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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI
VALANDOS; 
8—10 ryta 
į-2,*** 
•—8 nkait

augiau draugų.
TeL 1 wteris lietuviškai, 

e dabar tyli, 
parbus posėdžiai, 
rof. Pakštas New Yorke.

TeL EVergNm unigų Vienybės rūpesčiu
“ arbu, Lietuvos draugų ir

ėjų skaičius auga. Lietu- 
gyvas vardas palaiko- 
plačiausiai. Lietuvos a- 

**»iai spindi šviesios viltys, 
lietuvių tautos bičiulių 

ai ne mažėja, o didėja, 
•ai, sausio 31 d. visose 
tntono vyskupijos lietu- 
bažnyčiose bus rinkliava 
uvos žmonėms sušelpti, 
gyvybiniems reikalams 

mti. Rinkliavą leido Jo
VCXA j V AL kJCLAAkJ Atž kJ kJ f

jelencija vyskupas Will- kun. Dr. Joną Starkų, Eliza- 
J. Haffey. betho liet. par. vikarą; Zig- dėl mylimos motinos mirties,

Inus Scrantono ganyto- j - «* ’ T ‘ v . .

VALANDOS' 
9-12 ryte 
1—8 vakį» 

Penktadieniais uždi^

LIETUVOJ MIRE V. L. STARKIENE

1 J. Wentz
Vencius)

ZOKATAS

Brooklyn, 
rgh Bridge Plaza)

Sausio 9 d. gautas prane
šimas iš Lietuvos per Rau
donąjį Kryžių, kad 1942 m. 
liepos 30 d. Virbalyje mirė 
Valerija Liucija Starkienė 
(Čižauskaitė), 76 metų am
žiaus. Ji palaidota rugpiūčio 
1 d. Kaune. Velionė paliko di
delę šeimą: vyrą J. Starkų, 
88 metų; sūnus: kun. Igną 
Starkų, Virbalio kleboną,

daus reikalų ministerį, vals
tybės kontrolierių ir Lietu
vos banko valdytojo pava
duotoją, dabar esantį su da
limi šeimos kur nors Rusijo
je; Dr. Antaną Starkų, Lietu
vos savanorį — kūrėją, me
dicinos fakulteto profesorių; 
mokytoją Juozą Starkų ir 
tris dukteris.

Kun. Dr. Jonui Starkui,

109 Bilijonai Dolerių Karo Pergalei
-s

NACIAI PRIPAŽĮSTA NEPASISEKIMUS
milijono vyrų. Dabar Rumu
nijos generalinis štabas at
sisakąs daugiau karių duoti 
į rusų frontą.

[Ų PALOCIUS
rSIOS ROSIES
Cava, Arbata, Hot Chocolate
RIEN8 C ■ _

iš geriausios Smetonos, AL®
1 ^etuvai reikalinga draugų
is Gmkus

Brooklyn,

pritardamas lietuvių ku- 
prašymui, ir savo auką 

yrė. Jis parašė ir labai 
Geriausiu pjJirdų laišką.

mą Starkų, buv. Lietuvos vi- reiškiame gilios užuojautos.

LANKĖSI LIETUVOS MINISTERIS

<o- 
Lie- 
rei- 
ne- 
Lin- 
ek- 
1US 
Šv. 
ew

P. Žadeikis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos kviečiamas, 
sausio 8 d. atsilankė Tarybos 
popietiniame posėdy ir, pa
daręs Lietuvos ir tremtinių 
padėties apžvalgą, ragino Ta
rybą išvystyti savo veiklą 
šalpos reikaluose. Susirinku
sieji patiekė keletą paklausi
mų, į kuriuos svečias pasiža
dėjo atsakyti vakariniame 
Tarybos drauge su Lietuvos 
piliečiais posėdyje.

Vakariniame abiejų orga
nizacijų (ALT ir LTT) posė
dy, Lietuvos Atstovas kalbė- 

labai neturtingos^ atingas. Kunigų Vieny- praktiškosios vienybės
® ■ ............. - klausimais. Ponas Atstovas valstybių ir Lietuva buvo at-

iose gyvenimo srityse, 
gu, kad aiškių ir nuošir- 
Lietuvos draugų tarpe 

’ ne tokius aukštus Baž- 
Mini SuK3rs dvas^n nkus, kaip kar- 

ą Dougherty, arkivys- 
Stritch, arkivyskupą 

Čekoslovakijos man, arkivyskupą Moo- 
vyskupą Molloy, vysku-turi savo vyriausybę

ne. Josios minister^ ieech, vyskupą Hafey ir 
ninkas yra prelatas
mek, kurs neseniai da Lietuvos atžvilgiu la- 
vo auksinį kunigj- ;eisinga ir nuoširdi, 
lieju.

Dr. Schramek yn

Amerikos katalikų

aerikos katalikų pasau- 
ietuvai labai artimas ir

de jure. Tad bendras ir vie
ningas darbas Lietuvos ats
tatymui yra būtinas ir gali
mas kas tik jo ieško.

Lietuvos Atstovas
Kongreso Posėdyje

Kada Prezidentas Roose
velt sausio 7 d. kalbėjo 78-jo 
Kongreso iškilmingame posė
dyje, tai „New York Times” 
savo sausio 8 d. laidoje pas
tebėjo, kad tarpe iškilmėje 

; reprezentuojamų svetimų

en- 
ir 
iš 

ate

• a turi didelių nuopelnų. v _ - -
mėjęs savo gabiiitpausio jai pasisekimo ir pabrėžė realios vienybes bu- stovaujama.

iidesnių darbo davinių.

šeimos Moravijoje.

talikų kunigas buvt 
aktyvus patriotiniai

tiną reikalingumą, kad be rei
kalo nebūtų eikvojama visuo- ma matyti P. žadeikį sėdintį 
meninė energija, kuri taip pirmoje eilėje, pirmą iš kai-

Įdėtoje fotografijoje gali-

kr.

cialiniame veikime ndone pradedama gauti ™enme .^rgija . taip pirmoje eneje, pirmą is Kai- 
čeku krikšiiau žinių apie Lietuvos labal reikalinga Lietuvos va- rėš. šalia jo sėdėjo vienos di- 

ln nartiia ir iki 1 JU priešinimąsi naciams. davimul- Atstovas nagrinėjo: džiausiu pasaulyje valstybių 
ių parują H IKI u a nripšin lietuvių užsieniečių centro ambasadorius,
buvo Čekoslovakija? P' ezta; pnesm . .

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje per Berlyno radi
ją generolas Kurt Dietmar 
pripažino, kad rusai yra pra
laužę vokiečių frontą keliose 
vietose pietuose, kad padėtis 
darosi rimta ir todėl kiekvie
nas atliekamas vyras turės 
būti išsiųstas į frontą. Jis 
nurodė, kad vokiečiai turės 
daugiau susivaržyti, nes ka
riuomenės daliniai turės būti 
geriau aprūpinti.

Gen. Dietmar taip pareiš
kė:

„Mums reikėjo karių ir 
darbininkų užimtiems kraš
tams ir Europos ekonominei 
organizacijai. Ir taip atsiti
ko, kad mes turėjome per 
mažai žmonių fronte. Dabar 
tai keičiama”.

Kad vokiečiams trūksta 
darbo pajėgų, liudija kai ku
rių Vokietijos pakraščių pra
nešimai, kuriuose giriami 
darbininkai, senesni nei 65 
metų amžiaus ir dirbą per 
50 valandų savaitėje.

Šveicarijoje gautas vieno . _
Rumunijos diplomato prane- palaidotas sausio 12 d.. Lai- 
šimas sako, kad Rusijoje ru
munai neteko 300,000 iš
vyru, kurių 200,000 užmušti 
ar dingę fronte, o 100,000 su
žeistų. Į Rusijos frontą Ru
munija buvo išsiuntusi pusę

LIETUVIS IŠSIGELBĖJO;
11 KARIŲ ŽUVO

Washington; — Sausio 11 
d. prezidentas Roosevelt nu
siuntė Kongresui ateinan
tiems 1943-44 metams vals
tybės iždo pajamų ir išlaidų 
sąmatą — biudžetą. Prezi
dento siūlymu, valstybės vi
daus ir karo reikalams per 
ateinančius iždo metus rei
kės išleisti 109 bilijonus do
lerių. Tai didžiausias biudže
tas Amerikos istorijoje. Iš 
109 bil. dol. 100 bil. dol ski-

Topeka, Kansas. — Sau
sio 6 d. keturių motorų 
bombanešio nelaimėje žuvo riama grynai karo išlaidoms. 
11 karių, išsigelbėjo tik vie- Prezidentas prašo valsty- 
nas
kilęs iš Curter, Mich.

Leit. Maleckas iššoko iš rytų iš aukštesnių mokesčių, 
lėktuvo su parašiutu. žuvu>- 

tarpe yra Įeit. Joseph 
Hulder iš Annadale,

leitenantas Maleckas, bės pajamas padidinti 16 bi
lijonų dolerių, kurie susida-

šių
N.

5

Mirė Gen. Justo

privalomo taupymo ar drau
ge iš abiejų šių priemonių.

Pramatoma, kad šių metų 
birželio 30 d. valstybės iždo 
metai baigsis su 71 bil. do
lerių deficitu. Šis trūkumas

pakels valstybės skolą iki 
210 bilijonų dolerių. Bet pre
zidentas Roosevelt nurodo, 
kad valstybė yra saugi, kad 
pasiekta skola galės būti iš
mokėta.

Prezidentas nurodė, kad 66 
bil. dol. skiriama amunicijai, 
21 bil. dol. kariškių ir civilių 
algoms, išlaikymui ir kelio
nėms, turint dėmesyje, kad 
karinėse jėgose bus 9,700,000 
vyrų; 2 bil. skiriami dirbtu
vių statybai; 5 bil. dol. — ki
tokiems karo reikalams, ku
rių tarpe ir žemės ūkio pa
galba šalies sąjungininkams.

Kongresas jau pradėjo 
svarstyti prezidento pasiūly
tą biudžetą. Pramatoma, kad 
mokesčiai turės būti padidin
ti. Kalbama apie „pergalės 
mokesčių” pakėlimą iki 10 
nuoš. nuo gaunamų algų.

Buenos Aires? — Sausio 10 
d. čia mirė generolas Augus
tin P. Justo, buvęs Argenti
nos prezidentas. Jis buvo la
bai didelis Amerikos šalinin
kas.

Visoje šalyje paskelbtas 
10 dienų gedulas. Iškilmingai 

. dotuvėse dalyvavo kardino- 
savo las Copello, prezidentas Ca

stillo.

Sušaudė Lietuvį

Buvęs Generolas— 
Eilinis Karys

Nuskendo Graikų 
Pašalpos Laivas

Gaikų Šelpimo Draugija 
patvirtino žinią, kad nese
niai Egėjaus jūroje, netoli 
Graikijos nuskendo švedų 
laivas „Eros,” kuriuo ga
benta graikams maistas, 
drabužiai ir vaistai. Tai bu
vo vienas iš aštuonių Šve
dijos laivų, kurie pasamdy
ti išimtinai graikų šelpimo 
reikalams.

Laivo įgula išgelbėta, bet 
siuntinys, manoma, bus vi
sas žuvęs. Laivas nuskendo 
didelės audros metu.

Mažiau Gimsta
Vokiečiu

Ką tik paskelbta, kad 1942 
m. gruodžio 4 d. į Ameri
kos kariuomenę paprastu ei
liniu kariu priimtas Ale
xandre Barnine, buvęs So
vietų Rusijos brigados ge
nerolas. 1937 m. gen. Bra- 
mine buvo Sovietų Rusijos 
pasiuntinybės Graikijoje rei
kalų vedėju. Jis buvo arti
mas „sulikviduoto” maršalo 
Tuchačevskio draugas ir ne
norėjo grįžti Rusijon „pasi- 
aiškinti,” todėl pasišalino iš 
tarnybos ir nežinia kur din
go-

Šiuo metu gen. Bramine 
yra kur nors New Jersey. 
Amerikon jis atvyko 1940 
m., pareikšdamas įsitikini
mą, kad jis savo pasišalini
mu „pasirašęęs mirties de
kretą” ir galįs sulaukti če
kistų nužudymo. Dirbo prie 
radijo. Žino 11 kalbų.

klausimą ir nurodė, kad loja
lus Lietuvos piliečių santy
kiavimas su šio ir savo kraš- 

jto įstaigomis yra faktas į 
praktišką vienybę: Lietuvos 
Pasiuntinybei ir 
tams rūpi ne partiniai, bet vi
sos Lietuvos ir visų lietuvių 
reikalai. Kvietė susirinku
sius branginti savo valsty
bės tradicijas, p 

! suverenumą, išlaikyti vyriau i 
sybinį kontinuitetą, kaip kadi 
jis buvo išlaikytas nuo pat! 
1918 m. vasario 16 d., neiš
skiriant nei 1926 metų posū
kio.

Ponas Ministeris kvietė vi
sus įsigilinti ir įvertinti tą 
kilnų Amerikos vyriausybės 
nusistatymą, nepripažįstantį 
neteisėtos Lietuvos okupaci-1, . _ .
jos 1940 ir 1941 metais, bet ,. * . ... TJ rio I Ir f Iri (To i r i o I
todėl pripažįstantį Lietuvos 
Pasiuntinybę Washingtone ir 
Lietuvos vyriausybę, kuri 
nors tuo tarpu tebesiranda 
under duress, bet egzistuoja

;oms, kurias skleidė Lie- 
nedraugiški šaltiniai a- 

priamus lietuvių bendr
avimus su naciais.
i ką, trumpai suglaudus, 
eša Londono „Times” 

Teikiamas geriausia spondentas: 
patikrinimas, prižiū: stuvoje plačiai 
AKINIAI prieinami: nas Atlanto čarterio lie 
kainomis pagal jų r ikas vertimas. Didžiau-

darbo unijų vadovu

Saugok Savo
IŠ LIETUVIŲ T. T. SUVAŽIAVIMO

gali 
Me
siją 
a, o 
rau- 
vo- 

<uti- 
o. Ir 

vo- 
ome- 
mtą.

ia
S

kurie 
) pir-

sklei

naciams pasipriešinimas 
Lietuvoje. Veikia Lietu- 

q o c, šlaisvinti Sąjunga, kuriotCngei’ Ct olt įa slaptus laikraščius. 
optometristas -ff 1-000 lietuvių nužudyta 

okio teismo. Vokietijon 
394-398 Broadway, Br«iirtuota apįe 100 qqq jar.

—■ ikų.
ikime tikri, kad atspa- 

WBNV kovojantieji lietuviai 
a tiktai laisvos ir nepri- 1380 Kll., 5,000 e _ . , . ,, 1 ,'somos Lietuvos. Atlanto 
eris stiprina jų viltis!

ši įstaiga įsteigta prieš

s< 
j LIETUVOS GAI e 
j RADIJO PRO® 
i Šeštadieniais 4:30 iki 5-

Vedėjas

Į J. J. STUKA&
į Radijo centre 
i Tel. MArket M*

e vo- 
jrįžta j 
ri ap- j429 Walnut st>
? dan-

Vokiečių teismas, kaip pra
neša „The Polish Review” 
No. 43 nuteisė mirti Roma
ną Kardą, 29 m., už nele
galų ginklų laikymą.

Iš pavardės galima spė
ti, kad tas nacių nužudyta- 
sai jaunuolis galėjo būti lie-

Lietuvos T mr_ v. • i ,
Knnqnla I LTT suvažiavimas įvyko 

(New Yorke, New Yorker 
viešbuty, sausio 8 ir 9 d. Iš

- - - - - dvylikos Tarybos narių atvy- 
----- dešimts: kun. Dr. A. Dek- 

TJnfi tnutnq snYs’ St Sabaliauskas, pulk, 
ginti tautos GriniuS) j l januškis, 

Dr. K. Pakštas, H. Rabinavi- 
■ čius, adv. J. Robinzonas, kun.

Dr. Starkus, rašytojas A. 
Vaičiulaitis ir Dr. P. Vileišis. 
Šiame suvažiavime taipgi da
lyvavo nemaža ir svečių: Lie
tuvos pasiuntinys P. Žadei- 
kis, gen. konsulas Budrys, 
vicekonsulas Stašinskas, ata
šė Simutis ir Amerikos Lie- 

~ ‘ ‘: šimu-
, tis, Dr. Grigaitis, Laučka, 

kun. Švagždys, adv. Bagočius 
ir Dr. Biežis, be jų dar kun. 
Vasys, Bajoras, Zujus ir ke
letas kitų.

Pirmasai posėdis (sausio 8 
d. vakare) buvo pašvęstas pa 
sitarimams apie lietuvių vie
nybės pagilinimą ir jų akci
jos nepriklausomybei atgau
ti koordinavimą. Pareikšta 
daug geros valios ir numaty
ta palaikyti gerus santykius 
kaip su Lietuvos pasiuntiny
be, taip ir su Amerikos Lie
tuvių Taryba bei su kitomis 
lietuvių organizacijomis lai
svose šalyse.

Plačiai aptartas ir priim
tas LTT fnansinis planas. 
Daug tartasi apie pagalbą iš
tremtiems Lietuvos žino

nėms, nors tikro kelio tai pa
galbai kol kas dar negalima 
atidaryti.

Po Dr. K. Pakšto praneši
mo ir kitų narių kalbų priim- tuvis, 
ta rezoliucija pagyvinti akci- ------ ;---------
ją dėl seno lietuvių reikalavi- ^Raiicloiioįo Kryžiaus 
mo sujungti visą Mažąją DirMieVfdns 
Lietuvą su Didžiąja, kas lie-1 LFiUtlib vajus 
tuviams nepavyko po pirmo- ---------
jo pasaulinio karo padaryti.

Išklausyta adv. Robinzono žius šiemet savo vajų turės 
pranešimo apie Lietuvos žy- kovo mėnesį. Vajaus kvota 
dų sunkų likimą ir nutarta — 125 milijonai dolerių. Tiki 
priimti Dr. Vileišio rezoliu- masi, kad ši kvota bus pilnai 
ciją išreikšti žydų Kongresui išpildyta. Vajaus talkininkai 
gilią užuojautą dėl sunkios pasieks kiekvieną asmeninį, 
Lietuvos žydų dalios po vo- kiekvieną įstaigą, 
kiečių jungu, 

i Pareikšta, ! 
prievarta nusavinti Lietuvoj 
turtai turėtų būti sugrąžinti 
teisėtiems jų savininkams. 
Nutarta paruošti knygą apie 
vokiečių priespaudą Lietuvo
je.

Jei pavyks lėšų gauti, tai 
Lietuvių Tautinė 
steigs New Yorke 
kretoriatą.

Pirm. K. Grinius 
sekr. K. Pakštas buvo patie
kę savo rezignaciją, bet su
važiavimas kol kas nesutiko 
naujo prezidiumo rinkti.

Dr. Kazys Pakštas,
LTT generalis sekretorius, 

73 West 104th Street, 
New York, N. Y.

Amerikos Raudonasis Kry-

Stockholm. — Čia gauta 
žinių, kad Vokietijoje žymiai 
mažėja kūdikių gimimų skai
čius. 1941 m. pirmame pus
metyje Vokietijoje gimimų 
buvo 1,164,400, o pernai per 
tą laiką — 952,913.

Lietuvių Yra 
Ir Alaskoje

Lietuvių Mokykla
Tenka Svetimiems

Paulo mieste, Brazili- 
yra Užsienio Lietu- 
Remti draugijos pi— 
pastatyti mokyklos 
Kaip mūsų bendra- 
iš Brazilijos praneša,

Alaskoje, kuri arčiausiai 
prisiglaudžia prie Sibiro ir 
Japonijos, yra kelios dešim
tys lietuvių. Kai kurie tar
nauja kariuomenėje, kiti gi 
dirba prie valdžios darbų ar 
prie geležinkelio.

Šiaip jau lietuviai Alasko
je daugiau dirba anglių ar 
aukso kasyklose. Darbas ten 
sunkus, bet gali uždirbti ir 
po 12 dol. per dieną. Vienas 
lietuvis turi pelningą darbą 
Alaskoje gyvenančio graiko 
užeigos name.

Spalių mėn. bus įvairių pa- 
kad okupantų šalpos organizacijų vajus, 

t • a_______ : Irnrin ofnio iv* ii’zęjlPYlinsrnai ■ bolševikiška lietu- 
spauda baisiai džiūgavo 
5 World Almanac” ka- 
oriaus puslapiuose atra- 
apznaiminimą”, kad Lie- 
is vardas įtrauktas į So-

* į Rusijos skyrių.
ada Bimba ir kiti sūnūs 
-idūnai lakstė po visą A- 
ką, pasiėmę minėtą al- 

l ir šūkavo 
suklaidintiems tamsū- 

s: žiūrėkit, nesvarbu, ka 
> Washingtonas apie Lie- 

; ve, kalendorius pripa-

tUVOS
tenki- į Lietuvi^

A T IT Di ^4’ PasiėmęALlJV‘achą pašonėn
KARŠTI UŽKAIS

KASDIE-
Patogi vieta užf j

su MOTERC i Lietuvą Rusijai.
rheingold Extn- a, kai kuriems bolševikų
— Didelis pasirink

gčrimU

atini- { 
lama- J

ne

suda- 
veiki- 
irbuo- 
ionių, 
sdami 
;auda-

Per 
laiky- 
zimui, 
kores- 
maž- 

terlin- 
ji me- 
una iš 
iš de-

i
O

□

I 
sTews” 
os vai 
(temą, 
visoje 
ikoje

džiotiems žmonėms Bim 
,trodė dideliu autoritetu:

kiek žinoma, praėjo labai 
sklandžiai, vieningumo ir su
sitarimo dvasioje.

Amerikon Lietuvių Tary
ba žengia pirmyn. Sudarytas 
bendras fondas . Priimti pa
grindiniai dėsniai naujam 
statutui paruošti. Naujas 
statutas, tikime, bus pagrin
das, kuriuo tvirtai remsis vi
si gyvieji Amerikos lietuviai, 
kurie dirba Amerikos perga
lei, kuriems rūpi laisva ir ne
priklausoma Lietuva.

kurin stoja ŪSO ir užsienio 
valstybėms bei žmonėms rem 
ti ofndai. Šiemet atskiri 
ti fondai. Šiemet atskiri 
vajų neturės.

Žuvo 5 Broliai

pa- 
pa-

Taryba 
savo se-

ir gen

Šio

_ ri j jamanvki, jis moka skai- 
Juozas ' rJiš angli ko kalendoriaus! 
411 GRANDĖ

BROOKLYN, H

Telephone
EV 7 -1676

JOSEPH VA$

Mortgages Loan*1 
496 Grand St, B”*

New Yorko lietuvių jėgos 
stiprėja. Čia atsikėlė gyventi 
prof. Dr. Kazys Pakštas. Jis 
ir toliau vadovaus Lietuvių 
Kultūriniam Institutui, kurio

smet vėl išėjo tas pats 
anachas. Bet mūsų palai- 
d nebebimbia. Mat, al-
ache Lietuva aprašoma

> visai atskira valstybė, raštinė nuo šiol bus 73 West 
os 1940 ir 1941 m. oku- 104 St., New York, N. Y.
jos nepripažįsta nei A- 
ika, nei Anglija. (Ž.
d Almanac

Prof. K. Pakštas yra dina- 
The mine asmenybė. Jis ir moks- 

1943; 199 lininkas ir visuomenininkas.
Jis visada judrus ir vis pil
nas įdomių minčių. Jis jau

^fraeitą savaitę New Yorke seniai skelbia lietuvio lietu- 
j visa eilė svarbių posė- viui meilę, visų Lietuvai išti- 
. Čia savo posėdžius tu- , kimų žmonių vienybę, todėl 

s Kunigų Vienybė, Fede-- savo darbui New Yorke ir 
a, Amerikos Lietuvhųplačioje apylinkėje turėtų 
rba, Lietuviu Tautinė" rasti labai palankią dirvą.

1 Good luck, Profesoriau!

GEN. EISENHOWER UŽ MICHAILOVIČ
Londonas. — Amerikos ir ja tam pačiam Jungtinių Tau 

Anglijos kariuomenės dali- tų tikslui — nugalėti priešą. 
(Gen. Michailovičius turi 

priešų ne tik nacių ir fašis
tų eilėse, bet ir komunistų 
tarpe, kurie kovoja prieš jį ne 
vien Jugoslavijoje, bet ir už 
jos ribų).

nių šiaurės Afrikoje vyr. va
das generolas Dwight D. Ei
senhower nusiuntė Jugosla
vijos partizanų vadui gene
rolui Michailovičiui sveikini
mo telegramą.

Gen. Eisenhower generolą 
Michailovičių ir jo karius par 
jtizanus vadina nemirtingais 
kovotojais, kurie kilnioje pa-

Waterloo, Iowa, 
miesto Sullivan šeima gavo 
Karo Laivyno pranešimą, 
kad jos 5 nariai dingo laivy
no mūšio metu, kai jų „Ju
neau” kreiseris nuskendo.

Penki Sullivan broliai bu
vo šie: George, 29 metų; 
Francis 26 m.; Joseph, 23 
m.; Madison, 22 m.; ir Albert 
20 m. Visi jie penki įstojo 
laivynan drauge ir prašėsi 
būti paskirti į vieną laivą. 
Jų prašymąs buvo patenkin
tas. Jie drauge kovojo, drau
ge ir dingo.

Min. Pulk. Beck 
Sunkiai Serga

Kanada Ansa

Lenkijos užsienio reikalų 
buv. ministeris pulk Beckas, 
prie kurio Lietuvai buvo sių
stas ultimatumas, dabar esąs 
Vokietijoje. Jisai sergąs sun
kia džiovos forma ir esąs už
darytas viename Bavarijos 
koncentracijos lageryje. Ma
žai esą vilčių, kad jisai išgy
tų.

Sao 
joje, 
viams 
nigais 
rūmai, 
darbis
tie pastatai palengvėle per
eina svetimiems.

Tame mieste yra parapi
jos išlaikoma lietuviškoji 
mokykla su 500 vaikų, bet 
dėl nesuprantamų priežasčių, 
savieji neturi galimybės a- 
nais pastatais naudotis. As
menys, nuo kurių tas parei
na, turėtų atkreipti dėmesį 
ir atminti, kad kada nors 
gali tauta pareikalauti at
skaitomybės, kodėl lietu
viams vaikams buvo užda
rytos lietuvių statytų rū
mų durys.

Radijo Ryšys
(LKFSB).

Ottwa. — Kanados gyven
tojų surašinėjimo daviniais, 
Kanada 1941 m. birželio 2 d. 
turėjo 11,505,898 gyventojus, 
kurių 5,900,148 vyrai, o 5,- 
605,750 moterų. 1931 m. Ka-

Karo Taupymo Bonai ir nada turėjo 10,376,786 gy- 
Ženkleliai yra didysis gin- ventojus.
klas, kuriuo visi prisideda- Labiausia apgyventos pro- 
me kovoje už Amerikos sau- vincijos yra Ontario — 3,- 

siaukojimo dvasioje ir di- gumą, už laisvą pasaulį, už 787,655 asmens ir Quebec — 
džiausiu ryžtingumu tarnau- laisvą Lietuvą. 13,331,882 asmens.

Kun. Bern. Čepulis, buvęs 
Seinų „Žiburio” gimnazijos 
mokytojas, vėliau Leipalin
gio vidurinės mokyklos dire
ktorius ir Šakių „Žiburio” 
gimnazijos kapelionas, dabar 
yra Lazdijų par. klebonas.

Kaip praneša LKFSB ben
dradarbis iš Anglijos, te
nai tris kartus per dieną 
girdėti iš Lietuvos vokiška 
radijo programa. Daroma 
žygių BBC įstaigoje gauti 
lietuviškas radijo valandė
les. Tuo klausimu jau daug 
kas padaryta. Ruošiamasi 
pradėti į Lietuvą siųsti lai
svą, patriotinę informaci
ją-

JAV karo departamentas 
šauks 1943 m. 10,000 gydyto
jų karo tarnybai.

HAvemeyer
RALPH
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

SAUSIO PENKIOLIKTI MININT
Pastaba

Ryšium su Klaipėdos kra
što atvadavimo 20 metų su
kaktimi, (1923 m. sausio 15 
—1943 m.) redakcija krei
pėsi į Lietuvos gen. konsu
lą Joną Budrį, prašydama 
ta proga papasakoti savo 
prisiminimus iš Klaipėdos 
sukilimo, kuriam jam teko 
svarbiu momentu vadovau
ti. Vietoj atsiminimų, p. Jo
nas Budrys buvo malonus 
parašyti įdomų straipsnį a- 
pie Klaipėdos krašto praei
tį, apie jo gyventojų nuo
taikas, Klaipėdos reikšmę, 
apie Lietuvos laimėjimus 
Klaipėdoje. Red.

1918 m. vasario 16 d. 
lietuvių tautai yra kertinis 
akmuo. Tą dieną per savo 
atstovus ji stojo į nepri
klausomų valstybių šeimą. 
Tolimesnių įvykių raidoje 
Lietuva neteko savo sosti
nės ir trečdalio žemių. To
kiam stovyje, su perkirs
tom geležinkelių linijom, 
nuteriotai karo, jai dar bū
tų ilgai tekę vegetuoti. To
dėl 1923 m. sausio 15 d. 
Mažosios Lietuvos dalies — 
Klaipėdos Krašto — atgavi
mas, tenka skaityti sekan
čios svarbos naujos Lietu
vos istorijoje įvykių data. 
-Tai buvo lyg naujo kraujo 
įliejimas į Didžiosios Lietu
vos kūną. Tiek D. Lietuva, 
tiek Klaipėdos Kraštas 
bai daug laimėjo iš to 
sijungimo.

Prieš susijungimą
Iki susijungimo su D. Lie

tuva Klaipėdos Kraštas mer
dėjo; jame jau galima bu
vo pastebėti gangrenėjimo 
vyksmą, kurs buvo pavojin
gas netik jam pačiam, bet 
sukeldavo pasipiktinimą ir 
grėsė rimtu pavojum visai 
eilei kaimynų — Skandina
vijos ir Baltijos valstybių 
grupei. Toliau įrodysiu tą 
tvirtinimą. Kai Rytprūsių 
dalis tapo išskirta, to veik
smo autoriai vadovavosi ge- 
ografiniaais patogumais, o 
ne etnografiniais gyventojų 
kilmės daviniais. Tikrumoje, 
likusios Rytprūsijos apskri
tys: Tilžė, Ragainė, Pakal
nė, Labguva ir Piliakalnė 
(vokiškai: Tilsit, Ragnit, 
Niederung, Labiau ir Pil- 
kallen) niekuo nesiskyrė 
nuo išskirtų Šilutės, Pagė
gių ar Klaipėdos apskričių. 
Visose, be atėjūnų valdi
ninkų ir tokių pat stambes
nių dvarininkų, gyventojai 
savo milžiniška dauguma 
buvo lietuvių — žemaičių 
kilmės, kad ir daug suvo- 
kietėję, bet neabejotino krau
jo lietuviai. Apie vietovių 
lietuviškumą jau galima 
spręsti iš aukščiau išvardin
tų apskričių vardų. O vie
tovės — Skaisgiriai, Nemu
nynas (kaimai), Tilželės 
upė ir šimtai kitų kalba 
patys už save.

Skirtingi gyventojai
Visiškai per ilgus šimtme

čius atkirsti nuo D. Lietu
vos, 
savo būdu išsiskyrė. Bet ly
giai taip pat jie skyrėsi ir 
nuo vokiečių. Kaip D. Lie
tuvos gyventojai neliko be į- 
takos bendraudami su sla
vais (rusais ir lenkais), ly
giai tiek pat prūsų lietuviai 
liko paliesti bendravimo su

gyvento- 
neturtin- 
dalis su 
uostu ir

la-
su-

šių vietų gyventojai

Jonas Budrys, 
Lietuvos gen. konsulas.

davo atsakymo. Kartais, di
desniam tokio vaiko paže
minimui, tėvas, kreipdamasis 
į kitą sūnų klausdavo: „Pa
sakyk man, ku ons sako?” 
Pats išėjęs savo laikų vokiš
ką mokyklą, mokąs tą kal
bą ir dabar, tėvas ją var
todavo tik susidurdamas su 
vokiečiais, bet ne šeimoje.

Atkirsta dalis.
Toks buvo Klaipėdos kra

štas, lygiai tas pats ir li
kusioje už Nemuno kitoje 
Mažosios Lietuvos dalyje. 
Bet Versalio politikai ne
pažinojo gerai Rytprūsių ir 
atkirto tik mažą dalį į 
šiaurę nuo Nemuno— jiems 
atrodė tai natūralia siena. 
Atkirstas plotas turėjo tuo 
metu apie 136,000 
jų. Tai buvo pati 
giausia Vokietijos 
mažu be reikšmės
keletu jau nuo, 1914 metų 
neveikiančių fabrikų, idiliš- 
kas civilizacijos nepaliestas 
pajūris ir, išskyrus Nemu
no užliejamas pievas, i _ 
derlinga žemė. Vidurys — 
Šilutės apskritis, tiesiog smė
lynai.

Treji keisti metai
Trejis metus tas kraštas 

gyveno savotiškai „savysto- 
vų” gyvenimą. Tame Euro
pos kampelyje susidūrė ke
lių valstybių interesai. Ne
tekusi jo Vokietija norėjo 
jį matyti bent „laisvu” 
(Freistaat). Tuo keliu ir sa
vo senais valdininkai, kurie 
ne tik buvo tenai palikti, 
bet dar nesant savų, iš jos 
naujai tūkstančiais „pasko
linti,” Vokietija tikėjo iš
laikyti Klaipėdos krašte sa
vo įtaką ir vokiškumą, kol 
pati Vokietija atsigaus. Len
kija lygiai taip pat tikėjosi 
per tą kraštą paveikti į sa- 

ivo nepasiduodantį kaimyną 
iš kitos Lietuvos pusės.

Jei tų dviejų valstybių in
teresai buvo nesvarbūs (vie
nos — prestižo, o kito —

Lietuvos pajūrys, dėl kurio lietuvis kovojo ir kovos...

vaidžiais greitus laivus ir 
ištisas jų laivynas stovėjo 
ir braižė Baltijos jūros pa
kraščius. Visas tų agentų tin
klas Helsinkyj, Stokholme, 
Rygoje, Liepojuje ir Lietu- 

ne- voje sutartinomis telegra
momis susisiekdavo su Klai
pėdoje rezidavusiais bosais 
— finansistais ir papirkinė
jo pajūrio žvejus, gyvento
jus, kai kada ir valdininkus, 
ir su visos tos tamsios armi
jos pagalba naktimis vary
davo urmu kontrabandą tie
siog milžiniškomis sumomis. 
Tas, žinoma, kenkdavo vals
tybių iždams. Buvo ginkluo
tų susidūrimų jūroje ir prie 
valstybės sienų. Atsirado ir 
azarto namas — ruletė, kuris 
vėl patraukdavo azartinin- 
kus iš visų kraštų.

Tokios tai rūšies prekyba 
ir „progresas” demoralizavo 
gyventojus, kenkė kaimyni
nėms valstybėms ir nesudarė 
garbės valdytojams.

Atgavus Klaipėdos kraštą, 
Lietuva apvalė jį nuo tokios 
rūšies „biznio” ir sugrąžino 
uostui gerą vardą.

Lietuvos nuopelnai 
Būtų sunku straipsnio

Niekas geriau nepažįsta 
Japonijos militaristų val
džios, kaip Joseph Clark 
Grew, mūsų ambasadorius 
Japonijoj per 10 metų (bu
vo ten ligi Perlų Uosto už
puolimo). Tai buvo jis, ku
ris, Prezidento Roosevelto 
prašymu, pareikalavo pasi
matymo su Japonų impera
torium, kad paskutiniam 
momente sulaikytų karą. Ka
da jis buvo pašauktas į 
Užsienių Reikalų ministeri
ją Tokio, 7:30 vai. ryte,

vokiečiais. Tą padarė ir 
bažnyčia — prūsų lietuviai 
drauge su Vokietijos gy
ventojų dauguma tapo evan
gelikais ; prįyerstinam mok
slui esant, teko lankyti vo
kišką mokyklą, priverstinas 
kareiviavimas ir žemės sus
kaldymas laiku bėgant irgi 
padarė savo.

Tvarkos palyginimas.
Įdomu palyginti D. ir Ma

žosios Lietuvos gyvenimo 
eigą: ir vienoje ir kitoje 
tas pats. Abu kraštu tam 
tikrą laiką buvo mažos da
lelės didelių imperijų. Ad- 
ministratinis padalinimas, 
kiek sąlygos leisdavo, buvo 
pritaikintas tų imperijų in
teresams. Ir vienur ir kitur, 
tikslas tas pats — čia su
rusinti, ten suvokietinti. 
Tikslui atsiekti, mokyklos 
buvo vedamos ir rusų ir 
vokiečių kalbomis. Tik skir
tumas čia: rusai laikydavo 
žmones tamsumoje — nebu
vo ne tik privalomo moks
lo, bet ir pakankamai mo
kyklų norintiems mokytis. 
Už tad abiejose vietose pri- 

i verstinis kelerių metų ka
reiviavimas, kurs išskirda
vo jaunus vyrus kuo toliau 
nuo gyvenamos vietos.

Su žuvimis kalbėjosi.
lietuviškai...

Išgalvotos Petrapilyje 
Berlyne nutautinimo 
monės kad ir veikė į silp
navalius, tačiau stipresnius kraštas ne tik gali išsilai- 
dar daugiau užgrūdindavo, kyti pats savo lėšomis, bet 
Kuršių marių žvejų prose- j 
neliai — gudruoliai rado bū- ] 
dą išlaikyti savo kalbą. ; 
Siųsdami jaunuolius žvejoti, 
taip įsakydavo: nekalbėkite 
savo tarpe vokiškai, nes 
žuvis atbaidysite. Tegu tai 
iki mūsų dienų liko prieta
ru, bet jis savo padarė. Ū- 
kininkas irgi neatsiliko nuo 
žvejo. Mažus užsilikusius 
Mažoje Lietuvoje ūkius jau 
neskaldydavo vaikams. Tad 
vyresnis sūnus paprastai 
likdavo ūkyje, o jaunesnieji 
turėjo ieškoti pragyvenimo 
svetur. Bet nedrįsk su tė
vu kalbėti vokiškai! Jei toks 
pabuvęs Vokietijos gilumoj 
fabrikuose ar laivyne grįž
davo į tėvų namus, tėvo 
akys durte dūrė vaiką, taip

■ ir klausdamos: „Ar likai tas 
. pats — doras lietuvis?” Vis

kas kitas dovanotina tokiam 
vaikui, bet ne lietuvybės nu- 
stojimas. Faktas yra, kad, 
jei vaikas kreipdavosi į tė- _ ___ o
vą nelietuvių kalba, negau- ' pirko ir apginklavo kulkos- dama prekybinį laivyną ir'į-Į

taktiškai politiško manev- mu°se išdė’Styti viską, 
___Lietuvos Klaipėdos kraštas davė 

ir tiesiog Lietuvai ir atvirkščiai.

rė-

ir 
prie-

ro), tai trečios 
buvo natūralūs 
gyvybinis interesas. Atgavi
mas to, kad ir nedidelio, 
ploto žemės, reiškė užbaigi
mą jos natūralios sienos, 
išlaisvinimą jos nuo pri
klausomybės k a im y n ams, 
tiesioginį išėjimą į jūrą. 
Tik viena Lietuva buvo už- 
interesuota Klaipėdos uosto 
išvystymu. Tik ji viena ga
lėjo duoti pakankamai dar
bo stovintiems fabrikams ir 
uostui. Pagaliau, tas kraštas 
istoriniai ir etnografiniai— 
ta pati Lietuva.

Grėsė pavojus
Dėl poltinių užkulisinių 

pastangų Paryžiuje, atskirto 
Klaipėdos krašto likimas 
taip ir liko neišspręstas 
per trejis metus. Ta padė
tis žadėjo virsti nuolatine, 
ir kraštas tikrai galėjo tap
ti Freistaat’u. Aliantų Ko
misaras ir siuntė į Paryžių 
pranešimus ta prasme, kad

D.
Pir

mas teigiamas ir svarbus su-| 
sijungimo faktorius Klaipė
dos krašte buvo lito įvedi
mas. Tai stabilizavo kainas, I 
prekybą ir gyvenimas ėjo į 
normales pastovias vėžes.

Niekur valstybės tiek ne
kreipė dėmesio į švietimą ir 
neskatino mokslo, kaip Lie
tuvoje. Klaipėda 1923 m. tu
rėjo tik vieną gimnaziją, o 
Šilutė — mergaičių progim
naziją. Lietuva įsteigė gim
naziją Klaipėdoje, progimna
ziją Šilutėje ir Pagėgiuose, 
kuri vėliau išsivystė į gimna
ziją, ir visą eilę kitokių mo
kyklų. Lietuvos vyriausybė 
suteikė daug stipendijų no
rintiems studijuoti Europos 
universitetuose. Kiek vėliau 
Klaipėdoje buvo įsteigti Pe
dagoginis ir Prekybos Insti
tutai. Pastatė modernius rū
mus Klaipėdos ir Pagėgių 
gimnazijoms. Davė

net jau per trejis jo valdy
mo metus gyventojų skaičius 
keliais tūkstančiais padidė
jęs, prekyba žymiai paaugu
si.

gruodžio 8 
kas), Perlų 
mas jau buvo įvykęs fak
tas. Bet japonai jam to ne
pasakė. Užsienių Reikalų 
ministeris Togo jam padė
kojo už jo pastangas išlai
kyti taiką, ir nieko tikslaus 
nepasakė apie audienciją su 
imperatorium, - kuri, žino
ma, niekad neįvyko.

P. Grew tiki, kad japo
nai nebus įveikti atakomis; 
niekas, o tik galutinis vi
sapusiškas militarinis pra
laimėjimas užbaigs jų užka
riavimų pasiryžimus. Jie ge
rai išlavinti kareiviai, kurie 
turi daugelio metų prityri
mus kovose. Jie daug ne
reikalauja, vieningi ir fana
tiškai nusistatę laimėti ka
rą. Ligi šiol jie yra užka
riavę 10 sykių daugiau, ne
gu jų teritorijos plotas ir 
išnaudoja daug žemės turtų

d. (Tokio lai- 
Uosto užpuoli-

pažinti politinę prajy^ 
Indo-Kinijos poziciją, 
kelių mėnesių padarė 
užpuolimą. Jie prižadėjo O 
pažinti Kinijos terito į 

saugumą, o pagaliau i W 
savino daugelį Kinijos M 
mių. M

Ambasadorius Grewi 
kia ne anti-militarist 
japonus, kuriuos jis ? 
ir myli, bet militariuįl 
mą, kuris leidžia X'** 
dalykus, kaip Nankinjg^ 
dynes, visapusinį sūrį 
mą darbo veiklos ir s 
ninku teisių, rėmimą jd 
lių tiktai karui, cenzūta 
ri nuslėpė nuo žmonm 
darėsi Kinijoj, sūnaiti 
Amerikos turto, arba 
laimėjimus šiame kare 
way ir Saliamono sala

Kaipo militaristų įH 
dvasios pavyzdį, p. j 
pasakoja apie japonųlj 
vį, kuris norėjo pn 
savo artimiesiems perlui gražiai 
valdžią ir Amerikos; įtunatsisėdus už sta
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gerų įpročių, 
vieną dalyką 
bas yra vien 
mas, tris die:

dėdama stambias sumas į 
statybą, nešykštėjo. Kaip ge
ras šeimininkas ji žiūrėjo į 
Klaipėdos kraštą ne kaip į 
svetimą, o kaip į savo pilna
teisę Lietuvos dalį.

Skirtinga pažiūra
Nežiūrint to, Seimelio dau

guma buvo vokiška; lietuvių 
iš 29 buvo tik — 9. Man toks ir beginklius vietinius gy 
galvojimo būdas atrodo siau- ventojus. 
ras. Lietuvių buvo dauguma, 
daugelis atstovų skaitė save 
lietuviais, bet blokavosi su 
vokiečiais, ne dėl to, kad jie 
būtų norėję Kraštą grąžinti 
Vokietijai. Toks klausimas 
niekuomet nebuvo statomas, 
daugelis ir vokiečių buvo lo
jalūs ir to visai nenorėjo. Bu
vo tik pažiūrų skirtumas. 
■Lietuva žiūrėjo į Klaipėdą 
kaipo į neatskiriamą dalį, 
kuriai, laikui bėgant, nebūtų 
reikalinga jokia autonomija. 
Tuo tarpu vokiečiai ir dalis 
lietuvių buvo įbauginta ir to
dėl balsavimą už lietuvių 
kandidatus skaitė pasisaky
mą už autonomijos panaiki
nimą. Tai ir buvo pasidalini
mas į didžlietuvius ir klaipė
diečius — memelanderhis. 
Daug kartų man teko tai iš
girsti ir iš pačių vokiečių.

Nuo 1932 m. Vokietijoje į-

sadą Tokio, kad jis šefe galvoti, kaip „ ^ekuome.
_____ ___________________ Irnd Iao InnAa •

Įpročiu tetai 
bamas visuo 
aplinkybėse.

Jūsų vaik 
žam kūdikiu 
tykite, atsin 
sų reikalauji 
meilė, tvark 
ir kitos dorj 
žens pratini 
nuilsdamos, 
neužmiršda: 
nuolat rūpi 
mos, kad j 
neužmirštų 
padaręs, d; 
jei jie ne t 

,, , . kia. Jei taitanas tarnas gerai kas įr įgig

gy vas ir sveikas, no įrius. kad tos lūpos 
niečių belaisvis. Ka jgotų. kad rankos ne- 
Grew pranešė šias inf |sriubos ir kitų pana- 
cijas japonų valdžiai ^klūpos ir rankos 
gavo atsakymą, kad r prai žino savo dar- 
ir to belaisvio šeima L" ":,J*------
jį mirusiu.

Japonija, kaip 
nori pravesti rasių ta 
me kare. Bet kaip p,Į* 
išaiškina, Kinijos bu| 
Jungtinėse Tautose I 
kad tai neteisybė. Bį 
ponijos teorija apie $Riai yra Jyg dar- 
sės pirmenybę, pagrįs 
saka apie imperatorii 
mę iš saulės c—

įįo kas reikia, mums 
iKŠrūpinant ir nesi-

-gaili bepameluoti, 
jįitsisako ištarti me
ta 4 Ir taip yra su

ištikima šeimyna, 
gerai žino ir moka 

mę iš saulės deivės.!^ dirba jb ir šei- 
būti sunaikinta tiktai i ko neliepiamas. 0 juk 
rine pergale.

Ambasadorius Grew 
vilties ateityje stipri rife lakstyti nuo vie
ni j ai, kaipo stabiliau 4 prižiūrėti, tai vi-

aro darbą ir šeiminin-
Antra 

kad pratii 
labai anksjėgai Azijoj. Jis irg Ė eina tvarkiai ir pa- .

- - - •• ' ,«į ir šeimininkas ne-^aikad Japonija, išlaisvi 
militaristinių valdovuos laiko mažmo- 
dins svarbią rolę aįpli galvoti apie svar-

ra išstumti Japonijflpdiūkį; kaip piū- ial Jauyr 
vietų, kurias ji dabO, jis prikrautų pū- 
užkariavusi. Tai negatwfeonus. į
įvykdyta, jis įspėja, k-tai yra mūsų gyve
nant, kad mes galiiįmiiiiikas mūsų pro Jei ne 
sidirbti pirma su Vofetarime gerą šeimyną tinti, tai 
ir sumušti Japoniją įpročius, tai mūsų visokių 1 
Kiekvienas mėnesis Bias eina tvarkiai ir pa riuos bu 
Japonijai daugiau lama, ir protas gali mą- 0 prade 
naudoti jos užkariautitpietai, kaip dar dau- kui pačia 

jtobalinti, dar vis auk- go įpras 
įvjMi, kad atėjus piū- ti.

^mirties valandai, bū- 
Mo daugiausia prisi- įpročiai 1 
!| tų turtų, apie kuriuos išraunam 

galima "len^ kad 
Mes padarėt nei kandis Prastų. i 

klaidą
7 d., kada 
savo vietos 
negalime priK 

sigalėjo nacionalsocializmas. vo. Jie prižadėjo apsaugoti vėl tokios klaidos, p 
Hitleris atgavo Saaro kraš- Amerikos turtą Kinijoj, ir 

išbombardavo. Prižadėjo pri-

Ambasadorius Grew išaiš
kina, kaip jo misija Tokio 
buvo gerų norų, — kaip jis 
darė visokias pastangas pa
laikyti nemilitarinius vadus 
ir pasiūlė japonų valdžiai 
atsisakyti jų užpuolimų pla
nų. Galutinai ta misija ne
pasisekė, nes militaristai pa
grobė valdžią į savo rankas. 
Nepasisekė todėl, kad va
dai, kurie pagrobė valdžios 
kontrolę, nenorėjo taikos.

Žiūrėdamas atgal į Japoni
jos tarptautinį rekordą, p. 
Grew sako, kad priežastis 
to nepasisekimo buvo japo
nų valdžios atsisakymas iš
laikyti pažadus. Prižadėda
mi Korėjai nepriklausomy
bę, jie ją prijungė prie sa
vo karalystės. Jie prižadėjo 
neapginkluoti mandatines sa- 
ląs Pacifike... ir apginkla-

beta, kad 
kia tam ti 

Bet pirma, mūsų daSialykus: apie tai o ne tuom 
ra išstumti Japonija feinti ūkį; kaip piū- iai FY1

deda ir k 
auga ir j

mikius.
Japonija 

ypač todėl, 
keliai apsupa jos vis 
Bet mes neturime 
kad tai 
daryti, 
tragišką 
gruodžio 
netekom 
ke. Mes

yra jvt 
kad ilgi

eina tvarkiai ir pa riuos bu

Atsimi

siems jpr 
n rūpinkitės, kad jūsų kerta kei 
įsigytų ko daugiausia! J ei vai

.Antanas

m Lauk
t

—+— -

(Tęsinys)

Stephen M
(Common CoEtą, užėmė Austriją, Čekoslo- : 

vakiją. Apsvaigintas tokiais j 
laimėjimais, į kuriuos platus 
pasaulis rimtai nereagavo ir, 
ieškodamas naujų efektų, už- 

geriau- grobė jis ir Klaipėdos kraštą.
įsius savo pedagogus, kaip Bet ar galutinai? Mano giliu 

įsitikinimu — ne.
Paskutinių įvykių raida 

rodo užgrobikams galo pra
džią. Ar tas galas bus jau 
šiais ar kitais metais, negali
ma pasakyti. Apskaitliuoti 
galima apytikriai mašinų am 
žiu: kaip ilgai tarnaus auto
mobilis, padangos, bet ne 
žmonių nervai. Nei gabiau- 
sis psichiatras tokio diagno
ze negali nustatyti. Suirutė 
ašies liogeryje gali įvykti 
staiga, per naktį. Kaip deg
tukas ar deganti cigaretė 
gali padaryti eksplioziją, kur 
yra atitinkamos medžiagos, 
taip ir koks nors vienas ki
tas įvykis viduje gali atlikti 
tą patį veiksmą pas priešą.

Kada, Atlanto Čarterio ir 
kitais pažadais, pagaliaus, 
teisingumo dėsniais, bus gra
žinta laisvė Lietuvai, tada 
Laisvės Varpas Kauno Tau
tos Muziejuje suskambės jai 

, drauge su Klaipėdos kraštu

Praną Mašiotą, Toną ir ki- I 
tus. Kad tos mokslo įstaigos 

; turėjo aukštą autoritetą vie
tos gyventojuose, liudija fa
ktas, kaip augo mokinių skai 
čius. Vokiečių gimnazijoms 
mokinių skaičius iš 600 su
mažėjo iki 270, o Vytauto Di
džiojo (lietuvių) gimnazijoj 
išaugo iki 1,000, Pagėgių iki 
600. Ar tai ne geriausi liudi
ninkai?

Augo fabrikai
Pramonės srityje iš susi

jungimo laimėjo abi pusės 
vienodai. Lietuva gavo keletą 
kad ir neveikiančių, ar mažai 
veikiančių fabrikų, bet turin
čius pilnus įrengimus bei pri- 
tyrusį personalą ir darbinin
kus. Per tai galėjo išsivysty
ti naujos jai industrijos ša
kos. Visi tie fabrikai buvo ne 

Tad į tik paleisti darban, bet ir ke-

Veisėsi kontrabanda
Vieno tik nepranešta, ko

kia, būtent, prekybos rūšis 
plėtėsi ir iš kur atsirado 
tas prieauglis. O buvo štai 
kas. Kraštas virto spirito 
ir kitų panašių prekių ur
mo sandėliu visoms Balti
jos ir Skandinavijos valsty
bėms nuo Dancigo iki Hel
sinkio. Kai kurios tų vals
tybių laikėsi visiškai sauso 
režimo (prohibicijos), kiti, 
skaitydamiesi su sunkumais, 
įvedė pas save monopolį al
koholiui, nikotinui bei lo
šiamoms kortoms. r“
Klaipėdą subėgo iš Europos leriopai padidinti. Buvo įstei

gti visai nauji fabrikai. Lie
tuva, steigdama fabrikus,

net tolimų kraštų tamsus 
gaivalas, norintis greitai pra-

J

2. 
jas,

3.
4.
5.

Laukiamoji knyga „Ame- 1 
rikos Lietuvių Katalikų 
Darbai” jau baigiama spau
sdinti. Kunigų Vienybės bu
vo nutarta išleisti ją šiais 
metais lapkričio mėn., ta
čiau darbas užsitęsė dėl 
sekančių priežasčių:

1. Knyga išleidžiama apie
150 puslapių didesnė negu riaUsis popieris ir ] 

numatyta, dota visa moderni spai

Centralines Orgi

Mokslo įstaigas,
Spaudą,
Biografijas.

Knyga bus ne tik
ninga, bet ir jos išorii 
vaizda bus graži, ka 
spausdinant parinktas

*®ikas bus mano. Taip Leizeris sako 
lentas jisai pasipašė barzdą,
A je, bet paklausk, ar aš nusileisiu, 
Įirabilo vokietis mėsininkas ir taip iš 

jog rodės, kad ims ir siūlės iširs jam

“Solis sausai tarė, matyt, nepatenk 
85 pagarbos nerodo:

Pradėsim nuo karvės... Dvidešimt

lobti, įtaisė didžiausius gė- mokslo įstaigas, praplėsda- ir veikiausia su visa Mažąja 
rimų, tabako sandėlius. Nu- ma ir gilindama uostą, steig-.Lietuva!

j— nrekvbini laivvna ir i_ Jonas Budrys.

pradžioj buvo 
Dabartinis jos 
350 puslapių.

2. Redakcinė 
visą medžiagą 
savo bendradarbių.

3. Karo metu sumažėjus 
spaustuvių darbininkams, 
daug sunkenybių susidarė, 
kad veikalas pasirodytų vie
šumoj numatytu laiku.

Atsižvelgiant į medžiagos 
ir darbo pabrangimą, kny
gos turinio padidinimą ir 
gausų iliustravimą, knygos 
kaina pakelta iki $2.00.

Veikalas apima šias Ame
rikos Lietuvių Katalikų vei
kimo sritis:

1. Parapijas,

dydis sieks

Komisija ne 
laiku gavo iš

kainą, Baltrus Žirgelis liovėsi ka 
JĮ ant kinio, lyg sakytų: už tokią k; 
gmt penkinę’.

fe daugiau? - klausė antstolis, žve 
ifitankus, kurie nepakilo nuo slenksi 
Ftatoa skara ant rąsto, čia vėl į ik 
^įe ir į abu mėsininkus.

Įsiems betylint, netikėtai sukrykštė šai 
įtūpusi ir kraipydama uodegą, lyg ty 
Rinkusių žmonių. Vienas ūkininkas at 
’ grumstu į paukštę, bardamasis:

mo technika.
Su užsąkymais prt 

kreiptis:
„Amerikos Administi

222 South 9th S 
Brooklyn, N. Y.
Kun. Dr. J. B. K<
Redakcinės Koi 

Pirmini0
- - - štiš, biaurybe tu!

!įa, tai aukštyn; tai žemyn-svirduli 
ifeų tiesiai iėkti, tarškėdama nuskrii 
*1 kalnelio ir išnyko už jo,

«roris užkėlė kainą vienu dvylekiu.
jeigu niekas nesivaržys- jaugia 

Įfe pusdykę atiteks.
pmelšlėgelis nusileido ir juodu su žy

Selective Service vadi, 
praneša, kad AmerikojC 
7,500 vyrų tarp 18 ir t 
tų amžiaus, kurie nesi* 
travo karinei prievolei1 
ti. Jie visi bus traukia® 
smo atsakomybėn. Jie® 
ta progos įsiregistrut 
vasario 1 d.
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- pažinti politinę J 
Indo-Kinijos pojd 
kelių mėnesių pJ 
užpuolimą. Jiep^? 
pažinti Kinijoj 1 
saugumą, o pagak 
savino daugelį 
mių.

Ambasadorius Q 
kia ne anti-mflį 
japonus, kuriuos i 
ir myli, bet mį 
mą, kuris leidžį 
dalykus, kaip Nas 
dynes, visapusių 
mą darbo veiklos 
ninku teisių, rėmii 
lių tiktai karui, u 
ri nuslėpė nuo n 
darėsi Kinijoj, j 
Amerikos turto, 
laimėjimus šiame

— way ir Saliamono

3MOKMh iMagd. Avietėnaitės
50 Metų Sukaktis

llllllBBIIIIHBIIliaiimaaiiiMiinaiiiiiHiiiM

lai- 
uoli- 
fak-

> ne
kalu 
)adė-
išlai- 
slaus 
į su 
žino-

dvasios pavyzdį, 
pasakoja apie jap? 
vį, kuris norėjo 
savo artimiesiems

ĮPROČIAI

valdžią ir Amtf5 Jra PaPratf graž,ial 
J di, tam atsisėdus uz sta-sadą Tokio, kad 

gyvas ir sveikas, 
niečių belaisvis. 
Grew pranešė šias 
ciiac! ianonn O11UUUB 11 y*“*-J J P 1} jjykų. Ir lūpos ir rankos 
gavo atsakymą, į * J r 
ir to belaisvio s 
jį mirusiu.

Japonija, kaiplĮiant. Kas yra papratęs 
nori pravesti rasiij 
me kare. Bet kaii 
išaiškina, Kinijos
Jungtinėse Taute gą žodį. Ir taip yra su 
kad tai neteisybė
ponijos teorija a;: gi įpročiai yra lyg dar- 
sės pirmenybę, pa; nikli, ištikima šeimyna, 
saka apie imperai ienas gerai žino ir moka

ibereikia galvoti, kaip 
•adarius, kad tos lūpos 
ukšnotų, kad rankos ne
rtų sriubos ir kitų pana-

s gerai žino savo dar- 
daro kas reikia, mums 

a,ž nesirūpinant ir neši

gerų įpročių. Tik atsiminkite 
vieną dalyką: jei koks dar
bas yra vieną dieną dirba
mas, tris dienas nedirbamas, 
jis niekuomet netaps įpročiu. 
Įpročiu tetampa darbas 
bamas visuomet tokiose 
aplinkybėse.

Jūsų vaikui tebesant 
žam kūdikiui, gerai apsvars-

dir- 
pat

ma-

dagiai, tai, žinoma, neįpras 
būti nemandagus. Bet jei jis 
yra įsigyjęs kokių blogų į- 
pročių, tai reikia ko greičiau
siai juos pašalinti. Koks sun
kus darbas čia, aiškiai mums 
parodo vieno garsaus graikų 
kalbėtojo Demosteno istori-; 
ja-

Kai Demostenas pirmą vieną kart tiktai< 
kartą išėjo kalbėti, žmonės I 
išjuokė jį nenorėdami klau- Kai sunki ateis senatvė — 
syti. Mat, jis neaiškiai tarė Galvą puoš baltai, 
žodžius, tyliai kalbėjo ir be-'Akyse slaptai vaidinsis 
kalbėdamas guščiojo pečiais. į Kryžiai ir kapai. 
Bet Demostenas nenusiminė Tada liūdnos mano godos 
ir pasiryžo pašalinti tuos sa- ilgėsis tavęs, 
vo blogus įpročius. Jis ėmė šalin Didžios Ramybės— 
mokytis aiškiai tarti žodžius, 'Angelas nuves. 1 zJ f \ -1 c< •! Ui 1 V» <■» 1 -r ■w-vi z-v z-i 1 1 1 1 z—« z—v

Vai, nenoriu, kad man žūtum 
Be šviesios giedros!
Tegul maudos jaunos dienos 
Saulės spinduliuos!
Tave, brangi jaunystėlė, 
|Aš myliu karštai,
Nes žinau, kad man žydėsi

įdėjęs į burną akmenėlius, o 
garsiai kalbėti pratinos be
vaikščiodamas pajūriu ir

J. Š.

Magd. Avietėnaitė, viena 
iš žinomų Lietuvos moterų, 
šiemet sulaukė 50 metų am
žiaus. Ji nuo 7 mėn. am
žiaus augo Amerikoje. Auk
štuosius mokslus baigė Ge- 
nevoje. 1914-1920 metais re
dagavo „Amerikos Lietuvį” 
Worcestery. Daug veikusi 
Amerikos lietuvių organi
zacijose ir spaudoje, 1920 
metais ji nuvyko į Lietuvą, 
kur visą laiką dirbo Užsie
nio Reikalų ministerijoje, 
informacijų skyriuje. Nuo 
1926 metų buvo Užsienio 
Reik. Min-jos spaudos biu
ro vedėja, vėliau direktorė. 
Ji su dideliu lietuvišku nuo
širdumu mokėdavo priimti 
į Lietuvą atvykstančius už
sienio laikraštininkus ir juos 
įtraukti į Lietuvai naudin
gą propagandos darbą, ap
rūpinant medžiaga, paro
dant įžymybes. Ji pati yra 
parašiusi visą eilę knygų ir 
straipsnių. Suminėtina ’jos 
anglų kalba parašytoji kny
ga „Lithuania”, kurią Mi
lašius yra išvertęs į pran
cūzų kalbą. Jos sesuo Gus
tainienė yra ištremta į Ru
siją.

ldas supiaustyti. Masę atau
šinti. Kiaušinių trynius iš
trinti su cukrumi, kol pabals. 
Įmaišyti vanilą ir šokolado 
masę, įmaišant ir po truputį 
miltų. Sudėti gerai išplaktus 
kiaušinio baltymus. Sviestuo
toje, pailgoje formoje kepti 
1 ir pusę valandos. Iškeptą 
pyragą galima apibarstyti 
cukraus pudra, arba viršų 
aptepus kiaušinio baltymu— 
užbarstyti sutarkuotų koak- 
notų.

Mėsa su kopūstais 
svarai mėsos, 
šaukštukas druskos, 

% puoduko miltų,
4 bobų lapai,
1 galva kopūstų, 
4 svogūnai,
2 puodukai karšto vandens 
Mėsa gali būti kiauliena ar

aviena, kurią reikia supiaus
tyti į vidutinio didumo gaba
lėlius. Pasūdyti, apibarstyti 
pipirais. Puodo dugne pašil
dyti truputis riebalų. Pri- 
piaustyti eilę svogūnų, ant 
jų sudėti eilę, gabalėliais su
piaustytos mėsos, eilę rupiai 
supiaustytų kopūstų, vėl svo 
gūnų, vėl mėsos, kopūstų ir 
taip dėti eilėmis, kol viskas 
išsibaigs. Perpilti karštu van 
deniu, kietai uždaryti ir ant 
lengvos ugnies virti porą va
landų. Duoti į stalą su bulvių 
koše ir šviežiais pamidorais.

Ananasas greičiau galima 
nulupti, jei jis pirma supiau- 
stomas riekutėmis, ir paskui, 
kiekviena riekutė atskirai nu 
lupama.

QuoktiA' Svsikcctykite, atsiminkite, ko iš mū- stengdamas^ savo balsu nu- 
sų reikalauja Dievo ir artimo s 0Pln? 3ur®s uzesl- Noreda- 
meilė, tvarka, mandagumas mas atprasti nuo gusciojimo 
ir kitos dorybes, ir iš pat ma- Peclals> lls pakabino palube- 
žens pratinkite jį prie to, ne- se smailų kardą ir mokyda- 
nuilsdamos, nesiliaudamos, mas's kalbe?’ a!sl.s!°da?'0 p0 
neužmiršdamos. Iš pradžios pat tuo kardu. Kai tik jis gu- pr nvinrJ n tt/\ r* i i r* lrnv>z-lnz-« zJiivi
nuolat rūpestingai žiūrėda- *, . _ T■ .
mos, kad jis tų visų darbų da™Ja® 
neužmirštų, nepraleistų ne
padaręs, dažnai taisydamos, 
jei jie ne taip daro, kaip rei
kia. Jei taip darysite, tai vai
kas ir įsigys gerų įpročių.

Antra — neužmirškite, 
kad pratinti reikia pradėti 
labai anksti, tuojau vaikui 
gimus. Jau buvo pirmiau kal- 

laiko mažmo- beta, kad penėti kūdikį rei- 
gali galvoti apie svar- kia tam tikromis valandomis, 

apie tai, 0 ne tuomet, kada jis rėkia.
• • Tai jau yra pirmutinis prati

nimas. Paskui pamažu prasi
deda ir kiti, ir vaikui augant, 
auga ir jų skaičius.

, šeimininkas mūsų pro Jei nepradėsite laiku pra- 
ei turime gerą šeimyną tinti, tai vaikas pats įsigys 

tai mūsų visokių blogų įpročių, ku
riuos bus sunku išnaikinti. 
O pradėjus anksti, nei vai
kui pačiam nebus didelio van 
go įprasti, nei jums įpratin
ti.

Atsiminkite taip pat, kad 
įpročiai be galo sunkiai yra 
išraunami iš žmogaus. Dėlto 
rūpinkitės, kad vaikas neį
prastų į ką blogą. Blogie
siems įpročiams geriausia už
kerta kelią gerieji.

Jei vaikas įpras elgtis man

japo-
»mis;
j vi-
pra- 
ižka-
e ge-
rurie 
tyri- 
; ne-

mę iš saulės den
būti sunaikinta tik
rine pergale.

Ambasadorius s
vilties ateityje st ^reikia lakstyti nuo vie
nijai, kaipo stabO 5 kitą prižiūrėti, tai vi- 

l jėgai Azijoj. Jis ris eina tvarkiai ir pa- 
!kad Japonija, išlai įgai, ir šeimininkas ne- 
militaristinių valde imas 
dins svarbią rolę
Bet pirma, mūšy 1 is dalykus:

met kalbėti tiesą, tam 
g sunku bepameluoti, 
is atsisako ištarti me

UUO.

LIGONINĖJE
Ligone: — Ponas daktare, 

ar aš išgyvensiu tą sunkią o- 
šterėdavo pečiais, kardas dur peraciją?

Daktaras: — Taigi, mes 
operuodami ir galėsime 
sužinoti.

ka- į 
ižka-
., ne- 
s ir 
:urtų

šaiš- 
'okio
3 jis

darbą, dirba jį, ir Sei
ko neliepiamas. O juk 
iekvienas tarnas gerai 
savo darbą ir šeiminin-

pa- ra išstumti Japon 'agerinti ūkį; kaip piū- 
adus’vietų, kurias ji įėjus, jis prikrautų pil- 
džiai 
į pla- 
a ne- 
ii pa
nkas. 
1 va
džios 

Įjos..

iponi- 
lą, p. 
žastis 
japo- 
as iš- 
,dėda- 
omy- 
ie sa- 
iadėjo 
tęs sa- 
inkla- 
augoti 
oj, ir 
jo pri-

užkariavusi. Tai m tvo kluonus.
įvykdyta, jis įspė; s — tai yra mūsų gyve
nant, kad mes gi 
sidirbti pirma sn 
ir sumušti Japoniji is įpročius,
Kiekvienas mene: imas eina tvarkiai ir pa 
Japonijai daugiau įgai, ir protas gali ne
naudoti jos užkąru apie tai, kaip dar dau- 
mikius.

Japonija yra įi __ mįrįįes valandai, bū- 
ypac todėl, kad ilg.
keliai apsupa jos ri"
Bet mes neturime
kad tai galima te ^dis gadina, nei kandis 
daryti. Mes pads;
tragišką klaidą
gruodžio 7 d., kad t įsjgytų ko daugiausia

vargšas ilgoką laiką, kol iš- tik 
sivadavo iš blogų įpročių, tai 
Bet jo vargas atnešė gerų 
vaisių. Kada jis vėl išėjo kal
bėti, visi vienu balsu paskel
bė jį didžiausiu Graikijos 
kalbėtoju. Nes nėra tokios 
ydos, kurios žmogus, stip
riai norėdamas, negalėtų pa
šalinti.

Taigi matote, kad įpročiai 
yra begalo svarbus dalykas 
auklėjime. Lotynų patarlė 
sako: „Įprotis yra antroji 
prigimtis”. Tai reiškia, kad 
žmogus taip gali į viską įpra
sti, tarsi tai būtų jam pri
gimta.

(Bus daugiau)

PATS ATIDUOS
Senas žmogus įmetė 10 cen 

tų į aukoms rinkti lėkštelę ir 
rinkėjas užklausė, ką ji su pi
nigais darysianti.

— Atiduosiu Viešpačiui,
— atsakė rinkėja.

— Kiek tau metų? — už
klausė aukotojas.

— Tik devyniolika, — at
kirto rinkėja.

Aukotojas pasiimdamas 10 Pimul- 
centų atgal, šiaip paaiškino:

— Aš esu 87 metų, taigi, 
Viešpatį matysiu greičiau ne
gu tu; tokiu būdu aš pats 
jam auką greičiau įteiksiu.

Vynuogių Sviestas
4 svarai vynuogių,
2 svarai obuolių,
% svaro cukraus, 
% svaro medaus.
Nuplauti vynuoges, supiau 

styti neluptus obuolius, sudė
ti į indą ir užpilus stiklą van
dens virti ant lėtos ugnies. 
Truputį pavirus, kai obuoliai 
ir vynuogės suminkštės, per
trinti viską per sietą. Sudė
jus medų ir cukrų virti iki 
sutirštės. Skonio dėliai gali
ma įdėti šaukštukas cinamo
no ar keli gvazdikėliai, šis 
'sviestas labai tinka buter
brodams ar pyragaičių perte

1

į tobulinti, dar vis auk- 
kelti, kad atėjus piū-

ot ko daugiausia prisi- 
tų turtų, apie kuriuos 

is yra pasakęs, kad jų

ioja”.
ėl rūpinkitės, kad jūsų

netekom savo vietc 
Mes negalime 
tokios klaidos.

ke.
vėl Antanas Vaičiulaitis

2 menu Laukas
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(Tęsinys)

,Ame- 
talikų 
spau- 

ės bu- 
į šiais 
., ta-

dėlė

a

| 2. Centralines Oi 'eliukas bus mano. Taip Leizeris sako, 
jas,

3. Mokslo įstaiga
4. Spaudą,
5. Biografijas.
Knyga bus ne 

ninga, bet ir jos i 
vaizda bus graži 
spausdinant parini ugiau?apie

negu 
atyta. dota visa moderni 
sieks

nkintas jisai pasipaše barzdą.
ė, je, bet paklausk, ar aš nusileisiu, — pirmą 
)rabilo vokietis mėsininkas ir taip išdidžiai pa- 
jog rodės, kad ims ir siūlės iširs jam per pečius.

►tolis sausai tarė, matyt, nepatenkintas, kad 
pagarbos nerodo:
'radėsim nuo karvės . . . Dvidešimt penki . . .

ija ne 
avo iš

ižejus 
jams, 
i darė, 
ų vie- 
u.
iiagos 
kny- 

aą ir 
lygos 
0. Jį 
Ame- 
ų vei-

nausis popiens t dęs kaįną( Baltrus Žirgelis liovėsi kapojęs ir at- 
ant kirvio, lyg sakytų: už tokią karvę siūlyti 

mt penkinę!
daugiau? — klausė antstolis, žvelgdamas čia 

ininkus, kurie nepakilo nuo slenksčio, čia į bo- 
ąudona skara ant rąsto, čia vėl į popieros lakš- 
oje ir į abu mėsininkus.
ms betylint, netikėtai sukrykštė šarka, ant bas-

mo technika.
Su užsakymais 

kreiptis:

„Amerikos Ad®
222 South 9ti

"Brooklyn, N.
Kun. Dr. J. kraipydama uodegą, lyg tyčiodamasi iš
Redakcinės usių žmonių. Vienas ūkininkas atsikėlė ir pa

rimstu į paukštę, bardamasis:
iš, biaurybe tu!
a, tai aukštyn,' tai žemyn-svirduliuodama, lygSelective Service

praneša, kad Aute ų tiesiai lėkti, tarškėdama nuskrido link' Kar- 
7,500 vyrų tarp 18 
tų amžiaus, kurie 
travo karinei prie’j j 
ti. Jie visi bus tn 
smo atsakomybėn 
ta progos j 
vasario 1 d.

alnelio ir išnyko už jo.
sris užkėlė kainą vienu dvylekiu. Jis.-tur būt, 
: jeigu niekas nesivaržys daugiau, 'tai karvė 
pusdykę atiteks.
elšlėgelis nusileido ir juodu su žydu varinėjosi, 
eris supyko' ir pradėjo bartis:

2
3
3
2
3
2
1
2

Nervai gali visai pagyti, 
jei dvasia jiems nenusilei
džia, bet lieka tvirta ir rim
ta. Dvasia yra geriausia ner
vų ligų ligoninė, nes ji gami
na ramumą, kuris eina iš vi
daus, kuris yra svarbesnis 
už paviršutinį ramumą.

Foersteris.

Rimta kalba, gerais 
bais greičiau įtikinsi, 
plūdimu ar piktumu.

dar- 
negu

2

MOKYKLOJE
Mokytoja: — Onut, pasa

kyk man ką nors apie įžy
mius 17-to šimtmečio rašy
tojus.

Onutė: — Jie visi yra jau 
mirę.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Turėki
me jų, kiek tik galime.

— Tu tyčia ... tu tyčia man koją kiši . . tu tyčia . . .
— Je, Leizeri, tu norėtum už tris skatikus tokį gal

viją gauti, — atrėmė vokietis.
— Kas daugiau, kas daugiau? — negalvodamas kar

tojo antstolis ir braškino popieros lakštu rankose.
Žydas jau nekėlė, ir karvė teko Baumelšlėgeliui.
Baltrus žirgelis, viena ranka tebesiremdamas į kir

vį, kurio plieniniai ašmenys buvo atgręžti į žandarus, 
antrąja susiėmė kaktą, lyg nepajėgdamas ko suprasti.

— Pinigų dar neužteks mokesčiams, — tarė antsto
lis. — Dabar imsim arklį . . .

— Ne, man arklio nereikia, — įsiterpė Baumelšlė- 
gelis. — Duokit karvę, ir aš važiuoju sau.

— Ilgai netruks, — pasakė antstolis.
— Ko man čia sėdėti! — spyrėsi vokietis. — Je, man 

reikia skubintis . . .
— Gali imtis, jeigu taip reikia, — nusileido antstolis.
— Aš ten neisiu. Tegul žandaras atveda, — šnekė

jo nuo ratų mėsininkas. — Tam ir yra žandaras. Aš 
nenoriu lįsti prie to žmogaus.

Jis mostelėjo į Baltrų žirgelį, kuris dabar abiem 
rankom laikė kirvį ir savo mėlynomis akimis bėginė
jo nuo antstolio prie žandarų ir prie mėsininkų.

— Na, ponas, nieko nepadarysi, — kalbėjo antstolis 
Baltrui žirgeliui, kai vienas žandaras, aukštas ir dai
lus vyras su garbiniuotomis žandenomis, artinosi prie 
žardžio vartų. — Būtum užsimokėjęs, tai nė mums ne
reikėtų vargti.

Baumelšlėgelis išlipo iš vežimo ir prisiartino prie an
tro žandaro. Visi trys ūkininkai sustojo, lyg laukda
mi ko nepaprasto — ar muštynių, ar riksmo. Tačiau 
nieko neatsitiko, žandaras atsargiai pražingsniavo pro 
Baltrų ir atsikėlė vartelius, kurie girgždėjo. Žirgelis 
gręžė veidu sulig praeinančiu žandaru, vis atsirėmęs 
į kirvį, kuris dabar buvo jam už nugaros.

— Ar nesakiau, ar nesakiau! — nežinia kuo norėjo 
pasigirti Leizeris, skėsčiodamas prieš antstolį.

1
4

mil-

mil-

šo-

Šokolado Pyragas 
puodukas persijotų 
tų, 
šaukštukai kepamų 
telių, 
puodukas pieno, 
kvadratėliai kartaus 
kolado,

5 kiaušiniai, 
l3/4 puoduko cukraus, 
1 šaukštukas vanilos.
Persijoti miltus su kepa

mais milteliais. Sumaišyti 
pieną su šokoladu ir laikyti 
ant ugnies tol, kol šokoladas 

'neištirps. Patartina šokola-

Juodų Pupeliij Sriuba
2 puodukai juodų pupelių,
8 stiklai vandens, 

svogūnai, 
salerai.
morkos, 
šaukštukai druskos, 
šaukštai riebalų, 
šaukštai miltų, 
citrina,
kietai išvirti kiaušiniai.

Nuplautas pupeles pamer
kti į šaltą vandenį 12 valan
dų. Su tuo pačiu vandeniu 
užstatyki ant ugnies, užviri
nus, sudėki visas paruoštas 
daržoves, virki porą valandų 
laiko. Reikalui esant galima 
dadėti vandens. Išvirus vis
ką, perkošti per sietą, sudėti 
prieskoinus, miltus sumaišy
tus su riebalais, vėl gerai už
kaitinki.

Prieš duodant į stalą, į 
lėkštes reikia įpiaustyti kie
tai virtas kiaušinis, citrinos 
gabalėliai ir ant jų užpilti 
sriubą. Prie tos karštos sriu
bos tinka pakepintos duonos 
riekutės.

Baigiant sriubai virti gali
ma dar riekutėmis įpiausty
ti dešrelės.

i/2 svaro grybų,
3 morkos, supiaustytos,
3 gabalėliai salėro,
1 puodukas grietinės.
Pipirus, prieskonius, bul

ves, mėsą, kiaušinius, gerai 
išmaišyti. Skardoje ištirpy
ti riebalus, sudėti visas mė
sos mišinys, kepti pečiuje y2 
vai. Ant viršaus uždėjus gry
bus, daržoves, kurias reikia 
apvirinti atskirai, vėl kepti 
toliau, nuolat aplaistant so- 
su. Prieš duodant į stalą iš 
sunkos ir grietinės galima 
padaryti sosas, juo užpilti su- 
piaustytą mėsą.

Trakų Kepsnys
i/2 svaro maltos jautienos, 
y2 svaro maltos veršienos, 
y2 svaro maltos kiaulienos, 
3 sutarkuotas bulves,
2 sutarkuoti svogūnai,

3 kiaušiniai,
2 šaukštukai druskos,
2 šaukštai riebalų,

Platus yra įsitikinimas, 
kad didesnis kiekis ir dažnes
nis vandens gėrimas pilnai 
palaiko normalų vidurių sis
temos veikimą. Tas be abejo 
yra svarbu, bet ne visų or
ganizmui. Kitos ir gerdamos 
užtektinai vandens nepalai
ko normalaus sistemos veiki
mo. Apskritai, čia labai, daug 
reiškia įvairus ir lengvas 
maistas, geras ir užtektinas 
poilsis, neįtempta nervų sis
tema.

Pittsburgho aliumini j aus 
dirbtuvėje 1942 metais paga
minta virš 1 bilijono svarų 
aliumini j aus.

Jisai gi numojo ranka, aitriai nusišypsodamas, lyg 
norėdamas pabrėžti, kad ne vieną tokį smarkuolį regė
jęs savo gyvenime.

Žalmargė, pamačiusi žandarą, atkišo ragą ir subau
bė, tarsi gąsdindama. Vienok ji nieko nedarė, kai žmo
gus atrišo saitą ir truktelėjo virvę. Karvė davėsi ve
dama. Teliukas, pasilaižęs nugarą, nustriuksėjo paskui 
motiną, kuri jau buvo vartuose.

Mėsininkas vokietis atsiskyrė nuo žandaro ir antsto
lio, eidamas pasitikti savo pirkinio. Čia žalmargė su
stojo žardžio vartuose, pasižvalgė veršiuko ir gailiai 
sumūkė, didelėmis liūdnomis akimis žiūrėdama į sa
vo poną prie kelmo.

— Laikas ją melžti, — garsiai atsiliepė moteriškė su 
raudona skara nuo rasto.

žandaras patempė virvę, bet karvė nėjo, tik vėl 
sumūkė. Tada jisai sudrožė saitu jai per snukį, ir žal
margė iš skausmo prisimerkė, lyg verkdama. Ji truk
telėjo atgal, paskui šokosi į priekį, kol žandaras ją su
turėjo ir kumščia davė per snukį.

Jis nespėjo atitraukti rankos, kai Baltrus žirgelis 
šoko prie jo ir sugriebė už gerklės. Žandaras atplėšė jį 
ir partrenkė ant kelmo su kirviu. Baltrus apsivertė kū
liu, kaip paspirtas kačiukas, susiraitė, ir mes vos spė
jom suspigti, kai jis pašoko ir užsimojo kirviu. Plie
niniai ašmenys sužvilgo ore, vieną akimirką tartum 
sustingo viršum galvos ir buvo tai gal tik vienas kvėp
telėjimas, o 
nukrito ant 
iš kiemo.

— Jėzau, 
nuo rąsto.

Tik pajutau, kaip Jeronimukas nusitvėrė man už 
rankos, visas drebėdamas.

Baltrus Žirgelis susvyravo ir užvertė akis aukštyn, 
lyg dar sykį žvelgdamas į tą stogą, kurį pernai den
gė, ir į tą padūmavusį dangų, kur liūdnai trileno vy
turėlis. Jisai susvyravo, lyg ant vienos kojos pašok
damas, skėstelėjo rankomis, iš kurių išpuolė kirvis, ir

gal ir visai nieko nebuvo, bet kol kirvis 
žandaro, padrioksėjo pagrečiui du šūviai

Marija! — sušuko moteriškė, pašokdama

nugriuvo jis, kniūpsčias sudribdamas ant žardžio var
telių. Jo rankos nukaro, vos pirštais nesiekdamos že
mės, nuo kurios su tokiu vargu buvo nurinkęs akme
nis.

Vienas ūkininkas atsiskyrė nuo kitų ir pribėgo prie 
Baltraus. Bėgo ir žandaras su antstoliu. Atbėgęs ūki
ninkas pritūpė, lyg norėdamas nukelti žirgelį nuo var
tų, paskui atsigręžė ir pasakė:

— Negyvas . . .
Čia išvydau kraujo srovelę, kuri iš Baltraus krūti

nės per kaklą ir veidą varvėjo ant žemės. Man taip 
negera pasidarė, kad net akyse aptemo. Bet lyg pro 
kokį gelsvą debesėlį, žaižaruojantį mano akyse, aš re
gėjau, kaip perdribęs Baltraus žirgelio kūnas ūmai 
truktelėjo, sudrebėjo ir kaip jo pirštai įsmigo į žemę, 
lyg atiduodami jai paskutinę savo dvasią.

Mane tas truktelėjimas kaip peiliu pervėrė. Paju
tau mirtį, kuri man pasirodė baisesnė už mano sene
lių ir brolių mirtį — didelė mirtis, netelpanti žmogaus 
prote ir toj ramioje gamtoje, kur vyturėlis trileno.

Suklikęs pasileidau pro Kartuvių kalnelį į šilbalius. 
Už savęs girdėjau šniokštuojant kitus vaikus ir dar 
mačiau, kaip keliu nudardėjo, savo kuiną pliekdamas, 
mėsininkas Leizeris ir kaip į Kregždės upelės pusę nu
gąsdinta bėgo žalmargė su teliuku.

Tik štai, apstulbęs, sustojau. Mano akis apvilko gels
vas debesėlis, ir aš nemačiau, kur bėgti, žiūrėjau prieš 
save ir mačiau, kaip iš to debesėlio pamažėle išsinėrė 
Baltrus Žirgelis, persisvėręs per žardžio vartus, kaip jis 
dar sykį visas sudrebo, lygiai kaip pirmai, ir kaip jo 
rankos paskutiniu truktelėjimu sugniaužė saujelę že
mės. .

Praėjus kiek laiko sužinojom iš žmonių šnekų, kad 
aną žandarą, kuriam galvos kaulas buvo įkirstas, Kau
ne sugydė.

Baltraus žirgelio laukas neliko dykas; ten šeiminin
kavo Kęstutis su motina ir mažąja sesele.
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gimęs 1912 m. P11, ikaras.

g laidotuvės įvy-
Gethseu d. Gedulingos pa- JU, kelis 
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SUNKIAI SERGA
įtaikytos Angelų

Sunkiai serga plaučių uz-

REJ

------ i .

kaipo kun. M ^K-Paulonis, kun. bąjungo

luo-

DRAUDŽIA BINGO

pa- ALB. ČIŽAUSKAS

PLATINA BONUS

Dame universitete APU

mos vienuoiynų, nuu...
mono norams ir trošku , „ . • «... U1 J

PASKUTINIS PARADAS

Kazimiero parapijos

Rep.
Tel. DEW. 5136

Kin leiuziani, fiUii U5Į..,. , . ....
turis kartus metuose:h,.. , ' Prelf ™ Stuką

t

MIRĖMOTINŲ VEIKLA

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

bus

Kiekvienoj tautoj rasime

gni n » lj -11

Linkiu 
me, kad 
lietuvių

Jėzaus 
gausingi 
Karalier

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

nas, tenoras Stasys Kažemė- 
kas (abu iš Brooklyn©), jau
nutė Rita Kavariukiūtė, p. 
Šliupaitė (iš Forest City),! 
kvartetas iš Forest City (a- Į

tų proga pas savo tė- 
piražiavo stud. Alber 
jauskis, lankąs Notre 
universitetą, Indiana

kle- 
Vin-

LIETUVIŲ RADIJO PROG
RAMOS SUKAKTIS

ui®. V. Pinkus, kun. 
^js ir kun. J. Laury
ne šoninių altorių 
jįĮkė kun. J. Aleksiū- 
lįjj, J. Balkūnas. At-

Naujų Metų ,,Mummers” 
paradas šiemet buvo pasku-

dovaną. Kapitono
Suncurst” cape buvo pats

rų policininkių. Dėl vaikų po
ilsio tvarkymo paskirta 
$100,000, o dėl vaikų globos 
dienos metu, kurių motinos 
dirba, paskirta $152,525. To-

kaip krinta ir miršta kariai, mis klubų narius kareivius.
klubas buvo

KLEBONO DOVANOS 
KAREIVIAMS

.didžiojo altoriaus 
.mišias laikė vėlio

i Ko daugiau bonu 
sim, tuo greičiau laisf

Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

. gausiai iliustruota, 
® pusi, ir yra Lietuviu 
■rilio Instituto leidinys,

Philadelphijos Žinios
FEDERACIJOS APSKRITIS Pranas Pūkas, po $1.00 auko- sas-baritonas Pranas Stankų 

GYVUOJA! jo — J. Biržietis, F. Morkū- nas, tenoras Stasys Kažemė-į jo — J. Biržietis, F. Morkū
nienė, P. Krištaponienė, An. 
Pavilionienė, Sofija Bago- 
čius, EI. Sabienė, O. Morkiū- 
tė, O. Vilimienė, J. Peledžius, 
Br. Benešienė, Sal. Mažeika, 
V. Barauskienė, Ag. Kundro- 
tienė, T. Balčiūnaitė, L. Ba
rauskienė, P. Staniškienė, E. 
Veltinienė, L. Kivilienė ir J. 
Atkočiūnienė; 50c. — Jurgai
tienė, 35c. N. N.

Susirinkimas praėjo labai 
jaukioje ir darbo nuotaikoje.

Sausio 10 d. 2 vai. popiet 
šv. Andriejaus par. salėje į- 
vyko L. K. Federacijos Phila
delphijos apskrities metinis 
susirinkimas, kurin atėjo ap
stus draugijų atstovų ir vei
kėjų būrys. Džiugu, kad da
lyvavo visi trys klebonai — 
kun. Ig. Valančiūnas, kun. J. 
Čepukaitis ir kun. Dr. V. Mar 
tusevičius. Dalyvavo ir kun. 
vikarai — kun. St. Raila, ku
nigas V. Vėžis ir kun. S. Ma
žeika. Buvo atvykęs Federa
cijos centro pirm. J. B. Lauč- 
ka, kurs padarė platų prane
šimą apie šių dienų svarbiau
sius darbus ir rūpesčius.

Nutarta vasario 14 d. pa
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukaktį. Minėjimas bus šv. 
Andriejaus par. salėje. Pasi
žadėta paremti Lietuvai Gel
bėti Fondą, Lietuvių Kultūri
nį Institutą, „Amerikos” lai
kraštį ir kitas gerus darbus 
atliekančias įstaigas. Naujon 
apskrities valdybon išrinkta: 
pirm. Juozas Biržietis, vice- 
pirm. Pranas Pūkas, Elena 
Sabienė ir p. Sakalauskienė, 
sekr. Ona Unguraitė, iždin. 
kun. Ign. Valančiūnas, kny- Antano Dziko lietuvių ra
gų peržiūrėtoją Teklė Bal
čiūnaitė. Pasidžiaugta, kad 
Karo Bonų pirkime ir plati
nime padaryta didelės pažan
gos.

Onai Unguraitei pasiūlius, 
susirinkimo dalyviai sudėjo 
$46.85 Lietuvių Kultūriniam 
Institutui; po 5 dol. aukojo 
kun.. Ig. Valančiūnas, Ona 
Unguraitė, kun. V. Vėžis, 
kun. St. Raila, kun. S. Mažei
ka ir Jonas Miluta; $2.00 —

Sausio 10 d. Liet. Muzika
liuos Bendrovės salėje iškil
mingai paminėta A. Dziko 
vedamos, Kl. Steponavičiaus 
remiamos lietuvių radijo pro 
gramos šešerių metų sukak
tis. Programa perduodama iš 
WTEL stoties trečiadieniais 
7 vai. vak. ir šeštadieniais 8 
vai. vak. Sukaktis atžymėta 
iškilminga vakariene, kurion 
atsilankė per 600 dalyvių, o 
į pasilinksminimą dar atsilan 
kė apie 400 asmenų. Tad An
tano Dziko programa sutrau 
kė apie 1,000 asmenų į pami
nėjimą.

Sausio - January 15,

MIESTO GALVA SUSIRŪ- BERNIUKAI — PIRMIEJI 
PINO JAUNIMU ---------

Šiuo klausimu parapijos 
gavo jo laiškus. Miesto ma- 
yoras rašo:

„Karo metu viena rimčiau
sių sunkenybių yra jaunimo 
nusikaltimai. Tas buvo pra
eitą karą ir tas pats vėl pa
sireiškia šiandien”.

„Philadelphia nėra išima
ma iš tos nelaimės. Mes da
rome viską, kad nugalėtu- 
mėm tą nelaimę”.

Miesto Burmistras nurodo, 
komponavo p. Paukštytė), kad paskirta daugiau mote- 
"RilT7r\ ir vinnn -i'nivnn 1 i z-NTNZl

Philadelphijoj užregistruo
ta 1943 metų pirmieji gimi
mai — berniukai. Pirmasis 
berniukas gimė Nazareth li
goninėje, 6 min. po vidurna
kčio. Tai sūnus Mrs. Jane 
Forbes, iš 206 Howel St. Trys 
kiti pirmi gimimai taip pat 
buvo berniukai. Gal todėl, 
kad šiais metais reikės dau
giau kareivių.... Pirmoji gi
musi mergaitė buvo 
Mrs. Maxine Isenberg, 
Longshore St.

Girardville, P
Klebono sukaktis

Sausio 17 d., sekmadienį, 
šv. Vincento parapijoje bus 
paminėta klebono kun. M. 
F. Daumanto 10 metų kle
bonavimo sukaktis.

Kun. Daumantas,
patriotas ir veiklus klebo
nas, yra visų mylimas ir 
plačiai žnomas, ypač Phila- 

duktė delphijos arkivyskupijoje.
366

šia proga! Linkime i] 
šių metų! Lauksime 
malonaus atsilankymo, 
visi drauge galėtume p 
kinti kun. M. Daum

J. Kazakaitis, 
Rengimo kom.

KARTAVIČIUS mu ir, ka 
^PALAIDOTAS iš širdies 

Mahanoy City, f

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

dijo programa gimė prieš 6 
metus, kai Richmond Groce
ry Co. pirm. Kl. Steponavi
čius stojo jos rėmimo dar
ban. Ir taip per šešeris metus 
programa be pertraukos lai
kėsi.

Vakarienę pradėjo L. Muz. 
b-vės pirm. J. Griganavičius. 
Muzikalinei programai vado
vavo muz. Ant. Dzikas, o kai 
bų ir sveikinimų — Kl. Ste
ponavičius (sūnus). Muzika- 
linė programa buvo trumpa, 
bet labai įvairi. Ji pradėta 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kurių giedojimui vado
vavo dain. Pr. Stankūnas 
(brooklynietis). Visą progra
mą išpildė šie asmens: kolo
ratūrinis sopranas Florence 
Korsakaitė (čikagietė, dabar 
gyvenanti New Yorke), ba- |

Buvo ir viena jauna šokėja. 
Programa visiems patiko, y- 
pač džiaugtasi svečiais iš 
New Yorko.

Daugumai dainininkų a- 
kompanavo pasižymėjusi pia- liau jis nurodo, kodėl vaikai 
nistė p. Pr. Ausevičiūtė nusikalsta. Viena iš priežas-

Kalbų programai sumaniai čių, rašo mayoras yra ta, kad 
vadovavo Kl. Steponavičius, trūksta tinkamos namų tvar- 
Kalbėjo šv. Jurgio par. kle- kos ir tėvų priežiūros, ir trū- 
bonas kun. Dr. V. Martuse- ksta vietų, kur vaikai galėtų 
vičius, adv. K. Čeledinas, ku-Į tinkamai praleisti laiką ir iš- bet dar stiprus senukas. Ma- 
nigas J. Bagdonas, grab. Ro- lieti savo energiją, 
manas, Balinskas ir Kava
liauskas, Liberty Loan ban
ko pirm. Marcinkevičius, „A- 
merikos” redaktorius Lauč- 
ka, Ig. Liepus (rengėjų vardu 
įteikė K. Steponavičiui dide
lį gėlių bukietą ir atminimo 
užrašą) ir pats radijo prog
ramos vyriausias rėmėjas K. 
Steponavičius. Užbaigos žodį 
pasakė programos vedėjas 
Antanas Dzikas, tardamas 
dėkingumo žodį.

Vakarienės dalyvių tarpe 
buvo kun. St. Raila, kun. V. 
Vėžis, kun. S. ftlažeika, Fede 
racijos apskr. pirm. J. Bir
žietis ir visa eilė Philadelphi 
jos veikėjų. Vakarienė ir ba
lius parodė, kad apylinkės 
lietuviai remia lietuvišką ra
dijo programą ir giliai įver
tina Kl. Steponavičiaus ir A. 
Dziko pasišventimą dirbti 
lietuvybei. Ilgiausių metų!

Giliai atjausdamas lietu
vių katalikų reikalus, kun. 
Daumantas nenuilstančiai 
darbuojasi nuo pat pirmų
jų jo kunigavimo metų. Jis 
yra buvęs lietuvių mokslei-

— Prip <sl
j j vakare mirė__ mų visos tfUMUS, 7 me-Iumos. s 
„^ Brooklyne. relis dai] 

paliko daįnavo 
įjojąs Kartam- duotinį j 

’’ pat josic
Sofija 

reiškimo

degimu Kasparas Palijanskis vių pirmininku, dirbo Vy- 
Trijų Karalių dienoje aprū- čiuose ir k itose_ organizaci- 
pintas sakramentais. Tai bu- j°se- Jis mokė vienerius 
vo ligonio vardadienis, ku- metus Marian Hills kolegi- 
rioje per visą gyvenimą bran j°Je; pirmininkavo Penn- 
gintoje dienoje priėmė sak- sylvanijos Lietuvių Dienai 
ramentus.

Palijanskis yra jau senas,

Pirmas lietuvis trapis ju
Bernardas Čerkauskaj 

no ir Paulinos čerkai 
sūnus, g’ 1212 _ 
sėjo 2 d., Mahanoy ( su ®e™a 
Pa., 1942 m. gruodžio 1 
įšventintas kunigu, vie 
liu trapistų, l 
Kentucky. Kunigystės š 
tinimus suteikė Lousi par. bažnyčioje, 
Kentucky, arkivyskupas 
A. Floersh. Pirmas šv, 
šias atlaikė 1942 m. g Jonas, o jam
džio 20 dieną vieni 
trapistų bažnyčioje, G 
semani, Kentucky.

Tai bene pirmas į, 
lietuvių istorijoje, kadi 
vis tapo vienuolių trap žodį tarė kun. J. 
kunigu.

Bernardas čerkauskas 
ris trapistų vienuolyne 
žinomas 1 
monas, O.C.Š.O., yra h 
Mahanoy City pradinę! 
kyklą ir High SchoolĮ 
damas High School at| 
mėjo, kaip vienas iš gi 
šių atletų, kad net dfi 
šiandien atletikos mo^s, reiškiame gilios 
jas juomi didžiuojasįjmtos. 
džiaugiasi.

Dėlko Bernardas 
kas, dabar kun. M. 
nas, O. C. S. O., ta 
nuoliu trapistų? Jo 
mo noras ir troškim 
vo tapti vienuoliu, bet 
ti į tokį vienuolyną, į Į universitetą grįš sau- 
vienuolyno regula ir j 
mai yra griežčiausi ir 
kiausi.

Iš visų Katalikų 
čios vienuolynų, kun.

dvejus metus, nuoširdžiai 
remia ir platina katalikiš
ką spaudą. Jo finansinė 
parama yra pasiekus visas 
lietuvių katalikų įstaigas ir 
vienuolynus, ypačiai vieti
nį Jėzaus Nukryžiuoto Se
selių našlaityną, kuris susi
laukia stambių aukų kas 
met. Jo tarpininkavimu ir 
patarimu daug jaunų sielų 
pasiekė savo pašaukimų ku
nigystėj ir vienuolių 
mo.

Kun. M. Daumanto 
bonavimo pareigos šv. 
cento parapijoje prasidėjo | 
1933 m. rugsėjo 4 d. Per 
tą trumpą laiką Dievo pa- 
pagalba ir dosnių, susipra
tusių parapijiečių parama, 
kun M. F. Daumantas yra 
nuveikęs didelius darbus: 
parapijos skolų atmokėta 
16,000 dol.; bažnyčios vi
dus atnaujintas už 4,700 
dol.; nupirktos naujos sta
cijos ir baltas marmuro di
dysis altorius už $7,000; 
parapijos auditorijai ištai
syti išleista 2,000 dol.; kle
bonijos namams atnaujinti 
$3,000.

1 Kun. M. Daumantas vi
są laiką jautė didį reikalin
gumą išlaikyti lietuvių tau
tos gyvybę ir todėl tiksliai 
apsiėmė dar vieną milžiniš
ką darbą — būtent, atida
ryti parapijos mokyklą. Nors 
našta atrodė sunki, baugi
nanti, bet mūsų klebonas 
karžygiškai apsiėmė ją neš
ti.

1939 metais atidarė pa
rapijinę mokyklą ir vienuo
lyną, kurių atidarymas ir 
iki šiol užlaikymas kaštavo i 
5,000 dol. Attidarymo me
tu mokinių gavome 110. 
Mokytojų pareigas pildyti 
buvo pakviestos lietuvės 

; Nukryžiuoto Jėzaus Seselės 
gyveni" iš Elmhurst, Pa.

Dar tik ketvirti metai, 
-,1" jant tuščias dėžes, krepšius kaį mokykla gyvuoja, o mo

kinių skaičius auga. Šįmet 
turime 177 vaikučius savo 
mokykloje.

Girardvillės lietuviai jau 
rodo žymią pažangą ir pro
fesionalų eilėse. Turime lie
tuvį gydytoją, lietuvį gra- 
borių, lietuves mokytojas ir 
slauges, daug pasižymėju
sių parapijiečių biznierių.

Šia proga sveikiname jį 
ir rengiame 10 metų klebo- Į Red. Pastaba: Turi

noma, kad ir ši liga jo nenu- 
Kreipdamasis į parapijas galės. Palijanskai yra labai 

sako, kad dvasiškija gali iš- nuoširdūs ir uolūs parapijie- 
_ i na- čiai. Palijanskienė nuolat re- 

darbais, 
platindama visokius parapi
jos bilietus ir dalyvaudama 
draugijų susirinkimuose. Jų 
namai — kaip bažnyčia, taip 
religiniai įrengti.

aiškinti reikalą laikyti 
muose drausmę, kad vaikai mia parapiją savo 
nebūtų palikti jų pačių va- ‘ ’
liai. Kad auklėtojai, kunigai 
aiškintų tą reikalą ir patys 
asmeniškai galbėtų vaikus 
nuo nusikaltimų. Kad grei
čiau karą laimėtumėm, tai 
reikia laimėti ir namų fronte, 
pirmiausia saugojant jauni
mą nuo nusikaltimų.

Katalikių Moterų Komite
tas Karo Bonams platinti jau 
pardavė 800,000 dol. vertės 
karo bonų. Bet Philadelphi
jos Moterų K. paskirta sau
sio mėn. parduoti už milijo
ną su viršum. Per praeitą po
sėdį pranešta, kad Philadel
phijos katalikių moterų veik
la karo bonams ir ženklams 
pardavinėti taip sėkmingai 
eina, kad ir kitos apylinkės 
moterys klausia, kaip tai su-

siomis dienomis buvo pa
skelbta angliškoje spaudoje 
žinia, kad J. E. Kardinolas 
uždraudė Philadelphijos ar
kivyskupijos parapijose loš
ti bingo ir kitokius azartinius 
žaidimus. Mat Penna įstaty
mai draudžia tokius žaidi
mus. Dabar negalės tokių žai
dimų turėti ir parapijos bei 
kitos organizacijos, nors ir 
labdarybės tikslu.

organizuoti. Tai garbė Phi- tinis, kol bus karas. Dėl ka- 
ladelphijos katalikėms mote- ro šių metų paradas buvo 

trumpesnis ir žiūrovų buvo 
Tame susirinkime dalyva- mažiau, nors jų galėjo būti 

-> . Parade buvo
kariams, |vas nuskandintas, kurie jau nešama ir Tarnybos vėliavos 

jūrininkams, lakūnams ir ki- 7 kartus mušėsi, kurie matė, su žvaigždėmis, reiškiančio- 
tų dalių kareiviams. | _

Knygutėse įdėtas klebono jie ragino labiau remti karo Puošniausias 
sveikinimas ir linkėjimas pa- bonų pirkimą, kad greičiau Gallagher, kuris ir laimėjo 
rapijiečiams kareiviams. Da
bar visi turės atsiminimą nuo 
savo klebono.

Šv.
klebonas kun. Valančiūnas
apdovanojo visus karius gra- rims.
žiomis maldaknygėmis. Tėve- „ ______ , ____
liai ir pažįstami paima jas vo ir du jūrininkai, kurių lai- apie 200,000. 
ir nusiunčia savo kariams, vas nuskandintas, kurie jau nešama ir Te

taika būtų. Susirinkimo pro- pirmą 
gramą paįvairino giesmėmis, ~ 
dainomis, solo ir sutartinai. įspūdingiausias parado daly

kas. 175 pėdų ilgumo, neša
mas 6 vyrų ir 36 berniukų.

! Gražiai pasirodė ir kiti klu- 
Sausio 6 d. atsiskyrė su bai su savo orkestrais ir la- 

šiuo pasauliu Ignacas Alek- bai spalvingais kostiumais.
na, gyv. Mantua, N. J.. Ve-j Juokingoje parodos dalyje 
lionis buvo 52 metų amžiaus, pavaizduotas karo 
bet ilga ir sunki liga paveikė mas Buvo matyti vaikščio
jo sveikatą. Jis mirė susitai
kęs su Dievu. Sakramentais 
aprūpino kun. Virbickas. Iš- 

moterys ir motinos, kurioms kilmingai palaidotas sausio 
tikrai rūpi jų vaikai ir mo-ill d. šv. Kryžiaus kapinėse, 
kyklos reikalai. Kun. Vėžis po pamaldų šv. Kazimiero ba- 
pasakė kalbą, kaip galima žnyčioje. 
auklėti savo vaikučius. Pa
čios motinos nutarė karts 
nuo karto pakviesti kalbėto
jus auklėjimo reikalais, kad 
vis ką nors naujo iš tokių su
sirinkimų išsineštų. Dabar 
jos susirinks kiekvieną sa
vaitę valandėlei pasimatyti 
ir pasikalbėti taip svarbiais 
reikalais.

Pabaigoj pirmininkė p. 
Butkienė ir kitos pavaišino 
dalyves gardžia kavute. Jos 
taip pat prisideda ir prie pa
rapijos parengimo. Išsiskir- 

! stė labai patenkintos tokiu 
! susirinkimu. Laukiama, kad 

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI «

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Bešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

*610 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo Įstaiga.

Šv. Kazimiero parapijos 
moterys susiorganizavo j Mo
terų ir Motinų Draugiją ir 
pradėjo tikra gražiai veikti 
savo vaikučių laimei. Sausio 
8 d. sukviestas susirinkimas 
nebuvo gausus, bet tikrai dar 
bingas. Mat, atsilankė tik tos

1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.
Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičial 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

16 Richmond Street Philadelphia, Pa

I
Ii

«įi5. Pamaldose daly- si° 3 d 
įp.Dr. J. Končius, ku- kalnis, 
įftkas, kun. N. Pa- kino ftl;

jįgs, kun. A. Pažerec- ko 56 į 
pai buvo gražiai se- 
; panciškiečių išpuošti.
kiro grab. J. Garšva.
įhini Kartavičiui, jo
tf ir seserims, dėl tėve-

iM. A. laipsniui įsigy-i šv. ft

ždei” — 
kraščiui 
iškilmin 
ji nariai 
šai pas 
Širdžiai, 
su pam< 
Švč. Sal 

Aprei 
dos Ai 
labai gi 

, miamas 
, kalnio.

rių, ki 
„Žvaigž 
centras

emalonus jam viešėji- nus sai 
nes jo tėvelis smarkiai ko. Ne: 
p gruodžio 20 d. ir dar žymų i 

vojmgoje padėtyje. mo par 
te Alberto tėveliui žmonių 

t pasveikti, o jam — New Y 
josio pasisekimo moks- labai d 

vietų iš 
mą atr 
visus p 
Hartfoi 
iVaiteki

atitiko trapistų regula 
venimas ir įstatymai.

Trapistų obalsis 
Malda ir Darbas, 
keliasi 2 vai. ryte, 
vai. vakare. Miega ssF 

 

bituose ant šiaudiniu! 
ninku. Trapistai tarŲ 
vęs nekalba. ReikalmjMSKA1T£S 
ėjus vartoja ranku. 
Laiškus giminėms, virs 
kui leidžiant, gali rašysi-

Morta Stasiūnienė mirė 
sausio 6 d. po trumpos, bet 
sunkios ligos. Ji palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse sausio 9 
d. Mirė aprūpinta paskuti
niais sakramentais.

Jonas Slavickas mirė sau
sio 6 d. Laidotas iš šv. And
riejaus parapijos bažnyčios 
sausio 9 dieną. Pažymėtina, 
kad trys lietuviai atsiskyrė 
su šiuo pasauliu tą pačią die
ną.

Laidotuvėms patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

Sausio 7 d. mirė Jonas Ple- 
vokas, 50 metų, palaidotas 
sausio 12 dieną šv. Kryžiaus 

: kapinėse iš šv. Kazimiero pa- 
rap. bažnyčios. Velionis gyve 
no 1203 So. 26th St. Mirė Phi
ladelphia General ligoninėje.

be maisto produktų, kurių vis ;
mažiau begalima gauti. Trys 

i žinomos agresorių galvos bu
vo atvaizduotos šalia gili jo
tines.

Juokingai pavaizduotos ir 
moterys ,,Welder”, šoferiai 
ir kitos vyrų pavaduotojos.

Prancūzijos kovas ir laisvę
vaizdavo Joanna D’Arc su 
savo palydovais.

Stygų Benai eidami grojo
įvairių įvairiausius muzikos navimo paminėjimą.

Salėje buvo suruošta iš- dijo ve 
iuga „Shower” staigme- tą pasi 
Sofijai Kazlauskaitei, Vo cho

J., ir i 
orogra: 
duetų, 
vimo, 1 
sudarė 
kuriom 
ką, o s: 
mis vi 
0. Zajž 
kino vi 
Radi j a 
lėmis 1 

. rudenį 

. dytė n 
dainav 
pritart 
sveikii 
ny, N. 
našlių 
didele

Po i 
linksm

dorus, Velykoms, Žoi 
ir Visų Šventėje. |

Apie trapistus vieni 
teisingai yra pasakytį 
sunku yra trapistui 
ti, bet saldu yra ti 
mirti.

Šventinimo apeigose! 
mose kun. M. Simono! 
S. O. šv. Mišiose dali 
jo tėvas ' 
brolis Petras ___
ksandravičienė, visi iš! 
noy City, Pa. Taipgi dJ___________
vo ir jo sesuo S. .
main, Jėzaus Nukryr®®OS" administraci- 
vienuolė, kuri moko Šv^te gauti A. Vaičiulai 
cento parapijos mokyti 
Girardville, Pa. 0F

Ilgiausių metų, kub LITHUANIAN 
'I Simone, O. C. S. 0. į LITERATO

Kun. P. čės

.Sofijai Kazlauskaitei, 
‘ SI2 Hooper St, Brook- 
,N.Hį puikų pokylį su- 
jš jos mamytė. Stalo pa- 

ir didelį tortą pa
lo pirmoji pamergė H. 
auskaitė. Dalyvavo per 
moterų ir mergaičių. Vi- 

Ignas Čerkaį"8* 
tras ir teta tagwmls do' 

' noji jaunoji ti- 
visų nuoširdu-

........................S ail si o ž ini om i s, y r a i r kitas liilj® egzemplioriaus kai- saunai 
nr. Praeidami pro Miesto Ro- 17 d. dieną ryte įvyks iš- kunigas trapistas. TaiRp 0 užrakant 50 eg- niškas 

.'’“"ų ar daugiau-30c. visiemtušę pagerbė kareivius „Mal- kilmingos šv. mišios mūsų J. Križinauskas, kilęsisf 
da už Taiką”. Visas paradas bažnyčioje, kurias celebruos ladelphijos, kur jis yri 
sudarė tikrai gražų vaizdą ir su asista pats klebonas. Mi- gęs seselių pranciški 9 
pritraukė minias žiūrovų. Ša- šiose dalyvaus svečiai kuni-Įdamą šv. Jurgio par. 
ligatviai ir namų langai buvo gai, 
apgulti žiūrėtojų ir palydovų.

New Yorko miesto mayo- 
ras sausio 3 d. per radiją pa
sakė, kad tėvai sutemus va
karais laikytų savo vaikus.........
namuose. Vakarais tamsojeĮKun. 
gatvėse ar parkuose vaikai 
bus sulaikomi, o tėvai 

Pasitaikius Philadelphijoj atsakomingi už tai.
nemaža susirgimų raupais, 
dabar visi skiepijami tam pa
skirtose vietose. Gyventojai šias dvi klases: tuos, kurie 
noriai skiepijasi, nes tai da-ituri didesnius maisto patie- 
roma patogiu metu, geroj vie kalus negu apetitą; ir tuos,

moters, kuri neprisidėtų prie 
taip gražaus veikimo. Kiek
vieną pirmo mėnesio penkta
dienį motinos pagamins vai
kučiams šiltų gėrimų, kad ne
reikėtų eiti namo.

Ponai Smolukai susilaukė 
gražaus sūnelio, kurį pakrik
štijo Jono ir Juozapo vardais. 
Berniukas auga sveikas ir 
linksmas. Ponai Buividai pa-‘toj ir labai neskausmingai, kurie turi didesnį apetitą ne 
krikštijo savo dukrelę Leo- kaip vienas pareiškė. Geriau gu maisto porciją.
nos ir Barboros vardais. I apsisaugoti, kaip sirgti. į Chamfort.

draugijos, mokyklos lą. 
vaikučiai ir visi parapijie- = 
čiai drauge su apylinkės 
svečiais.

7:30 vai. vakare parapijos 
auditoriume rengiama šau
ni vakarienė su programa.

A. J. Neverauskas, 
vietinis mūsų vikaras, savo 
gabumais ir energija yra 
klebono didelė parama vi
suose parapijos užsiėmimuo
se. Jis bus šio vakaro ve
dėjas. Dalyvaus kunigai, 
svečiai, parapijiečiai, vieti
nis choras varg. L. Šorio Į 
vadovybėje, bus įžymių kai- i 
bėtojų.

Sveikiname savo kleboną sam pasauliui už

RAKANDU

IŠDIRBAME IR PARE 

Geriausios Rūšies
Iš priežasties trūkumo materijoli 
syniu ir perdirbimu kitchen, bedro
L
I Taisymo darbą tęsime iki kj

■; M. PETRMTIENE
<09 ir 417 Grand Street ♦’ 
iBwi! ■ '

Telephone: EVergreei
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ETOS ŽINIOS
ĮĖJUS KARTAVIČIUS 
įAŽIAI PALAIDOTAS

lolus 
lebo- 
is ir 
’hila- 
je. 
lietu- 
kun. 

nčiai 
rmų- 
ų. Jis 
kslei-

Vy- 
dzaci- 
lerius 
:olegi- 
Penn- 
)ienai , . v , , ■
irdžiai se“an1’ Kentucky 
alikiš- 
ansinė

visas v^s taP0 vienuoli; Į. 
gas ir kunigu-

vieti- Bernardas ČerŲ 
to Se- 
3 susi- 
į kas 
imu ir 
į sielų 
mų ku- 
į luo-

---- ■ lūšio 6 d. vakare mirė 
Pirmas lietuvis iejus Kartavičius, 77 me- 

Bemardas čerjmžiaus, gyv. Brooklyne. 
no ir Paulinos (Jliame nuliūdime paliko 
sūnus, gimęs l^fs’ kun. Jonas 
sėjo 2d.,] 
Pa., 1942 m.---
įšventintas kunįJĮ dukterys, 
liu trapistu, (£" 
Kentucky. Kunigį 
tinimus suteikė j 
Kentucky, arkivyJ 
A. Floersh. Pinįl 
šias atlaikė 1942 j 
džio 20 dieną 1 
trapistu bažnyčioj

į Kartavi-
Į Maspetho par. vikaras, 
[s Edvardas su šeima ir

Tai bene pirmu 
lietuvių istorijoje į

| gražių, malonių įspūdžių ir 
tiks ilgai visų atminime.

Visos narės pasidarbavo 
baliaus parengime ir dirbo 
baliuje. Prie durų bilietų dir
bo E. Vokietaitienė ir A. Gar- 
liauskienė, joms pagelbėjo J. 
Butkus ir J. Dumčius; prie 
alaus — Pr. Milašauskas; už
kandžių — O. Karušaitienė ir 
T. Stučienė, prie bilietukų 
M. Vincevičienė ir U. šašie- 
nė. Svečių priėmime dirbo R. 
Kašėtienė, E. Rokienė, E. Vai 
tekūnienė.

Šv. Monikos dr-ja nuošir
džiai dėkoja visiems progra
mos dalyviams, daugiausiai

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Elizabeth, N. J

d.,

turėjo 
parapi-

Kalėdų

mu ir, kaip mokėjo ir galėjo, 
iš širdies dėkojo.

Prie skanių valgių ir gėri
mų visos linksminosi iki vė
lumos. Susidaręs gražus bū
relis dainininkių moterų ap
dainavo Sofiją ir jos sužie
duotinį Joną Paulin ir taip 
pat josios darbščią motutę.

Sofija priklauso prie Ap
reiškimo par. choro, draugi
jų, kelis kartus vaidino vei-___ ____ ______ ,___ _______
kaluose „Amerikos” naudai. J. Stukui ir jo dainininkams

Linkime jai laimės ir nori- už pasidarbavimą ir gražų 
me, kad ir ateityje pasiliktų pasirodymą (buvo taipgi ir 
lietuvių tarpe savo veikimu._jo tėveliai). Dėkoja visiems

Buvusi

kių stambių žmonių neima 
į kariuomenę, bet jo stam
bumas 
tas po 
dytojai 
čardaę 
laisvės.
kitą vardą — „Mr Six by 
Six”.

Julius Milleris mušėsi sa
lose. Buvo sugrįžęs atosto
gų vienam mėnesiui. Pasa
kojo šiurpulingų dalykų. Pa
sakojo, kaip kartą japonai 
vienoje saloje iškėlė baltą 
vėliavą. Kai tik mūsiškiai 
išėjo jų paimti, japonai ati
darė ugnį ir daug užmušė. 
Julius ėjo paskutinis. Kai tik 
pamatė kitus krentant, lai
ku pasislėpė.

Kitą kartą kritusi bomba 
paskandino jį smiltyse. Po 
truputį išsikasė ir pabėgo 
kitur. Pasakojo, kad buvo 
arti mirties. Jis tvirtina: 
„Mes sumušime japonus.” 
Pabuvęs vieną mėnesį pas 
motiną, vėl grįžo į kariuo
menę kautis su japonais.

Vietinis.

zauskas rankoves įsiūdavo 
į žiponus, tai jau patikliau
sias darbas; šis 6 pėdų vyras 
daug geležinių darbaviečių 
apėjo, bet darbą gavo prie 
laivų statybos. Džiaugiasi, 
nereik taip skubint, kaip siu
vėjams ir dar gerą algą mo
ka.

taip gerai padalin- 
visą kūną, kad gy- 
padarė išimtį ir Ri- 
išvyko ginti mūsų 
Gydytojai davė jam

tiems metams. Edvardas Ta- 
ponauskas, pavyzdingas mū
sų būrio jaunikaitis, savo 
gražia kalba nustebino visus 
atsilankiusius, sakydamas 
patyręs, kad mūsų organiza
cija, nors gal ne tokia didelė, 
kaip kitų parapijų, yra daug 
daugiau nuveikusi dvasiniu 
bei moraliniu atžvilgiu, kaip 
kitos tokios rūšies organiza
cijos. Pusryčiai užsibaigė su 
kolekta, kuri bus nusiųsta 
karo kapelionams ir malda.

Šis būrys taip pat išleidžia 
savo mėnesinį laikraštėlį, 
„The Illuminator”, kuris sa
vo kilnia dvasia ir turiniu 
žavi ne tik tuos, kurie pri
klauso prie tos organizacijos, 
bet ir visus, kurie jį skaito.

Stellarians metinė „Naujų 
Metų Pramoga” buvo sausio 
6 d., per kurią visi linksmai 
pažaidė, pašoko ir skaniai

J. K.

Omaha, Nebr

Vaikų pramoga
Sekmadienį, sausio 10 

šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos vaikučiai 
kalėdinę programėlę 
jos salėje.

Programoje buvo
vaizdelis — Mažiausias pie
menėlis, suvaidintas gana 
pasisekusiai, gražiai ir ko- 
medijėlė — Stebuklingas Gy
dytojas, suteikęs daug juo
ko. Be to, berniukai ir mer
gaitės iš įvairių skyrių turė
jo savo scenos numerius, pa
mokdami, dainuodami, groda
mi. Įspūdingas buvo mergai
čių pavaizduotas Pergalės 
Maršas. Galop, visiems artis
tams ir choristams susirin
kus scenon, prie gražių besi
keičiančių šviesų, sugiedotos 
kalėdinės giesmės — Nakties pavajgė’ 
Ramybėj, Užgiedokime links- ■ 
mai, Betliejus nušvito.

Po padėkos žodžio, sesu
tėms ir vaikučiams, kurį pra- kleboną, buvo prelatas j“ Mi- kelis, Juozas Balkus, kitas 
tarė kleb. kun. Simonaitis, 
sugiedoti abu himnai —Ame
rikos ir Lietuvos. Publika iš
siskirstė su jaukia nuotaika 

, ir džiaugsmu, kad taip gra- 
• žiai buvo atlikta visa progra- 
. mėlė ir viskas vien lietūviš-

įvyko mažų kai. Lauksime ir daugiau pa

Mūsų kareiviai
Omahos lietuvių kolonija 

nėra didelė, tačiau turime 
daug kareivių iš mūsų ko
lonijos, kai kuriose šeimo
se po kelis. Pavyzdžiui, 
Juozas, Petras ir Steponas 
Politikai (trys broliai), Pet
ras ir Vincas Uždaviniai 
(Vincas yra dantistas, turi 
laitenanto laipsnį), Juozas ir 
Bernardas Wasgiai, Petras 
ir Jokūbas Kirdeikiai, Jo
nas ir Antanas Papikai, 
Jonas ir Pranas Baziai, 
Juozas Novakas, Jonas Ba
zar, Juozas ir Aleksas Alu-

Tarp parapijiečių ir kitų, koniai, Barney Didelis, Pra- 
aplankiusių mūsų sergantį nas Pakėnas, Vladas Was-

j|lionies laidotuvės įvy
kusio 9 d. Gedulingos pa
los atlaikytos Angelų 
įlienės par. bažnyčioje, 
tarie didžiojo altoriaus 
otas mišias laikė velio- 
teūnus kun. Jonas, o jam 
kvo kun. V. Pinkus, kun. 
tasiulis ir kun. J. Laury- 
įs; prie šoninių altorių 
ks laikė kun. J. Aleksiū- 
|r kun. J. Balkūnas. At- 
ikinimo žodį tarė kun. J. Karalienės , parapijoje sau-, 
liūnas. Pamaldose daly- šio 3 d. Tėvas Pr. Aukšti- 
kun. Dr. J. Končius, ku- kalnis, jėzuitas, salėje aiš- 
A. Milukas, kun. N. Pa- kino Maldos Apaštalavimo 

3, kun. K. Paulonis, kun. Sąjungos judėjimą ir surin- 
kešis, kun. A. Pažerec- ko 56 prenumeratas „Žvaig- 

. ždei” — Jėzaus Širdies lai- 
pranciškiečiu išpuošti, ikraščiui. Po tam bažnyčioje 

•navo grab. J. Garšva, iškilmingai buvo priimti nau- 
1. Jonui Kartavičiui, jo J? nariai-ės; visi dalyviai vie- 
i ir seserims, dėl tėve- , Pa.sl^koJ°. ?vc- Je^aus 

lirties, reiškiame gilios Slrc'/lal, Užsibaigė pamaldos 
nUtos su pamokslu ir palaiminimu

Švč. Sakramentu.
Apreiškimo parapijoj Mal

dos Apaštalavimo Centras 
labai gražiai darbuojasi, re
miamas kleb. kun. N. Pa
kalnio. Centre yra 150 na- 

universitetą, Indiana ri?’ . k“ri,®visi užfsaks 
„Žvaigždę . Tai pavyzdingas 
centras!

REMIA ŽVAIGŽDĘ

Jėzaus Širdies Mylėtojai 
gausingai susirinko Angelų

ris trapistu w 
žinomas kaipo k. 
monas, O.C.S.O., y 
Mahanoy City [i Storiai buvo' se- 
kyklą ir High Sė , 
damas High Soho; 
mėjo, kaip vienas, 
šių atletų, kad k 
šiandien atletikos 
jas juomi didžfc 
džiaugiasi.

Dėlko Bernardas 
kas, dabar kun. 
nas, 0. C. S. 0, 
nuoliu trapistu’ 
mo noras ir troši įžauskas, lankąs Notre 
vo tapti vienuoliu. BBM
ti į tokį vienuoh į universitetą, grįš sau- 
vienuolyno regula 
mai yra griežčiau- 
kiausi.

Iš visų Katalk. 
čios vienuolynų, h51 
mono norams irti' 
atitiko trapistu it 
venimas ir įstaty ( 

Trapistu ohi 
itas vi- Malda ir Darbas, 
reikalui- keliasi 2 vai. ryti 
vių tau-1 vai. vakare. Miegi 
. tiksliai bituose ant šia® 
milžiniš- ninku. Trapistai: 
t, atida- vęs nekalba. Reik 
klą. Nors ėjus vartoja rauk? 
i, baugi- 
klebonas 

iė ją neš-

o kle- 
v. Vin- 
asidėjo 
d. Per 
ivo pa- 
msipra- 
arama, 
:as yra 
darbus: 
mokėta 
ios vi-

4,700 
os sta- 
inro di- 
$7,000; 

. ištai- 
)!,; kle- 
laujinti

M ALB. ČIŽAUSKAS

nčių proga pas savo tė- 
i parvažiavo stud. Alber

rėmėjams, prisidėjusiems 
darbu, taipgi visiems atsi
lankiusiems.

Didžiausia padėka tenka 
Rožei Kašėtienei, kuri dau
giausia pasidarbavo šio gra
žaus baliaus parengime.

Sausio 8 d. šv. Monikos dr- 
ja turėjo savo metinį susirin
kimą, kuriame suvestos ba
liaus atskaitos; pasirodė, 
.kad liko gražaus pelno, kurio 
pusė paskirta parapijai. Iš
reikštas pasitenkinimas šios 
draugijėlės gyvavimu. Per 
penkeris metus esant tai pa
čiai valdybai, į 
'permainų — nesant čia pirm, našių vakarėlių, 

j E. Vaitekūnienei, ją pava- ----------------------
duos U. šašienė, atsisakius New Britain, Conn

liauskas iš Scranton, Pa. ir Juozas ir Jonas Balkai. 
P. Miliauskienė iš Pittston, Mykolas ir Petras Borisai, 
Pa. P—Us Barney Jesonis, Jonas ir

Pranas Kusleikai, Jurgis ir 
Kazimieras Zakarai.

Toliau — Barney Matu-
Sausio 10 d. parapijos cho- laitis, Bareny Mukonas, Jo

nas Labauskas, Vincas Ru-

Waterbury, Conn

Bridgeport, Conn

ro koncertas praėjo labai

d.
;re Dame universitete 
:as ne tik sėkmingai

M. A. laipsniui įsigy-1
ir studentams dėsto. ]jų dr-jos ruoštas Našlių ba- 

emalonus jam viešėji- liūs sausio 3 d. puikiai pavy
dės jo tėvelis smarkiai 
o gruodžio 20 d. ir dar 
pavojingoje padėtyje, 
ne Alberto tėveliui 
i pasveikti, o jam — 
šio pasisekimo moks-

Rep.

APIE NAŠLIŲ BALIŲ

Šv. Monikos Moterų Naš-

KAZLAUSKAITĖS
I0WER” POKYLISLaiškus giminėms, 

kui leidžiant, gali i 
turis kartus mete jjgje buv0 suruošta iš- 
doms, Velykoms, 
ir Visų Šventėje.

Apie trapistus ( 
teisingai yra pasak 
sunku yra trapistui 
ti, bet saliu yra 
mirti. x .......

Šventinimo apeigo lskaifė. Dalyvavo per 
mose kun. M^Si® oferų ir mergaičių. Vi- 
S. 0. šv. Mišiose < z
jo tėvas Ignas Čei ^įg įr brangiomis do

bti metai, brolis Petras ir ^js. Busimoji jaunoji ti- 
ksandravičienė, tudinosi visų nuoširdu- 
noy City, Pa. Taį - ------
vo ir jo sesuo S. 
main, Jėzaus 
vienuolė, kuri Do
cento parapijos J 
Girardville, Pa.

Ilgiausių metų.
Simone, 0. C. S.

Kun. B

n šio 10 d. Apreiškimo

idarė pa
ir vienuo- 
rymas ir 
s kaštavo 
rymo mė
gome 110. 
,s pildyti 
j lietuvės 
us Seselės

ga „Shower” staigme- 
ofijai Kazlauskaitei, 
72 Hooper St, Brook- 
. Y. šį puikų pokylį su
jos mamytė. Stalo pa
lus ir didelį tortą pa- 

pirmoji pamergė H.

s Sofiją apdovanojo

loja, omo- 
įga. Šįmet 
učius savo

‘tuviai jau 
įgą ir pro- 
Turime lie- 
ietuvį gra- 
okytojas ir 
asižymėju- 
biznierių.

akiname jį 
netų klebo- 
mą. Sausio 
e įvyks iš- 
lišios mūsų 
ls celebruos 
lebonas. Mi- 
večiai kuni- 

mokyklos 
i parapijie- 

apylinkės

kasininkei J. Misevičienei, 
jos vietą užėmė M. Vincevi- 
čienė; i
dente bus R. Kašėtienė. Na
rės nutarė surengti grupę iri 
nuvykti į J. Stuko parengi 
mą vasario 28 d.

Valio Šv. Monikos dr-ja!
Narė.

Jau savaitė, kai mūsų ge-

Moterų Sąjungos choro 
pirma praktika įvyko sau
sio 11 d. choro kambaryje. 
Šių metų valdyba: dvasios 
vadas kun. J. J. Valantie- 
jus; choro vedėjas komp. 
A. J. Aleksis; pirm. Ste- 
phania Sapranienė, Dr. Sa- 
prano žmona; vicepirm. A- 
nelė Totilienė, ižd. K. Ro- 
manienė; rašt. Marė Matu- 
sevičienė; muzikos komisi
joje — p. Bernice Ortlieb 
ir p. Anna Sobotka; mar
šalka Ona Šmotienė, kor. 
Stephania Sapranas. Šis cho
ras gieda per mišias sekma
dieniais 10 vai.

gražiai. Choras išpildė daug kas, Jurgis Kapleris, Bar- 
gražių dainų šių kompozito
rių: Pociaus, Aleksio, Šim
kaus, Brahms, Danks, Her
bert ir kitų. Solo padainavo 
Anna Janušytė, Radvilaitė, gis Bazarai, 
Aldona Dulbytė, V. Boleika 
ir svečias iš New Yorko p. H. 
W. Hendelis. Visos dainos bu 
vo gerai išpildytos. Chorui 
vadovavo ir visiems akompa
navo A. Stanišauskas.

Komediją suvaidino A. Kli 
maitis, Einorienė ir V. Bolei
ka, kurie publiką prijuokino. 
Koncerte buvo ir kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir kun. A. V. 
Zenevičius. Daug darbavosi 
V. Boleika, Dulbytė, A. Sta
nišauskas, Brilvičas ir Tus- 
kiūtė, Romas, Einorytė, Jokš 
čiūtė. Taipgi chorui daug pa
gelbėjo savo dideliu darbu A. 
Klimaitis, Einorienė, Lučin- 
skienė, Mikuckis ir Norkevi
čius. Pelno bus gražaus. A. 
Stanišauskas pranešė, kad 
vasario 14 d. yra rengiamas 
Lietuvos laisvės paskelbimo 
25 metų paminėjimas ir vi
sus kvietė dalyvauti.

Koncerte matėsi ir J. Ste
ponaitis su p. Stanevičių iš 
Brooklyno, kurs šiuo laiku 
gyvena Bridgeporte.

Sausio 11 d. čia palaido
tas senas parapijietis a. a. 
Petrušionis. Laidotuvės buvo 
labai iškilmingos, dalyvavo 
daug žmonių.

nei Sarpaits, Bernard Ti- 
shek, K. Zaleckis, Leonar
das ir Povilas šimkai, M. 
Maslauskas, Pranas ir Jur-

Juozas Jenu- 
lionis, Robertas Macaitis, 
Zigmontas Butkus, Viktoras 
Laurynowicz, Jonas Lukas, 
Vincas Bovikas, Edwardas 
Poskus, Edwardas Shukis, 
Jonas Petkus, Petras Blu- 
vas. Petras Milleris jau ati
davė savo gyvybę už mūsų 
laisvę.

Karys Ričardas Akromas

raštininkė-korespon- rasis klebonas kun. M. Pan- 
—----- - ------- kus, gUi§jo ligoninėj laukda

mas operacijos, kuri padary
ta sausio 11 d. Iki tol nebuvo 
galima daryti jau seniai rei
kalingos operacijos, kadangi 
jo sveikata buvo nusilpusi. 
Visa parapija karštai mel
džiasi, kad jam pasisektų 
pergyventi šį sunkų laiką, ir 
kad visiškai pasveikęs su-

AR TURI BILIETĄ?

Vasario 14 d. turėsime
New Yorke didžiules iškil- grįžtų darbuotis mūsų tarpe, 
mes, kuriose bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės

ko. Nežiūrint įvairių suvar
žymų ir trūkumų, Apreiški
mo parap. salė buvo pilna i 
žmonių iš visų Brooklyno. , „ . x ,
New Yorko apylinkių, taipgi Paskelbimo 25 metų sukak- 
labai daug buvo iš įvairių • ^kilmes bus gražioje 
vietų iš New Jersey. Progra- Webster saleje, arti Union 
mą atidarė, jai vadovavo ir Scluare-
visus pasveikino specialiai iš Bilietai jau platinami; iš 
Hartford, Conn., atvykusi E. anksto jie kaštuoja tik 55c., 
Vaitekūnienė. Ji perstatė J. 0 prie salės durų kaštuos 75c. 
Stuką „Lietuvos Garsų” ra- Bilietų galima gauti „Ameri- 
dijo vedėją, kurs pirmą kar- kos” administracijoje.

RIKOS” administraci- 
ite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE
ga gausiai iliustruota, 
i pusi, ir yra Lietuvių 
inio Instituto leidinys, 
o egzemplioriaus kai
to., o užsisakant 50 eg- 
Drių ar daugiau—30c.

Kolumbo Vyčių generalinis 
sekretorius J. Lamb gavo Šv. 
Tėvo paskirtą šv. Grigaliaus 

sveria 319 svarų. Jis yra 6 ordeną. Įteikė New Yorko ar- 
pėdų aukščio. Paprastai, to- kivyskupas Spellmarr. —sJaunų moterų grupė, St. 

Andrew’s Guild, savo meti
niame susirinkime sausio 5 
d. išrinko naują valdybą: E- 
lena Danisevičiūtė, pirm.; J. 
Šarkienė, vicepirm.; A. Ka
valiauskienė, rašt. ir K. Sa
kalauskienė, ižd. J. Ažukie- 
nė, buvusi uoli pirmininkė 
pabrėžė reikalą nuolat uoliai 
dirbti.

Vasario mėnesį sukaks 
dveji metai, kai šita veikli 
organizacija susitvėrė. Ta 
proga moterys žada turėti 
kokią nors pramogėlę.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Stuką „Lietuvos Garsų” i 
dijo vedėją, kurs pirmą kar
tą pasirodė Brooklyne su sa
vo choristais iš Newark, N. 
J., ir išpildė didžiausią dalį 
programos, kuri susidėjo iš 
duetų, solo ir bendro daina
vimo, taipgi daug įvairumo 
sudarė jo kalba ir < 
kuriomis jis graudino publi-1 alyvavusius parade, regėsi- 
ką, o savo komiškomis daino
mis visus labai prijuokino. zos jr jono Valaičio rodo- 
O. Zajankauskaitė taipgi juo- mus filmų vakarus, 
kino visus monologu „Kaimo !
Radijas”. M. Vizbarienė ei
lėmis labai gyvai atvaizdavo g^. , kampe Buckingham Ave. 
rudenį Lietuvoje. P-le L. Juo-! ktadien; sausio 15 d 
dytė nepaprastai gražiai pa- Rengia SLA 138 kuopa. 
dainavo kelias daineles, sau 
pritardama gitara. Visus pa
sveikino J. Degutis iš Kear- je. So. Wood Ave., kampe 16 
ny, N. J., kurs yra didelis 
našlių rėmėjas ir atvyko su 
didele grupe į balių.

Po programos visi smagiai 
linksminosi prie A. Jezavito 
šaunaus orkestro. Šis milži
niškas našlių balius paliko 

. visiems atsilankiusiems daug

JUDOMI PAVEIKSLAI

Pereitų metu žiauraus ka
ro įvykius rodo, Lietuvos 
'gražiuosius vaizdus matvsi- 

> lietuvius,eilutės, ke įr New Yorko
i rmEli- Ij.i________ ;__  „„„

rudenį Lietuvoje. P-lė L. Juo

Red. Pastaba: 
žiniomis, yra ir ® 
kunigas trapistu 
J. Križinauskas, t _ 
ladelphijos, kur j; rETUVIįJ RAKANDŲ KRAUTUVE
lą.

re parapijos 
giama šau- 

programa.
•Jeverauskas, 
ikaras, savo 
vergija yra 
parama vi- 

užsiėmimuo- 
vakaro ve- 

is kunigai, 
iečiai, vieti- 
rg. L. SPrio 
įžymių kal- daugiai

te, atsilankę į Kazio Motu-

Perth Amboy, N. J., Sak- 
įsinsko salėje, 515 Hartford

Sausio 4 d. Moterų Sąjun
gos kuopa gražiai pasilinks
mino savo „Kalėdij Pramo
goj.” Kas metą šis būrys šiuo 
laiku turi savo pasilinksmini
mo vakarą, kuriame visos na
rės dalyvauja įvairiuose žai
dimuose, laimėjimuose ir do
vanų pasidalinime.

Baltimore, Md.

Linden, N. J., Rupšio salė-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Ko daugiau '] 
sim, tuo greR 

avo kleboną sam pasauliui*

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
iriežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 

fiu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets, 
gi Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

|M. PETRAITIENE ii- SŪNŪS
J ir 417 Grand Street / Brooklyn) N.

Telephone: EVergreen 7-8151

St., šeštadienį, sausio 16 d.
Cliffside, N. J. Griniaus 

salėje, prie Walker St., sek
madienį, sausio 17 d.

Ridgewood, Brooklyne, Ma 
ckevičiaus ir Stončiaus salė
je, 1 Ridgewood PI. ir 388 
Palmetto St. (arti Wyckoff 
Ave. stoties), 
sausio 21 d.

Yonkers, N.
Piliečių klube, 
St., prie Riverside Ave. pen
ktadienį, sausio 22 d.

Elizabethport, N. J. para
pijos salėje, vasario 7 d., sek
madienį 3:30 vai. dieną ir 7 
vai. vakare.

Bilietai po 35c., vaikams 
15 centų.

ketvirtadienį,

Y. Lietuvių
113 Herriot

„Stellarians,” aukštesnių 
mokykhj jaunimas, gražiai 
ir skaitlingai pasirodė sau
sio 10 d., kai drauge ėjo prie 

,šv. Komunijos per 9:30 vai. 
mišias — ir paskui dalyvavo 
bendruose pusryčiuose baž
nyčios salėje. Tai buvo pir
mas jų toks pasirodymas ir 
jie kartu su tėvais džiaugė
si, kad mūsų parapijoj yra 
organizacija, kuri rūpinasi 
jaunimu. Bažnyčioje visi 
siuntė savo karštas maldas 
prie Dievulio sosto, prašyda
mi sveikatos ir sėkmingos o- 
peracijos kun. klebonui, ku
ris nuoširdžiai rūpinas jauni
mo auklėjimu mūsų parapi
joj.

Per bendrus pusryčius buvo $54,000.00, išmokėta — 
pirm. Sofija Petkevičiūtė, pa- $45,000.00, o $9,000.00 atliko 
kvietė kun. V. Ražaitį ir kun. parapijai. Būtų gera, kad a- 
Geraldą, O. P., kurie įdomiai pyskaita būtų atspausdinta 
ir tinkamai pakalbėjo jauni- lapeliuose ir išdalinta.
mui, kuris atidžiai klausėsi 
ir, kaip vėliau pastebėta, da
rė savo išvadas ir gražius S. Carey gatvės gyventoja 
pasiryžimus. Rašt. Anelė Ta- Luščikauskienė, sausio 6 d. 
rauskaitė ragino visus prie ji mirė.
kilnesnių darbų, ir kartu su ---------
Viktorija Urbonaite pasiūlė

i keletą naujų dalykų ateinan- su savo algomis. Pranas Ra-

Sausio 10 d. šv. Vardo vy
rai turėjo mėnesinę Komuni
ją, bet ištikimybės kryžių 
negalėjo gauti dėl karo — 
nesuspėjo atsiųsti. Atsilankė 
vyrų mažiau, dauguma ka
riuomenėj tarnauja, o kiti 
dirba tokiose vietose, kad se 
kmadienio rytais sunku atei
ti.

Per mišias pranešta meti
nė parapijos atskaita. Labai 
buvo įdomu klausyti, kaip 
maldingi žmonės visokiais 
būdais suaukojo, kaip dauge
liui katalikiškų reikalų išmo
kėta. Mūsų kunigų darbštu
mo dėka, mes galime pasidi-' 
džiuoti, nes dideles parapijas 
pralenkėme. Pajamij 1942 m.

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Y.

Sausio 10 d. New Yorke, 
mayoro įsakymu, daug 
automobilių buvo sustabdo
mi ir vairuotojai klausinė j a- 

Imi, kokiais reikalais jie va
žiuoja. Įsakyta, kad visi auto 
mobilistai tą dieną susilaiky- 

■s tų nuo pasivažinėjimų.

Sausio 4 d. suparaližuota

Siuvėjai visai nusidėvėjo

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.

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(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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Maspetho Žinios

_ [ redaktoriams pagerbti vaka
rienę. Tais garbės svečiais

Įvairus!
Pasirinkimas NAMAI-BARCENAI

Lietuviškų

KALENDORIŲ
Kalendorio kaina — 25c.

I Su persiuntimu — 35c.

222 South 9th Street

Brooklyn, N. V.

DR. ANTANAS KAIRYS — 
LAIVYNO LEITENANTAS

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

susirinkime 
apie kariškas 
pasiaukojimą.

Parapijos sodaliečių bend
ra Šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Parapijos mergaitės prašo
mos kartu dalyvauti.

SVEČIAMS REDAKTO
RIAMS PAGERBTI 

VAKARIENĖ

(Didelis

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Pulk. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos nepaprastas pasiun 
tinys ir įgaliotas ministeris, 
pasižadėjo dalyvauti ir tik
rai bus vasario 14 d. rengia
mose iškilmėse, kurias ruošia 
New Yorko Lietuvių Taryba.

• Prof. K. Pakštas apsigy
veno 73 West 104 Street, New 
Yorke. Ten bus ir Lietuvių 
Kultūrinio Instituto raštinė.

• L. K. Federacijos Centro 
Valdyba bendro Amerikos 
Lietuvių Tarybos fondo pra
džiai paskyrė 100 dol.

• Kun. Jonas Balkūnas y- 
ra pakviestas į Uticą, N. Y., 
kur vasario 20-21 d. bus Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakties minėjimas.

• „The Lithuanian Lan
guage” yra nauja Lietuvių 
Kultūrinio Instituto išleista 
knygelė. Ją parašė prof. Alf
red Senn. Kaštuoja tik 40c. 
Galima įsigyti „Amerikos” 
administracijoje.

• „Studentų žodžiui” jau 
sukako 10 metų. Šis vieninte
lis lietuviškas žurnalas spau
sdinamas „Amerikos” spaus
tuvėje. Jį leidžia A. L. K. 
Studentų ir Profesionalų Są
junga. Redaguoja rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Me
tams kaštuoja tik $2.00.

• Petras Kupraitis, Klai
pėdos Prekybos Instituto ir 
Marianapolio kolegijos alu- 
mnas, lankėsi „Amerikos” į- 
staigoje. Jis gyvena So. Bo
stone, kur daug veikia L. Vy
čiuose ir K. Susivienyme.

• Lietuvių UniVersalio Biu 
ro, „Amerikos” leidėjų, dali
ninkų metinis susirinkimas 
bus vasario 4d. 8 vai. vak. 
savo patalpose, 222 So. 9th 
Street.

• Vasario 14 d. yra įsidė
mėtina diena — Webster sa
lėje, 119 E. 11 St., New Yor
ke, įvyks iškilmingas Lietu-

.nepriklausomybės paskęl 
bimo 25 metų sukakties mi
nėjimas.

• Dr. P. Grigaitis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos sekre
torius, sausio 10 d. piliečių 
klubo salėje pasakė prakal
bą, kurią suruošė vietinė so
cialistų kuopa. Visiems jo 
kalba patiko, išskyrus komu
nistus, kurie vis dar negali 
statyti Amerikos reikalų pir
moje vietoje.

•Amerikos Lietuvių Tary
bos naujam statutui paruoš
ti komisijon išrinkti Dr. M. 
Vinikas, Juozas Stilsonas ir 
Juozas B. Laučka .

• „Amerikos” redaktorius 
sausio 10 d. dalyvavo L. K. 
Federacijos Philadelphijos 
apskrities metiname susirin
kime ir Ant. Dziko vedamos 
radijo programos 6 metų su
kakties minėjime.

•Lietuvių Kultūriniam In
stitutui Remti Komisijon Fe
deracijos centro valdyba iš
rinko kun. Juozą Karalių, 
kun. Juozą Čepukaitį ir Juo
zą B. Laučką.

• Dr. Jonas Naujokaitis 
netrukus iš Indianapolio per
sikels gyvėnti į New Yorką.

• Baltijos Amerikos drau
gijos 21-mas balius — kon
certas ruošiamas kovo 6 d. 
Des Artists viešbutyje, W.

, 67 St., ties Central Park 
West. Rengėjai maloniai kvie 
čia lietuvius dalyvauti šioje 
pramogoje, kurioje bus pa
minėta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tis.

• Adv. K. R. Jurgėla sau
sio 16 d. kalbės latvių pašal- 
pinės draugijos 50 metų su
kakties minėjimo iškilmėse. 
Tai bus Yorkville Casino.

• Juozas Darnusis, veiklus 
šv. Jurgio par. jaunuolis, iš
vyko į kariuomenę. Buvo ge
ras vaidintojas, uolus orga
nizacinio darbo dalyvis ir rė
mėjas.

• Šimanskai, Emilija ir 
Kazys, per Kalėdas susilaukė 
pirmo įpėdinio, Kazio, Jr.

• Korp. Juozas Dumblis y- 
ra parvykęs atostogų pas sa
vo tėvelius. Jis būna Ver
mont valstybėje.

•Juozas ir Alice (Stečky- 
tė) Skaruliai buvo parvykę 
paviešėti pas savuosius iš A- 
thens, Ohio.

• Kun. Pr. Jankus, domi
nikonas, yra profesorium 
Aquinas College, Columbus, 
Ohio. Švenčiu metu buvo par 
vykęs paviešėti Brooklynan 
pas tėvus.

• Lietuviai Tėvai Jėzuitai 1 
išleido „žvaigždės” laikraš
tėlį, kurs bus leidžiamas kas 
mėnuo Maldos Apaštalavimo 
dr-jai plėsti ir pagelbėti.

New Yorke einančių ketu
rių lietuviškų laikraščių („A- 
merikos”, „Naujosios Gady
nės”, „Tėvynės” ir „Vieny
bės”) redaktoriai sausio 9 d. 
Balcan kavinėje (Susivieniji
mo name) surengė svečiams

buvo „Draugo” red. Leonar
das Šimutis, „Naujienų” red. 
Pijus Grigaitis, „Lietuvių Ži- 
nįų” red. Stasys Gabaliaus- 
kas ir Lietuvių Kultūrinio In
stituto direktorius prof. K. 
Pakštas. Vakarienės šeimi
ninku ir programos vedėju 
buvo „Tėvynės” red. Pranas 
Bajoras; jam puikiai sekėsi 
visą vakarą pravesti gražiau 
šioje nuotaikoje.

Reikšmingas kalbas pasa
kė LTT pirm. pulk. K. Gri
nius, kun. Ant. Milukas, Dr. 
M. Vinikas, gen. konsulato 
atašė A. Simutis, J. Ambra
ziejus, SLA pirm. adv. F. 
Bagočius, prof. K. Pakštas, 
St. Gabaliauskas, P. Grigai
tis ir L. Šimutis. Ypatingas 
momentas buvo, kai L. Šimu
tis pakvietė visą lietuvišką 
spaudą nuo šiol paskelbti 
paliaubas, kurių metu visi as
meniškumai, visi smulkme
niškumai būtų atidėti į šalį, 
o visas savo jėgas skirti — 
Amerikos pergalei ir laisvai 
nepriklausomai, 'r demokrati
nei Lietuvai atsteigti.

Sausio - January 15(

i r

KREIPTIS:

’’AMERIKA”

Angely Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos vyrai 
savo metinėje šventėje sau
sio 10 gausiai ėjo prie Šv. 
Komunijos, 9 vai. mišių me
tu. Po mišių atnaujino savo 
pažadus.

Po to parapijos salėje bu
vo susirinkimas, kurin nariai 
skaitlingai atsilankė. Svars
tyta įvairūs reikalai, rinkta 
nauja valdyba. Išrinkta ta 
pati, būtent: : Vincas žeman 
tauskas — pirm.; St. Pus- 
vaškis — vicepirm.; J. Mi- 
kolaitis — užrašų sekr.; J. 
Tumasonis — fin. sekr.; M. 
Dailydėnas — iždin. Apie sei
melį smulkmeniškai praneš
ti nebuvo laiko, palikta vėles
niam laikui. Nutarta rengti 
žiemos balių kovo 5 d., penk
tadienį, prieš Užgavėnes, pa- 
rap. salėje. Bilietų kaina 35c 
asmeniui. Bilietai jau parda
vinėjami.

Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyrius nuoširdžiai dėko
ja šv. Vincento draugijai ir 
jos pirm. Petrui Bagočiūnui 
už paskirtą skyriui 25 dol. 
dovaną.

Mūsų skyrius dabar dirba 
antradieniais ir ketvirtadie
niais — mokoma bandažų vi- 
niojimo. Kviečiamos mote
rys prisidėti prie siuvimo.

Gauta daugiau naujų au
kų, kurios bus praneštos ki
tame numeryje. Visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkoja
me. E. M.

lengviau — dabar svarbu pa- T 
dėti seselėms darbe.

Susipratę žmonės žino, kad 
Altoriaus draugija atlieka di
delius darbus. Prisidėjo prie 
bažnyčios statybos ir įrengi
mų, supirko altoriams uždan
galus, įgijo kilimus prie alto
riaus ir zakristijoje, įgijo al
bas, tris kopas, puošia alto
rius gėlėmis. Per 10 metų dr- 
ja savo bažnyčiai išleido per 
$4,000.00.

Dr-ja labai svarbi ir dva
siškai; jos narės lanko ligo
nius, užprašo mišias už sun
kiai sergančius ir mirusius, 
Dievo Kūno šventėje, Didž. 
Ketvirtadieny ir per 40 vai. 
atlaidus užprašo mišias už 
gyvas ir mirusias nares.

Dabartinę dr-jos valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun.

Petronėlė

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 922>
VALANDOS:

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

šventadieniais susitariu .iti ‘ .
■'fe vedamą]!

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

TeL EVergreen 7-68M
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

pilimi P>- 
..'m#

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

imncos uetv
ŪKU VTSUOME 
KULTŪRINIO gi 

SAVAITRAj

hna kas peni

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

1942 m. gru< 
Mamertas ir Bro 
kliai, 206 Wilsor 
ny, N. J., gavo 
Jiems pranešta,

Parapijos mokyklos ir sa
lės pataisymai eina pirmyn. 
Jau sudėti poilsio vietose vi
si pirmos rūšies įtaisai ir ne
trukus bus baigti visi darbai. 
Tai bus vienas gražus darbas 
padarytas.

Sąjungietės veikia
Moterų Sąjungos 24 kuo

pos metinis susirinkimas 
praėjo labai gražioje nuo
taikoje. Valdyba išrinkta 
vėl ta pati ir kitiems me
tams.

Nutarta rengti „Vestuvių 
Balių”, šeštadienį, vasario 
6 d., Angelų Karalienės par. 
salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bilietai tik po 40c. 
Buvo rengta įvairių balių, 
bet šis „Vestuvių Balius” 
— tai tikra naujiena! Kvie
čiami visi dalyvauti.

Šv. Vincento dr-jos metinis 
susirinkimas

Šeštadienį, sausio 2 d. VI.
Zabielskio salėj, 61-38 56 Rd„ P. Lekešis, pirm.
Maspethe, įvyko šv. Vincento Šimkienė, vicepirm. Viktori-
dr-jos • metinis susirinkimas, ja Višniauskienė, nutarimų

Jame nutarta pirkti Karo ra-št. Ona Petrulienė,_ fin. 
Bonų už $5,000; turėta ir rašt- Ona Černiauskienė, ižd. 
valdybos dalies rinkimai. Elena Galčiuvienė. Ši valdy- 
Pirmininku išrinktas Petras ba perrinkta sausio 11 d. su- 
Bagošiūnas, fin. rašt. Jonas sirinkime, kuriame galutinai 
Petrauskas, knygium — J. J. pasiruošta sukakties minėji- 
Barnotavičius, maršalka — mui. Atsilankęs kleb. kun. J. 
Stasys Kelmelis; trustistai— Balkūnas perdavė savo svei- 
Julius Karsokas ir Jurgis kinimus.
Gražulis. Į ---------

Turime priminti, kad pir-1 ^as s4rjuii^ictes 
mininkas P. Bagočiūnas jau Sausio 5 d. Mot. Sąjungos 
26 metai vadovauja be per- 30 kuopos metiniame susirin- 
traukos, draugijos reikalus kjme atsilankė daug narių, 
gerai ir sąžiningai tvarkė per Išklausyta valdybos praneši- 
visą laiką, bet to, yra buvęs Nutarta ruošti vasario 
dr-jos sekretorium ir knygių. 28 d. našlių balių. Valdyba

Kovo 7 d. yra rengiama perrinkta ta pati: dvasios 
vakarienė P. Bagočiūnui pa- vadas kun. P. Lekešis, pirm, 
gerbti, įvertinant jo pasidar-’ A. Krvitienė, vicepirm. M. 
bavimą draugijai. Berods, Tamošauskienė, fin. rašt. O. 
kaip girdėt, yra tik du as- Osteikienė, prot. rašt. O. Pe- 
mens, kurie taip ilgai pirmi- trulienė, iždin. O. Bagočiunie 
ninkavę draugijai arba bend- iždo globėjos M. Zabels- 
rovei. Iš tikro yra verti pa- kienė ir A. Jocienė.
garbos. ----------

O. P

Nauji kariai
Šiomis dienomis į kariuo-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinki

lįUs nacionaliz- 
įnlio dalyse.
% Amerikos Vai- .
Cmssvar- Europoje, lektui 
r žuvo jų vientur 
l^eris, kurslektros inžime: 
^valstybių, di- leitenantas, Sta 
2 nepriklauso- lis. Vėliau suzi 
% ir atmeta žuvo Škotijoje, 
'■įį, nybos pareigas 
Rainas reikš- Velionis buv( 
įimiL kad Ame- m. kovo 26 d. 
' mes kiekvieną Pradžios ir vid 
įnĮštybę. nes agre- klose mokslas 
"mTojnD Amerikos rai sekėsi. T( 

mnca aiabS Gili

žuvo jų vientur

nybos pareigas

mas, siekė aut 
lo. Jis įstojo į

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ii ‘ . ip0,p Fnfrinp
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI] oO SVaiDieillS g b

1______ lynai A TYintlIO

Juozas Cinkus
495 Grand Street. Brooklyn, N,

vadovavęs
P. Hunt pareiš

kė pasaulyje ge- 
[įį-js yra Amerikos

Brooklyniečiams gerai pa
žįstamas Dr. Ant. Kairys, 
dantų gydytojas, šiomis die
nomis išvyko JAV laivyno 
tarnybai. Ant. Kairys yra ne
seniai baigęs dantisterijos 
mokslą įsigydamas Daktaro 
laipsnį. Prieš Naujus Metus 
Karo Laivynas jam suteikė 
leitenanto laipsnį.

Leit. A. Kairys yra Onos 
Ginkienės brolis. Turi dar 
dvi seseris — adv. Ralph Ju
revičiaus žmoną ir Verą Kai
rytę ir brolį Joną Kairį. Iš
vykdamas Ant. Kairys gra
žiai atsisveikino savo mamy
tę, brolį, seseris, Juozą Gin- 
kų ir pažįstamus.

Linkime leitenantui Dr. A. 
Kairiui gražiausio pasiseki
mo garbingoje laivyno tar-____ __ _
nyboje, o grįžus — sėkmingai Val. vakare, 
darbuotis tarp vietos lietuvių 
amerikiečių.

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
draustos 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. MACHŪLIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Sausio 10 d. VI. Zabielskio
salėj įvyko šv. Vincento dr- menę iš Maspetho išvyko šie 
jos 20 dol. laimėjimas. Pirmą nauji kariai: Kastantas Ker- 
$10.00 laimėjo Marilyn Sla- šis (penktas iš šeimos), Kast, 
pikas; antrą -— Ant. Puolė Petrulis (antras iš šeimos), 
($5.00), trečią — Mykolas,Wm. Pratasus (antras iš šei- 
Budenas ($3.00), ketvirtą—j mos), Ed. Kasparas, P. Pie- 
Kaz. Vagonis ($2.00). Lai- ža, J. Izmen, J. Ashna, Gra- 
mėjimo numerius traukė p. bauskas, Karalevičius, Alb. 
Brokutienė. Budrikas. Korp. Alb. Baltrū

nas išvyko kur nors toli už 
Amerikos ribų. Serž. Ant. Ra 
žiekas ir J. Jonuškaitis buvo 
parvykę atostogų.

džiuma. Jis Kongrese išbuvo 
6 metus, turėjo gausios pini
ginės paramos ir partijos 
mašiną.

Nominacijoms laimėti rei
kėjo daug parengiamojo dar
bo. Todėl aš kandidatavau 
1940 m. nominacijose. Davi
niai nustebino partijos vado
vus: jie pamatė, kad aš pajė
giu vesti smarkią kampani
ją ir esu stiprus kandidatas 
ir pernai pati partija mane 
nominavo.

Aš esu giliai dėkingas sa
vo tautiečiams už paramą ir 
iš širdies gelmių dar kartą 
reiškiu savo rėmėjams padė-

Sausio 10 d. 11 vai. V. J. 
i Atsimainymo bažnyčioj bu
vo atlaikytos iškilmingos mi
šios už vėlę a. a. Jono Bud
rio, kuris mirė prieš dvejis 
metus.

Mišias laikė kun. J. šešto
kas, asistavo kun. J. Balkū
nas ir kun. J. Kartavičius.

Po mišių buvo pagaminti 
pietūs VI. Zabielskio salėj, 
kur susirinko broliai, gimi-

Apreiškimo 
Parapija

Kiek liečia pačią, rinkinių 
„mechaniką” — reikėjo ap
rūpinti 200 rinkiminių apy
gardų ir pasiekti 100,000 bal
suotojų. Paskleidžiau 100,- 
000 brošiūrėlių, 2,000 plaka
tų languose, 30,000 laiškų 
(3 pusi.), 30,000 lapelių, 20,- 
000 kortelių rinkimų dienoje 
ir 25,000 lapų, aiškinančių 
balsavimo mašiną. Reikėjo 
daug lėšų, darbo ir bendra
darbių.

Seniau man gelbėję jaunuo 
liai didžiumoje jau buvo ka
riuomenėje. Iš kolegų advo
katų tik vienas atėjo aktin- 

meti- £on talkon. Savanorių gavau 
drau- Per mažai ir teko samdyti 30

O. P

‘■ raštininkė O. Šeputienė pra
neš ir svečiai. Kalbas sakė nešė apyskaitą, kuri pri- 
kun. J. Balkūnas, kun. J. še- imta.
štokas, kun. J. Kartavičius 
ir Jurgis Budris.

Valdybos rinkimai neįvy
ko, nes pirm. O. Stagniū- 
nienė negalėjo atsilankyti— 

Lietuvių Piliečių klubo su- ji yra sunkokai susirgus, 
sirinkimas bus šį penktadie- Linkime mūsų darbščiai pir- 
nį, sausio 15 d. Klubo salėj, 
60-39 56 Drive, Maspethe, 8

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.

L. Vyčių kuopos susirinki
me nutarta naują valdybą 
sudaryti iš moterų, nes vyrų 
mažai beliko — išėjo į ka
riuomenę. Naujon valdybon 
išrinkta pirm. Marijona La- 
zaunikaitė, vicepirm. St. Va
siliauskienė, rašt. EI. Blažo- 
nytė, fin. rašt. Jonas Zorskis 
(tik 3 mėnesiams) ir ižd. Ona 
Sauseriūtė.

Sekančiame 
bus. kalbama 
pastangas ir 
Mūsų narės pasirūpins pagel-

Visi nariai prašomi atsi
lankyti, nes bus pirmas susi
rinkimais šiais metais, kur 
vadovaus naujai išrinkta vai 
dyba. Rep.

Altoriaus dr-jos 10 metų 
sukaktis

Sausio 17 d. Altoriaus dr-I 
ja minės savo gyvavimo de
šimties metų sukaktį. 8 vai. 
ryte bus Šv. Mišios, per ku
rias visos narės eis prie Šv. 
Komunijos, o 7 vai. vak. par. 
salėje bus vakarienė, kurios 
programą išpildys mokyklos 
vaikučiai.

Draugija įsteigta 1932 m. 
lapkričio m., kai čia atvyko 
kun. P. Lekėšis. Pirmoje val
dyboje dvasios vadas ir ižd. 
buvo kun. P. Lekešis, pir
mininkė Ona Laukaitienė, 
rašt. Ver. Valantiejienė. Pra
džioj buvo 19 narių, o šiandie 
yra 115.

Pradžioje teko daug dirb
ti. Pačios moterys pirkdavo

kėši 4 metus, 
m. birželio 13 
pažymiais be 
apie jo pasiž] 
aprašyta ir a 
doje. Savo sp< 
tik vieną mėr 
įstojo savano 
nę. Forth Ma 

■ jis -išbuvo til 
. Iš čia jis išs:

aš manau, kad jie ei 
duplikuoti apyskaitas, 
per visą kampanijos 
tarpį tik vienas laii -nitmgi kovotojai; 
skaitytojas, kun. Cha 

go parašyti į laikraštį' 
remti mano kandidatui nuomone, pa- su „Signal <

Ačiū visiems komite

get pažymi, kad 
•jn nepaprastai at-

j® pasiduoda. Ta- 
Great Neck, N. Y., ėmė pečiai turi dau- 

į ir iniciatyvos.

į geresnių karių, Ten jau buvc 

riams, aukotojams, sfciieaai. leitenanto lai 
menėje būdariams bendradarbiams

daktoriams, ir visiems imtiį kraštų vy- bius tyrinėji 
jams bei balsuotojams, įkadone šiuo metu lo srityje, 
pasirūpino įsiregistruo feia apie pokarinį I Velionis S 
kimams ir balsuoti už wk __i. . . . . .savo kraštų bū- prie Lietuve 

William J. Drake, i suomis. Tarp jų girdo kuopei 
89—05 133rd Sti itag neaiškumų, dienų prikla 
Richmond Hill, N sferinių. do dr-jos j 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ’ ii akj atžvilgiu pa- riaus ir bei
Pagelbėk sau turėti atari. Jugoslavijos grojo saksc 

— įsigykite Karo Bono lUaineaiški dėl vie- to muziką.

dangos mimsterį pos, kurioj*

Saugok Savo įMoviėių. ’nansų sek 
tane daug mig- Katalikų S 
temų. Bet gerai,-pat mirtie 
fe aiškinamasi ir iš- i pievo Mot 
jiŠM Bus lengviau lietuvių ba 

taikos derybų sta- eidavo prie 
p Ėi prieš Jungtinių įg, negėrė

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūri 
AKINIAI prieinamiaii 
kainomis pagal jų rūi
ši ištaiga įsteigta prieš ĮSgalę bus SUSltaita. mų, BuVO 

~’i'- . . pėdų aukši
®į spaudai baisiai nų plaukų, 
o lietuvių vienybei kas, visų m 

neseniai New maSi 
suvažiavimai. ( Velionis 

®. iš didelio nėra- sg prie rac 
iMalerasčio forma 

savo dvasios ■

ŽIAUR

Stenger & Stei
OPTOMETRISTAS — 01

394-398 Broadway, Brool

Sausio 3 d. įvyko 
nis Gyvojo Rožančiaus------ -- , , . . . . _ , . ,
gijos susirinkimas. Finansų \ moksleivių ir 20 bedarbių po Į 

- - •• - '5 dol. į dieną. Partijos masi-' *
na tenkinosi darbu Dewey, iš 
rinkti. Apie 30 asmeninių 
draugų, didžiumoje lietuviai, 
dirbo be atlyginimo: lankė 
apygardas, supažindino bal
suotojus su mano kvalifika
cijomis ir platforma. Kiti 
draugai sudarė rinkiminį lie
tuvių komitetą, sukvietė ke
lis masmitingus, suruošė ke
lias pramogas, rinko aukas, 
rašė spaudoje ir tt. Visi jie 
atliko milžinišką darbą — aš 
niekad nepajėgsiu 
jiems atsilyginti.

Tiems, kurie gelbėjo mano 
kampanijoje, aš ir mano rin- § 
kiminis komitetas nesykį dė- 
ko j ome per spaudą, radiją ir (j 
laiškais. Atsimenant, kiek § 
trūko lėšų ir darbininkų ir £ 
kiek daug buvo darbo, kai 
kas negavo specifiškų laiškų, § 
kas pilnai suprantama. „A- jį 
merika”, „N. Gadynė” iri^ 
„Vienybė” dalinai skelbė au- 
kotojų sąrašus, bet ne visi 
skaitytojai įsistebėjo. Neži- 
nau ar lietuvių spaudos skai
tytojams rūpi smulki apy
skaita ir ar lietuviški laikraš 
čiai paisytų duoti vietos ma
no oficialiam raportui, kokį 
suteikiau, einant įstatymų | 
reikalavimas, miesto Board 
of Elections ir Clerk of the T.

mininkai greitai pasveikti ir 
vėl
vo garbei, tautos gerovei.

dirbti mūsų tarpe Die

1380 Kil., 5,000 watJ 
į LIETUVOS GAESl
į RADIJO PROGRAl
j šeštadieniais 4:30 iki 5:001 

Vedėjas

J. STUKAS, JI 
Radijo centras -I

Tel. MArket 2-554S j 
Walnut St., Newark, C

Rast

KONGRESINIO KANDIDA
TO ŽODIS pilnai

Laikraščių skaitytojams 
gali būti įdomu išgirsti lietu
vio kongresinio kandidato 9- 
jje N. Y. kongr. apygardoje 
pranešimą.

Užjūry tarnaujančių ka
rių balsai turėjo būti skaito
mi 1942 m. gruodžio 30 d., 
bet skaitlinių nesu patikri
nęs. Be tų balsų, skaitlinės 
yra šios: Keogh 43,790. Dra
ke 41,326. Tuo būdu aš pra
laimėjau 2,464 balsais. Jei aš 
būčiau gavęs pusę to skirtu
mo, t. y. 1233 balsus, šian
dien Kongrese būtų lietuvių 
kilmės kongresmanas.

Tenka pastebėti, kad 9-ji 
N. Y. Kongr. Apygarda per 
pastaruosius 22 metus buvo 
stipriai demokratiška. Joje

• gyvena apie pusė milijono
• žmonių ir pernai balsavo a- 

drobes, siūdavo bažnytinius'pie 100,000 balsuotojų. 1938 
rūbus,^ skalbdavo, valydavo m„ kai balsavo tiek pat žmo-

® įhi baugu, kad 
lietuviai gali

fthjiiiTfflti Amerikos Užsienio
Įrangas ir pagelbėtikad vis°je 

kurios laisvė ir ne- laisvil žYdl 
“^ybė užtikrinta getuose. K 

Riteriu ir jos amo- Ue vare 
aukomis. bams- Kai

Bįš, kad amerikie- Y™
gerbia Ameri- Ežioje liet 

•vi Lietuvos Pa- darytiems 
L1 e tu Viską p. bent maiši
A T T T B r fe ir verkšle-Pydami,c 
A. Li U 1) E g.jų nublukę jaus- griežtumo 

KARŠTI UžKAND^^’^^giAme-lyti, kėlėt

KASDIEN f
Patogi vieta užėjii

J.

*429

fetuvūi ano savoke- sušaudyta 

Dancige 
vo paskir~ Kį vu pasKii

su MOTERIMS p savaitės žinios vokie- toju, bet 
RHEINGOLD Extra Dry •’ W] liūdnos. Husai NS IT tie

^Leningrado apsupi- P^tys nac 

k®-p* i žydi

fe^^Kauka-LIETL

K > ^turėjo trauk-

* lS 'kmga8 di

Didelis pasirinkimas 
gėrimų

Juozas ZeidaU^^į^^ovo ir'
411 GRAND STE0

BROOKLYN, N. Y.

Telephone
EV 7 - 1G70 _

JOSEPH VASTUNFJ likučiai. Be7S ercherZ^

bėti broliams vyčiams ka- bažnyčią. Šiandie, kai turime nių, tas pats mano oponen- 
riuomenėje. i seseles pranciškietes, viskas tas laimėjo 22,500 balsų di-

House of Representatives į- I 
staigoms. Jei laikraščiai no
rėtų, mielai paskolinčiau sa
vo turimą nuorašą. Betgi, 
prisimenant, kad spauda jau 
skelbė kelis aukotojų sąrašus 
pernai rugsėjo ir spalių mėn.

ĮSTATE TNSntdyr ^ag.
Jfe insurant Visa tai lemia

BrooHyuV,1-.^ «wą. Nenuo-DmaW 
P W vokiečių radiiao itų Užsie 

2^1 rijo, „

_____—w^tijos 
HAvcmeyer 8- (t® ,p7*snitĮ žn». «»ji 

R A I. PH K B V cBhX*?. S.

taėje. N Pačių kybę, b
Į I traukia

REAL E!
and Ll

Mortgages Loaned and »1'
496 Grand St., T ’ ’
Reside/) ęe:
87-34 90th St., Woodhaven.

vedamąjį 
inA, , vokiečiams^08 va 

Nemio- BritW

65 - 23 GRAND AVE 
Maspeth, N. Y.
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