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vo mėnuo yra Ameri- 
fcaudonojo Kryžiaus Ka- 

i-.,'pndo mėnuo. Visoje ša- 
Penktadifl^ norima surinkti bent 

bilijonus dolerių. Reika- 
— ,bai svarbus, parama —

a.
ižiai paminėję Lietuvos 
is šventę, turėtumėm šį 
sį padirbėti Raudona- 
ipryžiui. Nežiūrint atski- 
isidėjimo, būtų labai 
ngi ir susirinkimai. Gal 
ūtų galima panaudoti

* 21 d. susirinkimus, ku-
* s bus minima Klaipėdos 

limo 4 metų sukaktis.
tuva buvo viena pir- 
nacių plėšikų aukų.

1-7142

DAINIŲ PALO®,
GERIAUSIOS RŪŠIES

Jžkandžiai, Kava, Arbata, Rot0^ įūkime Vieni pirmųjų SU
Intas namie iš geriausios sm«totara a Raudonajam Kry- 
‘arengimams priimami užsakyme f

Juozas Cinkus
et,

linijai Duota Daug ParamosVokiečiai Nuolat 
Bombarduojami

Londonas. — Anglijos ir 
Kanados lėktuvai nuolat lan
ko ir bambarduoja svarbius 
vokiečių miestus, kur yra 
karo gamybos fabrikai ir 
sandėliai. Paskutiniu metu 
stipriai bombarduotas Nu
remberg© miestas. Bombar
duojami ir vokiečių užimtų 
Prancūzijos ir Olandijos mie 
štai, kur tik vokiečiai 
savo karo fabrikus.

Nurembergas yra pietų 
Vokietijoje. Jį bombardavo 
keli šimtai anglų ir kanadie
čių bombonešių. Nuostoliai 
vokiečiams buvę didžiausi.

turi

Italų Nuostoliai
Romos radijas kovo 9 d. 

paskelbė, kad vasario mėne
sį Italijos kariuomenės nuo
stolių buvę 59,850 karių, ku
rių 4,392 užmušti, 14,464 su
žeisti ir 40,994 dingę.

Didžiausi nuostoliai buvę 
Rusijos fronte; per tą mėne
sį ten 3,125 kariai užmušti, 
12,792 sužeisti, 38,918 dingę. 
Šiaurės Afrikoje — 436 už
mušti, 579 sužeisti, 7,364 din
ge-

2,600 lėktuvų,
3,200 tankų,
72.500 sunkvežimių,
7,700 motociklų,
1,300 kariškų traktorių, 
130,000 kulkosvaidžių, 
3,000,000 porų batų, 
18,000 tonų odos,
75,000 tonų geležinkeliams 

bėgių,
140,000 lauko telefonų ir 

„šimtams tūkstančių mylių” 
telefono vielos;

268,000 tonų žibalo gami
nių,

580,000 tonų plieno,
46,000 tonų aliuminijaus,
21.500 tonų cinko,
94.500 tonų vario,
50,000 tonų dinamito me

džiagos,
75,000 tonų įvairių chemi

kalų, labai didelį kiekį mais
to. •

Admirolas William H. 
Standley, Amerikos ambasa
dorius, kovo 8 d. Maskvoje 
priėmė Anglijos ir Ameri
kos spaudos atstovus.

Ambasadorius pareiškė, 
kad Rusijos žmonėms nepra
nešama žinių apie Amerikos 
paramą Rusijai. Jis nurodė, 
kad Rusijos pareigūnai sie
kia sukelti Rusijoje įspūdžio, 
kad Rusija kovoja išimtinai 
viena. Standley taip pat nu
siskundė, kad Rusija nepasi
keičia karine informacija.

Šis ambasadoriaus pareiš
kimas Amerikoje iššaukė į- 

\ vairių pastabų. Einąs Vals
tybės Sekretoriaus pareigas 
Welles pasakė, kad ambasa
dorius dėl savo pareiškimo 
nesitarė iš anksto su savo 
vyriausybe, kad tai jis parei
škė savo vardu. Kai kurie 
Kongreso nariai nurodė, kad 
Standley pareiškimas netik
slus, nes „Pravda” sausio 23 
d. rašiusi apie Amerikos duo
tą paramą rusams. Kiti as
mens pareiškė, kad Standley 
pasakymas suteiks daug ge
ro, nes tiesa negali būti sle
piama.

! Maskvos spauda visiškai 
nutylėjo apie ambasadoriaus 
Standley pasikalbėjimą. Ta
čiau už 24 valandų Rusijos 
radijas plačiai paskelbė, 
kiek paramos gauta iš Ame
rikos.

Iki šių metų sausio 1 d. 
Rusijai Amerika nusiuntė 

I tokios paramos;

RUSAI VIENOJE VIETOJE ATSTUMTIŠveicarijos atėjo laiš- 
Jame perduodamas ten 
-jų lietuvių nusiskundi- 

merikiečių lietuvių ne
sančiais barniais ir — 
;smas teigiamais reiš-

kaip elgia- Brooklyno i> 
jolševikai ir savybių saviį 
ugusta per- ja, kad miešti 
Lševikų oku- 
ir gerai pa- 

s vokiečius, 
ma Berlyne, 
ktorius kun.
savo paskai- sčius už Dep^ūrybinių „sielojimųsi

žinojimo mig i 
liais, autobuse 
riais mokesfc 
6y2 centų.Is£ 
mų norima

ame pripažinti, kad tu- 
Įarnių mūsų spaudoje 
ii mažiau, nei prieš po
pų. Bet vis dar netrūks-

abartinę Lie- ; 
rp t autinė j e a- 
ji padėtis yra 
betoj as nuro- 
> Lietuvai tei-

REIKAM
PRIŽItE

Blaivus, s

ultūringų švaistymųsi. 
ūvos žmonių visos vil- 
[kreiptos į savo brolius 
koje. Jos bus pateisin-

JO ŠVENTENYBĖ POPIEŽIUS PIJUS XII. 
kurio vainikavimo ketverių metų sukaktį visas katalikų 
pasaulis mini kovo 12 d. /

įaisant, kad jomis. Mth sugebėsime visas jė- r 1 v • .. _ .Rfi Iri Vii Amorikna nnr_i Lietuvą, ki- seimų namą, T 
autų nuomonė mėnesiui ii 
Lietuvą, šiuo butas. Krei^ 
ridento Roose- 
yra nepakei-

M. Id 
655 - J 

Brooklyn

iškirti Amerikos per- 
r nepriklausomai Lie- 
ĮŠie du idealai privalo 
linti antraeilius tiks-

LIETUVIŲ KULTŪRINIS INSTITUTAS 
SUSILAUKIA NUOŠIRDŽIOS PARAMOS

Londonas. — Rusijos va
dovybė per radiją pranešė, 
kad paskutinėmis dienomis 
vokiečiai Charkovo — Dnie
pro — Donetzo fronte atstū
mė rusus 80 mylių. Rusai 
šioje dalyje neteko aštuonių 
svarbių bazių, šioje kontr-a- 
takoje vokiečiai panaudoję 
25 divizijas.

Pasitraukdami rusai nete
ko Krasnogrado, Pavlogrado, 
Lozovajos, Barvenkovos, Sla 
vijansko ir kitų vietų. Char-

dviejų 
Gavau 
sukėlė

paskambinus 
kio kompozici-; 
ga pertrauka, 
)uvo sutvarky- 
inimui.
lidinta 
ledija 
kalelis
s juoko. Roles 
nbrauskas, P. 
Margis, J. No- 

razauskas ir J. 
ič visiems pati- 
ausko pasirody- 
rio stengėsi ne
iti. Pačią dramą 
tė J. V. Navic- 
lemaža darbo. 
>lio namo virši- 
A. Markūnas pa- i 
ms, kurie prisi- 
programos šiai 
;ymėjo, kad Lie- 
is yra Dievo ran- 
po ano karo iš 

snių sąlygų Lie- 
laisva, taip ir da- 
valia leis jai vėl

Homstead ir Pittsburgh, Pa. Colney. Instituto garbės
Nuo š. m. sausio 1 d. rys kun. J. Valantiejus 

Liet. Kult. Institutas nebe- suomet savo parapijai 
laikomas Kat. Federacijos 
lėšomis. Tačiau daugelio iš
reikštas pageidavimas, kadetų atstovybė paskel-

11942 m. gruodžio mė- L. k. Institutas kaip nors 
(sijoje sušaudyti Alte- laikytųsi bent iki šio karo 
Lrlichas, Lenkijos žy- 
lalistų vadai. Vokie-

kovas dabar visai arti vokie
čių puolimo.

Vokiečių radijas kovo 9 d. 
skelbė, kad vokiečiai užėmė 
Liubotiną, 12 mylių į vaka
rus nuo Charkovo; be to, vo
kiečiai gyrėsi esą tvirti šia
me fronte ir visą padėtį turį 
savo rankose.

Pripažindami vokiečių lai
mėjimą minėtame fronte, ru
sai pažymi, kad nauji puoli
mai vokiečiams kaštavo 20,- 
000 užmuštų karių, 195 lėk
tuvus, 650 tankų, 320 kanuo- 
lių, 1,500 motorinių sunkve
žimių.

Viazmos fronte rusai turi 
pasisekimo, jie artinasi prie 
miesto iš šiaurės, šiaurės ry
tų ir rytų. Viazma labai svar 
bus susisiekimo mazgas.

Gen. Želigovskis 
Vis Nerimsta

Anglijoje gen. L. Želigov
skio įkurtoji Šiaurės-Rytų 
Žemių Sąjunga padeda orga
nizuotis Pietų-Rytų Žemių 
Sąjungai. Iš abiejų tų sąjun
gų planuojama sudaryti ben
drą kažkokį „Vykdomąjį Ko
mitetą”, kuris darysiąs pas
tangų visas anksčiau Lenki
jos valdytas žemes įjungti 
vėl į Lenkiją.

Pranešdami tai L. K. F. 
S. Biurui Londono lietuviai 
reiškia susirūpinimo, kad 
sos^dObmtnhacijbs gali bū-'*- " 
ti pavojingos Vilniaus lietu
vių ir ukrainiečių laisvei.

Anglija Neteko
435 Laivą

na- 
vi-
nu- 

perka Instituto knygelių. Ir 
šį kartą jis jų paėmė už 
$15.00; o gi salėje jų par
duota irgi už $15.00. Be to, 
veikli ponia Colney apsiėmė 
jų paplatinti tarp amerikie
čių.

Worcester, Mass.
Aušros Vartų parapija 

Tautos Šventėje iškilmes su
ruošė vasario 21 d. Šventės 
proga senas patriotas ir vei
kėjas kun. klebonas K. Va- 
sys maloniai paaukojo $100.- 
00 ir tapo jo garbės nariu. 
Jo dosnūs ir susipratę para
pijiečiai salėje Institutui su
dėjo $142.21 ir knygelių 
nupirko už $10.50. Pridėjus 
anksčiau čia parduotas kny-

Londonas. — Anglijos lai
vyno parlamentarinis sekre
torius lordas \<Bruntisfield 
pranešė, kad nuo karo pra
džios iki š. m. vasario galo 
Anglija neteko 435 karo lai
vų.

Anglų laivyno nuostoliai 
pagal rūšis yra tokie: 48 
submarinai, 5 didžiuliai, 7 
lėktuvų vežioto j ai, 25 krei
seriai, 14 ginkluotų prekybi
nių, 98 naikintuvai, 23 minų 
naikintojai ir kiti.

KARIUOMENĖJ BUS 10,800,000 VYRŲpabaigos, leistų ir platintų 
informacines knygeles ir 
vestų pokarinio planavimo 
darbus ir palaikytų reika
lingus santykius su kitomis 
panašiomis įstaigomis. Lė
šų Institutas turi pats sau 
surasti su pagelba parink
tos finansinės komisijos iš 
kun. J. Karaliaus, kun. J. 
Čepukaičio ir red. J. Lauč- 
kos. Patyrimas rodo, kad tų 
lėšų daugiau gaunama, kai 
Instituto direktorius dažniau 
atsitraukia nuo savo darbo 
ir aplanko dosnesnius vei- r . . r—------ —
kėjus įvairiuose miestuose. l?±sL..Auf°S.. VarTtų. Para: 
Ypač šią taisyklę įrodo va
sario mėnuo, kuomet Tau
tos šventės proga Instituto 
direktorius buvo pakviestas 
atvykti ir pasakyti kalbas 
Pittsburghe, Wat erbury, 
Worcestery ir Providence.

Pittsburghe parduota In
stituto knygelių už $11.00 
gi kelionės lėšas apmokėjo 
bendras šventės komitetas. 

Į Homsteadas jau nuo se
ikės, kad jie galėjo nų laikų turtingas dosniais 
ti! Nebent paklus- jr pasišventusiais veikėjais, 
srnacionalo vergai. kurių pirmoje vietoje

— ka prisiminti seniau

. užpuolus Lenkiją, juo- 
Teikiamas p ll1rsci i rvfnc Rnlšpvi- 
patikrinimas, 
AKINIAI p 

i kainomis pę

1 Ši ištaigi ista

OPTOME1E'

394-398 Bmiff

tikėsi į rytus. Bolševi- 
ižgrobus rytinę Lenki- 
į, abu socialistai buvo 
nti.
rio ir Erlicho likimu 

Kas domėjosi. Jų išlai- 
Įo prašė net tokios A- 
ps įžymybės, kaip pre- 
) Roosevelto žmona, 
!, Wm. Green, CIO pir- 
ūrray, Dubinsky ir ki- 
prašymai buvo veltui.

elbta, kad Alteris ir 
ts sušaudyti, kaip na- 
rininkai.

RADIJO! gkamba keisčiau, 
į Šeštadieniais!- 
i rė

įsivaizduoti.
pirma, abu jie žydai, 

j j, J. St iuoti žydą didžiausio 
riešo talkininku tie-į Rail'

Į Tdjii įmanoma.
Į429 Walnut!1 a, abu jie darbininki- 

lėjimo stambūs vadai,

Washington. — Kongrese 
susitarta, kad kariuomenės 
vadovybės noras turėti ar
mijoje 10,800,000 karių pri
valo būti įvykdytas. Tokio 
dydžio armijai pritaria ir 
prezidento Roosevelto spe
ciali komisija.

VATIKANAS PAGELBSTI ŠEIMOMS

ui tarus trumpą 
dį, minėjimas bu- ,. 
Lietuvos himnu. | 
grama praėjo pa- Ij 
ia, gražiai ir rū- 
Programos vedė- 
ud. B. Kazlauskas. | 
i buvo atsilankę ! 
anapoly esantieji 
lokytojai, seselės, 
ir darbininkai. Bu- 
jaukus, nuoširdus 

kas visų susirinki- 
ietuvos Nepriklau- 
šventės minėjimas.
ias iš Hinsdale

» 17 dieną į Maria- 
važiavo Hinsdale, 
viršininkas kun. 

ionis, kuris čia, vie- 
reikalais, praleido 
.itę laiko. Iš Maria- 
run. J. Mačiulionis 
insdale. S. P.

vįSą amžių tarnavę 
Lielįėjai.

KARKTI I 
| K U 
I Patogi 'J

? RHEiNGOk 
Į-n*1' 

i .

rei- 
čia

4 vyriausybė Londo- klebonavusį garbingą, sve- 
ijos atstovybė susita- tingą ir dosnų tautos vy- 
laugiau nekelti gin- rą a. a kun. čepanonį. To- 
Įdoje dėl Lenkijos ir je pačioje dvasioje ir dabar 
būsimų sienų. Gin- čia veikia kun. E. Vasiliau- 

ro pasiekęs labai aš- skas ir keletas senesnės kar- 
|no- tos žymių veikėjų. Vienas
Ikiečiai lenkai pake- P- J- Grebliūnas, vasa

rį balsą už Lenkijos rio U d- suruošė gražią puo- 
Lfeliečiamumą, už 1939 tu2mui svečių iš įvairiųp _____

g^^zĮėjo 1 d. ribas. Ame- srovill ir davė progos įdo-
kai gyvai atsiliepia miai Pasikalbėti visuomeni- 

pasikėsinimą n^aĮs bei politiniais klausi
mais. Ogi privatiškai p. J.

~ _________  Grebliūnas ir pora jo svečių
‘ 7 . (kun. E. Vasiliauskas ir

Mortojpnasis Kryžius visur Ant. Katilius) paaukojo po
- - ■ Kovo $10.00 ir įsirašė Instituto

MKALINGAS 
tinkas nemažoje pa-; 
Šiuo reikalu kreip- Į

Amerikos” Adminis- ;
222 So. 9-th St.,'

Telephon* pl J
EVi-tf* Vieną p______

JOSIMIpnkijos interesus. 
-- and

PaSelbsti: Kovo $10.00 ir įsirašė
Raudonojo Kry- nariais rėmėjais. 

___-L<lenuo.
^^.feą! 

m

Visi skirkime TV . , , , . .Is Pittsburgho teko sku
binti į VVaterburį; ten va

liok apie karius fron- sario 16 d. Kat. Federaci- 
suose ir • 
Imki juos savo auka Jutui $25.00.* 
įnesį.

pija yra davusi Institutui 
netoli $300.00. Tokiu pat 
gražiu dosnumo ir susipra
timo pavyzdžiu eina 
vidence, R. I.

Providence, R.
Tautos Šventė čia 

vasario 28 d. čia klebonauja 
Instituto garbės narys kun. 
J. Vaitekūnas. Šventės rin
kliava buvo padalinta tarp 
Am. Lietuvių Tarybos, Rau
donojo Kryžiaus ir Institutui 
dar teko $40.000. Knygelių 
kun. J. Vaitekūnas nupirko 
vėl už $25.00. Pridėjus stam
bią kun. klebono auką ir 
parapijiečių gražias dovanas 
— iš mažos geraširdės Pro
vidence kolonijos Institutas 
jau yra gavęs arti $300.00.

Parama iš kitur.
Vasario mėn. Instituto ne

pamiršo, rinkliavas padarė 
ir aukas atsiuntė Lowelli’o 
klebonas kun. Pr. Strakaus- 
kas — $115.05, New Have- 
n’o klebonas kun. A. Ed. 
Gradeckis — $92.00. Gi už 
knygeles atsiuntė kun. Jo
nas Bakšys $25.00, kun. J. 
Jusevičius (Omaha) $10.00, 
veikėjas p. J. Kripas iš Ann 
Arbor $5.00, p. Alf. Ulčic- 
kas iš Nashua $12.10, prela
tas Julius Maciejauskas iš 
Los Angeles $3.00 ir dar 
keletas mažesnėmis sumo-

ir Pro-

I.

minėta

Karo metu daugelį šeimų 
ištinka nelaimės, kai tė
vus, sūnus paima nelaisvėn, 
kai juos kur išgabena. No
rėdamas kiek galint padėti 
nelaimingoms šeimoms, po
piežius yra sudaręs specia
lų biurą. Į jį iš visų kraš
tų plaukia šimtai tūkstan
čių laiškų ir telegramų, su 
prašymais surasti karo me
tu atskirtus šeimos narius. 
Nemažas skaičius pasišven
tusių vienuolių nuolat dir
ba pagelbėdamos besikrei
piantiems. Vatikano radijas 
patarnauja per duodamas 
trumpas žinias.

Koks čia didelis darbas 
atliekamas, galima spręsti iš 
to, kad paskutinais metais 
Vatikano radijo stotis dir
bo 86,000 minučių vien tik 
perduodama informacijas a- 
pie nelaisvėn patekusius, 
per radiją buvo paskelbta 
139,340 užklausimai ar pra
nešimai apie surastuosius. 
Jau pereitų metų pabaigo
je „Catholic Times” buvo 
paskelbęs vardus 17,000 be
laisvių, apie k urių suradi
mą buvo pranešęs šis Šv. 
Tėvo biuras. Kai kurie iš tų 
belaisvių buvo anksčiau pa
skelbti kaip dingę be žinios 
ar žuvę kautynėse.

Karo vicesekretorius Pat
terson pareiškė, kad Ameri
ka privalėtų turėtų didelę 
kariuomenę ir po karo.

Karo sekretorius Stimson 
kovo 9 d. per radiją pareiš
kė, kad iki šių metų galo sau
sumos kariuomenėje turės 
būti 8,250,000 asmenų — 7,- 
500,000 karių ir 700,000 ka
rininkų. šin skaičiun įeina 
ir aviacija su 2,500,000 žmo
nių ir 150,000 moterų pagel- 
binės armijos narių.

Turkai Perrinko 
Savo Pezidentą

Ankara. — Turkijos res
publikos prezidentas Ismet 
Inonu perrinktas antram ter
minui. Naują vyriausybę su
darė tas pats Sukru Sara- 
coglu.

Dauguma ministerių pali
ko tie patys.

PAMINĖJO ŽUVUSIUS 
ŽYDUS

Panevėžio Žinios

— nelaisve- jos skyrius paaukojo Insti- mls-
, ....i... z...z.,,; c-orr on Instituto Institutas pasitiki,

nariu rėmėju įsirašė Dr. M. kad ir toliau aukos po tru-

Kovo 9 d. New Yorke, Ma
dison Square Garden patal
pose, buvo suruoštas drama
tinis žydų susirinkimas, ku
riame tinkamai pagerbti du 
milijonai žydų, žuvusių Euro 
po j e nuo Hitlerio siautimo. 
Minėjime dalyvavo 40,000 
žmonių; programa buvo pra
vesta du kartu.

Susirinkimas pravestas šū 
kiu: „Mes niekada nemirsi
me!”

Gauta pranešimas, kad mi 
rė buvusi Panevėžio mokyto
jų prad. mokyklos mokyto
ja Elena Markevičiūtė.

Kan. VI. Butvilą yra kle
bonu šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj Panevėžyje (Senamie 
styje). Buvęs „Panevėžio 
Garso” redaktorius kun. Au
gustinas Liepinis dabar yra 
klebonu Panemunėlyje.

So. Boston, Mass
pūtį plauks ir tikrai neleis 
Institutui nutraukti darbo 
iki karo pabaigos. Direkto
rius labai nuoširdžiai dėko
ja visiems čia paminėtiems 
geradariams už gražų dos
numą, už šaunų lietuvišką 
svetingumą ir už pasidar
bavimą knygeles platinant.

Išleistos knygelės „Lithu
anian Situation” (K. Pakš
to), „Lithuanian Literature” 
(Vaičiulaičio) ir „Lithuan
ian Language (A. Senn’o) 
gerai plinta ir vėliau užsi
sakę jų kai kurių tikrai ne
begaus. Tad reikia pasisku
binti 
kaina 
40c.

užsisakyti: pirmosios
30c., o kitos dvi po

Dr. Kazys Pakštas, 
direktorius

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

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VEIKU
a- 
y-

L. K. F. S. B. koresponden- Australian Society, turi 
tas praneša iš Australijos, pie 50 narių. Australijoje 
kad tenai yra įsikūrusi lietu- ra ir lietuvis kunigas, britų 
vių draugija, kuriai vadovau-| pilietis — kun. J. 
ja energingas pirmininkas 
Antanas Bauža, gyvenantis 
Sidnėjaus mieste. Tačiau dr- 
ja negali išvystyti didelio 
veikimo, nes daugelis jaunes 
niųjų yra armijoje ir išblaš
kyti įvairiuose frontuose, o 
kiti pašaukti prie būtinų ka
rinių darbų. Namuose dau
giausia pasilikusios moters 
su vaikais. Jos „dažnai mini 
gerąsias Lietuvos dienas, 
kur pačios auksinės Austra
lijos dienos negali prilygti”.

Minėtoji lietuvių draugija, 
angliškai vadinama Litho-

Tamulis. 
Neseniai jis išlaikė stojamuo 
sius egzaminus Omeenslando 
universitete ir nuo šių metų 
pradžios ima studijuoti nau
jąsias kalbas ir žurnalistiką. 
Gyvena jisai Brisbane.

Vyks Philadelphijon
Bostono lietuvių jauname- 

čių (tautinių šokių šokėjų) 
grupė pakviesta ir ruošiasi 
vykti į Tautų Festivalą geg. 
5—8 dd., Academy of Music 
Philadelphia, Pa. šį festiva
lą ruošia National Folk Fes
tival Association. Paprastai 
jis įvykdavo Washingtone, 
D. C., bet dėl karo perkelia
mas Philadelphijon. Ten nu
matoma šokti šie lietuvių 
tautiniai šokiai: Kubilas, Ke
purinė, Mikita ir Kelvelis.

SERGA MORGAN LABDARYBĖS DARBAS
J. P. Morgan, žinomas ban

kininkas, šiuo metu yra sun
kiai susirgęs. Jis gydosi 
Floridoje. Jis negaluoja šir
dimi. Kadangi Morgan jau 
75 metų amžiaus, tad gydy
tojai rimtai susirūpinę.

Šv. Vincento a Paulo dr- 
ja Brooklyno vyskupijoje 
pernai išleido labdarybės rei 
kalams $371,335.00, kuriuos " 
surinko vyskupijos bažny
čiose esančiose dėžutėse ir 
kitokiais būdais.
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NAMINIS, VIDAUS FRONTAS

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

SU MELAIS TIKISI LAIMĖTI

Paskutiniu laiku Lietuvos ir jos žmonių laisvės prie
šams baisiai nejauku. Mat, visuose miestuose, kur gausiai 
gyvena lietuviai amerikiečiai, šauniai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 25 metų sukaktis. Daug kur 
iškilmėse turėta žymių svečių. Kai kurių vietovių lietuvių 
rezoliucijos pateko net į Congressional Record puslapius. 
Susilaukta sveikinimų ir drąsių pasisakymų už Lietuvą.

Dėl šių priežasčių komunistai nerimsta, ypač tie, ku
rie dar kalba ir rašo lietuviškai, bet jau seniai nuėję sūnų 
palaidūnų keliais. Jiems, matyti, išmetinėja sąžinė, kodėl 
jie taip toli nuklydo, kodėl jie išsižada savo tėvų ir protė
vių kapų, kodėl jiems nei kiek negaila Lietuvos šventosios 
žemės, kuri taip giliai permirkusi lietuvių ašaroms, prakai
tu ir krauju. Jų parduota sąžinė dar turi gyvybės, o jie 
brenda tolyn ir tolyn.

Būdami paklusnūs partijos linijai, jie uoliai bendradar
biauja angliškai rašančiai komunistinei spaudai, . kuriai 
nepašykšti nė mažiausio melo. Jie aprūpina New Yorko 
komunistų anglišką dienraštį žiniomis iš lietuviško gyve
nimo, prišnekėdami eibes melų.

Šviežiausias jų melo pavyzdys — vasario 14 d. minėji
mo iškilmių New Yorke aprašymas. Negalėdami prie tų iš
kilmių prikibti, jie siuntinėja dabar laiškus Kongreso na
riams ir vyriausybei, šmeiždami patriotinius lietuvius a- 
merikiečius ir jų laikraščius.

Starobinų slapyvardžiais prisidengę, kovo 7 d. „Wor
ker” laidoje jie pliauškia, kad Lietuvos ir jos seseriškų La
tvijos ir Estijos respublikų žmonės „balsavime” nuo 91 iki 
99 nuošimčių „išrinko” vyriausybes 1940 metų liepos mė
nesį. O tie sovietiniai „rinkimai” labai gerai žinomi mūsų 
krašto vyriausybei, nes jos atstovybė tuo metu dar buvo 
Lietuvoje ir puikiausiai matė, kas ir ką ten „rinko”.

Tas pats laikraštis skelbia seniai nuvalkiotą melą apie
Amerikon atvykusį tremtinį Lietuvos pręizdentą. Girdi, p. turi būti pasiruošęs 
ŽS^g^rPaLe^tin0]e tur*s aPelsinM sodybas, Brazilijoje — '-ą išlietį savo 

kavos plantaciją, o Prancūzijoje — prabangią vilą... Ne-;sįus> 
same niekeno įgalioti, bet galime melagius užtikrinti, kad 
p. Smetona užsienyje jokio turto neturėjo, todėl komunistai 
gali laisvai pasinaudoti tuo tariamu turtu...

Minėtas „Worker” kovo 7 d. didžiulėmis raidėmis šau
kia, kad „Pabaltijys paragavo laisvės kaip sovietinės vals
tybės; jos nori tokiomis ir pasilikti”. Teisybė, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės paragavo sovietinės „laisvės”, 
kuri sugriovė jų 22 metų laimėjimus, tūkstančius šeimų 
išardė, jų kultūrinį, religinį, ekonominį, politinį gyveni
mą sunaikino.

Ne tam šiandie Amerika kovoja, kad bet kur viena 
vergovė būtų pakeista kita! Prieš mus spindi Amerikos ir 
jos Sąjungininkų pergalė, kurios prieglobstyje turės būti 
sudarytos sąlygos ir Lietuvai gyventi laisvai ir nepriklau
somai.

taip apie popiežių atsiliepė 
nekatalikė E. Packard. Jau 
vien gausus svetimų atsto
vų sąrašas Vatikane rodo 
apie didelę popiežiaus įtaką 
tarptautiniame gyvenime. 
Dabartinis popiežius su į-

3 0Q vairiais uždaviniais, dar 
1.60 būdamas Pijaus XI pagel- 
325 bininku, yra lankęsis ir A- 1.75- ., ■ ■ . ... .menkoje, ir - Anglijoje ir 

daugybėje Europos kraštų. 
Būdamas Vatikano valsty
bės sekretoriumi tik Pacel
li turėjo teisės kasdieną iš
tisomis valandomis su Piju
XI aptarti svarbiuosius pa
saulio klausimus.

Savo darbe Pijus XI pa
rodo ryžtingą ir nepapras
tą drąsą. Nors Vatikanas 
fašistų apsuptas, jisai ra
do priemonių per pasaulie
čius pristatyti į kiekvieną 
vokiečių parapiją. Pijaus XI 
raštą, pasmerkiantį nacių 
žiaurumus prieš religiją. 
Tada dar būdamas kardi- 
nolu mokėjo ir į užsienio 
'spaudą tą svarbų Vatikano 
raštą slapta išgabenti. Kai 
nacių pulkai, užplūdo, Pijus
XII nepabūgo Belgijos ka
raliui, Olandijos karalienei 
Vilhelminai, Luksemburgo 
kunigaikštienei Charlotai už- 
užojautos raštus siųsti, pa
tikrindamas, zkad nuolat 
melsis „už atgaivinimą pil
nos laisvės ir jų kraštų ne
priklausomybės”.

Kai fašistai negailestin
gai puolė graikus, Jo Šven
tenybė graikams nusiuntė 
$25,000.00 šelpimo reika
lams. Panaši suma buvo nu
siųsta Belgijai ir Olandijai. 
Kai japonai niokojo kinų 
žemę, popiežius nepabūgo 
suvargusiems kinams pa
skirti pašalpos $100,000.00. 
Neveltui, kai Pacelli buvo 
paskirtas kardinolu, jisai 
padarė priesaiką ginti Baž
nyčios teises, o uždedant 
jam raudoną kardinolo bri- 
lių buvo priminta, kad jis savo darbais pasilikti ver- kas pagalvoti apie tokį dar-

' VTenirJo t° vaid- želj.
UO- mens,

įsigilinę į karą, jau praėjo.
„Mes turime pripažinti fa

ktą, kad nėra vilčių pagerin
ti arba pakeisti mūsų dabar
tinį gyvenimo standartą atei 
nančiais metais.

„Mes turime prisirengti 
priimti spartanišką gyveni- 

pa- 
baigos, ir patriotiškai di- 

Įplyčią, kuri yra įrengta prie Ožiuotis juomi.

besimėl'sda- ?ruPei žm,oniP . Pakankamai 
eiti atsisa-

BYRNES APIE INFLACIJĄ

Ekonominės stabilizacijos 
direktorius James F. Byrnes 
kalbėjo per radiją apie infla
ciją.

Štai kelios ištraukos:
„Tiesa, kada galima buvo 

sakyti, kad mūsų žmonės ne- mo standartą ligi karo

,,Nera būdų duoti vienai

Garden”. Rašykite State Ex-Garden”. Rašykite State Ex- dėti prie išlaimėjini 
tension Services, arba State maisto produkcijos|,IPrels’ Q^S1 Nazaretas, pa;
Agricultural Colleges. Se
kančias knygeles irgi galima 
gauti iš United States Depar
tment of Agriculture, Wash
ington: Victory Gardens, Ci
ty Home Garden. The Home 
Fruit Garden, Disease — Re
sistant Varieties of Vegeta
bles For the Home Garden.

Augindami Pergalės Dar
želį (Victory Garden), kiek
vienas amerikietis gali prisi-

Ūkininkai prisirengia 
ginti didžiausią deri 
metais, bet tauta ref 
visų amerikiečių ' pi . įęentė 
Augindami daržoveMŪoa Iš
sius, ir sudedami at^usA- 
kada jų bus maža žii ~ 
tu, kiekviena šeima 
savo kiekį racijonui 
to. Namie konservui 
stas nebus atskaity 
jonavimui.

PIJAUS XII VAINIKAVIMO SUKAKTIS
Visa katalikų spauda 

kovo 12 d. švenčia Pijaus 
XII vainikavimo 
metų 
verta 
Petro

ketverių 
sukaktį, kurios proga 
arčiau pažinti tą šv. 
laivo vairuotoją
Mokslo žmogus

Apvaizda, užkraudama šiam 
vyrui dideles pareigas, jau 
iš anksto buvo gausiai ap
dovanojusi jį atitinkamais 
sugebėjimais. Buvęs popie
žiaus mokytojas Antonio 
Neviani išgirdęs, kad jo 
auklėtinis išrinktas popie
žiumi, pratarė:

—Aš vis atsimenu Eugeni
jų Pacelli, kai jis sėdėjo 
antrame suole mano klasė
je. Jis buvo mano pats su- 
pratingiausias ir pats ge
riausias mokinys.”

Nuo jaunatvės Eugenijus 
buvo uolus moksle. Vienas 
jo mokslo draugas pasako
ja, kaip 
jų šeimą 
į duris, 
lęs išėjo
Eugenijų Pacelli, kurs bu
vo atėjęs pasiskolinti užra
šų praeitos dienos pamokų, 
kada jis negalėjo mokyklo
je būti. Namų savininkas 
tą 17 metų jaunuolį varė 
namo išsimiegoti ir ateiti 
vėliau, bet jis nesitraukė 
nuo durų, kol gavo užra-

šus ir turėjo laiko juos iš
mokti. Argi reikia stebė
tis, kad Eugenijus, vėliau 
baigęs kunigo aukštuosius 
mokslus, gavo net tris mok
slo daktaro laipsnius: teo
logijos, filosofijos ir bažny-

kartą 4 vai. ryte 
pažadino bildesys 

Kai tėvas atsikė- 
pasižiūrėti, atrado

jo miegamojo kambario ir 
ten pasilieka 
mas, į slėptuvę 
ko.”

Pijus XII ir
Būdamas dar

Bavarijoje, Vokietijoje, da- Izduotas žmonių, nelygybes, 
dabartinis popiežius nekar- „Mes negalime atsisakyti 
tą lietuviams į jį kreipiau- pripažinti dabartinio padėji- 
tis pagelbėjo ir tarpininką- |mo pavojų ir ypač grasinan- 
vo. Apie tai yra spaudoje čios inflacijos. 
rašęs prez. Stulginskis ir 
kiti.

Kada 1939 metais įteikė 
savo skiriamuosiust raštus 
Nepapr. Pasiuntinys ir Į- 
gal. Min. St. Girdvainis, Pi
jus XII savo kalboje pra
tarė:

— Lietuvių tauta ateina 
į krikščionybės centrą pa
tvirtinti savo ryžtingo pri
sirišimo toms priedermėms 
ir tikslams, kuriuos jai už
deda jos tautinė valia gy
venti ir jos religinė tradi
cija... Ši katalikiška tauta sau ir visai žmonijai”, 
visada taip artima mūsų 
tėviškai meilei ir mūsų ga
nytojiškam rūpestingumui...

Toliau, Lietuvai pripa- kenuoto maisto padidino 
žindamas titulą, kurį min. svarbą taip vadinamų Perga- 
Girdvainis savo kalboje su- lės Darželių, kuriuose gali- 
minėjo — „Katalikybės a- ma auginti daržoves šeimos 
vanpostas šiaurėje” — po- naudai. Karo reikalavimai 
piežius kalbėjo: dėl maisto ir metalo karino-1

— Lietuvai tie žodžiai y- menei ir „lend - lease” reika- 
ra garbės ženklas. Juose lams, sumažino civilių nor- 
praskamba ryžtingos valios mą. Pergalės Darželiai šiais 
balsas visados savo dvasio- metais pasidaro karo projek- kaTTskkimus. ’ Iš“ tiesų 
je ir išoriniu pasirodymu, tu ir, pavasariui artėjant, lai

tautos reikmenų, nenuskriau 
dus mūsų visų.

„Mes negalime turėti vil- 
Lietuva Ties, kad karo metu galėsime 
nuncijumi prašalinti tikras arba įsivai-

,.Aukštesnės kainos ir au
kštesnės algos mums neat
neš daugiau maisto... dau
giau kenuoto maisto arba cu
kraus... žmonės viens prieš 
kitą siūlys daugiau pinigų.

' „Mes turėsime stabilizuo
ti gyvenimo išlaidas.

..Turime pasekmingai kon
troliuoti visas maisto kainas. 
Turime išbaigti juodąsias 
prekyvietes.

„Turime laikyti liniją 
prieš inflaciją ir deflaciją. 
Šį kartą turime laimėti taiką

fašistų, ypač Mus- 
neapykanta prieš 

paaugo, kai Italija 
karą. Pijus XII pa- 
visą savo įtaką, kad 

už tat

PERGALĖS DARŽELIAI
Racijonavimas daugumos 

maisto

H-------------------------
komisija, I
kard. Canali, kard. 
do ir kard. Mariai

Amerikietė United Press 
korespondentė E. Packard, 
nekatalikė, kuri per tre
jus metų stebėjo Vatikano 
gyvenimą, spaudoje prane
šė, kad 
solinio; 
popiežių 
įstojo į 
naudojo
Italija nekariautų, 
Musolinis Vatikaną ėmė lai
kyti opozicijos prieš jį cen
tru. Vatikano piliečius stro
piai seka fašistų slaptoji po
licija; italai, kurie turi dau
giau reikalų Vatikane, daž
nai būna policijos tardomi.

„Gal drąsiausis popiežiaus 
žygis prieš jungtinį ašies 
valstybės spaudimą, — rašo 
minėta žurnalistė, — tai at
sisakymas ašies valstybių 
karą prieš sovietus paskelb
ti kaipo šventą kryžiaus ka
rą prieš bedievybę,” o to la
bai siekė ir naciai, ir fašis
tai.” Ir priešingai,—rašo to- 
liaus ta nekatalikė, gerai 
pažįstanti Vatikano gyveni
mą, E. Packard, — Pijaus 
XII taikos dėsniai labai gra
žiai sutinka su paskelbtai
siais Atlanto Čarteryje, kur 
Rooseveltas ir Churchillis 
nusako anglų - amerikiečių 

j, vie
nintelis skirtumas tarp po
piežiaus taikos siekimų ir 
mūsų yra tas, kad popie-

gaitę, pažadėtą vyrui 
Juozapui, iš Dovido r 
mergaitės vardas bu 
rija. Angelas, atėjęs 
tarė: Sveika, malonė 
ji, Viešpats su tavir 
girta tu tarp moterį 
ko 1, 26 — 29).

I.*js šv®' Angelas Gabrielis 
Uaug®10 mas, kaip mes pastel 
Lietos vo pasiuntiniu’, nes 

/j S3®11' žmonijos istori j o j e 
; tartus pranešimus įgi Die'

rįteiški-

L^ausu-

kurią B Angelo"

Los Angeles,!O 7

šui Danieliui Mesijo 
kunigui Zakarijui 
kad Išganytojo atė 
kas jau arti. (Dan. 
dabar tas pats ang 
turi eiti Dievo sii 
kalbėti ne savo v 
Dievo vardu, ne kui 
našui, bet Tai, kuri 

; vo Sūnaus Motina i 
nė Viešpačiui atėji 

. mės; atėjo Marijai 
[ Popiežius pilnybė. Kokia gar 

įįBažny- lai!

Apie tą laiko p 
žymi ir Senasis ' 
Senieji tvirtai tikt 
mo, Izaoko ir Jok 
ir turėjo nuolatos 
Dievo gerybes, su 
rinkta j ai tautai; 
gyvenime ir pag 
pažadų tai pačiai 
angelo Gabrielio

i mu ir pranešimu ' 
didėjo ir sustiprėj 
ir tikybinis supra

•‘griausiu
Šv. Pranciškaus Sese 

Arkivyskupą
Klebono Prel. J. M 

sko lydimos, seserys L septa- 
škietės nuvyko į kana 
pareikšti savo pagal 
pasveikinti J. E. arki 
Cantwell. Arkivysku 
bai maloniai Seseris I 
Džiugu buvo girdėti,! 
pripažįsta reikalą pa 
ir gaivinti patriotiniu 
mus jaunų lietuvių š 
„Gaila yra sutikti toki 
rie gėdisi savo tautb 
sakė Arkivyskupas. 1 
kit jaunuosius lietuvis 
nu, šokių, literatūros] 
nių bažnyčių laikai ji 
giasi, bet prigimtoji s 
įpročiai privalo būti p 
mi”, gražiai ragino J 
mas ar lietuviai turi] 
kompozitorių Mišių bj.-® laikas

j Rytuose 
■: šimtme-

klasės

Bgyve- ■ 
j Ji buvo 
b tai, kas 

H Taboro 
leistus at- 
L ^žibėjime 

h -trims 
Iri, Jokū- 

Į-: Tėvui pa- 
liąats Jėzus nėse. 
Lias Sū-

Iš karto susipa 
Švč. Trejybės 
Dievas Tėvas, ki

niams chorams ir tt. afoirkti. > n u • v I’ angelą Gabrielių
Aiškindamas,kad LogĮ-i2 

les arkidiecezijoj niek] 
buvo per daug kunigų] 
nuolių, arkivyskupas I 
mus kiek galint priside 
bendrųjų katekizacijoĮ 
bų, bent kartą į savai® 
siminus, kad Los Ą 
miestelyvena-daug li| 
Jo Ekscelencija apga 
vo, kad lietuviai nield 
parodė užsispyrimo ga|-£jtinys ne 
vąjį kunigą ir steigti 
ją, kaip padarė kitos tl riėpatavo, 
Jis pasidžiaugė, kad taLjršilkas 
tuvių yra daug tikinčiu į 
rie lanko katalikiškas- ^Mturtin 
čias.

Padėkojome Jo Eks 
ei j ai, kad pakvietė mu 
buotis.Gavusios leidime

rijai, kad ji taps 
tina ir kas iš Jos 
iš šventosios Dv 
Sūnus, Jėzus Kr 
iš Marijos, Diei 
Dievas Šventoji 
rio galybė leid 
tapti žmogumi, 
yra tas mūsų ti 
glūdi krikščioni • D

; viškoji—tikėjim

Dievas per i 
prakalba Mari j: 
Tie žodžiai susi 
žai kam žinoma 
Nazarete, papr 
stovinčiam nan 
štai — kukliai ■ 
amatininko su: 

, mergaitei Mari 
■ lauš Nazareto 

dėjo tas pasvei 
tųjį pasaulį, k 
nes minios jį t 
ba.

. rranešti ir. 
aje 1 ką 
h kreipiasi 
Lytojo atė- 

pj duris, 
p! Tiesa, 
Ii laikais 
E žmonių. 
I pasipuo- 
I i dimes. Bet

išreiškia, net jei būtinas at- ma 1943 metais reikalauja miai smulkiau. Jis, pavyz- 
pildas už tokio idealo lai- keturių rūšių darželių: ūkių džiui, numato reikalą ne tik 

i saugumą ma- 
lin, mokyklų darželių ir ben- žoms tautoms, bet ir tauti- 
drų darželių. Kiekvienas u- 
kis, prie gerų aplinkybių, 
turėtų pakankamai užaugin
ti daržovių ir vaisių savo rei
kalams. Ūkių darželiai gali 
būti padidinti ir taip supla- 
,nuoti, kad šviežių vaisių ir 
daržovių užtektų per visą va- 

■sarą valgiui ir konservavi
mui. Kiekviena ūkio šeima 
turėtų sodinti daugiau braš
kių (strawberries), vaisių 
krūmų vr tinkamų vaisių me
džių.

Mažų miestelių gyventojai 
kurie turi vietos, gali užtek-

Maldos žmogus . _ ,------ , ------
ir kaip nepaprastai kVm3S1 ir vykdymą turėtų darželių, miesto namų darže- garantuoti 
darbu vn užkrau- ibŪti auka-” 15..............................................u.... v . .

| Aukos metai Lietuvai at
ėjo, Lietuva liko okupuota, 
bet nei bolševikiškos, nei

• i Ir “maldai naCRl okupacijos popiežius
nepripažįsta. Vatikanas pa-

J cicqVo 117. IQISVA. B lATUVn IT

Kad
gausiu 
tas, Pijus XII vistiek kas
dien nepraleidžia savo nusi
statymo — valandą pašvęs
ti susikaupimui ir i

je. Jam būnant P. Ameri
koje, kaip popiežiaus įga
liotajam E u c h a rištiniame 
kongrese, tarnas pastebėjo, Į 
kad jam minkštai paruošti 
patalai nenaudojami, lyg 
nustumiami į šalį. Tarnas 
prisibijodamas, kad gal jis 
nepatogiai paruošia, užklau
sė. Kard. Pacelli jam pa
aiškino, kad jisai pats pa
togius patalus nustumia į 
šalį, drauge pridėdamas:

— Atstovaudamas popie
žiui, aš privalau priimti jo 
vardu teikiamą pagarbą, 
bet savo vardu aš esu lais
vas daryti atgailą.”

Kai Pijus XI pavojingai
tmįU teisių. Dabartinis po- susirgo, kard. Pacelli pada- 

mnlro očfnnriioa Iro], _ . ■». ■» • . vpiežius moka aštuonias kal-i 
bas: italų, anglų, prancū
zų, vokiečių, ispanų, veng
rų, lenkų ir lotynų, nekar
tą jomis įvairiuose kongre
suose yra kalbėjęs. Popie
žius dabar yra geriausiai 
informuotas žmogus pasau
lyje: Vatikane net 41 kraš
tas turi savo pasiuntinius, 
o patsai popiežius turi sa
vo nuncijus ar delegatus 
57 šalyse. Be to, kiekvie
nas pasaulio vyskupas bent 
kartą per 5 metus turi ap
lankyti popiežių (jei to, 
kaip dabar, nesutrukdo ka
ras) ir su juo aptarti įvai
rius to krašto bažnytinį 
gyvenimą liečiančius reika
lus.

Pirmaeilis diplomatas
—Kard. Pacelli, kuris Pi

jaus XII vardą gavęs už
ėmė Šv. Petro sostą, yra 
ne tik gabiausias, bet ir 
labiausiai tarptautinį gyve
nimą suprantąs diplomatas 
ir valstybės vyras, kokį tik 
Bažnyčia galėjo duoti, —

. Vatikanas pa
sisako už laisvą Lietuvą ir 
dėl to Vatikanas tebelaiko 
Lietuvos ministerį. Tai di
delės reikšmės dalykas, at
menant, kad net tokioj lais
vės šaly, kaip Šveicarija, 
Lietuvos atstovybei yra la
bai sunkios dienos.. Vatika
nas gi net savo radiją 
paveda lietuvių reikalams, 
per kurį mūsų patrijotas 
vysk. Būčys gali gaivinti 
okupantų slegiamą lietuvių 
dvasią, lietuviškais žodžiais. 
Kokio kito krašto vyresny
bė yra tą padariusi? O vėl 
—šiandieną Vilniaus arki
vyskupu yra lietuvis, ark. 
Reinys. Ir čia nepaslaptis, 
mes gi žinome, kad vysku
pus skiria tik popiežius.

Tebūna leista šias keliasrė specialią kelionę prie šv
Teresėlės palaikų — relikvi- mįntis užbaigti paties Pi-
jų Prancūzijoje. Koks gi
lus tikėjimas! Kitados ta 
maža mergaitė klūpodama 
prašė malonės ją anksčiau 
nustatyto amžiaus priimt į 
vienuolyną, o dabar ateina 
kardinolas atsiklaupti 
jos šventų palaikų ir 
šyti užtarimo sunkiai 
gančiam popiežiui.

Minėtoji nekatalikė rašy
toja, kuri per trejus metus 
kasdieną stebėjo Vatikano 
gyvenimą ir kuri geriau pa
žinusi popiežiaus darbus ne
paprastai jį vertina, savo 
straipsnyje rašo apie slėp
tuvę nuo bombų, kuri kar
dinolai įsakė padirbdinti po
piežiui Vatikane:

—Ji apšildoma elektra ir 
privatiniu keltuvu sujungta 
su popiežiaus gyvenamais 
kambariais. Tačiau iki pa
skutiniojo laiko kiekvieną 
kartą, kai tik sukaukia lėk
tuvų puolimą pranešančios 
sirenos, Pijus XII eina į ko-

prie 
pra- 
ser-

nėms mažumoms, kurios 
sudaro dalį valstybės.

Pijaus XII paskelbtieji 
teisingos taikos punktai y- 
pač svarbūs lietuviams, nes 
jais popiežius, pasisakyda
mas už mažųjų tautų lais
vę, ne tik tuo pačiu gina 
ir Lietuvos laivę, bet ir vi- ti koplytėlę savo konv 
są galingą pasaulio katali- palaiminimą, atsisveik 
kų spaudą paskatina tą pa-j „„aH
tį daryti.

Ėfė ten, kur

Ji. Ne kas 
turimas ir 
Si tarpinin- 
—mi, pra 
į kad atė-

Ta pačia proga sui» 
taip pat vyskupą page 
ką Jo Ekscel. J, McGi 

VATIKANO VALSTYBĖ Tai tikras Los Angeles 
vių prietelis, suprantąs 
jaučiantis lietuvių reil 
Jis patarė mums atvy 
užtikrino, kad būsim j 
kintos ir gerai aprūp] 
kad Los Angeles lie 
mūsų neapleis. Atsisi 
nom su vyskupu pilnos . . v l',l VW 0VUUI14 V* K*
ties ir šventos drąsos pi jia. Yra tai keliolika vienc 
savo veiklą Los Angele su siaurais lan 
tuvių tarpe, kuriems j 
šiandie esame dėkingos 
mandagų ir nuoširdų I 
lių priėmimą.

Beveik kasdien šutinio 
naujų lietuvių ir visi d| 
giasi lietuvaitėms viel 
lems, aprūpina jas reiki 
gaiš namams ir pragyi 
mui daiktais.; neteko iš| 
ti nė vieno nemalonaus žį 
lio. Tikimės susilaukt prd 
susitikti su visais lietui 
šoj gražiausioj mūsų tai 
čių kolonijoj.

Motina M. Aloj 
P. S. Mūsų pažįstai! 

ir geradarių patogumui! 
paduodame savo adresd 

Sisters of St. FrancJ 
1742 Westmoreland B 

Los Angeles, Calif orui

Popiežiaus šventes proga

Sjje angelas 
h siųstas 
si kurs va-

Antanas Vaičiui
tinai užauginti daržovių savo ? prĮsįmename jo valstybę— 
reikalams. Jie irgi gali paso- Vatikaną. Ji apima tik 108.- 
dinti mažus vaisių medžius^ akrus , ant kurių stovi Va- 
kur tik yra vietos. Miestų gy tikano rūmai, muziejai, me- 
ventojai, kurie neturi geros n0 galerijos, knygynas, ob- 
ir derlingos žemės arba vie- servatorija, sodai, šv. Pet- 
tos, gali bendrai su savo kai-: ro bazilika ir keletas netolie- 
mynais susirasti tinkamą se esančių namų. Pačiame 
plotelį, prie kurio galima bū- įomos mieste dar trylika 
tų ^privažiuoti autobusu arba pastatų, jų tarpe trys bazili

kos, priklauso Vatikanui ir 
naudojasi teritorijos nelie
čiamybės teise.

Vatikanas turi 953 gyven
tojus, jų tarpe 100 šveicarų. 
Vatikanas turi savo teleg
rafo, telefono ir pašto tarny
bą, leidžia savo pinigus ir ™ 
pašto ženklus, turi savo fl 
radijo stotį, kurią įrengė 
pats radijo išradėjas Mar
coni, kuris, kaip žinom, buvo 
geru kataliku. Net ir savo 
gelžkelio stotį turi Vatika
nas su 600 pėdų ilgumo gelž- 
keliu, turinčiu dvi bėgių ei
les. Tas gelžkelis sujungtas 
su Italijos gelžkeliais.

Popiežiaus vasaros rezi-

tų privažiuoti autobusu arba 
gatvekariu. Galima irgi su
sikalbėti su ūkininkais 
kooperatyvių darželių, ku- ' 

tais aukščiau minėtam Lie- riuose žmonės iš miestų pa- 
ministeriui Girdvai- dėtų apdirbti ir prižiūrėti.

Už tai ūkininkas galėtų su 
jais pasidalinti produktais.

Provincijų ir miestų mo
kyklos irgi planuoja darže-’ 
liūs aprūpinti šviežiomis dar 
žovėmis tuos, kurie valgo 
pietus mokyklose. Kaip Per
galės Darželiai bus pasodin
ti, reikės juos tinkamai pri
žiūrėti, kad jie kuo geriau
siai užderėtų. Žinoma, daug 
priklausys nuo klimato, že
mės, vietos ir, pagaliau, nuo 
pačių žmonių, žalios lapuo
tos daržovės kaip kopūstai, 
salotos, kručkų ir barščių la- dencija yra prie Albano eže- 
pai taip gerai auga, kad gali ro, 15 mailių nuo Romos ir 
jų užtekti visam sezonui. ; vadinasi Castel Gandolfo.

Galima gauti knygelę, kuri Vatikanas turi ir savo į- 
patars, kaip susodinti ir pri
žiūrėti Pergalės Darželį. Jo- ir savo ugniagesius bei sar- 
je išaiškinama, kokias daržo- 
ves sodinti, kaip prirengti 
žemę ir tt. Knygelė užvardin
ta „How To Plant a Victory .žiaus paskirtoji kardinolų

jaus XII žodžiais, pasaky-

tuvos 
niui:

— Jeigu dabartiniuose į- 
vykiuose visos krikščioniš
kosios tautos ypatingai rū
pi mūsų rūpestingumui ir 
mūsų ganytojiškam budėji
mui, tai mūsų sūnūs ir 
dukterys Lietuvoje gali su
prasti, kaip didžiai mes e- 
same su jais. Mes taip pat 
esame sujungti su jais mū
sų nepalaužiamo tikrumo dėl 
jų ištikimybės ir dėl pasi
tikėjimo Dievu, kurio visa
galė parama gali susitaiki
nusiai, teisingumo, brolybės 
ir krikščioniškojo pašauki
mo minčiai atsidavusiai Eu
ropai atverti naujus kelius 
į pažangą ir gerovę.”

Tie Pijaus XII žodžiai ka
ro nuvargintiems lietuviams 
teikia daug 
guodos.

vilties ir pa-

K. J. Prunskis

dėl

statymus bei teismus, net

gybinius.
Vatikano vidaus reikalus 

dabar administruoja popie-

> eserys
lip mūsų kaimo ir miesto, 

ai senųjų kapinaičių ra

TEN NESISKAITO-į
Kanados vadovybė pa® 

be, kad Kanadoje ko®1 
tų partijai ir komunistą 
kaipo skleidėjams priešii 
demokratiniams princip 
dvasios, nėra vietos.

ėioneliu, kurio stogas žirį 
1 si nedidesnių tvartu. Į v 
Avienos sodybos augo s< 

pžyla nuo obels ir vyšnios 

p amžių sėdėjo ant save 
h mimstu apdaiginę bu 

Feną vagutę užsėję rūgi 
ha savo žalmargei. Kai 
hą gyvena, nė vienas jr 
hše kuris ūkis būtų pe: 
Įstoji dirva, kurios ali; 
įkerta, neišmaitino visų 
Į^ėję vaikai, nei tie pen 
h išsiskirstydavo apylin 
biis, bernus ir mergas. 
Iriose su visa kuo būda- 

išmuštas iš įprasto; 
■galiodavo atsigriebti, šti 
i'Ahų tėvuko pirkelė. Ni 
I J»jo langai, bet apsvilę 
Įsėdėjęs kūlių, apsidenj 
1.^ ant kreigo beržinius ž 
1;^ ir įstatė naujus lan 

viename du langi 
tojuos paliko per kelio 

pinigo ir baigė įsire

1-Sys dažniausiai grįžta p 
fenas pažinau tą sau! 

^nane tėvai pirmą karts

trobeles, ai 
■.^Weckio, tėtis truktelėjc 

1 heliuose pamačiau d\
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i prie išlaimėjimo 1 
isto produkcijos ft 
ininkai prisirengę , 
ti didžiausią derlių paneles Marijos Apreiš- dinasi Nazaretas, pas

MARIJA LITURGIJOJE
tais, bet tauta reiįj 
ų amerikiečių pa^ 
gindami daržoves j 
s, ir sudedami atį

kimo šventė 
(Kovo 25 d.).

j . , v ,. Prieš kurį laiką ši šventė lajų bus maža zieų ^ bu‘v0 vaįinama B. 
kiekviena seimą paf, ■ - — -

ro kiekį racijonuotott J uwlnreiskimo švente. Apreiski- Namie konservuotajF 
s nebus atskaitytas L 
avimui. R

kiekviena šeima anytojo arba Kristaus A-

no dienoje, kurioje Įsikūni
jo Viešpats Jėzus, mes šven
čiame krikščionių džiaugsmo 
iradžios ir Marijos aukštosIR :°bulybės ir dorybių gausu-

lll 1 A0I0I4 [no priežastis. Tris kartus 
----------------------- i Iženoje mes garbiname tą 
nisija, kurią ? Apreiškimo paslaptį skam- 
rd. Canali, kari j iant Bažnyčios varpams, kai 
ir kard. Mariani jėdami „Viešpaties Angelo” 

naldą. Tai dėkingumo malda 
Los Angeles, (viešPačiui už didel§ pa- 

b ’ slaptį kovo 25 dienoje.

. Pranciškaus Sesen Švč. Panelės Apreiškimo 
šventė yra viena iš seniausių 
švenčių visuotinoje Bažny-

Arkivyskupą

mer
gaitę, pažadėtą vyrui, vardu 
Juozapui, iš Dovido namų; o 
mergaitės vardas buvo Ma
rija. Angelas, atėjęs pas ją 
tarė: Sveika, malonės pilno
ji, Viešpats su tavimi; pa
girta tu tarp moterų”. (Lu
ko 1, 26 — 29).

Angelas Gabrielis vadina
mas, kaip mes pastebim, ,Die 
vo pasiuntiniu’, nes jis darė 
žmonijos istorijoje didžius 
pranešimus dėl Dievo. Tas 
pats angelas paskelbė prana
šui Danieliui Mesijo laiką, o 
kunigui Zakarijui pasakė, 
kad Išganytojo atėjimo lai
kas jau arti. (Dan. 8, 16). O 
dabar tas pats angelas jau 
turi eiti Dievo siunčiamas, 
kalbėti ne savo vardu, bet 
Dievo vardu, ne kunigui pra
našui, bet Tai, kuri bus Die
vo Sūnaus Motina ir Karalie
nė Viešpačiui atėjus ant že
mės; atėjo Marijai jau laiko

K ebono Pre . J. Ma: sįoje. ją randame Rytuose 
3 lydimos seserysI)radži .e ktojo simtme- 
:etes nuvyko 1 kanK Ho Q Vakaruose - septin- .__________________
reikšti savo pagai ;ame šimtmetyje. Popiežius pilnybė. Kokia garbė ange- 
sveikinti J. E. arkh Leonas xn garsusis Bažny- ’ ‘ 
ntwell.. Arkivyskų ;ios Reformatorius, šią kil- 
Į maloniai Seseris į Marijos šventę paskyrė 
mgu buvo girdėti, i 3rįe dvįgUūų pirmos klasės 
ipazjsta reikalą pa] ;venčių. 
gaivinti patriotiniu 
is jaunų lietuvius „• 

.-i j. 1 1. llixiv via viiounc.aila yra sutikti« , į Motinėlei
gėdisi savo taute- -

k ė Arkivyskupas..’“-”
: jaunuosius lietuvis 
, šokių, literature •
i bažnyčių laikai j apaštalams — Petrui, Jokū- 
isi, bet prigimtoji! į 1
’očiai privalo būti? 
”, gražiai ragino j' 
is ar lietuviai turi ( 
mpozitorių Mišių b 
ims chorams ir ti
.iškindamas,kad Los
1 arkidiecezijoj niei žemei, žmonijai pranešti ir 
vo per daug kunigų jaskelbti. Bet žemėje į ką 
olių, arkivyskupas Dievo pasiuntinys kreipiasi 
is kiek galint prisidi pranešti apie Išganytojo atė- 
ndrųjų katekizacij 
, bent kartą į savaijjasaulio didžiūnus ? 
ninus, k
mieste

LIETUVOS VIILTYS IR BAIME„Malonės pilnoji”. Visos' 
kartos ją garbina, nes nuo 
amžių buvo Dievo išrinkta 
tapti Motina, šventosios Tre
jybės Sūnaus, Jėzaus Kris
taus. Nuo amžių ji buvo pil
na malonės, turėjo malonės 
pilnybę, bet tik dabar suži- 
nojo.Nuodėmė jos nebuvo pa
lietus; puošia ją visos dory
bės. Ji taip išaukštinta ir 
taip nusižeminusi! Ji taip di
dinga ir taip kukli! Nėra do
rybės, kurios nebūtų papuo- 
šusios Josios gyvenimo žemė 
j e. Netrukus ją garbins visa 
žmonija iki pasaulio pabai
gos. Dar valandėlė, ir iš jo
sios giminaitės pasigirs žo
džiai: ,Pagirta tu tarp mo
terų ! ’

Angelo pasveikinimas, už
tikrinimas Marijai malonės 
pilnumo, švč. Trejybės būvi- ir kebliausių problemų po
rno: dangaus Tėvas pasirin- kariniam susitvarkyme. Ka

dangi Jungtinės Amerikos 
Valstybės loš vadovaujamą 
rolę susitarime, todėl yra 
svarbu, kad visuomenė čia 
būtų gerai informuota apie 
Baltijos kraštų 

Kun. Kidykas 
ševikų vykdytas 
jas Lietuvoje, 
dėmesį į vieną 
lietuvių tautos nelaimių. Jis 
nurodo, kad bolševikai grį
žę į Lietuvą pasistengtų 
atkeršyti už sukilimą prieš 
juos, nes lietuviai nenori 
nei bolševikų, nei nacių, o 
tik laisvos Lietuvos. Savo 

(Luk. 1, straipsnį kun. Kidykas už- 
: „Mielas ir 

Šimas. Pilnai realizavo savo miela Amerika: Ar dabar 
pasiuntinystę. Pranešė visų Jūs suprantate, kodėl dau- 
pirmiausia, kad ateis ant že
mės Dievo Sūnus ir įkurs čia 
savo karalystę; antra, kad 
Dievo Sūnus ateis ant žemės 
ne kitu keliu, kaip tik gim
damas iš nekaltos mergaitės, 
kuri prieš gimdymą, gimdy
mo metu ir po gimdymo ne
praras savo nekaltybės, bū
tent, ateis per Nekaltą Mari
ją-

Suprato Marija Dievo at
siųstą per angelą pranešimą. 
Ir atsiduoda visiškai Dievo 
tarnystei: ,Štai aš Viešpa
ties tarnaitė, tebūnie man 
taip, kaip tu pasakei’. (Luko 
1, 38).

Nėra abejojimo, kad Ma
rija tą apaštalų laimę ir 
džiaugsmą, kurį jie pergyve
no Kristaus atsiminime, Ta
boro Kalne, pergyveno Ap
reiškimo paslaptyje. Tai lai
mės ir džiaugsmo valandos! 
Angelas nuteikė Mariją ne
apsakomu širdies džiaugsmu. 
Tikintysis — katalikas turi 
Taboro laimę vienybėje su 
(Jėzumi Kristumi, Marijos

Rimtas ir įtakingas jė
zuitų leidžiamas katalikų 
savaitraštis „America” va
sario 20 dienos numeryje 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
čiai paminėti įdėjo labai pa
lankų Lietuvai vedamąjį ir 
kun. J. B. Kidyko ir kun. 
A. J. Miciūno straipsnius. 
Lietuvai parodytu palanku
mu ir jos teisėtų asipraci- 
jų gynimu sukakties proga 
šis rimtas žurnalas konku
rentų neturi.

Dėdama Kidyko ir Miciū
no straipsnius, redakcija 
nuo savęs pastebi: „Rusijos 
pažiūra į Baltijos valsty
bes lieka viena svarbiausių

lietuviai 
agreso- 
rūšies— 
žudikai,

tai baudžiama, jei darbinin
kai šventadieniais iš darbo 
eina į pamaldas, įvestas šven 
timas sekmadienio. Maskvo
je atidaryta Dievo Motinos 
šventovė su žmonių pamėgtu 
Marijos atvaizdu, žinomas a- 
teistų agitatorius Dimitro
vas pašalintas iš radijo pro
gramų, lenkų kariuomenės į- 
guloms Rusijoje leista turėti 
kapelionus, nesipriešinama, 
jei armijoje tarnaują popai 
teikia religinį patarnavimą 
kariams fronte, kai kurie 
Vakarinės Ukrainos dvasinių 
seminarijų mokytojai gavo 
tarnybas sovietų universite
tuose, nutrauktas spausdini
mas visos eilės prieštikybi- 
nių leidinių, sovietų spaudo-

kad laisvė je kartais užtinkami palan-

TĖVĄ IŠVEŽĖ, MOTINĄ
DARBAI NUKAMAVO

Iš Lietuvos gauta žinia a- 
pie liūdną žinomų lietuvių 
Barisų šeimą. Gyveno jie Pa
nevėžyje. Okupavę Lietuvą 
bolševikai inžinierių Barisą 
suėmė ir kažkur išgabeno iš 
Panevėžio kalėjimo. Apie jį 
šeima jokių žinių po to nega
vo.

Barisienė turėjo labai sil
pną sveikatą, pastaruoju lai
ku ji kentėjo ir nuo širdies 
ligos. Stengdamasi surasti 
pragyvenimą savo keturiems 
mažiems vaikams, rizikuoda
ma savo sveikata ėmė uždar
biauti. Didelis susigraužimas 
ir darbas ją pribaigė, mirė 
jau vokiečiams okupavus Lie
tuvą — 1941 m. rugsėjo 8 d. 
Našlaičiais liko trys mažos 
mergytės ir berniukas.

Našlaičius vaikus priglau
dė mirusios motina Stalio-

13-16 šimtmetyje, o vėliau 
unijoje su Lenkija abi val
stybės buvo valdomos gar
siosios Lietuvos kunigaikš
čių Jogailaičių dinastijos. 
Raudonųjų išniekinta, min- 
džiojama ir sukruvinta Lie
tuva tikėjosi, kad iš dvie
jų blogybių vokiškoji gali 
būti švelnesnė, bet 
įstikino, kad abu 
riai yra tos pat 
abu naikintojai ir
vienas — kraujo ištroškusi 
meška, o kitas — urzgian
tis vilkas. Nežiūrint į tokias 
sunkias ir slegiančias są
lygas, Nemuno lygumų gy
ventojai tikisi,
jiems ir vėl bus grąžinta, kesni posakiai apie „religijos 
Lietuviai buvo daug kartų vaidmenį”. Tačiau Sovietų 
pajungti, bet niekuomet ne
buvo užkariauti.

Lyg ir sintezė tų dviejų 
straipsnių įdėtas Lietuvai 
palankus vedamasis, kuria
me nurodoma, kad tauti
niam integralumui aukš
čiausius principus nustatė 
Šventasis Sostas ir Atlanto 
Čarteris. Pirmieji penki Po
piežiaus Pijaus XII paskelb
ti punktai jo Kalėdų kal
boje 1939 metais pareiškia:

Rusijoje dar toli gražu iki 
pilnos religinės laisvės: Ru
sija yra vienintelė šalis, kur 
negalima laisvai platinti Šv. nienė. Tokių baisiai nelaimin 
Raštą. Rusijoje tikintieji ne- gų šeimų Lietuvoje 
gali leisti savo knygų nei lai
kraščių, negali ten laisvai 
vykti dvasininkai ir organi
zuoti pamaldas, nei laisvai, 
ypač vaikus, mokyti tikybos. 
Daugybė dvasininkų dar te
bėra kalėjimuose, dauguma 
cerkvių bei bažnyčių tebėra 
uždarytų, jokios religinės

'„Pagrindinė teisingos ir gar- organizacijos viešai neleidžia 
bingos taikos sąlyga yra mos. (LKFSB.). 
užtikrinti teisę į gyvenimą 
ir nepriklausomybę visoms 
tautoms, didelėms ir ma
žoms, stiprioms ir silpnoms. 
Vienos tautos valia 
neturi būti mirties 
mu kitai tautai.”

Šis nuoširdus ir
kus Lietuvai vedamasis už
baigiamas: „Duok, Dieve, 
kad santvarka, paremta ti
kra „juridine tvarka” būtų 
realizuota; ir kad ji būtų

ko ją sau Dukra; Dievo Sū
nus — meilingąja Savo Mo
tina; Šventoji Dvasia — ne
sutepta ir skaisčiausiąja sa
vo Sužadėtine, nugąsdino 
Mariją. Pradėjo svarstyti a- 
pie angelo pranašystę.

,Nesibijok, Marija, nes tu 
radai malonės pas Dievą. 
Štai pradėsi įščioje ir pagim
dysi sūnų ir praminsi jį var
du JĖZUS. Jis bus didis ir 
bus vadinamas Aukščiausio
jo Sūnumi. Viešpats duos 
jam jo tėvo Dovido sostą: 
jis karaliaus Jokūbo namuo
se per amžius, ir jo karalia
vimui nebus galo’ 
30-34).Tai pasiuntinio prane- baigia klausimu:

dabar
gausu.

padėtį.” 
aprašo bol- 
deportaci-

kreipdamas 
didžiausių

lui!
Apie tą laiko pilnybę pa

žymi ir Senasis Įstatymas. 
Senieji tvirtai tikėjo Abrao
mo, Izaoko ir Jokūbo Dievą 
ir turėjo nuolatos prieš akis 
Dievo gerybes, suteiktas iš
rinktajai tautai; neužmiršo 
gyvenime ir paguodžiančių 
pažadų tai pačiai tautai. Su 
angelo Gabrielio pasveikini
mu ir pranešimu Marijai pa
didėjo ir sustiprėjo tikėjimas 
ir tikybinis supratimas žmo
nėse.

1 Iš karto susipažįstame su 
Švč. Trejybės Asmenimis: 
Dievas Tėvas, kuris įgaliojo 
angelą Gabrielių pranešti Ma 
rijai, kad ji taps Dievo Mo
tina ir kas iš Jos gims, gims 
iš šventosios Dvasios; Dievo 
Sūnus, Jėzus Kristus, gims 
iš Marijos, Dievu-žmogumi; 
Dievas šventoji Dvasia, ku
rio galybė leidžia gyvybei 
tapti žmogumi. Koks didis 
yra tas mūsų tikėjimas! Čia 
glūdi krikščioniui didi die
viškoji—tikėjimo paslaptis!

Dievas per angelo lūpas 
prakalba Marijai: ,Sveika’! 
Tie žodžiai suskambėjo ma
žai kam žinomam miestelyje, 
Nazarete, paprastame vietoj 
stovinčiam namelyje, papra
stai — kukliai — neturtingai 
amatininko sužieduotinei — 
mergaitei Marijai. Bet iš ty
laus Nazareto namelio išai- 
dėjo tas pasveikinimas į pla- 

„šeštam mėnesyje angelas tųjį pasaulį, kur tūkstanti- 
abrielis buvo Dievo siųstas nės minios jį taria su pagar- 
Galiliejos miestą, kurs va- ba.

Leonas XII, garsusis Bažny-

Ši paslaptis Marijos gyve- 
ime yra viršūnė. Ji buvo 

i tai, kas 
3uvo Dievo Sūnui Taboro 
talnas, kur Jėzus Kristus at- 

____ i — veido sužibėjime 
ir rūbų spindėjime —trims

bui ir Jonui, Dievo Tėvui pa- 
iudijus, kad Viešpats Jėzus 
ra Jojo mylimiausias Sū-i 
lUS.

Kai atėjo Išganymo laikas 
jasauliui, žmoniją atpirkti, 
Švč. Trejybė siunčia angelą

vena

’imą? Ar į turtuolių duris, 
Tiesa, 

pasaulis turėjo tais laikais
aktingų ir galingų žmonių, 

Jo Ekscelencija aiažiai gyvenančių, pasipuo- 
vo, kad lietuviai ilsių ir aukštos kilmės. Bet 
parodė užsispyrimoaevo siųstas pasiuntinys ne 
vąjį kunigą ir steigroeldė ir nesikreipė ten, kur 
ją, kaip padarė kibasaulio galybė viešpatavo, 
Jis pasidžiaugė, kadjir auksas tviskėjo ir šilkas 

 

tuvių yra daug tikicfcarėjo... Kreipiasi angelas 
rie lanko katalikiškĮabrielis į paprastą neturtin 
čias.

Padėkojome Jo įtas, kaip nusižeminimas ir 
ei jai, kad pakvietė įaprastumas, turi tarpinin-

mergaitę Mariją. Ne kas

Vlclv IfG'j/-1- UU.XJL CCX1

buotis.Gavusios leidiauti Dievo pasiuntiniui, pra 
ti koplytėlę savo kolešusiam žmonijai, kad atė- 
palaiminimą, atsisvtfo laikas jai išganyti.

Ta pačia proga1 
taip pat vyskupą pt 

i ką Jo Ekscel. J, M 
Tai tikras Los Augę 
vių prietelis, supraai 
jaučiantis lietuvių 
Jis patarė mums 
užtikrino, kad būsit 
kintos ir gerai a 
kad Los Angeles 
mūsų neapleis. A 
nom su vyskupu 
ties ir šventos drąsos 
savo veiklą Los 
tuvių tarpe, kurie® 
šiandie esame dėki 
mandagų ir nuoširdi 
lių priėmimą.

Beveik kasdien 
naujų lietuvių ir vis 
giasi lietuvaitėms 
lems, aprūpina jas 
gaiš namams ir 
mui daiktais.; netete 
:i nė vieno nemal 
io. Tikimės sušilai 
susitikti su visais 
soj gražiausioj 
5ių kolonijoj.

Motina M

P. S. Mūsų 
r geradarių pa 
oaduodame savo a

Sisters of St.
1742 Westmorel^

Los Angeles,

TEN NESIS
Kanados vadovybė: 

)ė, kad Kanadoje ® 
ų partijai ir kom® 
:aipo skleidėjams? 
emokratiniams 
vasios, nėra vietos.

Antanas Vaičiulaitis.

Dvi Seserys
Pusiaukelėje tarp mūsų kaimo ir miesto, vieš

keliu eidamas, tuoj už senųjų kapinaičių rasi va
dinamąsias trobeles. Yra tai keliolika vienoje ei
lėje susigūžusių pirkelių su siaurais langeliu- 
kais, su mažu kluoneliu, kurio stogas žirgeliais 
apžargstytas, ir su nedidesnių tvartu. Į vieške
lio pusę prie kiekvienos sodybos augo sodelis, 
kuris pavasarį pražyla nuo obels ir vyšnios žiedų.

Trobelninkai nuo amžių sėdėjo ant savo skly
pų, po kiekvienu grumstu apdaiginę bulvę ar 
kopūstą ir kiekvieną vagutę užsėję rugiais ar 
dobilais vienintelei savo žalmargei. Kai mūsų 
tėvai ir seneliai čia gyvena, nė vienas jų neat
minė, kad trobelėse kuris ūkis būtų perėjęs į 
svetimas rankas. Bet toji dirva, kurios aliai lysia 
buvo prakaitu nuberta, neišmaitino visų trobe
lės burnų, ir ūgtelėję vaikai, nei tie pempiukai 
iš savo lizdo, tuoj išsiskirstydavo apylinkės so
džiuose už piemenis, bernus ir mergas. Ir kar
tais tuose nameliuose su visa kuo būdavo taip 
trumpa, kad žmogus, išmuštas iš įprastos vėžės, 
jau kol gyvas nevaliodavo atsigriebti. Štai vieną 
naktį apdegė Muleckių tėvuko pirkelė. Nupleškė
jo stogas, išsproginėjo langai, bet apsvilęs renti
nys išliko. Susikalėdojęs kūlių, apsidengė žmo
gelis pirkią, užkėlė ant kreigo beržinius žirgelius, 
kurie bolavo iš tolo, ir įstatė naujus langus, ta
čiau pritrūkęs skatiko, viename du langus užka
lė lentgaliais ir taip juos paliko per keliolika me
tų, kol susikrapštė pinigo ir baigė įsirengti sa
vo namelį.

Bet mano mintys dažniausiai grįžta prie sese
rų Tautvėriūčių, kurias pažinau tą saulėtą vasa
ros dieną, kada mane tėvai pirmą kartą išsivežė 
į bažnyčią.

Bevažiuojant mums pro trobeles, ar ne ties 
trečiu rėžiu už Muleckio, tėtis truktelėjo vadeles, 
ir arkliai sustojo.

Aš tada sodo varteliuose pamačiau dvi aukšto-

LIETUVAIČIŲ KELIONĖ 
LĖKTUVU

Trijose Vyskupijose
gyventi 
sprendi-

gelio amerikiečių širdys kan
kinamos baime, skaitant 
„geras naujienas apie rusų 
pergales”?

Kun. A. J. Miciūnas straip
snio pradžioje nurodo, kad 
(„naujos” Lietuvos sukaktis
nereiškia, kad ta šalis yra garbingai pritaikinta Lietu- 
nauja, nes Lietuva nepri- vai ir jos sesutėms respub- 
klausomą gyvenimą gyveno likoms.”

prielan-

RUSŲ NAUJI TIKYBOS PATVARKYMAI
Komunizmo nusistatymas kad nuo 1930 m. Sovietų vy

riausybė padariusi tokias 
nuolaidas: bent iš dalies grą
žintos civilinės teisės dvasiš
ki jai, išimama iš apyvartos 
prieš Dievą piktžodžiaują vai 
dinimai ir filmos, nebebau
džiami bažnytinei bendruome 
nei priklausą armijos ir civi
liniai tarnautojai, pataisomi 
kai kurie vadovėliai krikščio
nybei palankesne prasme, lei
sta gaminti ir pardavinėti ti
kybinius dalykus (pav. šv. 
paveikslus), nebetaip griež-

religijos atžvilgiu visiems ži
nomas. Tačiau Rusijos žmo
nių nepasitenkinimas dėl ti
kybinės priespaudos ir užsie
nio protestai privertė bolše
vizmo vadus daryti šioj srity 
kai kurių nuolaidų. Ameri
kos spaudoje pasirodė žinių,

Sūnumi. Dar tikintysis per
gyvena Taboro džiaugsmą 
savo karštu tikėjimu į Mari
ją.

Vilius Aksiurdna.

kas moteris, kurios takeliu ėjo į vieškelį. Kaip 
šiandien jos stovi man akyse: su gėlėtomis skare
lėmis ant galvos, su puokšte, kurioje raudonavo 
didelis bijūnas, tarp smulkučių rūtų ir su seno
viškais, mėlynu ir raudonu raštu austais žiurs
tais, kurie buvo toki švarūs, tartum tik vakar iš 
staklių išimti. Abi jos buvo pasikaišiusios sijo
nus, kad nesudulkėtų, ir rankose nešėsi batus, į 
kuriuos buvo įspraustos maldaknygės.

— Ar į bažnytėlę? — užkalbino tėvelis jas ir 
subaudė sartį, kuris mėgino žąslus 
grūsti iš snukio: — Na, tu išdykėl...

— Į bažnytėlę!
Jos atsakė abi sykiu, ir jų balsas 

ir malonus.
— Tai sėskitės. Pavėžinsime.
Seserys pro mane sulipo į ratus.

jų rausvus veidus ir geras mėlynas akis, mane 
apėmė juokas, ir nesusilaikęs aš sukrykščiau, 
apsikniaubdamas į mamos sterblę.

— Ak, tu apuoke! — subarė mane mama ir pa
klausė anas dvi moteris: — Kaip sveikos, Morte
lė ir Onutė?..

— Ačiū Dievuliui. Negalim skųstis...
Jos vėl sykiu atsakė tuo ramiu ir geru balsu. 
Slapčiomis, pro mamos alkūnę, aš dirstelėjau 

į jas ir vėl suklikau iš juoko.
— Na, liaukis, vaike! — jau rūsčiau prabilo 

mama ir pastūmėjo mane nuo savęs. — Dar vež- 
ki tokį bambalą, į bažnyčią!

Susigėdęs ir susigraudinęs, kad už savo links
mybę buvau apulbytas, nutilau. Tik dabar aš su
pratau, ko krykštęs: ogi abi sesrys buvo taip pa
našios, kad niekaip nebūčiau atskiręs vieną nuo 
antros. Ši naujiena taip man ėmė kniesti, kad aš 
neiškentęs truktelėjau mamą už rankovės ir pri
sikišęs sukuždėjau į ausį:

— O katra jų Mortelė?
Mama irgi šnibždomis atsakė man.
— Toji, kur tėčio pusėje sėdi.
Savo mintyse pastatęs Mortą tėvelio pusėje, 

gi Oną — mamos , aš nurimau.
Gerą galą važiavome tylėdami. Įsiganę arkliai 

bėgo lenkdami vienas antrą, prunkšdami ir švie
sius karčius purtydami. Tik eržilas, sartis, pama-

liežuviu iš

buvo ramus

Bežiūrint į

■fek
„ r' --g .

Lietuvių Parapija
karo sunkumų, sėk- 
darbuojasi Londono 
parapijoje, šiuo me- 
lanko lietuviškąsias 
kurių priklausančių

Kun. Dr. K. Matulaitis, ne
žiūrint 
mingai 
lietuvių 
tu jisai 
šeimas,
prie parapijos yra apie 320- 
340, tik jos labai išsisklai
džiusios.

Gražiai jų padėtį pavaiz
duoja vienas lietuvių klebo
no pasikalbėjimas su vysku
pu: kartą Londono lietuvių 
parapijos klebonas pas kai
mynus kunigus sutiko kardi
nolą, savo arkivyskupą. Jis 
ir klausia lietuvio klebono— 
kaip plati jo parapija.

—Ji apima tris vyskupi
jas, — atsako tasai.

— Kaip?! Tai lietuvių pa
rapija didesnė už mano vys
kupiją?! — nusijuokė kardi
nolas.

Dėl submarinų veikimo pa
sunkėjus kelionėms laivais, 
dvi lietuvės vienuolės — se
suo Augusta (A. Sereikytė) 
ir sės. Felicija (Rogalskytė) 
— iš Argentinos į Jungt. A- 
merikos Valstybes turėjo ke
liauti lėktuvu.

Abi tos seserys yra Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo vienuolės; bolševikams 
okupavus Lietuvą, turėjo sa
vo tėvynę palikti.

Skristi joms pasitaikė gie
drią dieną, galėjo grožėtis 
kalnuotais Brazilijos žemė- 
vaizdžiais, Amazonės pakran 
čių dideliais miškais. Brazi
lijos stotyse keleiviai gauna 
nemokamai gerti kavos kiek 
tiktai nori.

Port of Spain stotyje prie 
keliaujančių prisijungė vie
nas vyskupas. Jis sū lietuyai-

paniškai, teiravosi apie Lie
tuvą. Iš Argentinos sostinės 
(Buenos Aires) iki Floridos, 
neskaitant sustojimų ir nak
vynių, lėktuvas skrido 40 va
landų. Pasiekusios New Yor- 
ką seselės persikėlė į savo 
vienuolijos centrą — Villa 
Maria, Thompson, Conn. Ge
gužės mėn. pradžioje numato 
būti Chicagoje.

Raudonojo Kryžiaus tar
nyba niekada nesustoja. Pri
sidėk pire jos, skirdamas sa
vo auką Karo Fondui. Auko
ki tuojau. Dabar.

Meksikos laikraščiai pra
dėjo kampaniją reikalauda
mi, kad valdžia atšauktų į- 
statymą, draudžiantį tikybos f 

(laisvę.

tęs svetimą arklį dobilienoje prie vieškelio, su
žvingdavo skardžiu ir galingu balsu. Tėvelis su
kirsdavo jam botagu, ir vėl be žodžio tratėjome 
lygiu vieškeliu, užu savęs palikdami ilgą dulkių 
uodegą.

Besukant iš vieškelio į plentą, aš vėl įsitveriau 
mamai į rankovę, bet sakyti nieko nesakiau. Man 
tik keista buvo, kad aš sumaišiau savo galvelėje 
Mortą su Ona: man šmėstelėjo, lyg Ona būtų ga
le ratų persėdusi į tėvelio, gi Morta į mamos pusę.

Atsigręžęs pažvelgiau į seseris ir pasijutau iš 
tikrųjų negalįs atskirti Mortos nuo Onos. Man 
taip rodėsi, kad už tėvelio sėdi jau Ona. Žiūrėjau, 
žiūrėjau į jas, ir man galvoj vis labiau jiedvi pai
niojosi. Ir niekuo negalėjau vieną nuo antros at
skirti! Abiejų tokios pat skepetaitės su žaliomis 
gėlutėmis, abiejų toki pat šviesūs, tiesiai per gal
vos vidurį perskirti plaukai, abiejų tokios pat 
mėlynos, ramios ir geros akys, o kai prašnekė
davo, ir balsas abiejų buvo toks pat giedrus, švel
nus ir malonus. Net ir po karpą su ilgu plauku 
kiekviena turėjo toje pačioje vietoje ties kairiuo
ju smilkiniu.

Mano susikrimtimą išblaškė mama, kuri pa
klausė:

— Mortele, ar daug turite audimo?
— Negalėsime nusiskųsti, kad darbo trūktų. 

Garbė Dievui už tai, — atsiliepė toji, kur sėdėjo 
už tėvelio.

— Aha! — tariau sau. — Tai šioji Morta...
— Norėjau užeiti kada pas jus ir pasišnekėti, 

— vėl prabilo mama.
— Dėdienuke, visados jūsų laukiame, — pra

šneko abi seserys sutartinu balsu, lyg į poterius 
atsakinėdamos.

Mama kalbėjo:
— Mums reikėtų staltiesių... Ak, aptingau, juk 

ir pati galėčiau išsiausti... Bet aš norėčiau dai
lesnio rašto staltiesių, o gi kas gražiau bepada
rys už Mortelę su Onute...

— Ką jūs, dėdiene... — buvo bepradenčios gin
tis seserys.

— Jūs nesižeminkit tiktai, — atrėmė rimtai tė
velis.—Kas nežino, kad visoj apylinkėj nagin- 
gesnių audėjų nerasi.

Jis nutilo. Visi tylėjom žinodami, kad teisingi 
jo žodžiai buvo.

Po valandėlės Ona prašneko:
— Nei jūs girkit, nei ką... Bet jeigu dėdienei 

reikėtų staltiesių, ar juostų, — padarysiva, pa- 
darysiva!

Tuo tarpu mano dėmesys nuo šnekos nukrypo 
į raudonas kareivines už gluosnių ir jovarų, į 
miesto namus ir bažnyčios bokštus. Nuvažiavę 
arklius pasistatėme klebonijos kieme. Abi seserys 
išlipo, pagarbiai linktelėdamos galvas padėkojo 
ir, prieš nueidamos, rūpestingai apsižiūrėjo, ar 
prie ilgų, juodų ir lygiais stulpais suklostytų si
jonų nebus prisisegęs koks šiaudas ir dobilas.

Beišsiskiriant mama joms šnekėjo:
— Užeisiu, užeisiu kurią dieną...
Aš jau nepaisiau nei seserų Tautvėriučių nei 

jų atsakymo. Pasilypėjęs ant pasostės žiūrėjau 
į daugybę arklių, kurie ėmė šieną iš ratų, žiūrė
jau į kunigą, kuris vienplaukis po liepa šnekėjosi 
su keliomis moterimis, ir į tą margą žmonių liū
liavimą gatve ir šventoriumi. Pro tą minią dar 
kartą pamačiau einant Mortą su Ona: išsyk pa
žinau jas iš vienodo ūgio, iš baltų skarelių, iš to 
neatskiriamo juodviejų artimumo, kuris per me
tų metus jas surišo taip, kad jos dvi buvo lyg 
kokia viena būtybė.

Čia iš lėto suskambo didysis varpas, šaukda
mas žmones melstis.

Tą dieną abiejų seserų jau nemačiau ir net ne
atsiminiau. Visą laiką buvau užimtas čia varpų 
gaudimo, čia vargonų giesmės, čia vėl kunigo, 
kuris pamokslą sakė, o ypač visa ką man iš gal
vos išmušė nauja kepurė, kurią drauge su bur
niniu armonikučių man nupirko po mišparų.

Namo grįžome vieni.
(Bus daugiau)
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AMERIKA

GAVĖNIOS PAMALDOS MŪSŲ KARIAI

LIETUVIO KNYGA

Lietuvis keliauninkas Ga
brielius Jauzikas yra parašęs 
knygą angliškai: Shortage 
of Victory ($3.). Philadel
phijos laikraščių pažymėta 
kaip „Stimulating ir shrewd”

SERGA A. DZIKAS

Šv. Kazimiero bažnyčioj 
perskaitytas Jo Eminencijos 
ganytojiškas laiškas, kuria
me nusakoma, kaip praleisti 
gavėnią, čia nurodyta apsi
marinimai, atgaila, malda, 
meditacija.

Eminencija sako: „Gavė
nioj yra papiktinimas lanky
ti teatrus, šokius, balius; ir 
nėra patartina dalyvauti ban 
ketuose, kortų žaidimuose ir 
kituose panašiuose pasilink
sminimuose, kurie kitu metu 
nėra blogi”.

Mūsų parapijoj Kryžiaus 
Keliai bus trečiadieniais 3:30 
ir penktadieniais 8 vai. vak. 
Sekmadieniais 3:30 bus gie
dama Graudūs Verksmai 
prie išstatyto Švč. Sakra
mento. Visi gavėnios pa
maldas labai mielai lanko.

Parapijiečiai raginami ir 
kasdien klausyti šv. Mišių

LIETUVAITĖ OPEROJ

Neseniai suorganizuotoj 
Philadelphijos operoj lietu
vaitė Sue Griska, sopranas, 
tai pat pakviesta. Ji yra ar
tima artistės Anna Kaskas 
draugė. Jos abi yra giedoju
sios Hartfordo katedros cho-

Sarg. Feliksas Ambrasas 
rašo laišką kleb. kun. Va
lančiumi! ir dėkoja už paau
kotą knygutę, štai jo laiško 
padėkos žodžiai:

„Tėveli, dėkoju už Tams
tos dovanotą maldaknygę. Ji 
yra maža ir kaip tik tinka 
mano uniformos kišenei. Aš 
vis norėjau tokios knygelės. 
Dabar aš galėsiu ją nešiotis 
kur tik aš būsiu ir melsiuos 
iš jos sunkiausiose mano gy
venimo valandose.”

Tai tikrai nuoširdūs ir rei
kšmingi padėkos žodžiai sa
vo klebonui.

Benediktas Berankis rašo 
iš tolimos Georgijos. Jo laiš
kutis pilnas meilės savo ma
mytei. Jis gražiai lietuviškai 
rašo laiškus mamai ir kitiem 
lietuviams. „Kariuomenėj 
mums labai gerai sekasi. Pa
baigę mokslą, galime laisvai 
pasilinksminti, pažaisti įvai
rius žaidimus, čekers ir ki
tus. Kartais nueiname į mie
stą, pasivaikščiojame, o su
grįžę vėl galime žaisti. Kar
tais patys turime ir savo mar 
škinius išsiplauti”.

Jis mamai labai daug laiš
kų parašo ir žada parvažiuo
ti pasisvečiuoti.

rūpino jį religiniais daiktais, 
medalikėliais, maldaknygė
mis ir kitomis dvasinėmis 
gerybėmis. Dabar tik laukia 
žinios kur jos sūnus sustos. 
Pasisekimo jaunam kariui!

Eleonora Krivinskas rašo 
iš kariuomenės, kad jai la
bai sekasi ten gyventi mote
rų kariuomenėj.

KARDINOLAS KUBOJ

Vasario mėn. pabaigoj Jo 
Eminencija kardinolas Dou
gherty ir du palydovai, pre
latai Patrick E. McGee, šv. 
Marijos bažnyčios ir Salva
tor M. Gurgio, šv. Vincento 
Seminarijos profesorius, lėk
tuvu išvyko į Kubą, kur J. E. 
šventino naują šv. Ritos ba
žnyčią. Ten keliavo iš Miami 
kur Eminencija ilsėjosi.

Liet, radijo programos ve
dėjas p. A. Dzikas sunkiai 
ir pavojingai sirgo visą mė
nesį. Laukiama, kad galėtų 
vėl varyti savo radijo prog
ramą ir atlikti kitas savo 
pareigas.

Jam sergant radijo progra 
mą vedė p. P. Staniškis. Pa
vaduotojo kalba per radiją 
labai gerai buvo girdėti, tai 

i tikrai geras lietuvis prane
šėjas. Jis ir toliau pagelbės 
p. A. Dzikui, kol jis visiškai 
pasveiks..

Visi linki A. Dzikui greitai 
pasveikti.

PERKA BONUS

Šv. Kazimiero parap. Se
serys Kazimierietės labai 
nuoširdžiai dėkoja Akademi
jos Rėmėjų skyriui už sureng 
tą pramogą šv. Kazimiero 
vienuolijos naudai. Parengi
mas praėjo labai sėkmingai. 
Gavo gryno pelno $336.35. 
Tai tikrai maloni dovana mū
sų vienuolijai.

Verta nuoširdžiai padėko
ti rengėjoms, kurios tiek sun
kiai dirbo, kad sukeltų tokią 
gražią sumą. Prie to gražaus 
ir gailestingo darbo prisidė
jo visi parengimo darbinin
kai, aukodami savo laiką ir 
darbą, kad tik viskas pasi
sektų. Norime padėkoti ir 
visiems aukotojams, rėmė
jams to parengimo, nes be jų 
aukų nebūtų gauta tokių re
zultatų.

Visiems ir visoms nuošir
džiai dėkojame. Mūsų darbas 
ir maldos lydės mūsų padė
kojimo žodžius.

Šv. Kazimiero vienuolijos
Seserys.

SESELIŲ PADĖKA

Kovo - March 12,1943

Ton

Lietuvių išmintis
Du lietuviu ėjo pėstiįlJL perstatymo”, skyrius, šv 

?rką. Keliaudami daugy ^nuomonė, kurie rapija ir i

Mini

Kanados

.parapijoj nie- 
tokio gražaus

Yorką. Keliaudami daugis ^nuomonė, kurie 
nei penkias valandas, vien įlA suvaidin- 
jų nutarė sustoti pas ūkinį ^J)ėdė iš Brazi
lo nolzlonot-) L-Ub^laitCS

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karą!

wch^>

žoStupS

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

palankumo nuo Penn. Demo
kratų negauna.

Labai gaila, kad lietuviai 
nepadaro tinkamų išvadų.

Suviltas.

Mahanoy City, Pa

ką ir paklausti, kiek mylijį 
didmiestį.

— Turėsite eiti dvidešii 
mylių, kol pasieksite N| 
Yorką, — atsakė ūkininkai

— Žiūrėkite, — tarė E 
zys, — tai bloga naujieu 
Jau vėlokas laikas ir, kol p 
sieksime miestą, sutems.

— Tai be galo nepat 
padėtis, — tarė Juozas. 
Dvidešimt mylių — tai te 
ma kelionė. Žinai ką padai 
kime. Pats paimk dešimtu 
lių, aš kitą dešimt—iri ^ytė, M. Obojiū- 
trukus pasieksime New Y( <M.Ceskiūtė,

^jtė, kuri su- 
■įs rolę, taip pra- 
jd kai kurie 

joti į Holly- 
įjugaitė, motina, 
0, tarnaitė, E. 
jjj, D. Kovales- 
jkaitė, vai

šes labai ge
ri suvaidino.

forioj dalyvavo

re.
Šiuo laiku p-lė Griškaitė 

ruošiasi Mozarto operai „Fi
garo vestuvės”.

Philadelphiečiai lietuviai 
laukia savo tautietės gra
žaus pasirodymo operos me
ne.

Mūsų kariai aukoja viską. 
Ąr mums snuky__ paaukoti
Raudonajam Kryžiui nors 
pusę vienos dienos uždarbio?

Jonas Šimaitis jau karšto
joj Afrikoj kovoja petys pe
tin su kitais savo draugais. 
Jo motinėlė užprašė šv. Mi
šių auką už savo sūnaus lai
mę ir pasisekimą. Jonas la
bai mylėjo mamytę, todėl da 
bar ir mamytei labai rūpi jos 
sūnaus gyvenimas.

Alekas Beniušis jau karys. 
Maina rengia jaiii laiminges
nį gyvenimą, nes vis dažnai 
perka karo bonų, kad sugrį-
žęs sūnus turėtų iš ko gyven
ti ir stiprinti savo sveikatą, 
jei kariaudamas nuvargtų ir 
išsektų jėgos.

Vladas Aidukonis išėjo ka 
riuomenėn kovo 2 d. Jaunuo
lis pasimeldė, padarė pasiry
žimą eiti ten, kur šaukia Tė
vynė. Jo geroji mamytė ap-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalanskas

t
Tel. POPlar 41101601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Dl-

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

LIETUVIS GRABORIUS
Lalsnluotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo Įstaiga, 
delč, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

s

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa, |

JAUNIMAS UŽ TAIKĄ

Lietuvos Vyčių 3 kuopa 
suorganizavo jaunimo bend
ros maldos ir bendros Ko
munijos pamaldas už taiką ir 
karius. Ta maldos ir aukos 
valanda buvo kovo 7 d. Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Pamaldose dalyvavo vy
čiai, sodalietės, pavieniai ir 
mokyklos mokiniai. Pilna 
bažnyčia buvo jaunuolių, ku
rie nuoširdžiai meldėsi už 
taiką ir savo brolius karei
vius. Nors tai buvo pirma to
kia bendra jaunimo Komuni
ja, bet pasisekė vidutiniškai.

Atsilankiusiems padėkota, 
o kurie neatsilankė, laukia
ma, kad kitą sykį ir jie pri
sidės prie bendros maldos. 
Po pamaldų pakartotinai su-' 
kalbėta malda už taiką ir pa
simelsta už savo parapijos 
karius. Tai gražus paprotys 
melstis už tuos, kurie dėl mū
sų aukojasi.

Karo Bonai per šv. Kazi
miero parapijos Bonų plati
nimo Komitetą uoliai perka
mi. Šią savaitę pirko bonų 
šie: Jonas Depena, Vincas 
Rimgaila, Stella Barauskas, 
Magdelena Poškevičius, Do
micėlė Poškevičius, Jonas 
Kušlis, Brigita Beniušis, Ko- 
trina Kairiūkštis, Feliksas 
Lasinskas, Alfonsas Balčiū
nas, Juozas Jankauskas, Pra 
nas Jankauskas, Jonas Bigė
ms, Teklė Bernotienė, Leo
nardas Jankauskas.

Pirkėjai duoda savo var
dą Katalikų ir lietuvių gar
bei. Jei kas ir kitur perka, 
prašoma atnešti mums Nr., 
kad mūsų parapija turėtų 
pilną rekordą. Moterų Komi
tetas ragina taupyti bonams 
perkant ženklelius. Kiekvie
nas lengvai gali sutaupyti po 
50c. savaitėj. Po kiek laiko 
jau turės ir visą boną susi
taupęs. Moterų Komitetas 
patarnauja, pardavinėja ir 
ženklus.

MIRTIS IR LAIDOTUVĖS

ŠV. KAZIMIERO ATLAIDAI

Parapijos Globėjo atlaidai 
Šv. Kazimiero bažnyčioj pra
ėjo labai sėkmingai. Pamal
dos buvo laikomos vakare. 
Pamokslus sakė svečiai kuni 
gai. Paskutinį vakarą buvo 
mieste „blackout”, todėl pa
rapijiečiai iš pamaldų skubė
jo namo, kad nereiktų lig 11 
vai. vak. būti bažnyčioj.

Gal didelė darbymetė su
trukdė daugiau parapijiečių 
atsilankyti į atlaidų pamal
das. Kurie dalyvavo, meldė
si už Lietuvą ir visus lietu
vius, nes šv. Kazimieras yra 
Lietuvos ir visų lietuvių glo
bėjas.

Mokyklos mokiniai ypač 
gražiai paminėjo savo globė
jo šventę. Klasėse jie susipa
žino su jo gyvenimu, o šven
tėj pasimeldė, priėmė Komu
niją už save ir visus lietu
vius. Vaikučiai tikrai gra
žiai auklėjami patriotizmo 
dvasioj, tik kad dažnai ap
linkybės sunkios jiem gauti 
progos ir gyvenime palaikyti 
tą dvasią.

Šis pavasaris ir žiema šv. 
Kazimiero parapijai labai 
nuostolinga, nes vienas po 
kito atsiskiria su parapija 
parapijiečiai. Kovo 5 d. mirė 
neilgai sirgęs Jurgis Mon
kus, 69 metų, 335 Earp St. 
A. a. Jurgis gyveno vienas, 
nes prieš pora metų palaido
jo savo žmoną. Lig paskuti
nio laiko dirbo. Staiga susir
gęs praeitą sekmadienį, po 
savaitės mirė. Plaučių užde
gimas nebeleido pasveikti.

Velionis buvo geras para
pijietis, aukodavo, įtaisyda
vo parapijai liturginių daik
tų. Nuliūdę paliko jo sūnus 
ir duktė. Didžios ir iškilmin
gos laidotuvės įvyko kovo 8 
d. Visi kaimynai ir pažįsta
mi skaitlingai dalyvavo a. a. 
Jurgio paskutiniame palydė
jime. Ilsėkis ramybėj.

MIRĖ

Kovo 4 d. mirė Barbora Pi
voriūnienė. Ilsėkis ramybėj.

BLYNŲ BALIUS

RUOŠIASI JUBILIEJUI

Kovo mėn. 7 d. buvo su
šauktas šv. Kazimiero para
pijiečių susirinkimas, kuria
me išrinktas dalis komiteto 
parapijos jubiliejui minėti. 
Visų balsų dauguma pirmi
ninku išrinktas varg. Jonas 
Mickūnas. Prie Komiteto da
bar priklauso šie parapijie
čiai: Saukaitis, Petras Ma
žeika, Simas Mažeika, A. 
Noreika. Dar bus išrinkti dr- 
jų atstovai ir nutarta jubi
liejaus minėjimo tvarka.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

I SO TARNAUJA 
KARIAMS

^.F.Rizauskai- 
r'jjmenys sužavė
jusius savo 

— Mykolai! Ar išleidai) ^.vaidinimu 

Ian scenoje. Dra 
įjos scenos pri- 

■įjjo nepaprastas

Tikras prirodymas

tę į lauką?
— Žinoma.
— Visai tau netikiu.
— Gerai. Jei manai, i ^kadtaipbu-

"‘*1 ^įigti ir sutvar-

Lietuviška užuovėja
Patekau į Mahanoy City 

sekmadienį rytą, vasario 14 
d., kaip tik tą dieną, kada 
miestelyje buvo švenčiama 
Lietuvos 25 metų Nepriklau
somybės šventė. Tuoj nusku
bėjau į Šv. Juozapo bažnyčią 
šv. mišiom. Vikaras kun. S.

National Catholic Service Venclauskas laikė šv. mi- 
Community yra įsteigusi šias. Pamokslo metu jis kal- 
Philadelphijoj katalikų U. S. bėjo apie Lietuvą. Jo gilus 
O. klubą — Benedict Club, susipažinimas 
kuriame labai vykusiai karei praeitimi, kada 
viai praleidžia savo laiką. Į- Algirdai ir Vytautai Lietu- 
vairios moterų organizacijos vos garbę ir didybę išplėtė 
kiekvieną sekmadienį duoda nuo Baltijos iki Juodųjų jū- 
pietus visiems kariams. Ka- rų, mane žavėte žavėjo. Nu- 
riai čia yra dvasiniai ir me- stebau, kad toks jaunas „a- 
džiaginiai aprūpinami. merikonukas” galėjo tiek

T,. , daug įdomių žinių patiekti a-Klube dirbaapie 800 sava- ie sLiet ų Jis ^ode, kad 
norių. Laisvą laiką kanai ga- fietuviai n’ ir dabar asiž 
h čia praleisti įvairiais bu
dais: lavindamiesi mene, žai
sdami krepšinį, T...........
bowlindami. Kiti gali šokti, Į 
gimnastikuoti, juokauti, skai 
tyti, groti, skaityti laikraš
čius, žiūrėti foto... čia gali 
padaryti plokšteles, telefo- 
nuoti, rašyti laiškus, atsįgąį- 
vinti fiziškai, sportuoti ir ttTT

Klubas veikia nuo 9 ryto 
ligi vidurnakčio. Kasdien at
silanko apie 175.

Philadelphijos bažnyčiose 
tai organizacijai surinkta 
$39,880.08.

su Lietuvos
Gediminai,

esu melagis, tai atsikelk 
pats ją išleisk.

Ką daugiau galėjo daryti®^ dalis y-
Triana Tu

— Ignai, kodėl tu t ."..............
daug .Pradėjau gerti? -

.M, pagalvojo,

>rino visus. Jų 
^išmokyti ža

klausė teisėjas.
— Matai... Štai kaip de 

si dalykai, jūsų malonj 
Valgau svogūnus, kad užu L 
ščiau degtinės kvapą, irt - • 
met turiu daugiau gerti di j y y* • 
tinės, kad užslopinčiau s jr0 įgpū.

■gm atsilankę per

draugija v 
salėje sur 
priklauson 
25 metų si 
Įžanginę 

programą 
Pradžioje 
vos himną

Suvaidin 
mų veikai? 
jime”. Vai 
Kalinauski 
kienė, V. 
Grinskytė, 
Augutis, L 
vo V. Ban

Įspūding 
Lietuvos g 
Grant-Sut1 
McGivney. 
A. Užemec 
jo M. Poc 
0. Pociūtė 
fija Užum 
kytė pasai 
raštį. G; 
atvaizdavo 
vą — tai 
šūnaitė ir 
čia daug p 
linauskiem 
„Nepriklai 
žurnalui 
doleriai.

Komitet 
kalbėto j an 
lyviams ii

mi visose srityse — muzikoj, 
, .... mene ir literatūroj. Jo išva- 
j da tokia: „geras lietuvis bus 

geras ir amerikonas!” Po šio 
pamokslo nutariau niekad 
daugiau nepasmerkti mūsų 
jaunosios kartos, kad jie ne
įvertina lietuvybės, kad jie 
neiiionKtūsias i

gūnų kvapą, — tarė Ignas 
kilmingai.

Kaimiečio išmintingumą Įjpaikią puokštę

— Ir kodėl gydytoją

■gs sodalietės su 
-.ūTsnėms sesu-

— Ir kodėl gydytoją j ® J™ 7įtos 

šaukei, kuomet Jonas su ;
Metes dėkoja 

itajai už gražų,

— Ir kokį gydytoją j v*'

go?
— Mirtinai jis susirgo.

pašaukei?
— Gydytoją švilpuką.

Reiktų, kad mūsų senesnieji pašaukti.

Ona Ev 
kos” skait 
dosi šv. k 
Linkime £

Visas pel
ijai staty- 

vakaro ve-
i haricė dalykus paskelbime 

i pakalbėjo prie tis čia ti: 
®ęos, vasario 28 
— t maldų met 
^Kryžiaus Va-kė kun. Jo 
įvyksta mū- 

K'1. Jau suaukota 
itodien plaukia

Provi

Paten

Gra
Lietuvos

o
Mirė Jurgi) 

Palaidotas i 
liet, bažnyči

Minė

Lietuvos
i- bes paskelbi

•MviAN

Senu

ii matyti, neat- 
Britaine yra jau 

sė paskirtos su-

pismetinėm a- 
’s šio miesto vai- 
i®o įvairias mo
jito įstaigas.

Jęwof

a4ninistraci- 
L Vaičiulai-

mokėtų skiepyti lietuvišką 
dvasią jaunesniesiems.

Gražus bažnytinis giedoji
mas man irgi padarė dide
lio įspūdžio, čia vargonin- 
kauja gabi muzikė Seselė 
Juozafina. Jos gražiai išla
vintas vaikučių ir suaugusių 
choras savo lietuviškomis 
giesmėmis pridavė didelio iš
kilmingumo. Seselė Juozapi- 
na nuo jaunystės dienų įdo- 
mavosi muzika, ir vargoni
ninkavimui gavo pradžią nuo 
tokių žymių kompozitorių, 
kaip kun. J. čižausko ir A. 
Aleksio. Vėliau studijavo 
Duquesne universiteto muzi
kos mokykloje, kurią baigė 
B. M. laipsniu.

Teko sužinoti, kad Sesuo 
Juozafina yra tikra Lietuvos 
dukra, nors Lietuvoje nie
kad nėra buvusi. Ji yra susi
pažinusi su kiekvienu lietu
višku literatūros kūriniu, 
plačiai seka lietuvišką spau
dą, ir pati bendradarbiauja 
spaudoje gražiais aprašy
mais iš lietuviško gyvenimo 

Bet uz lietuvių Amerikoje. Ji nemažai yra

jos bosai nė vieno nuolatinio bon, ypač scenos vaizdų. Vė
liausias išverstas veikalas, 
tai trijų veiksmų drama „Sė
jos Vaisiai”, šį veikalą su di
deliu pasisekimu įscenizavo 
Amsterdam’o šv. Kazimiero 
parapijos sodalietės, art. J. 
Olšausko vadovybėje, kuris 
pats vaidino svarbiausią ro
lę. Kur tik Sės. Juozafinai te
ko mokytojauti ir vadovauti 
mokykloje, ji visuomet Lietu 
vos meilę skiepijo vaikučių 
širdyse. Lietuvos Nepriklau
somybės šventė jai visuomet 
yra reikšminga diena ir ji 
niekad nepraleidžia jos be ko 
kio patriotiško parengimo.

Felix.

TRUPUTIS APIE POLITI
KĄ MŪSŲ MIESTE

Kaip matome iš spaudos, 
kitose vietose lietuviai daro 
gerą pažangą vietinėje ir sa
vo valstybės politikoje. Phi- 
la. lietuviai negali tuo pasi
girti, nors čia yra daug lie
tuvių. Kad ir buvo kiek smar 
kiau darbuotasi, bet tai nie
ko gero lietuviams neatne
šė.

Prieš kelis metus lietuviai 
čia gan drūčiai sukruto ir 
darbavos su Demokratų par
tija. 14-to Ward’o lietuviai 
buvo įsteigę Lithuanian A- 
merican Democratic Club, į 
kurio susirinkimus ir šau
nius parengimus noriai atsi
lankydavo dideli demokratų 

; šulai, kongresmonai ir kiti 
pareigūnai. 7 
darbštumą, demokratų parti- išvertusi veikalų lietuvių kai

Metinis blynų balius šv. 
Kazimiero parapijoj praėjo 
sėkmingai. Tiesa, nedaug 
svečių buvo, bet kurie buvo, 
smagiai laiką praleido ir pa
silinksmino. Šeimininkės ke
pė skaniausius, lietuviškus 
blynus. Visi galėjo pavalgyti, 
kiek tik norėjo.

Uoliai darbavosi Ponios 
Ambrazenė, Mironienė, Lu- 
šienė, Ažuolienė, Šaulienė ir 
kitos. Vyrai prie alaus taip
gi prakaitavo. Matėsi svečių 
ir iš toliau. Mat, metinio bly
nų baliaus niekas nenori 
praleisti.

Mūsų geriausi vyrai yra 
kovos frontuose — visame 
pasaulyje. Šalia jų visur 
Raudonasis Kryžius. Palai
kykime jį.

— Kodėl ne?
— Vakar naktį mirtinai 

sirgo pats gydytojas Švil 
kas. Ar žinai, ką jis pad 
Jis pasišaukė kitus du
tojus. Išgirdęs apie tai 
tai pamaniau... daugiau 
kiam gydytojui nepasiti 
čiau, kuris pats savęs n 
išgydyti.

Klaidinga
Kupstis; — Keno tenai 

kabintas paveikslas?
Artistas: — Ką? Ž 

gau, tai tavo 
veikslas, kurį 
giau nutepti.

Kupstis: — 
būčiau galėjęs pažinti, 
paveiksle jos veido iš 
ka tokia rami ir priet 
ga.

moters 
vakar už

Niekados 11

U Jankauskas, 

3 Afrikos, pasa
lį sutiko keletą 
tao ten ir kaip 

stojasi šiame 
Įt’rašo jis, 
Wtoti į Afriką 

štą. kurie dirbo 
Apačioj dirbtu-

Skirtumas
Moteris automobiliste ( 

ri suvažinėjo žmogų):
— Žmogeli, tur būt, 

pasižiūrėjai į kitą pusę 
vės, kai ėjai skersai,
labai atsargi automobili 
vairuotoja. Šįmet s 
aštuonerj metai, kai važinė 
automobilium.

Suvažinėtasis: — Moterį
ške, tai niekis. Aš pėsči 
einu per paskutinius se 
niasdešimtis trejis metus.

Pranas Bekam

Dainų, v 

programa 
miero par. 
zimieriečių 
os mokyk] 
ė labai įs 

mą. Visi g 
žia lietuviu 
pasakė te 
prokuroras 
tuvos nešei 
manas, Pre 
studentų la 
rius, kun. E 
Balkūnas i 
tas. Prog 
kleb. kun. J 
Rinkliavoje 
dolerių.

darbelio lietuviams neištesė
jo. Lietuvių pasidarbavimą 
pilnai išnaudojo minėto War
d’o lyderis ne lietuvis ir gavo 
sau pastovų darbą. Nuo to 
laiko jis daugiau nepasirodo 
ir su lietuviais nieko bendro 
nenori turėti.

Tuomet lietuviai tikėjosi 
su to viršininko pagelba, 
kurs tada buvo labai palan
kus lietuviams žmogus, gau
ti pastovius miesto ar valsty
bės darbus bent lietuvių de
mokratų klubo darbščiau- 
siems nariams: F. Matukui, 
P. Staniškiui, K. Kisieliui ir 
ypač Z. Jankauskui. Tai neį
vyko ir lietuviai tapo apvil
ti.

Gal dėlto dabar tas Amer. 
Liet. Demokratų Klubas nors 
ir turi čarterį, bet nieko ne- bos iškilmės — parapijos va- 
veikia ir, tur būt, neveiks, karienė, Lietuvos nepriklau- 
nes visvien jokios naudos arįsomybės šventės minėjimas

Minersville, Pa
Kovo 4 d. čia buvo trigu-

ir kazimierinės. Parapiji 
sveikino tris Kazimierus 
kleboną kun. Klevinską, 
Rakauską ir kun. Dr. 
Atsilankė per 400 asmeny 
Vakarienės metu drauge^ 
nuota, muz. B. Nekrašui v* 
dovaujant.

Mokyklos vaikai vaidiffl 
dainavo, šoko. Pasirodė k 
choras, kurs padainavo 
traukas iš Sasnausko kan 
tos „Broliai” ir keletą lia 
dies dainų.

Kalbėjo kun. J. Karalių 
ir visi trys kun. Kazimiert 
Visi buvo patenkinti 
pramoga.

ligoje 
^Street 

centų

— Paters 
Kazimiero 
rono šventė 
dienis. Par 
J. Stašaitis, 
nes gausiai

— Rauč 
skyriaus m< 
salėn trečia 
vakare po j

— Bažny 
gai jau bev 
kas kitaip a 
kun. Kintą.

— Pas s< 
čiavosi Dr.

— Paters 
28 d. gausiai 
to, radijo v 
koncerte, N

>1^ iliustruota, 

Lietuviu 
leidinys.

l(.- jiaus kai- kaktis pami 
ju^t50eg-(d. Washing!

^u—30e, bėjo kleb. ki
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Britain, Conn

ae karo, 
lasieksi- 
mus!

i. Demo-

Lietuvių ijU

Du lietuviu ėjo 
Yorką. Keliaudami1 
nei penkias valafeP 
jų nutarė sustotih 
ką ir paklausti, įj 
didmiestį. f

— Turėsite eiti 1 
mylių, kol pasieįf
Yorką,— atsakė4ija Českiūtė, kuri su-

— Žiūrėkite,-Jo Dėdės rolę, taip pra- 
, zys, — tai bloga 1° visus, kad kai kurie 

Jau vėlokas laikas P Jai važiuoti į Holly- 
sieksime miestą, J- P- Šilingaitė, motina,

,r mūsų parapijoj nie- 
nebuvo tokio gražaus 
pudingo perstatymo”, 
fa' visų nuomonė, kurie 
|tė sodaliečių suvaidin- 
nediją „Dėdė iš Brazi- 
įir operetę „Našlaitės 
6”.

Toronto, Ont

lietuviai 
vadų, 
viltas.

1. P. Šilingaitė, motina, 
— Tai be gį tkevičiūtė, tarnaitė, E. 

‘ j jauskaitė, D. Kovales- 
vai-

Dr. J. Starkus, Pr. Bajoras, 
Vyt. Abraitis, J. Januškis. 
Mayoro sveikinimus perdavė 
jo sekretorius. Solo dainavo 
M. Žeimienė, akompanavo 
V. Justas.

Parama ligoninei
Katalikų ligoninei Pater- 

sone paremti prisidėjo ir vie
tos lietuviai, šv. Kazimiero 
parapija ligoninėje turėjo 
pirmą stalą. Komisiją sudarė 
M. Jesulaitienė, M. Justienė 
ir Barb. Večienė.

I 4 vai. popiet buvo vėl pa
maldos už kareivius; jas at
laikė kun. J. Stašaitis, sale
zietis ir be galo įspūdingą 
pamokslą pasakė. Palaimi
nimą Švč. Sakramentu da
vė kun. J. Šerais, Jersey Ci
ty klebonas.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

No.NOTICE is hereby given that Licence 
L 1121 has been issued to the undersigned 

Ito sell wine & liquor, at retail under Section 
.107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
I at 333 Cumberland Street, Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

_. . . . , - -.i. off the premises.Baigiant pamaldas klebo- Cumberland wine & liquor corp. 
i - v . 1333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.nas davė visoms šeimynoms, I -----------------

h Pa
►vėja 
oy. City 
įsario 14 
lą, kada 
venČiama 
epriklau- 
oj nusku- 
bažnyčią 

s kun. S.
šv. mi- 

u jis kal- 
Jo gilus 
Lietuvos

Gediminai, 
tai Lietu- 
bę išplėtė , 
lodųjų jū- ■ 
įvėjo. Nu- 
aunas „a- 
Įėjo tiek 
patiekti a- 
irodė, kad 
>ar pasižy- 
- muzikoj, 
j. Jo išva- 
ietuvis bus 
is!” Po šio 
iu niekad 
■kti mūsų 
kad jie ne
is, kad jie 
ttrvišksfiitfi- 
į senesnieji 

lietuvišką 
iems.

padėtis, — tarė
Dvidešimt mylią JE. Kovaleskaitė, 
ma kelionė. Žinai Jgi sav0 roles labai Se
kime. Pats paimkjtinkamai suvaidino.
lių, aš kitą dešiiLgtė, kurioj dalyvavo 
trukus pasieksinif|inanskytė) M. Obojiū- 
ką.

Tikras priroj'l
— Mykolai! Ar J 

tę į lauką?
— Žinoma.
— Visai tau nd
— Gerai, Jei J

: esu melagis, tail 
pats ją išleisk

Ką daugiau galij

— Ignai, kodS ii džiugino visus. Jų 
daug pradėjai ge: i: 
klausė teisėjas,

— Matai... štai t
si dalykai, jūsą;
Valgau svogūnuaį is lietuviškai kalbėti, 
ščiau degtinės h:
met turiu daugiau:30 buvo atsilankę per 
tinės, kad užslop onių, kurie gal ilgai 
gūnų kvapą,-tai šio vakaro įspū- 
kilmingai.

Kaimiečio išmit
— Ir kodėl $ kurios buvo nuneštos 

šaukei, kuometiifrijos kojų bažnyčioj, 
go?

jilingaitė, M. Českiūtė, 
asarytė, F. Rizauskai- 
J kiti asmenys sužavė- 
is atsilankiusius savo 
dainavimu, vaidinimu

Hozas.
Lietu-

veiks-

Minėjom šventę
Kanados Lietuvių Tarybos 

skyrius, šv. Jono lietuvių pa
rapija ir šv. Jono pašelpinė 
draugija vasario 20 d. parap. 
salėje suruošė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
25 metų sukakties minėjimą. 
Įžanginę kalbą pasakė ir 
programą vedė R. 
Pradžioje sugiedotas 
vos himnas.

Suvaidintas dviejų
mų veikalas „Vytautas kalė
jime”. Vaidino J. Banylis, O. 
Kalinauskienė, B. Dubaus- 
kienė, V. Jarašiūnaitė, J. 
Grinskytė, P. Jarašiūnas, A. 
Augutis, P. Kairys. Suflera
vo V. Banylis.

Įspūdingas kalbas pasakė 
Lietuvos gen. konsulas pulk. 
Grant-Suttie ir kleb. kun. V. 
McGivney. Pianu skambino 
A. Užemeckytė; smuiku gro-

Tarnauja laivyne
Amerikos laivyne tarnauja 

šie Patersono lietuviai 
nuoliai:

Jos. Baublis 
A. J. Bieliūnas 
Julius P. Baublis 
J. Lakawicz 
Leon Skubus 
Walter A. Mozulag 
Edw. Mikalonas 
Jos. Sadauskas 
Charles Sniečkus.

jau-

j.

lirodymu sienoje. Dra j° .?°ci“t6,’ akompanavo
ir puikus scenos pri- 
.as buvo nepaprastas 
stebėjosi, kad taip bu- 
įma įrengti ir sutvar-

■klos vaikučių dalis y-

r seselių išmokyti žo- 
dainos stebino tėvus, 

ai ne kartą pagalvojo, 
Į vaikeliai nemoka ir

vaidinti.

rš šio vakaro įspū- 
lunesnės sodalietės su 
ivo vyresnėms sesu- 
delę ir puikią puokštę

1 Sodalietes dėkoja
~ — Mirtinai jisMarijai už gražų,

— Ir kokį ir linksm4 va"
pašaukei? ’ įsisekimą. Visas pel-

— Gydytoją ^skirtas naujai staty- 
"^Gaila. Danį! '

ffinišiūtė, vakaro ve-

nis giedoji- 
idarė dide- 

vargonin- 
ikė Seselė 
ražiai išla- 
' suaugusių 
stuviškomis 
ė didelio iš- 
įlė Juozapi- 

dienų įdo- 
ir vargoni- 
pradžią nuo 
mpozitorių, 
lusko ir A.

studijavo 
siteto 
kurią

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 776 has been issued to the undersigned 

Ito sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 & 17 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.the premises.

DAVID STOLLER, ADM.
ORIGINAL DAVE’S BUSY BEE

& 17 Myrtle Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6474 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 621 Chester St., 109 Hegeman Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS 
621 Chester St.,
109 Hegeman St., Brooklyn, N.

to

Y,
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section

on the premises.
, . , • - -• MOTirv • 1. . • .. . T- XT BOGART ST. TAVERN, INC.
kurių vaikai kariuomeneje, rKO™fEhn*s bee?'^”0^^ BoKart sh____________ ^lok,yn’ N- Y-

Žmnnill to sell wine & liquor, at retail under Section
— - 107 of the Alcoholic Beverage Control Lawgražų paveikslėlį.
buvo pilna bažnyčia. Visi j1^ 

džiaugėsi ir gėrėjosi šiomis the' 

iškilmėmis. B. D.

Harrison, N. J

Dideles iškilmes

to sell beer, wine and liquor at retail under t°7sel' 'Y!ne f, retnil "J?de4r ęecTtlon
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control P?7 the Alcoholic Beverage Control Law
Law at 38 Bogart Street. Borough of PS"m!ler -A^nue' Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ®frf°°tkh'yn;r„C^onty °f Klngs' tO consumed

off the premises.
NATALIE KULBOK

132A Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

__
__

__
_

1398 Broadway, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
MEYER COHEN

Broadway—Ralph Wine & Liquor Store 
1308 Broadway, Brooklyn. N. Y. ,

SXX --------------------------------------------------------

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 079 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3611 Quentin Road, Borough of Brook- 
,lyn. County of Kings, to be consumed off 
į the premises.

WALTER JOSEPH REGAN 
3614 Quentin Rd., Brooklyn, N.

(NOTICE is hereby given that Licence No. ■ 
z :::: :.... z z._
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3901 7th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be ęonsumed off

i the premises. 
ALICE O'REILLY

3901 7th Ave., Brooklyn. N. Y.

Y.

, . . ,, NOTICE is hereby given that Licence No.
o-„ u1S hereby given that License No. l 921 has been issued to the undersigned

RL 871 has been issued to the undersigned fo s^ii wine & liquor, at retail under Section
to sell beer, wine and liquor at retail under 107 of the Alcoholic Beverage Control Law
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ,at 3419 Fulton Street, Borough of Brook- 
Law at 85 North 7 Street, Borough of |yn. County of Kings, to be consumed off
Brooklyn, County of Kings, to be consumed the premises.
— the premises. ' ------

SOPHIA LACHTARA
Adm. of Estate of Anthony Lachtara 
No. 7th St., - --

JOHN KATILES
3119 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

85

O. Pociūtė. Solo dainavo So
fija Užumeckienė. J. Grins
kytė pasakė pritaikintą eilė
raštį. Gyvasis paveikslas 
atvaizdavo pavergtą Lietu
vą — tai atliko Vada Jaro- 
šūnaitė ir Vytautas Banylis. 
čia daug pasidarbavo O. Ka
linauskienė, J. ir V. Banyliai. 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
žurnalui surinkta aukų 57 
doleriai.

Komitetas dėkoja visiems 
kalbėtojams, programos da
lyviams ir atsilankiusiems.

Serga
Ona Evaškelienė, „Ameri

kos” skaitytoja, serga ir gy
dosi šv. Mykolo ligoninėje. 
Linkime greitai pasveikti.

Genys.

Providence, R. I
Gražiai Minėjo

Lietuvos nepriklausomybėslosi pašaukti,
— Kodėl ne’ |ažiai tvarkė dalykus paskelbimo 25 metų sukak- 

pakalbėjo priekis čia tinkamai paminėta 
'vasario 28 d. Iškilmingų pa
maldų metu pamokslą pasa
kė kun. Jonas Balkūnas.

Dainų, vaidinimo ir kalbų 
programa įvyko šv. Kazi
miero par. salėje. Seselių ka- 
zimieriečių paruošti, parapi
jos mokyklos vaikučiai išpil
dė labai įspūdingą progra
mą. Visi gėrėjosi vaikų gra
žia lietuvių kalba. Kalbas 
pasakė teisėjas Pasquaile,

— Vakar naktįr 
sirgo pats gydyta 
ras. Ar žinai, ky 
Jis pasišaukė kito 
tojus. Išgirdęs ® 
tai pamaniau... ė 
kiam gydytojui i 
čiau, kuris patas 
išgydyti.

inai tos progos.

muzi- 
baigė

Sesuokad
:ra Lietuvos 
mvoje nie- 
Ji yra susi- 

:vienu lietu
ms kūriniu, 
ivišką spau- 
Iradarbiauja 
lis <----- x"
:o gyvenimo 
smažai yra 
lietuvių kal- 

. vaizdų. Vė- 
s veikalas, 
į drama „Be
sikalą su di- 
u įscenizavo 
7. Kazimiero 
etės, art. J. 
ybėje, kuris 
irbiausią ro- 
hiozafinai te- 
ir vadovauti 
suomet Lietu 
ijo vaikučių 
is Nepriklau- 
jai visuomet 
diena ir ji 

Ižia jos be ko 
parengimo.

Felix.

mojo Kryžiaus Va- 
ikmingai vyksta mū- 
pijoj. Jau suaukota 
) ir kasdien plaukia 
iam kilniam tikslui. 
Jtuviai, matyti, neat- 
Mew Britaine yra jau

Klaifc. pusė paskirtos su-
Kupstis: -Ke 

kabintas paveik 
Artistas: - i 

gau, tai tavo t 

veikslas, kurį 
giau nutepti.

Kupstis: - 'agalvok, 
būčiau galėjęs f 
paveiksle jos iš 
ka tokia rami r 
ga.

40,050.00).

It. A. Jankauskas, 
.as iš Afrikos, pasa- 
,ip jis sutiko keletą 
Britaino ten ir kaip 
i darbuojasi šiame 

,” rašo jis, 
atvažiuoti į Afriką 

elis iš tų, kurie dirbo 
r toj pačioj dirbtu-

Skirt®-

Moteris autota 
ri suvažinėjo fc

— žmogeli, tr
anrašv- pasižiūrėjai į $ 

'P • į vės, kai ėjai &
rvprnrnn ! ’ J

labai atsargi at-
vairuotoja. 
aštuoneri metai, 
automobiliniu.

Suvažinėtasis 
ške, tai niekis, 
einu per pasku 
niasdešimtis trep

Praie

.igus pusmetinėm a-
1, visi šio miesto vai-
> į savo įvairias mo- 
r mokslo įstaigas.

mų fronto karys.
Raudonojo Kry-

o Fondui.

uja Knyga
LITHUANIAN

NGUAGE
rof. Alfred Senn

lie, Pa
1 buvo trigu- 
parapijos va- 
os nepriklau- 
s minėjimas

ir kazimiermės. 
sveikino tris & 
kleboną kun. 
Rakauską ir 
Atsilankė peH' 
Vakarienės 
nuota, muz. B. 
dovaujant.

Mokyklos vaikį 
dainavo, šoko. ‘ 
choras, kurs 
traukas iš 
tos „Broliai” & 
dies dainų.

Kalbėjo kun- 
ir visi trys 
Visi buvo pat

ma įsigyti
*kos” Įstaigoje 

o. Ninth Street
a tik 40 centų

OS” administraci- 
gauti A. Vaičiulai-

Naujas Daktaras
Pereitą savaitę grįžo už

baigęs mokslus St. Louis me
dicinos mokykloj Daktaras 
Vincas J. Burokas. Jis yra 
gražiai išaugęs vyras. Lietu
vių kalbą puikiai vartoja ir 
didžiuojasi esąs lietuvis.

Kovo 7 d. Burokai buvo iš
kėlę didelę puotą savo sūnui 
daktarui pagerbti. Iš visur 
daug buvo suvažiavę svečių. 
Klebonui kun. Kintai dėl 
svarbių priežasčių negalint 
dalyvauti, atstovavo kun. J. 
Stašaitis S. C., Burokų gimi
naitis.

Dr. Vincas J. Burokas dar 
viešėsis pas savo tėvelius 
pora savaičių, o paskui va
žiuos į Detroit, Mich., Mount 
Carmel Mercy ligoninę prak
tikuotis chirurgijoje.

Giminės, draugai, pažįsta
mi ir visi Patersono šv. Ka
zimiero parapijos lietuviai 
džiaugiasi susilaukę iš savo 
tarpo daktaro ir linki j 
geriausios kloties darbuotis 
savo aukštoje srityje chirur
gijoj, nepamirštant lietuvy
bės.

Patersonietis.

Newark, N. J

Vasario 28 d. čia turėjom
a. j t -v. .. TT. •.. , inuriut, is nereny given mat juicence no.dideles iškilmes. VISOS lietu- L 1002 has been issued to the undersigned 

vių draugijos dalyvavo. Pa
šventinta karių tarnybos vė
liava — žuvusiems ir gy
viems kariams pagerbti. ___________
Draugijų Sąryšį čia sudaro 2°™®* b^byisŠentoth?he “cence No> °" the 

13 draugijų, kurios yra iš
rinkę savo atstovus. 431 Ra|l’h . Avenue,

, . , . . the nremises.

i 1 J -r J- Kingsboro Wine & Liquor Storeparadas nuo sv. Vardo dr- 431 Ralph Ave., 

jos salės, 6 Davis Ave. Pir- notice is hereby 

miausia ėjo sv. Vardo dr-jos to sen wi 

berniukų benas — jų buvo 
50; vedė V. Jaruševičius. Po 
to sekė daugybė Amerikos 
vėliavų. Karių vėliavą nešė 
20 uniformuotų sodaliečių, 
kurias tvarkė sesers pranciš- 
kietės. Ėjo daug ir šiaip žmo
nių. žygiuota į bažnyčią, kur 
kleb. kun. L. Voisiekauskas 
pasakė patriotišką ir graudų 
pamokslą. Angliškai kalbėjo 
ir vėliavą pašventino kun. 
M. Kemėžis. Dar buvo palai
minimas ir bendra malda už 
visus karius—žuvusius ir tar 
nyboje esančius.

Iš bažnyčios eisena tęsėsi 
Davis, Schuyler Avės.. Buvo 
sustabdytas visas judėjimas. 
Priešaky ėjo dr-jų valdybos, 
miesto taryba, benas, soda
lietės.Prie Hoyt St. ir Schuy- 

I ler Avė. buvo paruošta estra- 

Čia iškelta karių vėliava. 
Pirm i a n <si a nrahiiln adtz TC L 723 has been issued to the undersigned tumiausia praoiio aav. rs.. to wine & liQuor retaiI nader Section 
Paulauskas, New Jersey legi
slatures narys. Pagerbti trys 
žuvusieji lietuviai kanai — church avenue wine & liquor co. 

J 00.2 nhlir/’h At’a T?»»zxzxlr "Kf V
inž. pirmas leitenantas St. J. 
Kauklis, jūrininkas K. Mit
chell (Mičiulis) ir korp. V. 
Mačiulskis.

„ .'93 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 

__ ____ Borough of Brook-
County of Kings, to be consumed off 

1 • i • t — • ' iivr i vimocn.1:30 vai. popiet prasidėjo ruth lieberman & george wibecan Tfinrrckrtrn lUIno jP» T iminr
Brooklyn, N. Y.

piven that Licence 
been issued to the undersigrrted 
& liquor, at retail under Section 

107 of the Alcoholic Bevebage Control Law 
nt 889 Livonia Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
th»* premises.

MAX GORDON * MORTON LEVINE 
889 Livonia Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 873 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 106 Kingston Avenue. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

KINGSTON AVE. WINE & LIQUOR 
CO., INC.

106 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8525 4th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

BAY RIDGE LIQUOR CO.. INC.
8h25 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
t " ' “ ” . .............................~ -
107 of the Alcoholic Beverage Control Law

L 998 has 
wine

21 d. 11.45 
nepaprastos 
pašventini- 
bažnytinės,

Pagerbė karius
Švč. Trejybės lietuvių baž

nyčioje vasario 
vai. ryte įvyko 
iškilmės, buvo 
mas 3 vėliavų:
valstybinės ir karių tarny- 

prokuroras McKeen, iš Lie- bos (Service Flag) ir ka- 
tuvos neseniai atvykęs Gut- reivių garbės sąrašo. Proce- 
manas, Providence kolegijos sijoje dalyvavo Sodalietės_ 
studentų laikraščio redakto- ir Šv. Vardo vyrai, neše 
rius, kun. K. Žvirblis, kun. J. bažnytinę vėliavą; po to 
Balkūnas ir prof. K. Pakš- sekė American Legion vise
tas. Programai vadovavo je savo uniformoje 
kleb. kun. Jonas Vaitekūnas. 
Rinkliavoje sudėta per 110 
dolerių.

Paterson, N. J

vieno 
kapitono vadovybėje; su ka
pitonu ėjo P. S. Andriuš- 
kis, buvusio karo vetera
nas, gerai atsižymėjęs jūri
ninkas. Iš eilės sekė bū
rys dabartinių karių. Ame
rikos vėliavą nešė leitenan
tas Kazys Demskis, šalę jo 

įėjo du jūrininkai. Dalyvavo 
graži grupė lietuvaičių slau
gių (nursės), kurios nešė 
l„service flag” ir gražiai ap-

— Patersono lietuvių šv.
Kazimiero bažnyčioje, Pat
rono šventės proga, buvo tri
dienis. Pamokslus sakė kun. 
J. Stašaitis, salezietis. Žmo-; 
nes gausiai lankė pamaldas. įa7eivi‘ų “paveiksią

— Raudonojo Kryžiaus' 
skyriaus moters renkasi par. 
salėn trečiadieniais popiet ir 
vakare po pamaldų.

— Bažnyčioje nauji lan
gai jau beveik sudėti. Vis
kas kitaip atrodo. Sveikinam 
kun. Kintą.

— Pas savo tėvelius sve
čiavosi Dr. Burokas.

— Patersoniečiai vasario 
28 d. gausiai dalyvavo J. Stu- 
ko, radijo vedėjo, išleistuvių 
koncerte, Newarke.

Mirė
Mirė Jurgis Linonis (Lynn). 

Palaidotas iš šv. Kazimiero 
liet, bažnyčios.

Minėjo šventę
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 25 metų su-

E HISTORY OF
HUANIAN
ERATIJRE

gausiai iliustruota, 
si. ir yra Lietuvių
Instituto leidinys, 

gzemplioriaus kai- kaktis paminėta vasario 21 
o užsisakant 50 eg- d. Washingtono salėje. Kal- 

ar daugiau—30c. bėjo kleb. kun. J. Kinta, kun.

Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that Licence No.
. ----- . |L 969 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. to sell wine & liquor, at retail under Section 
RL 4316 has been issued to the undersigned į ]07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
to sell beer, wine and liquor at retail under at 243 Tompkins Avenue, Borough of 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
law at 234 Cleveland Street, Borough of off the premises.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises.

JOHN JUREVICH
Cleveland Palace

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 6054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 552 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

WILLIAM MAGUIRE 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

ADOLPH & KATE NADELL
243 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4306 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section' 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 
Al’s Tavern

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS 
Bar & Grill

473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1025 has been issued to the undersigned 
to sell _
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol ___
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off '

552 3rd

NOTICE 
RL 1393 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 138 Ft. Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

138 Ft.

NOTICE 
RL 7113 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 214 Kings Highway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT ORLANDO
214 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4249 has been issued to thei undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

on Law at 40 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA
40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
Z.L „.„Z - 1- 2-Z=. -1
to sell beer, wine and liquor at retail under 
___ .... z____ " l 
Law at 315 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 178 Broadway — 850 Driggs Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PETER LUGER, INC.. 
178 Broadway
850 Driggs Ave., Brooklyn, N.

No.

Y.

MORIARTY & REILLY
Greene Pl., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Licence No. 
has been issued tp the undersigned wine and liquor at retail under

Law at 300 Avenue U, Borough of

the premises.
SILVIO DeRIENZO

Mayfair Wine & Liquor Shop
Avenue U. Brooklyn, N. Y.300

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1022 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2306 Voorhies Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

JOSEPH F. BOYTON
2306 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
613 Marcy 
County of 
premises.

613 Marcy

at retail under Section 107

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

LOUIS COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

„ ,, . • » ,. , ... , c .. nuiivri is nereoy given Lnav juuxuw xrv.
n- Af « M IT' n reta“ rn 7 1 RL 1234 has been issued to the undersigned101 of the Alcoholic Beverage Control Law . - - ... r-00 ir 1 a f r-» 1 to sen ueer, wine anų iiųuur ui icuuiat 028 Bedford Avenue, Borough of Brook- s tion i07 of the Alcoholic Beverage Control

• cniriT,, r\f IZ x-e.ww f si — - -
1 he

328

NOTICE is hereby given that Licence No. 
I. 1007 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 337 New Lots Avenue, Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

narnn«ti * o-a rcii aka Ibiai 1 NEW LOTS LIQUOR STORE, INC. paruosti garSiaKaiDiai. 337 New L<.ts Ave., Brooklyn, N. Y.
> • NOTICE is hereby given that Licėnce No.

su kareivių vardais, kurių 
iš šios parapijos yra per 
200. Šios slaugės dalyvavo: 
Ona Stanilionytė, Elena Ven- 
skevičiūtė, Ona Daukšytė, 
Marijona ir Leonora Rauli- 
naitės, P. Kairytė ir E. 
Šiušytė; visos buvo gražiai 
pasipuošę savo uniformoje.

Juozas Jucius Jr. atsižy
mėjo su kariška muzika. 
Šv. Cecilijos choras, Ber
nardo Dulkės vadovybėje, 
giedojo bažnytiniai tautiškas 
giesmes. Vėliavas šventino 
pats klebonas, kun. I. Kel
melis. Pamokslą anglų kal
ba pasakė pranciškonas, mi- 
.sijonierius, parvykęs iš Ki- 
jnijos. Lietuviškai pasakė 
pamokslą pats klebonas kun. 
Ig. Kelmelis, visiems padė
kodamas už dalyvavimą pa- mės ilgam paliks 
maldose ir ragino melstis už Kearny istorijoje, 
.kareivius ir pasaulio taiką.;

hereby given that License No.

County of Kings, to be consumed 
premises.

WILLIAM SIEGFRIED 
Bedford Ave., Brooklyn, N.

off

Y.

NOTICE is . ..
RL 4341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1116 Manhattan Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WOJSIAT
1116 Man^cttan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 309 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 No. 10th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

128 No. 10th St.,

107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 903 Church Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 

, tlie premises.

903 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 616 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1379 Bedford Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

Bedford Ave., Brooklyn, N.

off

Y1379

NOTICE is hereby given that Licence No 
L 1178 has been issued to theundersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2777 Atlantic Avenue. Borough of Brook- 
h n. County of Kings, to be consumed ■'ff 
the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 796 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 2037 Fulton Street, 
Ivn. County of Kings, 
the premises.

LOUIS & SAM 
Sally's Wines 

Fulton

Borough of Brook- 
to be consumed ....

SCHNEIDER
& Liquors

Brooklyn. N. Y.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section

St.,

off

2037

NOTICE is 
L 1317 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1115 McDonald Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HARRY YAMPOLSKY 
Harry's Wine & Liquor Store

1115 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W. W. 101 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under Sec-visas iš-

notnilriK tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
iicuunua ] ,aw at 360 Furman Street, Borough of

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRED C. GREYTON. CLARENCE W.
TAYLOR, FLORA T. KEELER

LUCY ZIMMER
(D-B-A The Taylor Wine Co.)

Furman St. Brooklyn, N.

lietuviai

Iš Dievo Motinos Sopulin
gos par. kariuomenėje yra 
per 200 jaunuolių. Žuvusių 
karių motinos atskirai pa
gerbtos — jos pakviestos į 
estradą ir įteikti garbės žen
klai. O. Mičiulienė ir J. Ma- 
čiulskienė buvo atvykusios, 
o B. Kauklienė negalėjo dėl 
ligos — jos ženklą priėmė 
Jonas Stasilionis, jos brolis.

Kai išskleista karių vėlia
va, paleisti trys balandžiai, 
taip taikos, ramybės ir mei
lės simbolis. Visi sugiedojo 
Amerikos himną, o 50 soda
liečių—„God bless America.” 
Miesto mayoras H. Law pa
sakė gražią prakalbą. S. Bau- 
rušaitis nufilmavo 
kilmes; paveikslus 
pamatysime.

Po visų apeigų
susirinko piliečių klube, kur 
paminėta Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktis. Programai 
vadovavo adv. K. Paulaus
kas. Kalbėjo kleb. kun. L. 
Voisiekauskas, mayoras 
Law, miesto tarybos nariai 
Haley, Carney ir Vincent, 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas. Par. choras, muz. P. O- 
delio vadovybėje, sudainavo 
gražių dainų.

Karo bonų išparduota už 
7,200 dol.; juos pardavinėjo 
A. Mikonytė, J. Baltrukonis. 
Raudona j ama Kryžiui surin
kta per 100 dol. (Rinko O. 
Sarapinienė, M. Maleckienė). beer. wine and liquor at retail under

x . .v Section 107 of the Alcoholic Beverage ControlSale buvo pilna, o gatvėj is- 
kilmėse dalyvavo per 2,000 
žmonių. Tą dieną apylinkėje 
visi namai buvo išuošti Ame
rikos vėliavomis, šios iškil- 

lietuvių

Rep.

Y.
No.

360

NOTICE is hereby given that License 
RL 985 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1128—32 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oi. the premises.

RUDOLPH SCHUMACKER
1128—32 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2880 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

F. & D. BAR & GRILL. INC. 
2880 Nostrand Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE CALABRESE
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4386 has been issued td the undersigned

No.

.a\v at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

FULREID BAR & GRILL, INC. 
1753 Fulton

NOTICE is 
RL 862 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ~~ __  ____ Z „Z
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

KONSTANTY 
517 Morgan Ave.,

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

■ z____ _i
Morgan Avenue, Borough of

SINffEWICZ
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvžms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. .

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464 ,

Estate of A. J. VaJantiejus
VERONICA R. VALANTIEJTJS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Kovo - March 12,1!

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

•Aušros Vartiji parapijos 
bažnyčioje (New York) ne
trukus bus rinkliava Lietu
vos reikalams paremti. Kleb. 
kun. J. Gurinskui prašant, 
New Yorko arkivyskupas 
mielai davė rinkliavos leidi
mą.

• Motinėlės dr-ja savo pa
skutiniame posėdyje nutarė 
paremti poetą J. Aleksandra
vičių; dr-jos vadovybę suda
ro pirm. kun. Ig. Valančiū- 
nas, iždin. kun. N. Pakalnis 
ir sekr. kun. P. Lekėšis.

• Gegužės Devintoji bus 
tikrai dėmesio verta diena. 
Joje bus metinis „Amerikos” 
Pavasario Koncertas — Ba
lius. Visi savo kalendoriuose 
atžymėkime tą dieną.

• Prof. Dr. K. Pakšto pri
imtuvių vakarienė bus šį se
kmadienį, kovo 14 d., 4 vai. 
popiet, Apreiškimo par. sa-

32 Dickinson St., šeštadienį, 
kovo 13 d., 7 vai. vak.

Philadelphia, Pa., Lietuvių 
Muzikalinėj salėj, prie Aleg- 
heny Avė. ir Tilton St., 
madienį, kovo 14 d., 2 
p.p. ir 7 vai. vak.

Elizabeth, N. J Brooklyno Lietuviai Gydytojai

S-Sgt. Michael La Medica
Apreiškimo parapijos CYA 
narys, vasario 4 d. žuvęs Eu
ropoje kautynių metu. Jis 
buvo aviacijoje. Žuvo bom
bardavimo metu. Buvo labai 
linksmo būdo jaunuolis, vei
klus CYA narys, parašęs 
CYA himno žodžius.

S-Serž. Edv. Rainis,
Apreiškimo par. CYA narys, 
par. mokyklos alumnas; A- 
merikos kariuomenėn įstojo 
savanoriu- gerokai prieš karo 
pradžią. Japonų nelaisvėn jis 
pateko, kai Filipinuose krito 
Bataano tvirtovė.

•New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena šiemet, kaip 
ir visada, bus liepos 4 d.

• Bielskai, Jurgis ir Anta
nina, kovo 5 d. susilaukė pir
mos dukrelės — Teresės — 
Pranciškos. Motina su duk
rele sveikos šv. Marijos ligo
ninėje, o tėvas labai links
mas. Ant. Bielskienė yra Pa- 
žereckų duktė.

• Ona ir Pranas Petruliai 
gavo pirmą laišką iš savo sū
naus Bernardo, esančio italų 
nelaisvėje, kurion jis pateko 
Afrikos mūšių metu.

•Henrikas ir Angela (Ma- 
slauskaitė) Vencevičiai su
silaukė dvinukių dukrelių. 
Henrikas Vencevičius gavo 
iš kariuomenės kelių dienų 
atostogų.

• Dobrovolskiu dukrelė Bi
rutė kovo 7 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje ištekėjo už 
Įeit. J. Berlingeri.

• Motina Dovydą, seselių 
rfnranciškiečių vyresnioji, šio- 
7 ions dienomis’ lankėsi apylin-

kėje.
• šertvyčių, Mortos ir Jo

kūbo, duktė Joana Zanuk su
laukė dukrelės.

• Stella Pociūtė, gyv. Cliff 
side, N. J., išėjo į moterų pa- 
gelbinę kariuomenę.

• Anicetas Simutis išrink
tas St. Louis, Mo., Eugene 
Field autorių ir žurnalistų s- 
gos garbės nariu. Jis išrink
tas garbės nariu įvertinant 
jo knygą apie ekonominį Lie
tuvos atstatymą.

• Baltijos Amerikos dr- 
jos metinio koncerto progra
mai vadovavo Juozas Bulevi- 
čius. Kalbėjo prof. Cl. A. 
Manning. Dainavo V. Prans- 
kietytė, akompanavo komp. 
J. Žilevičius. Pasirodė ir lat
vių ir estų meninės pajėgos. 
Lietuvių dalyvavo gražus bū
rys.

PRIIMTUVIŲ VAKARIENĖ Apreiškimo 
Parapija

REIKALINGAS ŽODYNAS

prof. K. 
apylinkės 
su visuo- 
vadais.

Šį sekmadienį, kovo 14 d., 
4 vai. popiet, Apreiškimo pa- 
rap. salėje ruošiama labai 
jauki vakarienė. Tai bus prof 
Dr. Kazio Pakšto priimtuvės. 
Jas rengia L. K. Federacijos 
New Yorko apskritis, kuriai 
rūpi supažindinti 
Pakštą su mūsų 
draugijų veikėjais, 
meninio gyvenimo

Prof. Dr. K. Pakštas vado
vauja Lietuvių Kultūriniam 
Institutui. Jo vadovybėje per 
nai išleistos keturios anglų 
kalba knygutės apie Lietuvą. 
Jomis užkimšta didelė trūku
mo spraga. Profesoriui tenka 
dalyvauti įvairiose amerikie
čių įstaigose ir ten garbin
gai skelbti ir ginti Lietuvos 
vardą.

Ruošiamon vakarienėn bi
lietų dar galima gauti. Jie 
labai prieinami — tik po 1 
dol. Jų galima gauti „Ameri
kos” įstaigoje. Galima vietas 
užsisakyti ir telefonu. Priim
tuvės prasidės 4 vai., tad pra
šoma nesivėluoti.

SVARBIOS PRAKALBOS 
APIE KLAIPĖDĄ

Vienam asmeniui skubiai 
ir labai reikalingas A. Lalio 
arba Herlito anglų-lietuvių 
žodynas. Kas galėtų parduo
ti, maloniai prašoma praneš
ti „Amerikos” administraci
jai.

Žmoniškumo vardan, au
koki Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondui.

Išpildome Income 
Tax Blankas

jumuKOfi]
LKŲ Visi 

KULTŪRŲ 

sav;
EINA KASParėmė mokyklą

Kovo m. 7 d. Šv. Petro 
Povilo par. auditorijoje ture- ? 
jome „card party” mokyklos 
naudai. Nors oras buvo ga
na šaltas, visgi susirinko gra 
žus būrys parapijiečių, ku
rie norėjo pasilinksminti ir 
užsigavėti. Lošikai gavo prie 
kiekvieno stalo išloštas do
vanėles. Atsilankiusius gerai 
palinksmino suvaidinta ko- 
medijėlė, deklamacija, dai
nos, moterų choras ir „kazo
kas”. Visi patenkinti išsis
kirstė ir laukia gavėnios rim
tų parengimų. Dėkojame vi
siems prisidėjusiems 
šios Užgavėnių pramogos 
rengimo.

Karių sąrašo tęsinys 
Petras Nedzeikis 
Walter Navikas 
Antanas Navikas 
Stasys Navickas 
Antanas Navickas 
Juozas Navickas 
Antanas Naujalis 
Jonas Oškutis (3 br.) 
Adolfas Oškutis 
Kazys Oškutis 
Lt. William Peters (dantist.) 
Longinas Pocius (2 br.) 
Jonas Pocius 
Jonas Pečiukaitis 
Albertas Peskus 
Juozas Patalkis (3 brol.). 
Adolfas Patalkis 
Richardas Patalkis 
Frederick Pilipavičius 
Vytautas Petručionis (2 br.) 
Vincas Petručionis 
Bruno Pilsudskis-Phillips 

(2 br.)
Juozas Pilsudskis-Phillips 
Vincas Paškevičius 
Feliksas Puzinas 
Bronius Pinkevičius (2 
Antanas Pinkevičius 
Edvardas Plungis 
Antanas Plungis 
George Plungis 
Antanas Papelis (2 br.). 
Stasys Papelis 
Antanas Pankus 
Stefonas Preibis 

d-, 6 Jonas Pavilonis

sek- 
val.

ir

161 No. 6th Street

Angehj Karalienes
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

bus 
pa- 
—9

Šį sekmadienį, kovo 14 
dieną, 11 vai., per sumą, 
mūsų bažnyčioje prasideda 
40 valandų atlaidai, kurie 
tęsis sekmadienį, pirmadie
nį ir antradienį.

Sekmadienio vakare 
iškilmingi mišparai ir 
laiminimas. Pirmadienį
vai. suma ir pamokslas; 
vakare — mišparai, pamok
slas ir palaiminimas; ant
radienį — 9 vai. suma ir 
pamokslas, vakare mišparai, 
pamokslas ir palaiminimas.

Visas tris dienas Mišpa
rai prasidės 7:30 vai. vaka
re.

Klebono kun. J. Aleksiū- 
no noras yra, kad kiekvie
nas parapijietits atliktų to
mis dienomis Velykinę, nes 
svečiai kunigai kiekvieną 
vakarą klausys išpažinčių 
iki vėlumos. Atlaidų metas— 
yra Dieva malonių metas. 
Pasinaudokime!

prie
i su

Šv. Vardo draugijos mė
nesinė bendra šv. Komuni
ja bus šį sekmadienį, kovo 
14 d., 9 vai. mišių metu. 
Tuoj po mišių parapijos sa
lėje bus svarbus susirinki
mas ; visi nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. Para
pijiečiai vyrai prašomi da
lyvauti kartu bažnyčioje ir 
ateiti į salę ir prisirašyti 
draugijon.

Kovo 5 d. įvykęs šv. Var- 
dr-jos vyrų balius pasisekė. 
Svečių buvo pusėtinai, 
buvo vaišinami ir visi 
skirstė linksmi namon.

Sekmadienį, kovo 21

br.)

Visi 
išsi-

Tel. EVergreen 8-Bjjj
VALANDOS:

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

šventadieniais susitartu

Tol. EVergrcen 7-Kįj
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

,0s Šamo ka- 
Antanas

W,nes_ jis 
jon neiti. Jis — 

5, nepareiškęs 
5pti Amerikos 
į užtek? jam pa- 

object", ir

^tis-lietuvis
^baimės. Lietu-

219 So. 4th Street, Brooklyn, N' į vardas jam už
(Williamsburgh Bridge Plaza) <11

Entered as Secor 
Office at Brookl:

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE (
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 11 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKJu

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

^Haičio išėji
mai palieka lie- 
iįiaine gyvenime 
^.Laikinai sa
vame lietuviš-

Geriausias pasirinlriiAi EflSfenO, gll US 
riiybiugc bele- 

tautinio dar- 
? žadintojo. 
Kolegija ne-

čioje bus naujos Stacijos, 
kurioms reikalingi pinigai 
jau surinkti.

— Kovo 11 d. prasidės 
novena prie šv. Juozapo. Ves 
kun. Pr. Aukštikalnis. Ry
tais 9 vai. bus mišios ir pa
mokymas, 7:30 vai. vakarais 
— pamokslas ir pamaldos.

Baltimore, Md

Kovo 21 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, New Yorko Lietuvių 
Taryba ruošia labai svarbias 
prakalbas apie Klaipėdą. 
Bus paminėta Klaipėdos uo
sto ir krašto nuo Lietuvos 
atplėšimo ketverių metų su
kaktis.

Kalbėtojais pakviesti Lie
tuvos gen. konsulas Jonas 
Budrys, prof. Dr. K. Pakštas, 
adv. K. Jurgėla, J. Tysliava 
ir J. Januškis. Įžangos žodį 
pasakys New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirm. kun. N. Pa
kalnis.

Įėjimas į prakalbas visiem 
laisvas.
Maspetho žinios
Auditorijos B-vė pirko bonus

Praeitame „Amerikos” nu 
meryje buvo klaidingai pra
nešta, kad Liet. Auditorijos 
bendrovė pirkusi karo bonų 
už 2,000 dolerių. Tikrenybė
je ji pirko už $5,000.00. Gar
bė mūsų draugijoms, kurios 
perka karo bonus ir padeda 
Jungtinėms Tautoms karą 
laimėti.

PAJAMŲ MOKESČIAI

Šiuomi pranešama, kad iš
pildome pajamų (income 
tax) blan’^s. Namų savinin
kams reikia ffa<^t^susiž vmė- 
jus visas pereitų metų su na
mais surištas išlaidas. Rei
kalingiems šio patarnavimo 
verta kreiptis šiuom adresu:

J. P. MACHULIS
86-56 85th St., Woodhaven,

Metinė Vakarienė
Parapijos metinė Užgavė

nių vakarienė įvyko kovo 7 
d. Pažymėtina, kad vakarie
nė pradėta laiku — minutė 
minutėn! Tuo visi džiaugėsi, 
o vėliau atsilankę irgi buvo 
patenkinti.

Vakarienės programai, vi
sus smagiai nuteikdamas, va
dovavo pats klebonas, kun. 
N. Pakalnis. Prie garbės sta
lo buvo pakviesta „karališ
koji” par. šeima — Jonas 
Jankus, Elzb. Kašėtienė, A. 
Nadzeikaitė ir J. Trinkūnas.

Visus linksmino Apreiški
mo par. choro merginų gru
pė ir solistės, muz. Jonui 
Jankui vadovaujant.

Merginų grupė pasirodė du 
kartu, sudainuodama pen
kias dainas — visos jos pui
kiai sudainuotos, visos sko
ningai pritaikintos. Solo dai
navo Genovaitė Vitaitytė,
Adeline Dragūnaitė — Sama- vai. vakare, par. salėje, So. Jonas Patrick (advokatas) 
lionienė ir Lionė Juodytė (su 4th St. ir Roebling St., įvyks Mikolas Pivonis (2 brol.). 
piano ir gitaros akompana- 
vimu). Visas solistes vaka
rienės dalyviai šiltai priėmė. 
Čia pažymėtina, kad Lionė 
Juodytė padainavo pora savo 
parašytų dainų.

Kalbas pasakė kun. B. Kru 
zas, kun. Ant. Petrauskas, 
ir „Amerikos” redaktorius. 
Visiems patiko, kad progra
ma pravesta gyvai ir trum
pai. Svečių tarpe buvo ir iš 
toliau atvykusių, kaip M. Ru
sienė su dukrele iš Port Wa
shington ir kitur.

Susirinkimas
Šį sekmadienį, kovo 14 d., 

tuoj po sumos, par. salėje į- 
vyks LRKSA. 135 kuopos 
susirinkimas. Visi nariai pra 
šomi atsilankyti. Yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Visi turime atsiminti, kad 
iki kovo 15 d. reikia užpildy
ti pajamų mokesčių (income 
tax) blankas ir užmokėti 
valdžiai atitinkamą mokesčių 
dydį. Blankas turi užpildyti 
visi nevedę, kurie pernai tu
rėjo pajamų 500 dol. ir visi 
vedę, kurių pajamos siekė 
1,200 dol.
Priklausančius valdžiai mo

kesčius galima išdėstyti į ke
turias dalis, bet pirmasis mo
kėjimas turi būti įvykdytas 
prieš kovo 15 d.

(Arti Forest Parkway sto
ties — Jamaica linija) .

Tel. Virginia 7-1896

1 •

TĖVŲ PADĖKA

Žodis" - kro-
redak-

NOTICE is hereby given that 
L 334 has been issued to the i 
to sell wine & liquor, at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 2919 Fulton Street, fc
Brooklyn, County of Kings, to be ( 
off the premises.

SCHREIBER'S WINE 4 U® 
STORE, INC. I

2919 Fulton St., Brookljx

NOTICE is hereby given that Ife 
L 1018 has been issued to the c 
to sell wine and liquor at reti 
Section 107 of the Alcoholic fea 
trol Law at 5009 8th Ave., Ba 
Brooklyn, County of Kingą to be t 
off the premises.

HARRY SILVERMAN CO® 
WINE & LIQUOR CO. 

Ave., B

Is hereby given that 
has been issued to the

Kovo 10 ( 
popiet, savo 
ter St., Broc 
tas Julius B 
61 metų am 
miai, visai n 
tai. Skleroze 
numas jį va 
paskutinius 
gyvai krutė 
vo žmonos (

Julius Ba 
atvyko prie: 
džioje apsig 
vanijoje, kr 

j Vėliau dirbc 
to medžius 
kius darbus 
norėjo išeit: 
bai mėgo ki 
tė. Vėliau į: 
darbą, prie 
raščių. Jis y 
teitį”, vėlia 
dara”; red;

- savo Lietuvį”. Iš 
bendradarbio ir Jiau perėjo

Lietuvių bą. Jis buv 
-rimto na-lietuvių spe 

visuomenė — įų, išmoku: 
sūnų. notipo — r 

sios mašine 
lietuvių keliose liet' 

susidaręs to- Paskutinė j 
bris niekada ne- Vo — „Am 

Jo knygos- 
Neenely. Vi- SuIlklau 

Kaimo Smuklėje, °1, Pries P‘ 
Sesco, Valenti- to la,?° ?e 

spaustuves 
_ nuolat gyd 

į. būti nuol 
k. priežiūroje

Šių metų 
putelį dar 
ir turėjo š

Bet
jis la 

Jis ir pasi-sa^° k^rin 
Maus poemų, ^et kov

Kovo 7 d. lietuvių salėje 
(Hollins gatvėje) komunis
tai turėjo surengę savo pra
kalbas. Kalbėtojai gyrė rau
donąją armiją ir jos pažan
gą karo fronte. Bet nė žode
liu niekas neprisiminė, kad 
reikia padėkoti Amerikai už 
pristatymą gerų ginklų ru
sams: niekas neprisiminė, 
kad Amerikos kariai- laiko 
milžinišką frontą vandeny
nuose, Afrikoje ir kitur.

Kreiptasi į publiką aukų 
raudonajai armijai. Prašyta 
šimtinių.Viso surinkta $600.- 
16 (taip paskelbta). Apie ka
ro bonus nė žodeliu neužsi
minta.

Kalbėtojai aiškino, kad 
Lietuva bus sovietinė; esą 
komunistai kultūrinę Lietu
vą, steigę fabrikus ir mo
kyklas, o hitlerininkai prieši-1 
nęsi.... Buvo ir klausimų, į 
kuriuos atsakydami komuni
stai tyčiojosi iš Lietuvos 
darbininkų ir ūkininkų.

5009 8th

NOTICE 
RL 1257
Io sell beer, wine & liquor, at 
Section 107 of the Alcoholic Beverep 
Law at 1018-61 Ocean P'kway, Be 
Brooklyn, Counts’ of Kings, to be i 
on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT (J 
1018-61 Ocean P’kway, Broliu

NOTICE is hereby given that Us 
L 52 has been issued to the 
to sell wine & liquor, at retail 
tion
Law _ _
Brooklyn, County of Kings, to be 
off

107 of the Alcoholic Berens 
at 311 Kings Highway, Bs

the premises.
FRANCES GRAF 

Sea Beach Liquor Store 
Kings Highway, Brookį

Į W Elnio -y- 
ras liudijimas a- 
iį literatūrinį ta- 
ęe jo nuostabiai ža- 

jo kūrybinį pa-
311 . —
NOTICE :s hereby given tlM Ii 

'RW 255 has been issued to the *1 
to sell beer and wine, at 
Section 107 of the Alcoholic Bra 
trol Law at 47 Atlantic Ave., fe 
Brooklyn, County of Kings, tolei 
on the premises.

JOSE ARAZOSA 
47 Atlantic Ave., Brooi!

NOTICE is hereby given that 11 
RW 561 has been issued to the t 
to sell beer and wine, at rd 
Section 107 of the Alcoholic Bra 
trol Law at 12 Carlton Ave., I 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

FRED DUSKIN 
Midwood Bar & Grill

12 Carlton Ave., Brooi

Jis ir pasi-

namus

gražus vakaras — vaidini- Pranas Pivonis 
mas, kun. kleb. J. Aleksiūnui Stasys Paulauskas

Jonas Pavydįs 
Alfonsas Pavalkis 
Vincas Petrikas 
Juozas Petraitis 
Juozas Peskus 
Antanas Pociūnas 
Edvardas Pružinskas 
Juozas Pilipavičius (2 
Mikolas Pilipavičius 
Juozas Pranis
Jonas Raudonis (2 br.) 
Pranas Raudonis 
Kazys Rusteika 
Charles Radis 
Juozas 
Pranas 
Juozas 
Pranas 
Bernardas Revaitis 
Juozas Ribinskas 
Pranas Riczkus 
Petras Riczkus 
Pranas Ruzgą

(Bus daugiau)

........ — 
pagerbti. Pagerbimo vakarą, 
Juozapinių proga, rengia 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja.

Programoje: vaidinimas 
„Stebuklingoji Radastėlė”; 
suvaidins sodalietės, sesu
čių pranciškiečių vadovybė
je. Dalyvaus ir muz. Pr. Dul
kės grupė, kuri išpildys spe
cialiai paruoštą programą. 
Bilietai tik po 50 centų. Visi 
kviečiami dalyvauti ko skai
tlingiausiai.

Balandžio lid. par. salėje 
tretininkai turės judomuo- 
sius paveikslus apie šv. Pran 
ciškaus gyvenimą. Bilietai 
jau dabar platinami.

Maspetlio Žinios

br.)

Rėklaitis (2 brol.) 
Rėklaitis

Rutkauskas
Ridžionis

Kovo 1 d. mirė Jurgis Pa- 
dzukas. Buvo nevedęs, pri
klausė prie lietuvių atletų 
klubo; visuomet buvo links
mas. Per greitai jis išėjo po 
ligos dirbti.

Saugok Savo
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, 
AKINIAI 
kainomis pagal jų

Ši įstaiga įsteigta prieš U

5, prižiurę] 
prieinamiau

OPTOMETRISTAS - 01

391-398 Broadway, Brooklyn^

lis ir žy- 
redagavo 

JfeMvidį”, „Stu- 
ir kitokius lei-

ličio kūrybai 
visos studi- 
pajėgs ati-

iiminti, kad 
nors ir dar 
to ir Lietu- 

1940 m.

paskutinį 
Ta širdis, 
kuri buvo 
sakė ilgiai 
niulis iške 
špatį, Kur 
mą ieškoji 
tmiais me 
mai santy 
garbę, me 
vo eilėraš 

, rašė.
Julius ] 

Onos Ban
? buvo paskirtas

kurio pa
in, 
pa- 

kole-

klausomą 
iriuosius 1 
nius klon.

Kazimieras ir Ona Pode- 
riai, gyv. 416 Lorimer St., 
Brooklyne, neteko savo vie
nintelio sūnaus, Alberto. Jis 
mirė vos 18 metų sulaukęs. 
Palaidotas Šv. Jono kapinė
se.

Nuliūdę tėveliai ir sesers 
(Adelė ir Teresė) dėkoja vi
siems giminėms ir pažįsta
miems už dalyvavimą laido
tuvėse ir pareikštą užuojau
tą.

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

LIETUVA SPALVOSE

Karo Bonų Vajus
Kovo 14 d. 3 vai. pp. Lenkų 

tautinėje salėje Maspethe į- 
vyks visų trijų katalikiškų 
parapijų (liet, airių ir len
kų) bendras karo bonų va
jus. Bus dainų programa, 
kalbos ir bonų pardavinėji
mas bei pažadų rinkimas. 
Ligšiol lietuvių parapijoj bo 
nų parduota už $15,000.00 
vertės. Tikimasi pasiekti 
$20,000.

Šį sekmadienį parapijų va
jaus metu lietuvių vardu kal
bą pasakys kun. Jonas Bal- 
kūnas.

Gražiomis, naturalėmis 
spalvomis Kazio Motuzos fil
muota Lietuva, Jono Valai
čio aiškinami karo paveiks
lai, New York at War Lietu
vių Paradas, Democracy in 
Action, kitos filmos ir vaiz
dai, labai puikiai suredaguo
ti ir rodomi bei aiškinami jau 
ir už New Yorko ribų.

Baltimore, Md., lietuvių 
salėje, penktadienį, kovo 12 
d. 7 vai. vak.

Trentton,-N. J., Lithuan
ian Club 5f Trenton salėje,

Šv. Jurgio Parapija

Kovo 20 d., šeštadienį, par 
salėje 7:30 vai. vak., jaunų 
moterų draugija rengia lai
mėjimų, žaidimų vakarą. 
Kviečia visus atsilankyti.

Kovo 9 d. iškilmingai pa
laidota Ona Gaidamavičienė 
— Gaidienė, mirusi kovo 6 
d. Paliko vyrą ir dukterį su 
žentu; gyveno — 1417 Pros
pect PI., Brooklyne.

Bayonne, N. J

— Feliksas ir Stasė Navic
kai kovo 7 d. minėjo vedybi
nio gyvenimo 35 metų su
kaktį. 8 vai. ryte buvo iškil
mingos mišios, kurias užpra
šė dėkingi Navickų vaikai.

— Kovo 6 d. kleb. kun. M. 
Kemėžis sušliūbavo Dievo 
Kūno bažnyčioje, New Yor
ke, savo giminaitį Dr. Da
nielių Samsoną su Evelyne 
Hagen. Liudijo Pr. Samso
nas ir Ave Hagen. Dr. Sam
sonas šio mėnesio 17 d. bai
gia Columbia universitetą ir 
išvyks į Hartfordo ligoninę; 
jo tėvai gyvena Brockton, 
Mass.

— Blynų ir kortų vakaras 
kovo 7 d. puikiausiai pasise
kė. Salė buvo pilna. Šeimi
ninkės vos spėjo kepti bly
nus. Klebonas dėkingas vi
siems dirbusiems ir atsilan
kiusiems.

— Netrukus mūsų bažny-

Kovo 1 d. mirė Vincas Ra- 
zauskas, lietuvių siuvyklos 
savininkas. Tai buvo sun
kiausias lietuvis — svėrė 348 
svarus (kiti sako — 378 sv.). 
Buvo vargo, kol gautas tin
kamas grabas. Buvo dar tik 
53 metų. Nuliūdime liko bro- 
iai Antanas ir Pranas ir šei

ma.

Dr. Jonas A. Bučnis kovo 
7 d. turėjo paskaitą tema 
„Lietuvos istorija pašto žen
klais.” Rengė lietuvių knygy
nas. J. K.

Italijoje yra paprotys su
silaikyti nuo vyno gėrimo 
šeštadieniais. Tai daroma 
Švč. Panelei pagerbti.

<«<w galėjo ir tu-

,-yz

Brooklyno miesto skautai 
pradėjo savo vajų aukoms 
rinkti. Manoma surinkti $75,- 
000.00.

Dovana Raudonajam Kry
žiui gali išgelbėti žmogaus 
gyvybę. Ar atsisakysi būti 
gelbėtoju?

Pakratyki savo kišenę! Iš- 
kaski iš jos savo auką Ame
rikos Raudonajam Kryžiui. Į

Lietuviška I
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIU 
K A SDIEN š

Patogi vieta užėjimri 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry «
— Didelis pasirinkimas vis® 

gėrimų

Juozas Zeidal
411 GRAND SlM

BROOKLYN, N. Y. J

Kovo 6 
niūg Sun’ 
bolševikų 
je pažym 
tuvis „oitoui Vien

žino- kis ir lai) 
apie kitus ’ ’ ‘

teikęs

Deja, 
visiškai 

va
šią gynimo

daktorius 
„Sun” 

puikiai ž 
ševikų 1 
lietuvių 1 
būdingu 
Lietuvių 
Lokit vis

Kai v? 
guojamo

išėjo į tikrai p: 
Unia sąžine, 

pakelta gal-
morės „i 
rė, kai r

Telephone
EV 7 - 1670 VI’’H

JOSEPH VASTU1R
REAL ESTATE INSUWR 

and LIFE INSI RANOJ 
Mortgages Loaned and Botr 
496 Grand St., Brooklyn. M 
Residence: J
87-34 90th St., Woodhaven,M

už žmonijos Bolše\ 
žmonių

H Ayemeyer 8 - 0259 j 
RALPH KRUCl

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVEN} 

Maspeth, N. Y. |

noru yra —' 
feriuomene į-

, kad ji 
nepriklauso- 
žūti, jam di- 

būtų numirt 
Ežiuose Lietu-

7 d. labi 
Lietuvių 
N. Pak 
„Laivse’ 
riai ten 
ką kun. 
mą Liet

. šiam de'
Nėjai 

ševikų 1 
nauja G 
darė iki 
id.? Ar

Antanui
^niauti Ame-

ir sėk- 
nepalauz- ikia vač 
. ir nepri-1 rite tam
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