
Jurgio dr-jos salėje, 180 New 

Čia per šv. Kalėdas baž- York Ave., Newarke.
nyčion daugiau atsilankė ir 

egz. A. Simučio veikalo i tokių, kurie tik kai kada1 
„The Economic Reconstruc- PasĮr°d°- Prelatas pritaikė nranešimas

tok} pamokslą, kad tikrai ,įsnK;auįy !
jie galėjo jausti susijaudini
mą.

Čia daug kuomi pagelbsti 
energingas lietuvis, U. S. 
armijos veteranas Kazys 
Šlaitis, kuris užima zakris
tijono vietą, kurioje reikia 
daug dirbti, bet jis visa daro 
noriai ir tikrai energin
gai.

tion of Lithuania”; šią kny
gą Federacijos skyrius iš
siuntinės įžymiems amerikie 
čiams. Vasario 16 šventės 
minėjimas bus labai plačiu 
mastu. Apie tai jau daug ra
šo vietinė angliška spauda.

Los Angeles, Gal.

mėn. prieš Sekmines, 
čia ne vien tuo laiku 
gamtos „pabūklai” yra, 
visa žiema tokia, nors

Šiame susirinkime bus ren
kamas naujas komitetas ir 

iš

ke- 
va- 
aš- 
ne-

nereikia galvoti, 
dieną kur pikni- 
lietus ir išmau- 
pasitaiko kitose

centras šioje Pa-

Šv. Kalėdos čia praleidžia
mos, kaip Lietuvoje gegu
žės 
Bet 
toki 
bet
žiemos metu palija po 
lias dienas mėnesyj, o 
sąrą čia per septynis, 
tuonis mėnesius lietaus 
matysi;
kad kokią 
ke užpultų 
dytų, kaip 
valstybėse.

Lietuvių
cifiko pakrantėje stiprėja. 
Mat, vis čia daugėja lietu

ve labai daug, nuotaika gra- vių, atvykstančių iš rytinių 
žiausia, programa įdomi, bei vidurinių valstybių, mū- 
Vakarui vadovavo dr-jos sų brolių lietuvių ir tikrų 
pirm. Elena Vaitekūnienė, lietuvių. Neseniai atvyko iš 
kuri dabar gyvena Hartfor- Chicagos P. Fabijonaitis, ten 
de, tačiau nuoširdžiai rūpi- daug veikęs tarpe lietuvių 
naši draugijos reikalais ir organizacijų ir čia jau rū

pinasi sudaryti L. R. K.būdama toliau.

Čekoslovakijos i 
turi savo vyriausybę 
ne. Josios ministeris 
įlinkas yra prelatas 
mek, kurs neseniai šv 
vo auksinį kunigystės {teisinga ir nuoširdi. 
liejų "os katalikų pašau-

Dr. Schramek yra lįai artimas ir 
labai neturtingos kai>S» Kunigų Vieny- 
šeimos Moravijoje, it® Mekų nuopelnų, 

 

mėjęs savo gabumais S“ J“ P™cklm0 lr 
talikų kunigas buvo davimų,

aktyvus patriotiniame i

P. 
tuvii 
saus 
popi 
darę 
pade 
rybs 
šalp 
šieji 
mų, 
dėjo 
Tar

1942 m. veikimo. Visi esate ciaiiniame veikime. Ji^d™ Pradeda“a fautl 
prašomi dalyvauti.

A. S. Trečiokas,
Komiteto sekr.

Naciu Sužeistieji
Lietuvos Keliais

Lietuvos žmonės negali 
J. K. Mikas. inaucĮotis savo krašto gele- 
------  # žinkeliais, nes jais į Rusiją 

Uragvajnje Gražiai įgabenama karo medžiaga, o 
iš Rusijos grįžtą nacių trau- 

Veikia Lietuviai Įkiniai gabena sužeistus vo
kiečius, kurių ypač paskuti
niu metu labai padaugėjo. Ir 
iš Lietuvos didelė dalis vo
kiečių okupacinės kariuome
nės išsiųsta į Rusijos frontą.

Naujai atgaivinta Urugva
jaus Lietuvių Dainos ir Me
no Jaunuomenės organizaci
ja uoliai dirba kultūrinį 
darbą lietuvių išeivių kolo
nijoje. Turi nuolatines nau
jas patalpas, kuriose buriasi 
susipratusi lietuvių jaunuo
menė. Turi savo chorą, kurs 
jau gieda bažnyčioje ir 
smarkiai ruošiasi dalyvauti 
parengimuose su įvairiomis 
lietuvių liaudies dainomis.

Vokiečiai Atima 
Lietuviu Žemes

teigė čekų krikščionių u žinių apie Lietuvos 
priešinimąsi naciams.

V 
niza 
dy, 
jo 
klai 
pab 
tiną 
kak 
mei 
lab; 
davlų partiją ir iki I939ppnesiiiimąsi naciams, 

buvo Čekoslovakijos lA—e"'*!, 
darbo unijų vadovo * kinas skleidė Lie- 
__________ į nedraugiški šaltiniai a- *.

ma įsigyti lietuvių 
valandą vietinėje stotyje.

Šis U. L. D. ir M. jau
nuomenės žygis turi bendro

Programą išpildė L. Juo- Sus- k,l0Pfl’ nes čia >u ,Va Prjtarim° visuomenėje ir rė- 
° ” -1- 4-v-, i zi-i-i mani Iri i ■»■» i o cii dviancrcmn !

dytė, J. Stukas Jr. su sa
vo choru iš Newarko, p. 
Rokienė, O. Zajankauskaitė 
ir kiti. Apie tai bus apra
šyta kitame numeryje.

NAMAI-BARGENAI
Šv. Jurgio Parapija

iamus lietuvių bendra
ms su naciais.

kia 
to ip 10 iHavimus su naciais. ” 1 

oHllgOk o3V0 Miką, trumpai suglaudus, Pra 
neša Londono „Times” Pas- - - - n- -  
espondentas:
ūetuvoje plačiai sklei- 
imas Atlanto čarterio lie- 
iškas vertimas. Didžiau- 
Lnaciams pasipriešinimas 
Lietuvoje. Veikia Lietu- 

Stenger & Ste^“£ “ 
OPTOMETRISTAS — opi|el,000 lietuvių nužudyta 

kio teismo. Vokietijon 
rtuota apie 100,000 dar-

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiurai 
AKINIAI prieinamiau 
kainomis pagal jų rūš

Ši įstaiga įsteigta prieš 48

394-398 Broadway, Broo

—,—.— ----------------- >—Jukime tikri, kad atspa-
W B N X L kovojantieji lietuviai

1380 Kii., 5,000 wattPitiWai laisvos ir nepri- 
y TTpfl^T’T'W TZĄCĮ /N * LlfitUVOS. A-tJcHltOJLlIJdJL U VOS (jrAJKoh , . .RADIJO PROGRA^81^™aJųvlltls- 

šeštadieniais 4:30 iki 5:00 į . , ,
.. ... rėmai bolševikiška lietu-
V edelas f

annTiTztc! J baisiai džiūgavo

tan 
sos 
reil 
siui 
bes 
suv 
syh 
jis 
191 
ski 
kio

I 
sus 
kili 
nūs 
net 
jos 
toc 

. Pa 
, Lie, -r .» opauua uaisiai oziuųavu •

J. J. STUKAS, l’he World Almanac” ka-ln0
Radijo centras idnrioiic nuolonhmon Un

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

Svarbus susirinkimas
Moterų Sąjungos 35 kuo

pos labai svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, sau
sio 16 d., tuojau po sumos.

Visos narės raginamos 
skaitlingai dalyvauti, nes 
bus pranešta praeitų metų 
veiklos apžvalga ir nustatyti 
darbo planai kitiems metams. 
Naujos narės nuoširdžiai 
kviečiamos atsilankyti pri
sirašyti.

keletas tos organizacijos 
narių, o prie jų gal atsiras 
ir naujų, kurie prisidės, nes 
tai geras ir garbingas daly
kas priklausyti prie vienos 
didžiausių lietuvių katalikų' 
organizacijų šioje šalyje.

Kitas ir iš Chicagos mė
nesiui atvyko sveikatos tai
syti, labai rimtas ir tikras 
mūsų brolis, g eras katali
kas lietuvis. Yra iš kitų a- 
pylinkių ir taipgi tikrų lie
tuvių, kurie nebijo pasiro
dyti lietuviais ir nevengia 
didžiausios pasaulyje kata
likų organizacijos — Kris
taus įsteigtos Bažnyčios. 
Tikrai miela ir malonu to- 

. kius b rolius sutikti ir pasi- 
■ dalinti mintimis, savo įspū

džiais.
Kuopos pirm.

Namm krautuvė, Fulton 
St., Brooklyne, turi išstačiu-

Nežiūrint, kad kai kurie 
lietuviai ūkininkai buvo pir
kę žemę nuo Vokietijon vyks
tančių šeimų, dabar tie vo- 

Kaip girdėti, yra ruošia- kiškieji repatriantai grįžta
radijo ir lietuviai ūkininkai turi ap

leisti pirktąsias žemes ir dan
gintis kitur. Tarp Lietuvos 
ūkininkų didėja nepasitenki-

• L-w nimas okupantais ir platini- 
kurie su džiaugsmu’TPriešvokiškų proklama-mėjų, j

sutinka jųjų pasiryžimą dar
buotis lietuvių kultūros ug
dyme išeivijoje.

Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija vis auga, stiprėja. 
Prel. Julius Maciejauskas

si 130 visokių tautų kariškų daug rūpesčio ir vargo bei 
laivų modelių parodą. Įžanga skurdo čia padėjo. O kokį 
nemokamai. (užmokestį :(užmokestį ari pagarbą jis už
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Mirė Atstovė

Lenkai Londone 
Susiorganizavę

y

M

Radijo centras - puslapiuose atra- 

skyrių.
t . , . vi Tada Bimba ir kiti sūnūs

___ vardas įtrauktas į So- kit 
sk 
sit

Rye, N. Y. — Sausio 4 d. 
čia mirė Caroline O’Day, 67 
metų, buvusi Kongrese, at
stovų rūmuose nuo 1934 me
tų. Ji buvo įžymi moterų 
veikimo dalyvė. Jos artima 
draugė buvo prezidento Roo- 
sevelto žmona.

O’Day daugiausia rūpinosi 
trimis dalykais: išplėsti mo
terų įtaką politikoje, page
rinti darbininkų socialinę ir 
ekonominę padėtį ir išsaugo
ti pasaulinę taiką. Buvo ir 
gera dailininkė. Paliko du 
sūnus ir vieną dukterį. Jos 
vyras mirė prieš 20 metų.

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

Londone lenkai turi suda
rę savo vyriausybę ir veiki
mo centrą, kuriame darbuo
jasi 70 jų parinktų žmonių, 
visą savo laiką pašvęsdami 
Lenkijos reikalams ir gauda
mi iš to pragyvenimą. Per 
kiekvieną mėnesį jų išlaiky
mui ir jų darbo finansavimui, 
kaip praneša LKFSB kores
pondentas, išleidžiama maž
daug po 10,000 svarų sterlin
gų, ir tas jau darosi treji me
tai. Daugiausia lėšų gauna iš 
užtrauktosios paskolos iš de
mokratinių valstybių.

cn

Ė
r

New Yorko „Daily News” 
dienraštis siūlo Amerikos vai 
džiai įvesti metrišką sistemą, 
kokia yra vartojama visoje 
Europoje ir Pietų Amerikoje.

t • • vi DllllUd 11 KILI SUIlub 81 u

luietUVlsKa laidjįnai lakstė po visą A-į 
ALUDi:

KARŠTI UŽ 
KASDIEN

Patogi vieta užėji® 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra W 
Didelis pasirinkimas 

gėrimų •

Juozas Zeidlt^^ki, jis moka skai- 
įs angliško kalendoriaus! 

net vėl išėjo tas pats 
lachas. Bet mūsų palai- 

i nebebimbia. Mat, al- 
nache Lietuva aprašoma K 
p visai atskira valstybė, r: 

1940 ir 1941 m. oku- 1 
jos nepripažįsta nei A- 

, nei Anglija, (ž. „The n 
d Almanac” 1943; 199 Ii 

J 
iD 

*raeitą savaitę New Yorke s 
visa eilė svarbių posė-Įv 
Čia savo posėdžius tu- 
Kunigų Vienybė, Fede-- s 
1 Amerikos Lietuviiųj 

, Lietuvių Tautinė i 
rbsų SLA. Visi posėdžiai,

, pasiėmę minėtą al- 
pašonėn ir šūkavo 

suklaidintiems tamsū- 
: žiūrėkit, nesvarbu, ką 

oWashingtonas apie Lie- 
; ve, kalendorius pripa- 

ta Lietuvą Rusijai. 
Na, kai kuriems bolševikų 

lotiems žmonėms Bim 
atrodė dideliu autoritetu: \pr

Telephone R
EV 7 - 1670 VI’'

JOSEPH VASTUN
REAL ES 

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

HAvemeyer 8-
RALPH KRUC

FOTOGRAF
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Maspeth, N. Y.
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