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ADVOKATAS

’eet, į;
(Williamsburgh Bridge Plazaj

70 16 d. Dėdės Sarno ka- 
9-d, tenėn įstojo Antanas 

ilaitis.
1 come „įstojo”, nes jis 

) teisę jon neiti. Jis — 
iros pilietis, nepareiškęs 
bacijos tapti Amerikos 
u. Būtų užtekę jam pa
ti „I do object”, ir 

te jis būtų civiliame gy
te.

. f Vaičiulaitis — lietuvis 
5| f< nes ir be baimės. Lietu- 

lietuvio vardas jam už 
s- brangiau.

MIRE JULIUS BANIULIS

i 4 - 7142 ~.T~
rTAiTATTTT niiAnr. -ano Vaičiulaičio išėji-
LDAJLnlŲ PALOQl' :ariuomenėn palieka lie-

GERIAUSIOS RŪŠIES kultūriniame gyvenime 
Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 0^ ll§ spragą. Laikinai sa- 

stūs—vakariene Gei^ rpe netenkame lietuviš- 
pSgtaZS pritaSKšfc iliaus meisterio, gilaus

Juozas Cinkus •t0’ ka^bing° bclc’ 

eet,

jos Stacijos, 
[ingi pinigai

d. prasidės 
Juozapo. Ves 
Įkalnis. Ry- 
mišios ir pa- 
val. vakarais 

r pamaldos.

re, Md

NOTICE is tek, r, 
L 334 has been 
to sell wine i fe. 
107 of the Ataį į c 
at 2919 Ife
Brooklyn, Ccmtjįį IS, 
off the premisa “ ' 

SCHREIBER 5 T-

2919 Fulton Si,

NOTICE is beri; r 
L 1018 has tea fe 
to sell wine fe į, 
Section 107 o! fe t, 
trol Law at 88 j 
Brooklyn, Cormtyitį 
off the premisa 

HARRY SLĘ
WINE * r 

5009 8th Art,

NOTICE Is herds R 
RL 1257 has tea s- 
lo sell beer, felį V 
Section 107 of Itefe *1 
Law at 104844 Ok 
r . 
on the premisa 

PARKVH1E1F ■

, jautraus tautinio dar- 
fe rstytojo ir žadintojo.

rianapolio Kolegija ne- 
ietuvių kalbos mokyto- 
.udentų žodis” — kro- 
ir sumaningo redak- 

Amerika” — savo 
iausio bendradarbio ir 
’daus draugo; Lietuvių 
nė Taryba — rimto na- 
:atalikų visuomenė — 
šviesiausių sūnų.

etuvių salėje 
e) komunis- 
igę savo pra
ėjai gyrė rau-
ir jos pažan- 
Bet nė žode- 

isiminė,
Amerikai už

ų ginklų ru- 
neprisiminė, 

kariai laiko N 
itą vandeny- 
i ir kitur, 
publiką aukų 
ui j ai. Prašyta 
urinkta $600.- 
bta). Apie ka- 
odeliu neužsi-

Vaičiulaitis lietuvių 
;ūroje yra susidaręs to- 
rdą, kuris niekada ne
trauktas. Jo knygos— 
■as Sargo Namely, Vi- 

Brooklyn, comtifL-pis Kauno Smuklėje, 
Mažoji Sesuo, Valenti- 

1043.61 oreanjte elkių Takas, Nuo Sira- 
iig Šiaurės Elnio — y- 

ažiausias liudijimas a- 
didelį literatūrinį ta- 

apie jo nuostabiai ža- 
ių, apie jo kūrybinį pa
tą.

Vaičiulaitis yra susi- 
sau vardą ir kaip lite

rs kritikas. Jis ir pasi- 
ęs Milašiaus poemų, 
)is, Mauriac ir kitų 
ių vertėjas. Jis ir žy- 
'edaktorius — redagavo 
tį”, „Dienovidį”, „Stu- 
- Žodį” ir kitokius lei-

.iškino, kad 
ivietinė; esą 
Itūrinę Lietu- 
rikus ir mo- 
’ininkai prieši- 
r klausimų, į 
rdami komuni- 

iš Lietuvos 
ūkininkų.

NOTICE is bad; p 
L 52 has bees is 

, to sell wine 4 fe: kad tion 107 of the Ac: 
Law at 311 Kqs L 
Brooklyn, Cmtj fl- 
off the premiss 

IUD 
Sea Beta

311 Kings Hjfe

NOTICE <■ tefete 
RW 255 huteaa 
to sell bee oi n 
Section 107 of the th 
trol Law at fl lie 
Brooklyn. Ccfetfl: 
on the premiss

JOS Ji 
47 Atlantic Art,

NOTICE is hereto F 
RW 564 has tea is 
to sell bee ah 
Section 107 of ta 
trol Law at I! fc 
Brooklyn, tej.'li 
on the premiss.

rat: 
JBdwwi k

12 Carlton Art,

nti
Vaičiulaičio kūrybai 

reiktų visos studi- 
tai kas pajėgs ati- 
laiku padaryti.u

tire Jurgis Pa- 
nevedęs, pri- 

ietuvių atletų 
et buvo links
mai jis išėjo po

patikrinimas : 
AKINIAI 
kainomis #

Si ištaigai*53

. turime prisiminti, kad 
Vaičiulaitis, nors ir dar 
jaunas, dirbo ir Lietu- 
iplomatijoje. 1940 m. 
šioje jis buvo paskirtas 
vos pasiuntinybės Vati- 
sekretoriumi, kurio pa
se jis išbuvo iki 1940 m. 
ičio galo, kai buvo pa-

Kovo 10 d. apie 2:30 vai. 
popiet, savo bute, 96 Sump
ter St., Brooklyne, mirė poe
tas Julius Baniulis, sulaukęs 
61 metų amžiaus. Mirė ra
miai, visai nelauktai, netikė
tai. Sklerozas ir širdies silp
numas jį vargino per kelis 
paskutinius metus, bet jis vis 
gyvai krutėjo, kropščiai sa
vo žmonos Onos prižiūrimas.

Julius Baniulis į Ameriką 
atvyko prieš 41 metus. Pra
džioje apsigyveno Pennsyl- 
vanijoje, kur kasė anglis. 
Vėliau dirbo lentpjūvėse, kir
to medžius ir kitokius sun
kius darbus dirbo. Bet visada 
norėjo išeiti į šviesą. Jis la
bai mėgo knygas, daug skai
tė. Vėliau įstojo į lietuvišką 
darbą, prie lietuviškų laik
raščių. Jis yra redagavęs „A- 
teitį”, vėliau tapusią „San
dara”; redagavo „Amerikos 
Lietuvį”. Iš redagavimo vė
liau perėjo į spaustuvės dar
bą. Jis buvo vienas pirmųjų 
lietuvių spaustuvės darbinin 
kų, išmokusių dirbti prie li- 
notipo — raidžių renkamo
sios mašinos. Jis yra dirbęs 
keliose lietuvių spaustuvėse. 
Paskutinė jo darbo vieta bu
vo — „Amerikos” įstaiga.

Sunkiau jis susirgo 1939 
m. prieš pat Kalėdas ir nuo 
to laiko nebegalėjo jis dirbti 
spaustuvės darbo. Turėjo 
nuolat gydytis, daug ilsėtis, 
būti nuolatinėje gydytojo 
priežiūroje.

Šių metų kovo 5 d. jis tru
putėlį daugiau pavaikščiojo 
ir turėjo šauktis gydytojo į 
namus. Bet krizė atrodė praė 
jusi, jis laisvai skaitė ir net 
savo kūrinius peržiūrinėjo.

Bet kovo 10 d. popietyje 
jo širdis visai susilpnėjo ir— 
paskutinį kartą sutvarksėjo. 
Ta širdis, kuri daug jautė, 
kuri buvo gilios meilės, atsi
sakė ilgiau plakti. Julius Ba
niulis iškeliavo pas savo Vie
špatį, Kurio jis visą gyveni
mą ieškojo, su Kuriuo pasku
tiniais metais jis labai arti
mai santykius palaikė, Kurio 
garbę, meilę ir galybę jis sa
vo eilėraščiuose jautriai ap
rašė.

Julius Baniulis, jo našlės, 
Onos Baniulienės, rūpesčiu,

Jurgio Savickio 
Rūpesčiai 100,000 Lietuvių Vokietijoj

optomh®' tas į Marianapolio kole-
394-398

irė Vincas Ra- 
ivių siuvyklos 
?ai buvo sun
ūs — svėrė 348 
tko — 378 sv.). 
ioI gautas tin- 
. Buvo dar tik 
idime liko bro- 
r Pranas ir šei-

Lietu

V. Bučnis kovo 
paskaitą tema 
>rija pašto žen- 
lietuvių knygy-

J. K.

KARŠTI
KASI

Patogi#

RHEDiGOli

a paprotys su- 
vyno gėrimo
Tai daroma 

pagerbti.

miesto skautai 
vajų aukoms 

ia surinkti $75,-

udonajam Kry- 
Ibėti žmogaus 
itsisakysi būti ;

>avo kišenę! Iš-; 
avo auką Ame- 
ajam Kryžiui. |

ži-Gauta iš Prancūzijos 
nių, kad lietuvių rašytojas ir 
diplomatas Jurgis Savickis 
gyvena prie Viduržemio jū
ros. Jisai yra buvęs Lietuvos 
pasiuntiniu Suomijoje, Dani
joje, Švedijoje, o prieš šį ka
rą — prie Tautų Sąjungos.

Jurgio Savicko nuotaika 
esanti labai prislėgta, nes ji
sai nežino, kur jo sūnūs. Juos 
greičiausiai bus vokiečiai su
ėmę, nes juose esama „neari- 
ško” kraujo dalis (jei tai pir
mos žmonos vaikai). Jurgis 
Savickis, kiek bepajėgda
mas, rašo.

gražiai palaidotas kovo 13 d. 
šv. Jono kapinėse. Iškilmin
gos gedulingos pamaldos į- 
vyko Angelų Karalienės para 
pi jos bažnyčioje, kurią jis da 
žnai lankydavo. Prie didžiojo 
altoriaus mišias laikė kleb. 
kun. J. Aleksiūnas, kun. J. 
Laurynaičio ir kun. P. Leke- 
šio asistuojamas. Prie šoni
nių altorių mišias laikė kun. j 
J. Kartavičius ir kun. A. Pa- 
žereckas. Varg. Pr. i 
vadovybėje, septynių vargo
nininkų grupė jausmingai 
giedojo, jaudindama visus 
pamaldų dalyvius.

Į kapines lydėjo apie 50 
asmenų, arčiau pažinusių ve
lionį ir jo žmoną. Kun. Lau- 
rynaitis atkalbėjo paskuti
nes maldas, visi atsilankiu
sieji sudėjo gėlių ant velio
nies karsto, kurs pamažu iš
nyko pašventintos duobės 
gilumoje.

Į laidotuves iš toliau buvo sčiau duotų pažadų, 
i atvykusi velionies sesuo, gy- nebus liečiamas lietuvių tur-

klausomą Lietuvą, į jos puoš 
niuosius laukus, j jos gimti
nius klonius.

Kovo 6 d. Baltimorės „Eve 
ning Sun” turėjo žinutę apie 
bolševikų prakalbas, žinutė-Vaičiulaitis galėjo ir tu-

)ūt sunaudotas Lietuvos je pažymėta, kad kalbės lie- 
ybiniam darbui. Vien tuvis „oficialas” Rotomas- 
0 lietuvių kalbos žino- kis ir laikraščio „Laivse” re- 
j, nekalbant apie kitus 
•ivalumus, būtų teikęs 
is ir naudos Lietuvos At 
i Washingtone. Deja, 
vos Atstovas visiškai 
kęs telkti Lietuvos va
do ir jos teisių gynimo 
m pajėgių, kūrybinių, 
garkauliu žmonių. 

__ __
t. Vaičiulaitis išėjo į 
omenę ramia sąžine,Juozai
žvilgsniu, pakelta gal- 

broo£ is sakėsi einąs prisidėti

daktorius Bimba...
„Sun” redaktoriai, matyti, 

puikiai žino rusų kalbą. Bol
ševikų laikraštį, leidžiamą 
lietuvių kalba, jie pavadino 
būdingu vardu: LAIVSE. 
Lietuvių kalboje tai reiškia: 
Lokit visi...

Kai vartai Bimbos reda
guojamo leidinio puslapius, 
tikrai pagalvoji, kad Balti
morės „Sun” žinojo, ką da
rė, kai rašė tą žinutę...

Vokiečiai Ima 
Vaikų Kraują

Gaunama pranešimų, kad 
iš Lietuvos į Vokietiją pri
verstiniems darbams jau y- 
ra išgabenta apie 100,000 lie
tuvių darbininkų.

Nacių įsakymu, iki šių me 
tų gegužės 1 d. numatoma į 
Vokietiją priverstiniems dar 
bams išvežti dar apie 65,000 
Lietuvos žmonių — 50,000 
vyrų ir 15,000 moterų.

Londone gauta iš Švedijos 
žinia, kad pašauktieji į Vo
kiečių karinę tarnybą lietu
viai atsisakė prisiekti išti
kimybę Hitleriui. Vokiečiai 
esą nusileidę, ir tada lietu
viai kariai prisiekę Lietuvos 
vėliavai.

Be to, LKFSB. korespon-

dentas Londone per radiją 
girdėjo patvirtinimą, žinios, 
kad Kauno Vyskupas Vincas 
Brizgys Kaune pasakė pa
mokslą, kuriame tarė stiprų 
žodį prieš bendradarbiavimą 
su naciais mažumų persekio
jime.

Nacių priespauda Lietuvo
je kaskart labiau sužadina 
lietuvių patriotinių organi
zacijų slaptą veiklą. Patys 
nacių komisarai nusiskun
džia, kad Lietuvoje platina
mos prieš vokiečius nukreip
tos proklamacijos.

Gaunama pranešimų, kad 
Lietuvoje eina net du slapti, 
spaustuvėje spausdinami sa
vaitraščiai.

Telephone 
EV 7-lfl

JOSEPH
REALE$ 

andltf
Mortpp^ 
498 Gra^ »

i°je kovoje už žmonijos 
?, už Lietuvos žmonių 
vinimą.
didžiausiu noru yra — 
merikos kariuomene į- 
loti į Lietuvą , kad ji 
laisva ir nepriklauso- 

) jei reiktų žūti, jam di- 
įsia laimė būtų numirti

E ALP’ 

FOff 

65-23$

sų nkėjimas Antanui 
imingai tarnauti Ame- 

) ; kariuomenėje ir sek
ai sveikam, nepalauž- 
lugrįžti į laisvą ir nepri-

Bolševikų „Worker” kovo 
7 d. labai niršta New Yorko 
Lietuvių Tarybos pirm. kun. 
N. Pakalnio adresu. Mat, 
„Laivse” laikraščio reporte
riai ten pranešė apie poetiš
ką kun. Pakalnio prilygini
mą Lietuvos vergovės tam
siam debesiui...

Nejau „Worker” ir kiti bol 
ševikų leidiniai ir toliau tar
nauja Goebelsui, kaip jie tai 
darė iki 1941 m. birželio 22 
d.? Ar Lietuvos vergovė rei
kia vadinti giedria diena, 
ne tamsiu debesiu?

o

Lenkų spaudos agentūra 
nusiskundžia, kad naciai, be- 

Dulkės gelbėdami savo sužeistus ka
rius, transfūzijoms ima krau

■ “ į ją net iš Lenkijos nepilna
mečių vaikų.

Antanas Vaičiulaitis, 
rašytojas, Marianapolio ko
legijos profesorius, „Studen
tų Žodžio” redaktorius, kovo 
16 d. išėjęs į Amerikos ka
riuomenę. Tai pirmas šiame 
kare Amerikos lietuvių laik
raščių redaktorius — karys.

JAPONAMS KERTAMI SMŪGIAI

Lietuvoje nacių apgyven- vę iškelta apie 2,000 lietu- 
dinami ne tik išvykusieji, vių tam, kad jų vietoje bū- 
repatrijuotieji vokiečiai, bet 
ir daugybė naujų kolonistų, 
ypač daug vokiečių įsikūrę 
visoj vakarų Lietuvoj ir 
Suvalkijoje. Nežiūrint ank- 

, kad

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad Ame
rikos submarinai Tolimuose 
Rytuose nuskandino dar ke
turis japonų laivus, kurių 
tarpe vieną naikintoją ir vie
ną didelį transportinį laivą; 
be to, trys kiti laivai sužalo
ti.

' Iki šiol Amerikos subma
rinai nuskandino 138 japonų 
laivus, 38 sužalojo; be to, 23 

'okui>“a“cinė““vIldžiaijaP°nlį laivai gal nuskandin- 
x ri vii n rin n i trio

tų apgyvendinti vokiečiai. 
Paskutiniu laiku Kauno bur
mistrui <
įsakė ištuštinti dar apie 800 
butų ir j uos atiduoti vokie
čių žiniai.

Pasitaiko, kad lietuviai iš- 
kraustomi iš Vilniaus, Mari- 
rijampolės ir kitų miestų 
bei jų apylinkių.

ti. Submarinai vis daugiau 
ir daugiau japonų laivų „su
griebia” ir dugnan paleidžia.

Armijos lėktuvai, gen. 
MacArthuro vadovybėje, uo
liai seka japonų laivų judė
jimus vakarinėje Naujosios 
Gvinėjos kryptyje. Ten buvo

venanti aukštutinėje New tas> vįs dažniau lietuviai ū- 
Yorko dalyje, senas jo drau- kininkai pašalinami iš sa
gas Adolfas Hirshfield, su v0 sodybų, kurios su visu 
kuriuo drauge iš Lietuvos inventoriumi ir manta ati- 
atvažiavo. Paskutinį kartą duodamos vokiečių repatri-

ii ,bAUmerik:Xę jantamS i-iaip kolonistams. L0NĮ)0N0 LIETUVIAI LABAI UOLŪS 
daktoriai. I Lietuvą daug atgaben

ta vokiečių iš tų sričių, 
kurias daugiau bombarduo
ja anglai. Jau šios žiemos 
pradžioje vien iš Kauno bu-

Julius Baniulis buvo.. vie
nas svarbiųjų Amerikos lie
tuvių kultūros darbininkų. 
Rašyti jis seniai rašė, bet pa
skutiniu laiku jis savo pašau 
kime kaip tik stiprėjo ir to
bulėjo. Jam ypač sekėsi savo 
gilius ir taurius jausmus iš
reikšti trumpais eilėraščiais, 
kuriuos jis vadino kukliu 
„Nuotaikų” vardu. Jo „Nuo
taikose”, kaip sako rašyto
jas Ant. Vaičiulaitis, atsilie
pia „tai, kas šioj žemėj yra 
gražu, švelnu, ilgesinga ir 
kas primena tobulesnių ir 
teisingesnių pasaulių ats
pindžius”. Dažnai jį atsimini
mai nešė „į Lietuvos laukus, 
kur pempė parlėkusi gyvuo
ja, kur vyturėlis pro mūsų 
artojo juodą vargą linksmai 
čirena ir kur tavo mintys 
skraido aukso sparnais” 
(„Studentų Žodis”, 1943 m. 
sausio nr.).

Velionis Julius Baniulis 
mėgo ne tik skaityti, bet ir 
savo žiniomis su kitais pasi
dalyti. Todėl jis negailėdavo 
laiko vertimams. Jį viliodavo 
indų, persų ir kinų gili poe
zija, amerikiečių poetai ir be 
letristai. Jo vertimai buvo 
spausdinami „Naujoje Romu 
voje” (iki bolševikai ją užda
rė) , „Amerikoje”. Paskuti
niai jo du vertimai buvo at
spausdinti „Amerikoje” prieš 
pat jo mirtį. Ruošė jis didelę 
poemą, turėjo daug kūrybi
nių planų.

Velionies Baniulio asmeny
je netekome nuoširdaus lie
tuvio, susipratusio kataliko, 
gilaus poeto, labai teisingo 
žmogaus. Jo pasitraukimą iš 
gyvųjų tarpo ypač atjaus tie, 
kurie velionį arčiau pažino
jo, su kuriais jis savo minti-1 
mis, rūpesčiais ir džiaugs
mais pasidalindavo.

Airiu Šventė
Kovo 17 d. — šv. Patri

ko diena — yra Airijos tau
tinė šventė. Ta valstybė gy
ventojų turi maž-daug kiek 
Lietuva — arti trijų mili
jonų, savo plotu bus kokiu 
šeštadaliu didesnė už Lietu
vą. Airija yra tampriais 
ryšiais susieta su Anglija, 
anglai gerbia jos nepriklau
somybės teises.

Prieš šešetą metų Airija 
išleido naują konstituciją, 
kurioje labai pagerbiama re
ligija. Valstybės vardas pa
rinktas senobinis 
Dabar Airijos 
pirmininku yra 
talikų veikėjas 
Airijos kovose 
yra ypatingai 
O’Connell,
tikėjimo katalikas.

Eire.
ministeriu 

didelis ka- 
De Valera, 
dėl laisvės 
pasižymėjęs

taip gi gilaus

Raudonasis Kryžius su pa
galba skuba visur. Paskubė- 
kim ir mes jam su savo au
ka, ypač kovo mėnesi.

Londone suruoštoji Lietu
vių Diena, kaip praneša LKF 
SB. korespondentas, puikiai 
pavyko. Vasario 14 d. 11 v. 
lietuvių bažnyčioje buvo Lie
tuvos ministerio Balučio už
prašyta suma Lietuvos in
tencija. Po sumos —suplika
cijos, malda už tėvynę, už 
karius ir už taiką.

Šaunus sukaktuvių minėji
mas buvo suruoštas šv. Mo
nikos parapijos salėje, nes 
lietuvių salė bombų sudau
žyta ir net jos plytas dar
bininkai yra surinkę. Tą 
dieną 4 vai. į iškilmes at
vyko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministerial. Atvyko 
Ukrainiečių Tautinio Komi
teto vicepirmininkas, buvo 
žurnalistų - korespondentų, 
keli amerikiečiai letuviai ka
rininkai, keli Kanados ka
riai lietuviai ir visas būrys 
Londono lietuvių karių.

Susirinkusieji nutarė pa
sveikinti ir laiškais padėko
ti Šv. Tėvui už iki šiol pa
rodytą Lietuvai tėvišką glo
bą, vietos arkivyskupui, kar
dinolui A. Hinsley už jo 
daugeliu atvejų tartą kur 
reikia svarų žodį, užtariantį 
Lietuvą. Telegramomis nu
tarta pasveikinti D. Brita-

nijos Min. Pirmininką W. 
Churchillį, Amerikos prez. 
Rooseveltą, prez. Smetoną. 
Prie šios Lietuvos šventės 
prisidėję Pabaltijo ministe
rial sudarė nepaprastą so
lidarumo įspūdį, ypač, kai 
lietuvių parapijos choras 
darniai, gražiai sugiedojo ne 
tik Lietuvos, bet ir Latvi
jos bei Estijos himnus.

SENATE NAUJA REZOLIUCIJA

pastebėti trys japonų trans
portiniai laivai, bet jie buvo 
užpulti ir dabar neliko jų nė 
pėdsako. >

Australijos ir Amerikos la 
kūnai be pertraukos lanko 
japonų bazes ir naikina jų 
įsitvirtinimus. Dabar svar
biausia neleisti japonams 
papildyti savo dalinių.

Londono Lietuviu 
Jaunimo Sąjunga
Sausio mėn. 26 d. Londone 

susidarė lietuvių jaunimo fe
deracija. Pirmininke išrink
ta M. Kalinauskaitė, ižd. V. 
Liūdžiūtė, žūferr'DuožP šVe- 
das. Jie atstovaus lietuviams 
panašiose anglų ir tarptau
tinėse jaunimo sąjungose, 
kurios dabar veikia Londone.

Londono lietuvių jaunimas 
daugiausiai savo veikimo pa
rodo šiose organizacijose: 
Jaunųjų Sportininkų Klube, 
Marijos Dukterų Sodalicijo
je, chore „Lituanica”. Veiki
mą pasunkina ta aplinkybė, 
kad daugelis jaunų lietuvių, 
kaip vyrų, taip ir moterų y- 
ra išėję į karo tarnybas. Kun. 
Matulaitis jų jau surinko 229 
pavardes.

UŽĖMĖ VIAZM j. NETEKO CHARKOVO
Londonas. — Rusų armi

jos daliniai Maskvos vakarų 
fronte sėkmingai pasistūmė
jo pirmyn. Kai kuriose vie
tose jie tik 35 mylios nuo 
Smolensko. Jiems daug reiš
kia Viazmos užėmimas, bet 
pietiniame fronte padėtis vi
sai kitokia.

Vokiečiai atsiėmė svarbų 
jį Charkovo miestą ir išstatė 
pavojun visą Doneco frontą. 
Visur eina atkaklūs mūšiai.

Rusai skelbia, kad į Done
co frontą vokiečiai atgabeno 
daug šviežių divizijų iš va
karų Europos, kur vokiečiai 
jaučiąsi ramūs dėl „antrojo 
fronto nebuvimo”.

NACIAI KRAUSTO LIETUVIUS Iš BUTŲ
Vokiečių okupacinės val

džios generalinis komisaras 
yra įsakęs rekvizuoti ka
riuomenės reikalams visų 
Lietuvos vidurinių mokyk
lų 
stų 
gų 
.jos
tojams yra okupacinės val
džios sustabdytas. Taipgi 
okupacinė valdžia uždarinė
ja kredito kooperatyvus.

patalpas. Lietuvos mie- 
gyventojai turi ypatin- 
sunkumų su mėsa, nes 
tiekimas miestų gyven-

Washington. — Senatoriai kė, kai nei prezidentas, nei j 
Ball, Burton, Hatch ir Hill Valstybės Departamentas^ nė 
pasiūlė senatui rezoliuciją, ra pritarę rezoliucijos siūly- 
pagal kurią senatas jau da- 'mams. Willkie atsiuntė savo 
bar pasisakytų už Amerikos ' 
pasižadėjimą bendradarbiau
ti pokariniame pasaulio at
statyme, už tarptautinę jėgą 
užpuolimams sustabdyti ir : 
pan.

Senato užsienio komisijos 
pirm. Connally nepasisakė Raudonajam Kryžiui rei- 
nei už, nei prieš. Jis pareiš- kalingi milijonai dolerių.

pritarimą telegrama.
Bijoma, kad pasiūlytoji 

rezoliucija gali sukelti sena
te daug ginčų, nes yra nema
žai senatorių, kurie 
aiškūs izoliacionistai. 
Japonų naikinimas

tebera

BAUDŽIA SPEKULIANTUS

Ryšium su mėsos preky
bos suvaržymu, atsirado ne
mažai spekuliantų, vadina
mų „juodosios prekybos” 
agentų. Šie asmens pardavi
nėja mėsą labai aukšta kai
na. Keletas jų pateko į tei
singumo rankas.

Šios savaitės pradžioje tei
sėjas Goddard septynis to
kius spekuliantus nubaudė 
po 6 mėnesius kalėjimo ir pa
skyrė 27,500 dol. piniginės 
baudos. Nubausti Abraham 
ir Emanuel Mandel, Louis 
Seleznick, Morris Schwartz, 
Isadore Lederman, Louis 
Pesky ir Michael Schwartz.

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS 
LENKUS

Šį šeštadienį, kovo 20 d., 
11 vai. ryte, Šv. Patriko ka
tedroje, New Yorke, bus ge
dulingos pamaldos už Rusi
jos stovyklose ir Vokietijos 
vergovėje žuvusius lenkus. 
Tarp mirusiųjų Rusijos ištrė 
mime yra buvęs Lenkijos pre 
m j eras Al. Prystoras, Kazi
mieras Pilsudskis ir kiti.

- ^J.-
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leista ir platinama tose Prū- lerį Bismarką. Net Karaliau- 
sijos žemėse ir Klaipėdos čiaus filosofas Kantas įžan- 
krašte. Turime čia galvoje goję Mielkaus žodyno (1800 
Mažvydo katekizmą (Kara- m.) rašė:
liaučius, 1547 m.) Plintant ,Prūsų lietuvis pilnai užsi-
protestantizmui neretai pasi- pelnė, kad jam jo savitumas 
taikydavo, kad jų bažnyčio- ir jo grynoji kalba išliktų 

i ' „ „ „ : gyva tiek mokykloje, tiek ba
žnyčioje.”

Lietuviais esame gimę...
Vokiečių persekiojami Prū

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
RAUD. KRYŽIAUS 

FONDAS
KARO

men

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

MŪSŲ DIDIEJI TROŠKIMAI

3 0Q se Prūsijos kunigaikštijoje 
1.60 buvo po dvi sakykli: iš vie

nos sakydavo pamokslą vo
kiškai, o kitoje stovėdavo lie
tuvis, kurs versdavo vokie
čio dvasininko i 
mus žmonėms žodžius.

Istorija žino visą eilę prū- mokęs lietuvių kalbą, parašė 
sų, o taip gi Mažosios Lietu- pįukią dainą, kuri ko nevirto 
vos gyventojų sukilimų prieš lietuvių himnu: — Lietuviais

nesupranta- lietuviai įgijo tiek simpa-
tijos, kad net toks šviesus 
vokietis, kaip Zauerveinas, iš

----- --------------
Anglijos užsienio reikalų sekretoriaus Edeno lanky

masis Washingtone gyvai sekamas ir aiškinamas. Visi pra
nešimai ir jo pareiškimai spaudos atstovams labai pavir
šutiniški, bet ir suprantama, kodėl jie tokie, o ne kitokie. 
Kol eina svarbūs pasitarimai, kol daug kas neišryškėję, at
sakingi pareigūnai labai atsargūs savo judesiuose ir žo
džiuose.

Visi sutinka, kad Edeno atsilankymas siekia vieno
1 UdUOUClVU JtYCLJLC J 1111 LL 

tikslo — susitarti dėl pokarinio bendradarbiavimo, dėl po- rįnį įų visokeriopų 
karinio tvarkymosi. Sąjungininkų tikslai labai aiškiai ir vjs gį, ^ajp iiucųja Lep- 
tvirtai yra išreikšti Atlanto Čarteryje ir Jungtinių Tautų neris, lietuvių tada 17 šimt- 
deklaracijoje. Deja, tiems dėsniams visiškai nerodo pa- metyje gyventa Ragainės, 
garbos vienas stambiausių Jungtinių Tautų šeimos narių. Tilžės, Klaipėdos, Įsručio, 
Niekam ne paslaptis, kad Sovietų Rusija neatsisakė nesiek- Labguvos srityse, o su vokie
ti svetimų žemių ir žmonių, nėra atsižadėjusi kišimosi į čiais susimaišiusių buvo ir 

pas Taplaukius, Tepliavą. 
Net ir Prūsų centrinės įstai
gose buvo lietuvių raštinin
kų, kurie gyventojams sup
rantama kalba galėtų susira
šinėti su rytinių žemių žmo
nėmis.

kitų valstybių, ypač kaimyninių, vidaus reikalus. Pasira
šydama Jungtinių Tautų deklaraciją, Rusija viso to for
maliai atsisakė, bet tikrovėje matome kitką.

Rusijos imperialistiniai apetitai Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Lenkijos, Rumunijos atžvilgiu tiesiog 
skandalingi. Kai neseniai Maskvos spauda apie tai pradė
jo pakartotinai šūkauti, o jos aidą čia Maskvos atstovybė 
Washingtone skleisti, pasidarė dar karčiau. Viso to atbal
siai pasigirdo ir kitur. Turkijoje, Švedijoje, Šveicarijoje 
smarkiai pečiais patraukyta ir — viešai nusistebėta.

Šlykščiausią, kad Sovietai savo įžūlius apetitus ban
do teisinti ne tik „strateginiais” sumetimais, bet ir „teisi
niais” dėsniais. Jie vis šneka apie 1940 m. vasarą buvusius 
„rinkimus”, kuriuose gyventojai beveik visu šimtu nuo
šimčių pasisakę už savo krašto, savęs, savo vaikų ir visos 
savo tautos atidavimą bolševikiškon vergovėn. Kai argu
mentais vartojami durtuvas, ištrėmimai ir juodžiausias 
melas, tai ką reiškia Atlanto čarteris ir visi Jungtinių Tau
tų aukštieji dėsniai?

Edeno atsilankymo metu todėl visai drąsiai ir aiškiai 
apie-Lietuvą, jos kaimynus ir kitus kraštus, kurių 

naujo pavergimo joks civilizuotas žmogus negali norėti. 
Amerikos laikraščiai, laikraščiai, kurie teisingai atvaiz
duoja ir kuria viešąją nuomonę, nedviprasmiai dabar kal
ba apie Atlanto Čarterio dėsnių išlaikymą. Iki šiol prezi
dentas Roosevet su savo vadovaujama vyriausybe buvo ta 
galinga uola, į kurią suduždavo visos tarptautinių nedo
rybių bangos. Mes giliai pasitikime prezidentu Rooseveltu 
— jis nepajudinamai stovės už Lietuvos žmonių teisę leis- 
vai gyventi, jis gins visų pavergtų tautų laisvę.

Nežiūrint, kad mums Amerika yra pirmoje vietoje, bet 
nė vienai minutei negalima užmiršti Lietuvos. Mums vi
siems aiški ir šventa tiesa yra ši: be laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos negali būti garbingos Amerikos pergalės. 
Daugiažvaigždė Amerikos vėliava mums spindės gerbin- 
giausiai, kai šalia jos visiškai laisvai plevėsuos ir Lietuvos 
Trispalvė! . /

KLAIPĖDOS KRAŠTAS TIK LIETUVAI’
Vytauto testamentas . Nemuno, šiame krašte buvo 

Kai 1413 metais per vie- ir garsioji Romuva, taipgi, 
nas derybas kilo ginčas tarp čia buvo lietuviškųjų giminių 
lietuvių ir vokiečių ordino at- religijos centras ir, supran- 
stovų dėl žemių, susijaudinęs tama, jų apgyventos vietos. 
Vytautas Didysis pasakė vo- Net vokiečių knygose (pav. 
kiečių vyrams: ,,Der Kleine Brockhaus”)

„Prūsai taip pat buvo ma-; 
no sentėvių žemė, ir aš jos 
reikalausiu ligi Osos upės, 
nes ji yra mano tėvonija.”

Jau tų metų pasitarimuo
se Vytautas pabrėžė vokie
čių ir lenkų atstovams, kad 
Klaipėda priklauso prie Že
maitijos.

Tie 'žodžiai, tai Vytauto 
Didžiojo testamentas Lietu
vos žmonėms. Juos prisimin
dami kovo 22 d., minėdami 
liūdnas ketverių metų Klai
pėdos atplėšimo nuo Lietu
vos sukaktuves, mes aiškiai 
ir griežtai norime pasakyti 
visam pasauliui, kad lietuviai 
yra pasiryžę nei vokiečiams, 
nei kam kitam neužleisti nei 
pėdos Klaipėdos žemės, kada 
bus atstatoma pavergtų kra
štų laisvė.

Sena lietuvių žemė
Kaip aprašo pačių vokie

čių kronikierius Dusburgas, 
lietuvių, prūsų ir latvių vy
riausias krivių krivaitis gy
veno Nadravės krašte, kurs 
tęsėsi nuo Karaliaučiaus iki

skaityti šias milž 
skaitlines, tada prade 
prasti mūsų milžinių 
to problemą.

Galima sakyti, kad 
negresia Jung. Vi 
žmonėms. Mes gamii 
gaminsime vis die 
skaitliais, didžiausia] 
to atsargas visame p! 
j e. Gal neturėsime | 
maisto, kokio visada; 
me namie, bet karo la 
ta pristatys užtektini 
tingumo mūsų sveiki 
energijai. Mes turi] 
nuoti savo dietą išmii

Kare pirmieji daira 
komi pirmoj vietoj, šia 
svarbiausia užduotis! 
tinkamai maitinti k! 
čius vyrus — nepaisą 
kokia Jungt. Tautų I 
jie kariauja.

(5). Naminiame Fronte. 
Mūsų vyrai ir moterys civi
liniame gyvenime, ypač tie, 
kurie stato karo įrankius, 
turi būti gerai maitinami. 
Dabar amerikiečiai dirba 
sunkiau ir ilgiau, negu kitais 
metais. Jie daugiau uždirba 
ir gali praleisti daugiau pini
gų maistui. Gaila, kad nėra 
pakankamai įvairių rūšių 
maisto. Išmintingu vartoji
mu maisto, kurio pakanka
mai yra, racionavimu kito, 
kad visi lygiai gautų, bus už
tektinai maisto palaikyti na
minį frontą sveiką ir links
mą.

Subalansuokite šiuos rei
kalavimus prieš milžinišką 
produkcijos gamybą Ameri
kos agrikultūros 1942 m. ir 
dar didesnius reikalavimus 
1943 m. Kada pradėsite su-

Paskirdamas kovo 
kaipo Raud. Kryžiaus mėne
sį, prezidentas Rooseveltas 
prašė kiekvieno amerikiečio 
„stoti į mielaširdystės armi
ją” po Raud. Kryžiaus vėlia
va ir „aukoti gausiai” Raud. 
Kryžiaus Fondui.

Skaičiuojama, kad $125,- 
000,000 bus reikalinga dėl 
Raud. Kryžiaus sunkių karo 
laikų pareigų ir atsakomy
bių. Suma padengs organiza
cijos vietinius, tautinius ir 
tarptautinius karo laiko rei
kalavimus vieneriems me
tams, bet tas nelies neperma- 
tytų nelaimių.

Ką Raud. Kryžius tikrai 
nuveikia — taikos ir karo me 
tu — žmonėms visai nežino
ma. Jie mano, kad Raud. 
Kryžius yra simbolis ir ne 
žmonių organizacija. Jie lai
kraščiuose skaito, kad Raud. 
Kryžius padėjo nukentėju- 
siems nuo potvynių, arba 
Graikijos badaujantiems vai
kams arba karo belaisviams, 
bet retai atkreipia dėmesį į 
gydytojus, slauges ir kitų 
profesijų ir užsiėmimų žmo
nes, kurie galutinai atlieka 
Raud. Kryžiaus mielaširdys
tės darbus.

Amerikiečiai namie, kurie 
aukoja Raud. Kryžiaus Karo 
Fondui, tiesiog paremia tė
vus,- vyrus ir brolius karo 
laukuose, gimines, kurie yra 
karo belaisviai, karo išbaig
tus

j£ Pečkauskaitė p
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atėjūnus vokiečius. Ypač bu
vo pagarsėjęs sukilėlių va
das Montė. Vokietinimas bu
vo varomas visu įžūlumu: 
lietuviams buvo draudžiama 
(kaip žmonėms) nešioti to- £>a.usu™Y’ 
kius apdarus, kokius nešiojo (laikraščio (vokiečių dvasio- 
vokiečiai, lietuviams tar- Je) „Keleivio” leidimą. Patys 
nam turėjo mokėti mažesnes p lietuviai, anksčiau užguiti 
algas, o jei kas mokėdavo ly- nu0 valstybinio gyvenimo 

tai juos atstumti, ėmė rūpintis pra- 
Nežiū- vesti savo žmones į Prūsijos 
sunku- parlamentą. Pirmas lietuvis 

atstovas j imperijos parla
mentą buvo išrinktas Tilžės 
pirklys Jonas Smalakys. Po 
jo mirties buvo išrinktas 
Klaipėdos lietuvis Mačiulis, 
vėliau Gaigalaitis, Steputai- 
tis. 1885 m. buvo įkurta lie
tuvių patri jotinė draugija 
„Birutė,” įsikūrė Lietuvių 
Giedotojų draugija, Vidūno 
vadovaujama, atsirado lietu
viškų draugijų ir daugiau. Į- 
sisteigė ir visa eilė lietuviš
kų spaustuvių (Mikšo, Jaga- 
masto, Jankaus). Pažymėti
na, kad ir pats pirmasis lie
tuviškas laikraštis „Nusida
vimai apie Evangelijos prasi 
platinimą” buvo 1832 m. pra
dėtas leisti Tilžėje, vėliau 
perkeltas į Karaliaučių ir ė- 
jo iki Didžiojo karo.

Surašinėjimų daviniai.
Mes žinome, kiek vokiečiai, 

turėdami valdžią savo ranko
se, padarė Mažosios Lietuvos 
nutautinimui. Tačiau net 
pačių vokiečiij surašinėjimo 
daviniais, 1897 m. Klaipėdos 
krašte ligi pat Nemuno lietu
vių buvo daugiau kaip 50%, 
o ir pietinėje pusėje Nemu
no, nors vokiškoji vyriausy
bė lietuvių kalbą buvo išstū
musi iš įstaigų, bet dar pla
čiai bažnyčioje buvo laiko
mos lietuviškos pamaldos, 
nes daugeliui gyventojų ši 
kalba buvo prieinamesnė.

Pagal 1912 m. vokiečių 
valdžios statistiką, Klaipėdos 
krašte lietuviai sudarą 48,- 
3%. Tačiau tais pačiais me
tais išleistas evangelikų pa
rapijų almanachas skelbia, 
kad Klaipėdos krašte lietu
viai sudarė 51.9%. Jei pačia
me mieste — stipresnė vo
kietinimo įtaka, tai tais pa
čiais 1912 m. valdžios davi
niais Klaipėdos krašte iš 575 
sodybų lietuviai turėjo dau
gumą: 390, gi Šilutės apskri
tyje lietuvių dauguma siekė 
net 92%.'

Kad ir kaip atėjūnai yra 
sužaloję Mažosios Lietuvos 
krašto lietuviškąjį charakte
rį, šis kraštas buvo ir turi pa 
silikti Lietuvos.

Mes kartojame prancūzų Ašies pavergtus 
min. pirm. Clemenseau, kurs Maistas yra didelės svarbos 
taikos derybose po Didžiojo užkariautose šalyse (Šiaurės 
Karo į vokiečių priekaištus 
pasakė apie Klaipėdą tokius 
žodžius:
„Kalbamasis kraštas visa

da buvo lietuviškas, jo gyven 
tojų dauguma kalbos ir kili
mo atžvilgiu buvo lietuviška. 
Tas faktas, kad Klaipėdos 
miestas didžia dalimi yra vo
kiškas, negalėtų pateisinti 
viso to krašto palikimo Vo
kietijos suverenume, ypač 
jau dėl to, kad Klaipėdos uo- 
|stas yra vienintelis Lietuvos 
išėjimas į jūrą..”

K. J. Prunskis.

esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būt...

Prūsų valdžia, skaityda
mas! su lietuviško elemento 

rėmė lietuviško
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. jf nusistatyti tinkamą kelią 
^ireitijuo. nekrypdamos į

gias su vokiečiais, 
bausdavo kalėjimu.

okupuotų šalių žmones.

MAISTAS KARUI 
LAIMĖTI

———— ............ ............ ....... ............................

NEKEISKIME SAVO PAVAIW
Pernai žymus rašytojas

Louis Adamic išleido knygą kvailai ir norėdavau: 
„What’s Your Name”. Joje dalykus daryti; trošh 
plačiai svarsto klausimą apie žti į savo seną tėvyi 
neangliškos kilmės pavar
džių keitimą.

Savo knygos įžangoje A- 
damic aprašo vieną žmogų ir 
jo šunį. Kobotchnik pavardė 
buvo pakeista į Cabot, jo du
kterys ir žmona gėdinosi tos

pinnų pirmiausia turite 
savo vaiką. Gal dau- 
motinų tas reikalavi- 

Batrodys labai keistas Būdamas Cabot gen
auklėtojų. Vienas italų aukli

galėčiau vėl Kobotchi 
dintis. Vadindamasis. 
jaučiausi kai vienas] 
pridūrė jis savo pasai

,,Vienas suomis tur 
bai greitą šunį, kurį; 
greitumo vadino Nūn

pavardės. Bet jis palikęs na- du. Savininkas atidai 
šliu prašė teismo leisti jam man. Bet mano žmona 
vadintis vėl savo tikrąja pa- terys nenorėjo šuns: 
varde — Kobotchnik.

Autorius rašo, kad po kiek 
mėnesių jis sutikęs jį jau su 
atgauta pavarde, vėl linksmą 
ir patenkintą. Jis paklausęs, 
koks skirtumas vadintis vie
na ar kita pavarde. Gavęs 
štai kokį atsakymą:

Karaliau- 
Karaliaus 
prižiūrėto 
mokyklas

suomišku vardu ir prad 
vadinti Buster, Busted 
šunelis buvo labai na 
kintas, kodėl jį Buste! 
na ir jautėsi, kad jį n 
niekina. Todėl jis pasą 
pasidarė nemalonus. | 
lių mėnesių šuo suma 
nebėgiojo greit, uodeg 

„Koks skirtumas! Man tas leidęs vaikščiojo, nei 
sudaro šį skirtumą: dabar aš Kai jį pavadindavau j 
esu laimingas! Jaučiuosi mi”, jis džiaugdavosi.! 
kaip naujas žmogus — ne, si pradėjome vadini 
aš to nenorėjau pasakyti.1 „Buster”, tai jis visis! 
Jaučiuosi, kaip prieš tai, kai simainė ir bandėme | 
buvau savo pavardę pakeitęs 
į Cabot; vien tik gal daugiau

l,,Der Kleine
XIII šimtm. žemėlapiuose 
Klaipėdos kraštas piešiamas 
kaip priklausantis prie Lietu 
vos. Tačiau nuo to laikotar
pio prasidėjo atkaklus vokie
čių veržimasis į tas lietuviš
kas žemes. Jau XIII šimtm. 
pradžioj vysk. Kristijonas 
skundėsi popiežiui, kad vo
kiečių ordenas ne trek krikš
čionybę platina, kiek naiki
na gyventojus ir jų žemes 
grobsto. 1416 m. Bažnyčios 
visuot. susirinkime Konstan
coje žemaičiai skundėsi vo
kiečių ordenu.

„Kiek kartų ordenas puo
la svetimus kraštus, jis prie
varta varo pirmose eilėse 
prūsus. Mūsų galiūnus surai
šiotus jie tempia kalėjiman 
Prūsuosna... Jie tyčiomis vil
kino krikštą mūsų krašte, 
nepastatė nė vienos bažny
čios ir nė vieno nedavė kuni
go, kad turėtų progos pulti 
žemes...”

Karališka gromata apie 
tvoras...

1709 metais baisusis ma
ras pasiekė ir Mažąją Lietu
vą. Žmonių tiek daug išmirė, 
kad Įsrutės apskrity liko 
4,620 tuščių sodybų, Ragai
nės — 1,613, Tilžės — 1,307, 
Klaipėdos — 871. Prūsų val
dovai į išmirusiųjų vietas 
pargabeno į Mažąją Lietuvą 
apie 20,000 pietų vokiečių 
(zalcburgiečių, švabų, švei
carų). Nežiūrint tų atėjūnų, 
Mažojoj Lietuvoj buvo lietu
vių daug. 18 šimt. veikė net 
dvi seminarijos ruošimui lie
tuvių dvasininkų: 
čiuje ir Halėje, 
skirtasis mokyklų 
jas norėjo į visas
įvesti vokiečių kalbą, bet vie
tos dvasininkai, kurie ge
riau pažino, kiek vietoje yra 
lietuvių, užprotestavo. Kad 
tuose kraštuose dar stipriai 
laikėsi lietuvybė, galime 
spręsti, pavyzdžiui, iš to, jog 
karalius Vilius Pričkus išlei
do Prūsų ir Lietuvos (Mažo
sios) gyventojams lietuvišką 
grometą, kurioje... barasi, 
kam žiemos metu išlaužo ir 
sukūrena tvoras... Mažojoje 
Lietuvoje dar buvo tiek stip
ri lietuviška dvasia, kad atė
jūnams vokiečiams kunigas 
S. Ostermeyeris drįso pasa
kyti:

— Jeigu jums šita kalba 
ir šitie žmonės netinka, ko
dėl nepasišalinate nuo jų, 
mes galime ir be jūsų apsei- 
ti.

Amžių bėgyje...
Pirmoji istorijai žinoma 

lietuviškoji knyga buvo iš-

Prūsų karalius tarp Maž. 
Lietuvos gyventojų

Kai Napoleonas I nugalė
jo vokiečius ir Prūsų kara
lius Vilhelmas III pabėgo į 
Klaipėdos kraštą, jis geriau 
pažino, kiek tame krašte yra 
lietuvių ir kaip jie yra skriau 
džiami. Norėdamas nors kiek 
teisingiau patvarkyti lietu
vių reikalus, jis net įsteigė 
kelias stipendijas lietuviams, 
kad iš jų tarpo priaugtų val
dininkų, jis buvo išleidęs į- 
sakymą, kad lietuvių gyve
namose srityse būtų skiriami 
tik lietuviai valdininkai. Ta
čiau vietinė vokiška admini
stracija skriaudė lietuvius ir Į 
jie su skundais kreipdavosi 
į centro vyriausybę. Taip 
1879 m. po lietuvių peticija 
kaizeriui buvo 16,400 parašų, 
1892 m. M. Lietuvoj buvo po 
peticija surinkta 19,000 para
šų, o 1895 m. net 27,000. Lie
tuviai buvo atradę užtarėjų. 
Taip centro (katalikų) parti
jos vadas Windthorstas gynė 
lietuvius prieš kietąjį kanc-

Mūsų kare masito proble
ma turi būti rimtai išspręsta 
Amerikoj, šiais 1943 metais 
iš mūsų bus reikalaujama 
daugiau agrikultūros pro
duktų, negu nuo bet kurios 
kitos tautos. I

Apsvarstykime mūsų mil
žiniškus reikalavimus: .

(1) . Amerikos kovojantie-, įaįp ęsu senas įr neužilgo
ji vyrai — apie 10,000,000 -.-i--- _i-
(ir daugiau) kovojančių vy
rų mūsų armijoj, laivyne, 
marinuose, krantų sargyboje 
— reikalauja milžiniškų kie
kių maisto. Kovojantis karei
vis, ] 
5Ų2 svarų maisto kiekvieną 
dieną, eilinis pilietis tiktai . 
apie 3 svarus. Tiktai tinka- : 
mu maistu bus sudaryta e- 
nergija užgrūdintų kovotojų,

(2) . Mūsų ateities puoli
mai. Kol galima bus juos į- 
vykdyti, mes turime sutau
pyti didelius kiekius maisto. 
Kiekvienas naujas militari- 
nis žygis reikalauja planavi
mo iš anksto. Tada, kada vy
rai ir įrengimai pasirengę žy
giui, maistas irgi turi būti 
priruoštas. Galimybė didelių 
ofensyvų netolimoj ateityje 
priklauso nuo pristatymo už
tektinai maisto.

(3) . Kaipo invazijos gink
las. Maistas gali padėti lai- I 
mėti be kraujo kovas prieš 

A ---- ---------j...., žmones.

mirsiu, bet viduje, čia — dė
damas ranką prie širdies — 
jaučiuosi jaunu. Tikrai! Jau
nas.”

pas daktarą. Niekas 1 
bėjo, šunelis pranyko.) 
rastas pas savo senus] 
ninkus, kurie jj vadino, 
mi” ir šuo buvo visiški 
tenkintas atgavęs savo 
vardą....” S

pavyzdžiui, suvalgo apie „AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FON 
avarn YYidicfri Iri alrui <=>n Q ''

Kadangi metalas būtinai 
reikalingas karui, Raud. Kry 
žiaus garbės ženklas visiems 
aukotojams yra pakeistas. 
Dabar yra popierinis ženkle
lis. Raud. Kryžius duos dau
giau negu 60,000,000 ženkle
lių per Karo Fondo vajų.

su kokia pagarba yra drau- 
karaliaus vaikai i

■ mi atsiminkite, kad jūsų auklė 
Lna-Įjniayra jauni karaliai, Di( 
k s- vo sūnūs, Kristaus broliai i 
k^tėvonaičiai.”

'ų Todėl nestumdykite, nen 
f L kinkite, nemuškite, nekeik 
% te vaikų, tarsi jie būtų kok 
p. bejausmiai, bedvasiai pad 
rįrai. Nemanykite, kad tikt 
l'.S tuo būdu palaikoma drausi 
Lįį. ii vaikai priverčiami klaus 
įįfti. Tai visai klaidinga m

I 2 Taip laikomoji draus 
| tebus paviršutinė ir nen 
b R adams vaiko sielos, vai 
13 pasiduos jai tiktai iš bė< 
I--.dėl to, kad, būdamas silpi 
|3 uis, negali priešintis. Be 
lia,.ffldyįe augs rūstybė ir 
Į-’^mąstys: „Dabar jūs 
I3 * ne engiat, nes esate stip 

ui. Palaukit, kai aš už; 
l.^i siu ir būsiu stipresnis už 
■^tuomet aš jums parodys 
L jį Ir ištikro dažniausiai p 
■jsibj do: kaip jis buvo niekina 
B pj. tėvų, taip dabar jis pats 
l^jjbna tėvus.

Drausmė tuomet tėra 
jįjį ra, išganinga, kai yra 
J jungta su mandagumu, 
l'sjiai gerbimu vaiko, kai v; 
B' s- pasiduoda jai noromis 

rūstybės širdyje. Juk ka 
• ko širdyje būtų ir daug 
-■%- lės tėvams, žiaurus ten
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Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Florida 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Waterbury, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.

Kun. N. N.
Zigmas Karalius, 
Petras Barziliauskas, 
N. N.
A. Mikailienė, 
K. V. Vitkus, 
A. Civinskienė, 
A. Kadišienė, 
J. Adams,

Keršulis,
Jakubėnas,
N.
Gečaitė,
Sarapaitė,
Šimkienė,
Paulauskas,
Adomaitis, 
Adomaitis, 

St. Miltenienė, 
M. Zdanavičienė, 
G. Juškaitis, 
P. Jokubauskas, 
Jurgis ir Elena Strogiai, 
M. Purauskienė 
Frank Milas,

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

Antanas Vaičiulaitis.

M.
N.

Afrikoj, kur naciai apiplėšė 
maisto atsargas). Amerikos 
maistas padėjo prikalbinti 
prancūzų kareivius. Mes tu
rime taupyti maistą, kad už
sitarnautume pasitikėjimą 
žmonių išlaisvintose šalyse 
ir padrąsintume tuos, kurie 
gali padėti mums invazijos 
frontuose.

(4) Mūsų kovojantiems a- 
lijantams. Jungtinių Tautų 
žmonės sudeda į bendrą re
zervą jų maistą, kaip ir gin
klus. Kiekvienas alijantų ka
reivis, kurs stovi prieš ašį, 
padeda išgelbėti Amerikos 
kareivių gyvybes. Kiekvie
nas alijantų karo darbinin
kas gamindamas ginklus su
mažina naštą mūsų produk
cijai. Sveikas tad galvojimas 
dalintis Amerikos maisto at
sarga su tais, kurie padeda 

(mums kovoti.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ
MISIJOS 
1943 m.

1. Cambridge, Mass., Pane
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijoje, kovo 14-21 melsti, 
moterims, kovo 21-28 vy
rams. Tėvas Justinas Vaš
kys.

3. Indiana Harbor, Ind. Šv. 
Pranciškaus parapijoje, ba
landžio 5-11 d. Tėvas Justi
nas Vaškys.

4. Chicago, Ill. Šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

5. Chicago Heights, Ill. Šv.

I kartą buvau išbė- 
■^®kes, iš kur toli ir pla- 
■.%Įavo gryna, pasistie- 

šešetą ar septyne- - 
į giedrią padangę:

K?® tarp medžių gumšo- 
stiebėsi Alvito baž-

■ >'iibalio ir Naumiesčio 
K®teai, ir už pastaro
ji jau Vokietijos že- 
; Jii'is, pro giraitę ky- 
A raudoną plytų bokš- 
ę.nsapsakomas džiaug- 
cRukada nors pasi- 
d^tyti tuo vienu kul- 
< mums pavykdavo 
įjotas bažnyčias, ten 

^^mas’ kad

fe:4'1'Pūsdamas armoniku- 
iškleręs ir cy-

Wte ant anų kal- 
Diena buvo gra- 

tirpimo žolė drebėte
M balso.

L už kluono išėjo ma- 
«sis nuo saulės, žiūrė-

i

Kazimiero parapijoje, b* 
džio 19-25 d. Tėvas Jud
Vaškys.

Kad Dievas palai® 
šias misijas, prašome vis 
kinčiųjų šia intencija |

Franciscan Fathers! 
310 Orchard Strew 
Pittsburgh (10)M

Karštų užkandžių gal 
mas mokyklose ir dienit 
vaikų darželiuose yra < 
Raud. Kryž. programos.: 
kai pasinaudoja šiuomi 
tarnavimu. Jūsų RaudJ 
žiaus Fondo auka 
darbą vesti.

ten stovint ir mojant 
tt jos balsas — toks

pai avis, kurios sta- 
Kalvas, aš nuskriejau



Kovo •

e Fronte, 
terys civi- 
ypač tie, 
įrankius, 

maitinami, 
iai dirba 
negu kitais 
lu uždirba 
ugiau pini- 
, kad nėra 
rių rūšių 
u vartoj i- 
) pakanka- 
ūmu kito, 
itų, bus už
laikyti na- 
ą ir links-

skaityti šias 
skaitlines, tada 
prasti mūsų 
to problemą.

Galima 
negresia 
žmonėms, 
gaminsime 
skaitliais, di 
to atsargas 
je. Gal 
maisto, kokio 
me namie, bet 
ta pristatys ’ 
tingumo mūsą 
energijai. Mes 
nuoti savo dietą

Kare pirmieji 
komi pirmoj vitfe 
svarbiausia uiį 
tinkamai maltie
čius vyrus - 
kokia Jungt Tb

- March 19, 1943

Minčių Žiupsnelis
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M. Pečkauskaite

MOTINA

V. KumpikeviČiūte.

Mažytis Mano Skausmas

Pats turtas neduoda žmo
gui laimės. Man rodos, kiek
vienas turi sutikti, kad ge
riau valgyti duonelę, pasal
dintą laimės ir sutikimo, ne
gu pyragą, pakartintą nea
pykantos ir padažytą ašaro
se. Šatrijos Ragana.

Į ——
Žmogus, kuris mažai 
pažįsta, darbe bus tik 
tumdėlis.

save 
pas- Marmaladas 

perrinktų spal-

šiuos rei-
milžinišką

bą Ameri-
1942 m. ir .. .

ikalavimus Jle kanau*
įdėsite su- i

AUKLĖTOJA

taip

IME SAVO PAV
pasielgė
nori atpratin- 
blogo darbo, 

to trokšta, o

Spalgenų

4 stiklinės 
gienų,

1 puodukas vandens,
2 apelsinų sunkos
2 ir du trečdaliai 

dūko cukraus,
svaro riešutų.

Nuplautas spalgienas 
ti vandenyje kol odelė 
truks. Supilti apelsinų
ką ir cukrų, virti toliau iki 
sutirštės. Į sutirštėjusią 
masę sudėti smulkiai su
pjaustyti riešutai, išmaišius 
supilti į paruoštus stiklus.

Valgymėlis 
duonos trupi-

Makaronų
2 puodukai 

nių,
1 puodukas tarkuoto sūrio, 

šaukštai aliejaus, 
išplaktas kiaušinis, 
dėžutė „tomato paste”, 
šaukštukas druskos, 
dėžė makaronų, 
šaukštai

Jei lauksi, kol tavęs 
ieškos, daug laiko prabėgs, 
kol sau draugų rasi.

kiti
Nelik mane vienos, mažytis skausme mano, 
Tu niekad nepalik manęs vienos.
Tenežinos visi, kas gyslomis sruvena, 
Te niekad šito niekas nežinos.

Mes būsim du, tik tu ir aš, o naktys
— Jos mūsų kuždesio juk niekam neišduos. 
Galėsim juoktis, širdys galės plaktis, 
Kol rytmečiai neramų miegą duos.

Tu nepalik manęs, mažytis skausme mano, 
Žmonių minioj, nei džiaugsmo klegesy, 
Tik tu žinai kas gyslomis sruvena, 
Tik tu gali tą ugnį užgesint.

Mes būsim du, tik tu ir aš, o žmonės
— Jie eis visi visų kraštų keliais.
Ieškos, neras, nelaimins jų kelionė... 
Mes būsim du, o jie — ieškoti eis.

puo-
Garbingiausia pasauly 

mirtis yra Viešpaties vardu.
— -b —.

Kada gero būdo žmonės 
mus apleidžia, mes visu į- 
karščiu vėl laukiame jų grįž
tant. Shaw.

vir- 
su- 

sun-
sviesto ar mar-

tarkuoto sūrio.

duonos trupi-
ir nusistatyti tinkamą kelią 
ir eiti juo, nekrypdamos į 
šalis.

Pirmų pirmiausia turite 
gerbti savo vaiką. Gal dau
geliui motinų tas reikalavi
mas atrodys labai keistas. 
Bet jis statomas visų gerų 
auklėtojų. Vienas italų auklė 
tojas sako: „Pamąstykite, 
su kokia pagarba yra drau
džiami karaliaus vaikai ir 
atsiminkite, kad jūsų auklė
tiniai yra jauni karaliai, Die
vo sūnūs, Kristaus broliai ir 
tėvonaičiai.”

has, ji
i ne ji

tą nuo
pats

liktai padeda. Čia yra 
viena svarbi auklė- 

: ji nepažemi- 
to, bet pakėlė jį, 

su juo apsieidama

rašytojas [
eido knygą kvailai ir noreto|išykli • 
ame”. Joje dalykus daryti; t j 
busimą apie žti į savo sena į

galėčiau vėl Rolę dėdama.
dintis. Vadindar
jaučiausi kai tie ienas pavyzdys. Ber 
pridūrė jis savo: labai

„Vienas suomi 
bai greitą šunį 
greitumo vadino

lės pavar

„Būdamas C&

__ __
Kam gi reikia bereikalin

gai didžiuotis? Kam reikia 
vaizduotis, kad tu esi už ki- Tie, kurie nebus tuojau var
tus aukštesnis? Kuo sunkiau 
darosi prie tavęs prieiti, tuo užpilti karštu parafinu. Tai 
daugiau pats nustoji tų žinių,

tojami, reikia, kaip atauš—

skanus ir maistingas mar

angoje A- 
tą žmogų ir 
tik pavardė 
abot, jo du- 
jėdinosi tos 
palikęs na- 
leisti jam 

tikrąja pa
lik.

kad po kiek 
?s jį jau su 
vėl linksmą 
paklausęs, 

adintis vie- 
'de. Gavęs

c 11U UlCUVSių 5UU

" j nebėgiojo greit 
is! Man tas leidęs vaikščiojo 
ą: dabar aš Kai jį pavadinti?

Jaučiuosi mi”, jis džiaugto 
gus — ne, ■ si pradėjome v 

pasakyti.1 „Buster”, tai jis’

nevaldo troš- 
is nuolat -geria van- 
niekuomet jam ne- 

ėvas matydamas, kad 
du. Savininkasua pavojingas palin- 
man. Bet manoj užgina jam gerti,
terys nenorėjo k rnas labai nedaug, 
suomišku vardai Padės? Tikrai ne. 
vadinti Buster, E:as nėmaž nepanorė- 
šunelis buvo lak ^dyti savo geidulio.

kurias tikrai turėtum žinoti, maledas pusryčių patieka- 
Pulk. E. F. Hardingas lams, tinka su blyneliais ir 

--------- buterbrodams padaryti.
Paprasti blynai puikiai 

■patarnaus pyragaičių vieto
je, jei į tešlą įpiaustysime 
obuolių, įdėsime 
šaukštus paruoštų

padės? Tikrai ne

3
1 
1 
1 
1 
2

garino,
3 šaukštai

Sumaišyti 
nius, išplaktą kiaušinį, %
puoduko vandens, 1 puoduką 
tarkuoto sūrio. Padaryti aš- 
tuonius paplotėlius ir apke
pinti karštame aliejuje, iš
imti. Sudėti druską, 2 puodu 
ku vandens, 2 „tomato pas
te”, leidus užvirti, sudėti ap
kepintus paplotėlius, pridėti, 
jei reikia, daugiau vandens 
ir tušyti ilgesnį laiką. Atski
rai išvirtus makaronus api
pilti tuo sosu, apdėti paplo
tėliais, apibarstyti trim šauk 
štais tarkuoto sūrio ir duo
ti į stalą.

lebiausia gerbia ir myli kaip 
tik tuos mokytojus ir klauso 
jų, kurie elgias su jais man
dagiausiai ir nebijo atsipra
šyti, būdami kalti. Tai vai
kus begalo patraukia ir švel
nina.

Nenorėdami žeminti vaikų, ištiesti pašalpos rankos, kaip 
niekuomet nebarkite jų ir per paSkutinius trejus 
nepnkaišiokite^ jiems nieko tus Jo parama siekė

BAUD. KRYŽIUS GELBSTI

Niekada savo istorijoje 
į Amerikos Raudonasis Kry
žius nėra buvęs pašauktas

kelius 
vaisių, 

supiaustytų razinkų bei rie
šutų. Iškeptus reikia tuojau 
apibarstyti cukraus pudra ir 
duoti prie kavos bei arba
tos,

Todėl nestumdykite, nenie 
kinkite, nemuškite, nekeiki- dagiai elgtis, jei 
te vaikų, tarsi jie būtų kokie 
bejausmiai, bedvasiai pada
rai. Nemanykite, kad tiktai 
tuo būdu palaikoma drausmė 
ir vaikai priverčiami klausy
ti. Tai visai klaidinga nuo
monė.

Taip laikomoji drausmė 
tebus paviršutinė ir nemaž 
nelavins vaiko sielos, vaikas 
pasiduos jai tiktai iš bėdos,

me-
___ r  _____ toli- 

prie svetimų žmonių akių. miaUsia.s šalis. Per tą laiką 
Tai vrro Irnlra o whaon i o_______________________ .

Sifoninis Pajus

4 kiaušiniai,
% puoduko cukraus, 
y2šaukštuko druskos, 
A4 puoduko pieno, 
1 pakelsi želatinos, 
% puoduko šalto vandens, 
% puoduko vyno, 
y2 šaukštuko cinamono. 
Pirmiausiai iškepti vienam 

pajui pamatą ar padaryti iš 
i seno pyrago trupinių sumai
šytų su ištirpintu sviestu.

Kiaušinių trynius gerai iš
trinti su y2 puoduko čūk-‘ 
raus, druska. Įmaišyti pieną 
ir ant lengvos ugnies virti 
nuolat maišant. Supilti šalta 
me vandenyje praskiestą že 
latiną ir vėl maišyti. Atvė
sus — įpilti vynas ir cinamo
nas. Sutirštėjus masei įmai
šyti išplaktus kiaušinių bal
tymus, kuriuos reikia išplak
ti su % 
Supilti į 
matą ir 
dytuve.

sys gali ją užgesinti lig pas
kutinės kibirkštėlės.

Jei apseiname su žmogu
mi, kaip su gyvuliu, tai jis ir 
elgsis, zkaip gyvulys. O man
dagiai, švelniai apseinant, y- 
ra pakeliami net ir labai men 
kos dorovės žmonės.

Iš kur vaikas išmoks man
ant savo

kailio jaus jūsų nemandagu
mą? Tad, jai ką liepiate, sa
kykite švelniu balsu ir man
dagiais žodžiais. Dėkokite 
vaikui už kiekvieną patarna
vimą, kaip svetimiems kad 
dėkojate. Nesipravardžiuoki- 
te paskutiniais žodžiais, tar- 

* itum tai būtų nieko nesupran
tą šuniukai. Ar žinote, kad 
net ir gyvulius galima 
švelninti, švelniai su jais 
seinant.

Neteisingai pasielgę 
vaiku, užgavę jį be reikalo, 
tėvai turėtų atsiprašyti. Pa
sakysite: „Kaip tai galima 
daryti! Juk tuo būdu žemin
sime save prieš vaikus, jie 
mūsų nebegerbs”. Tai 
sa!

Nėmaž nežeminsite, 
kščiai, labai pakilsite 
akyse, pastiprinsite jų meilę 
ir jie bus jums už tai labai 
dėkingi. Nes juk jie vistiek 
jaučia ir mato jūsų neteisin-

Jei yra koks stambesnis nu
sikaltimas, tai kalbėkite a- 
pie jį vaikui pačiam vienam, 
kad net ir broliai — sesers 
negirdėtų.

(Bus daugiau)

vyrams, moterims ir 
kams sušelpti duota per 63 
milijonai dolerių, kurių pusę 
sudarė vyriausybės duotos 
sumos.

Daugiausia tos paramos 
nusiųsta Anglijai, Kinijai ir 
Rusijai. Sąjungininkų reika
lai kasdien didėja, tad ir A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui reikalingi didesni fondai.

Raudonojo Kryžiaus para
ma siekė visur. Jis gelbėjo 
karo nuteriotų šalių žmo
nėms, pabėgėliams, bena
miams, ligonims, paliegė
liams.

Raudonasis Kryžius šian
die lydi Amerikos karius vi
sur — Australijoje, Havajų 
salose, Afrikoje, Indijoje, 
Kinijoje, Gvadalkanale ir ki
tur.

vai- pyragaičių vietoje.
šunelis buvo lak ^dyti savo geidulio, 
kintas, kodėl jįPis 3is ?ers toliau, 

i geriau būtų, kad te
sikalbėtų su juo apie 
“,si—visai neminėda- 

gėrimo, ir paskui 
iieną, pietus valgant, 
;ų: „Štai turi pilną 

vandens, leidžiu
oet norėčiau pama-, įo, kacĮ, būdamas silpnes- 

valdytis. nįs, negajį priešintis. Bet jo 
kad tuo širdyje augs rūstybė ir jis

: „Dabar jūs ma
ne engiat, nes esate stipres
ni. Palaukit, kai aš užaug
siu ir būsiu stipresnis už jus, 
tuomet aš jums parodysiu!” 
Ir ištikro dažniausiai paro
do: kaip jis buvo niekinamas 
tėvų, taip dabar jis pats 
kiną tėvus.

Drausmė tuomet tėra 
ra, išganinga, kai yra 
jungta su mandagumu, 
gerbimu vaiko, kai

3 auklėjant. Kas ne- pasiduoda jai noromis, be gą pasielgimą. Atsiprašyda- 
WoodhaveD NT elgtis su vaikais, tam rūstybės širdyje. Juk kad vai mi, kaip tik atitaisytite, ką

na ir jautėsi, h: 
niekina. Todėl jš
pasidarė nemak 
lių mėnesių šuo J.

moki
sako, kad tuo

su- 
ap-

r 
ris 
aug kartų jam pa- sau mąstys:

•ieš tai. kai simainė ir bai-mok ti vaikus val. 
dę pakeitęs pas daktarą, m

gal daugiau
r neužilgo
i, čia — dė-
} širdies —

bėjo. šimelis prg 
rastas pas savos p___ :
ninkus, kuriemgva.

,______ mi” ir šuo buvo i
Dikrai! Jau- į tenkintas atgavę

vardą....”

S” NAUJŲ MASINI
Brooklyn, N. Y. 
Waterbury, Conn

pasakoti ir aiškinti 
Daug reikia 

daug reikia atsi- 
yisokių savo ir kitų 
no atsitikimų, įvai- 
tyrimų, daug ko ir 
lityti.

) elgtis su vaikais?

liausimas yra labai

nie-

tik- 
su- 
su

vaikas

su

netie-

atvir- 
vaikų

PAMINKLINIS MEDIS

— Vakar pirmąsyk bu
vau susibarus su savo vyru 
Kai susitaikėm, nuėjom į 
sodą ir tam įvykiui prisi
minti pasodinome medelį.

— Puiki mintis! Jeigu 
mes su vyru taip būtume 
darę, būtumėm jau nemažą 
miškelį pasodinę.

Brooklyn, N. Y. 
Georgia 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y.
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Maspeth, N. Y.
Florida 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y.
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N. Y 
Brooklyn, N. Y 
Waterbury, (X 
Brooklyn, N. Y
Brooklyn, N. Y 
Brooklyn, N. Y

įtojams nuoširdžiai dėkojai#

strogiai,

ėti nevyksta. Todėl ko širdyje butų ir daug mei- buvote sugadinę. Yra tūks- 
iš anksto apsimąstyti lės tėvams, žiaurus tėvų elge tančiai įrodymų, kad vaikai

Kalvis mokė jauną vaiki
ną, kaip pakaustyti arklį.

— Dabar aš atnešiu įkai
tintą patkavą ir uždėsiu ar
kliui ant kojos. Kai tik aš 
palinguosiu galvą, tu su tuo 
plaktuku gerai užduok,—pa
brėžė jam kalvis.

Vaikinas taip padarė, kaip 
buvo jam įsakyta, bet po 
to jau drožti kalviui į gal
vą daugiau nebemėgino.

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

Inkstukų Šutinys

šaukštai kruopų, 
iy2 svaro inkstukų, 
2 šaukštai riebalų, 
2 šaukštukai druskos, 
% šaukštuko pipirų, 
8 svogūnėliai,
6 bulvės,
6 morkos.

Kruopas pamerkti vande
nyje vienai valandai. Pamer
kti į šaltą vandenį vienai va
landai ir inkstukus, išėmus 
nuimti odelę, supiaustyti į 
gabalėlius, parausvinti karš
tuose taukuose. Supilti kruo
pas drauge su vandeniu, ku
riame mirko, įpiaustyti svo
gūnus, sudėti druską, pipi
rus. Tušyti pusę valandos. Į- 
piaustyti ketvirtainiais bul
ves ir morkas, reikalui esant 
įpilti daugiau vandens ir bai
gti šutinti iki daržovės su
minkštės. Jei soso randasi 
daug, duoti į stalą sriubos 
lėkštėse.

3

puoduko cukraus, 
paruoštą pajui pa- 
gerai atšaldyti šal-

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

Antanas Vaičiulaitis.

i Seserys
(Tęsinys)■U -

ijus kelioms savaitėms, kartą buvau išbė- 
s piemenuką į galulaukes, iš kur toli ir pla- 
atyti. Jeigu diena būdavo gryna, pasistie- 
; kapčiaus galėjai regėti šešetą ar septyne- 
Jtų, pro šakas kylančių į giedrią padangę: 
tavo Vilkaviškio, ten tarp medžių gumšo- 
žvonio, ten vėl slėnyje stiebėsi Alvito baž- 
o vakarų šone kilo Virbalio ir Naumiesčio 

iių balti ir galingi mūrai, ir už pastaro- 
ūksojo Širvintos kirkė, jau Vokietijos že- 
jeigu nusigręši į žiemius, pro giraitę ky- 
ivysi Didvyžių laibą, raudoną plytų bokš- 
likams būdavo mums neapsakomas džiaug- 
r nepaprasta laimė, jeigu kada nors pasi- 
ro šitiek pasaulio pamatyti tuo vienu kul- 
įsisukimu. Ir retai kada mums pavykdavo 

Kyti vienu ruožtu visas tas bažnyčias, tentA V 1VA1U A V AkJCbkJ LClkJ M Zj 1X J OACA-Oj

IIŠKONŲ Kazimiero parai į ten raudonas, ten vėl taip tolimas, kad
džio 19-25 d. 
Vaškys.

.s atrodė kaip šiaudelis.

Jopietę aš staipiausi, pūsdamas armoniku- 
Kad Dievas į0 vįenas liežuvėlis jau buvo iškleręs ir cy-

lass., Pane- šias misijas, Ingdamasis medžių kuokšte ant anų kal
to Prasidė- kinčiųjų šia 

melsti.
Franciscan1

310 Orci^
Pittsbu$

kovo 14-21 
21-28 vy

tinas Vaš-

»or, Ind. Šv. 
pijoje, ba- 
'ėvas Justi-

.tsekti Pajevonio bažnyčią. Diena buvo gra- 
nėlyna, o nuo žiogų čirpimo žolė drebėte 
o, — taip tiršta buvo jų balso.
bestovint ant kalvos, už kluono išėjo ma- 
ranka prisidengus akis nuo saulės, žiūrė- 

ane su piemenuku.
ir šiandien matau ją ten stovint ir mojant 
o paskui pasigirdo ir jos balsas — toksKarštų užlX Į .

mas mokyklose' 3_ir t°limas- 
i re mane.vaikų darželiu^ v ...

Šv Jurgio Roud v » nitf šokinėdamas ir isgąsdmęs avis, kurios sta-
•« hainn i • viduriavo, nukerusios galvas, aš nuskriejau

— oaian-kai pasinaudoja ama ° •’
stinas Vaš- tarnavimu Jii$

hts, UI. Šv.

- tarnavimu. Kire:
žiaus Fondo $ 'Jori eiti į svečius? 
darbą vesti.

arė:

Manęs dusyk klausti nereikėjo.
Beregint buvau su savo naująja kepure ir su 

išeiginiais drabužėliais. Besitaisant mamytė pa
sakojosi panūdusi užeiti valandėlę pas Mortą su 
Ona ir pasižiūrėti tų staltiesių, kurias mums au
dė.

Keliavome per pievas, pagal mūsų kaimo upe
lį, pro tas apleistas, su iškrypusiais senoviškais 
kryžiais kapinaites. Aš buvau taip susirūpinęs, 
kad man net širdis šokinėjo, ir vis stengiausi nė 
per pėdą neatsilikti nuo mamos, bindzendamas 
paskui, kaip šunelis. Gi kai pasiekėme Tautvė- 
riūčių sodo vartelius, nusitvėriau mamai už ran
kos, ne iš baimės, bet dėl to, kad šis apsilankymas 
man rodėsi toks nepaprastas.

Sodelis buvo aptvertas pinučiais, kuriuose 
niekur mažiausios spragos nematei. Sugirgždė
jus varteliams, žengėme į patį sodą, kuriame 
iš šonų augo vyšnių ir obelų, o viduryje bu
vo prisodinta gėlių: raudonos, baltos, mėlynos 
ir žydros, visos jos kėlė savo galvas į saulę 
ir buvo tartum šviesesnės ir linksmesnės už 
visas gėles, kurias esu matęs. Taip rodėsi gal 
dėl to, kad visas darželis buvo išravėtas, grėb
liu išpurentas, takeliai smėliu šviežiai nubar
styti, o kiekviena lysia apsmaigstyta žilvičiais, 
pusau į lanką suriestais ir be žievės.

Įžengėme į priemenę. Girdėjome, kaip stak
lės pirkioje trinksi, ir į jų trenksmą daužėsi 
mano širdis.

Mama atidarė duris ir, perlipusi aukštą 
slenkstį, pagarbino.

Aš likausi antroje slenksčio pusėje, ištrū
kęs iš mamos rankos ir labai nustebęs. Mane 
vėl stebino tos dvi seserys. Beeidamas aš vis 
galvojau, kad jas namieje rasiu tokias, kokias 
mačiau aną kartą mūsų vežime. Bet prieš ma
no akis pirkioje pasirodė naujas paveikslas. 
Pirmiausia aš išvydau vieną seserų (paskui 
sužinojau, kad tai buvo Morta) vidury aslos, 
sėdinčią prie ratelio ir v ejančią baltus siūlus 
ant nendrinės špūlės. Ne jos ratelis, ne tie 
skaisčiai balti siūlai mane stebino, tik tai, kad 
ji buvo be skarelės ir kad savo storą, šviesią 
kasą buvo susukusi į kuodą ant pakaušio.

Antroji sesuo sėdėjo staklėse ir audė, atlaši 
ir ranką su šaudykle toli atmesdama į šoną. 
Jos kasa buvo apvyniota aplink galvą.

Mus pamačiusi, ji padėjo ant audeklo šau
dyklę, paleido muštuvus ir pakojas, kurios va
landėlę tabalavosi, likusios be darbo.

Ir Morta sustabdė ratelį, švelniai burzgusį.
Abi jos tarė viena už kitos:
— Viešpatie! Kokia viešnia... Ir vaiką atsi

vedė!
Jų balsas buvo toks geras ir 'švelnus, jog iš 

tikrųjų jautei, kad joms smagu matyti ma
mą ir mane. Aš pupsėjau dar priemenėje, ir 
visas paraudau, išgirdęs mane minint. Pats 
neišmaniau, ar čia ristis per slenkstį, ar vie
toje stypsoti, ar pasukti atgal į sodą.

— Nesislapstyk priemenėj ir eikšen čionai, 
— tarė mama, pasibučiavusi su Morta ir 
Ona, kuri jau buvo išlipusi iš staklių.

Įėjau į kambarį ir atsistojau prie durų, abiem 
rankom įsikibęs į savo naują kepuraitę.

Morta su Ona n uvedė mane ir pasodino ant 
kėdės, kuri buvo namų darbo, su išpiaustyta 
žvaigžde atkeltėje ir su visokiais marginiais.

— Taip įsinorėjau pažiūrėti, kaip atrodo au
dinys....—prabilo mama.

— Bet kad, dėdiene, nieko gero neturim jums 
parodyti... Audeklas kaip audeklas... Nagi..

Abi jos su mama prisiartino prie staklių. Nuo 
savo krėslo žiūrėjau į jas ir mačiau, kad visa 
jiedvi daro, kaip viena: jeigu Morta linktelia 
galvą, būtinai tuo pačiu metu linktels in Ona; 
jeigu viena skėstelės ranka arba tuo ramiu ir 
teisingu juoku nusijuokia, tai nusijuoks ir an
tra; net man pasirodė, kad ir juodviejų sijonų 
klostės supasi vienodai, lyg iš lėto pagal tą pa
čią muziką šokdamos. Po valandėlės aš tiek 
įgudau, kad jau žiūrėjau į vieną katrą ir ži
nojau, ką antroji veikia. Jeigu mačiau Oną 
sėdant ant suolo ir ranka išlyginant sijono 
raukšas, visai neabejojau, kad ir Morta braukia 
delnu per savo sijono raukšles. Taip visai ne
tyčia aš ėmiau galvoti apie abi seseris kaip 
apie vieną daiktą, ir man buvo nejauku, kada 
Morta išėjo į virtuvę: man širdy kažkas nerimo,

erzino mane, ir vis jutau, kad šiai pirkiai ir 
pačiai Onai ko nors trūksta.

Mamai su Ona besišnekant, aš dairiaus po 
kambarį. Jis buvo švariai iššluotas, su gėlėmis 
languose, su didele lova, baltai užtiesta ir be 
jokios raukšlės, ir ypač su ta sena skrynia, 
kuri buvo išdrožinėta įvairiais raštais: buvo 
ten išpiaustyti ir gėlių žiedai ir lapai, ir spin
duliai, r visokios kriputės išvadžiotos.

Ant skrynios gulėjo ir laižėsi katinas. Ona 
jį nukėlė ir atidarė antvožą. Viduj ten buvo 
pilna audinių. Vieną rietimą po kito ji vynio
jo, rodė mamai ir pasakojo, kokiomis nytimis ta 
lovatiesė arba rankšluostis buvo išausti. Prieš 
mano akis pramirgėjo įvairiausios spalvos' ir 
raštai. Buvo tuose audiniuose ir raudonų žie
dų, ir žalių lapų, ir eglės šakų, ir baltų langu
čių, ir tiesių takelių, bėgančių per visą rieti
mą. O kai iš prieskrynio ištraukė juostų, aš 
neiškenčiau ir prisiartinau.

— Patinka, vaikeli?—paklausė Ona.
Aš tylėjau.
— Na, sakyk, kad patinka,—pamokė mama.
Sušnabždėjau taip tyliai, kad patinka, jog 

vos pats begirdėau, ir nuraudau.
— Na, jei patinka, tai šioji bus tau,— 

pasakė Ona ir uždėjo man juostą ant peties.
— Padėkok ir pabučiuok į ranką,—vėl tarė 

mama.
Bučiuojant ranką, Ona antrąja ranka mane 

švelniai prisiglaudė ir paglostė. Man pasidarė 
gera ir malonu, kaip retai kad esti.

Kada pakėliau galvą, šalia Onos stovėjo ir 
Morta. Man dingtelėjo, lyg abi jos mane būtų 
glosčiusios, ir kad už tai man taip buvo gera 
ir džiugu.

— Gal nesipuikintumėt ir užkąstumėt,^tarė 
Morta į mamą.

— Ak, nieko gero neturime... Bet jau neatsi
sakykit, — skubėjo teisintis Ona.

— Ką jūs čia, seselės! Tik varginatės... Jau 
laikas namo...

Vis dėl to mama atsisėdo už stalo, 
tą krėslą su išpiaustyta žvaigžde.

(Bus daugiau)

aš gi į



Philadelphijos Žinios
MŪSŲ KARIAI

„BROLIŠKOS MEILĖS” MIESTE
Dvasios gilumoje paten

kintas savo gražiu 
Mahanojaus

Nusišypsok]
Pamiršk n

pareigų bei darbų. Džiug 
matyti jį atliekant savo p: 
reigas ir atnašaujant š 
Įjįšias po tokios sunkios 

į:,.$ peracijos ir ilgos ligos. Pi

Albertas Račkus dar jau 
nas karys, bet labai paten
kintas kareivio gyvenimu. 
Jis seniai norėjo eiti kariuo
menėn, bet vis laukė, nes tė
veliai reikėjo globoti. Dabar 
jau pašauktas 19 metų jau
nuolis uoliai tarnauja kariuo 
menėj. Jaunasis karys atro
do labai gražiai ir tikrai lai
mingas Dėdės Šamo tarny
boj.

Kazys Račkus yra kariuo
menėj jau ilgesnį laiką ir už
sitarnavo seržanto laipsnį. 
Jis rašo, kad kariuomenėj 
gyventi vien tik malonumas, 
kai papranti prie tvarkos ir 
nebijai daugiau pasiaukoti ir 
padirbėti. „Turiu daugiau at 
sakomybės, bet man malonu, 
kad galiu daugiau padirbėti 
dėl mūsų kariuomenės”.

Tai tikrai narsūs du bro
liukai. Pasisekimo!

Jonas Karpis, jaunas ir 
narsus jaunuolis, jau antras

Laisves šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 25 metų sukak
ties minėjimas pas mus įvy
ko vasario 14 d. ir ypatingai 
gražiai praėjo.

Šiemet jį rengė drauge šv. 
Kazimiero parapija, SLA. 
75 kp. ir Kultūros ir Labda
ros Klubas (Per pora metų 
prisidėjęs „Tautiškas Klu
bas” šiemet atsisakė. Tik ne
žinia kodėl jis vadinasi tau
tiškas?).

Minėjimas prasidėjo su pa
maldomis iš ryto. Prelatas J. 
Maciejauskas sakė tai dienai 
pritaikintą pamokslą. Nuo
širdžiai ir karštai tikino klau 
sytojus, kad Lietuva prisi
kels, kad ji turi būti ir bus 
laisva. Ragino melstis, tikėti 
dirbti ir vieningiem būti.

Mūsų mažutė bažnyčia, 
kaip niekados anksčiau, buvo 
pilna žmonių įvairaus plau
ko. Tik visi atėjo su vienu' 
noru ir tikėjimu širdyse — 
kad Lietuva vėl būtų laisva ’ 
ir nepriklausoma.

Po pietų švedų salėje bu
vo kalbos, muzika ir dainos. 
Pradėjome su Amerikos ir 
Lietuvos Himnais.

Kalbėtojais buvo 
J. Maciejauskas, 
garbės konsulas J.
kap. P. Labanauskas, prof. 
Graham, Latvijos konsulas 
L. Anderson ir Čekoslovaki
jos konsulas F. B. Janovsky.

Muzikos ir dainų turėjome 
angliškai ir lietuviškai. Ang
liškai dalį paruošė p. Kibar- 
tienė, o lietuvišką — mūsų 
bažnytinio choro grupė p. B. 
Starkienės vadovybėje. Vi
sai publikai pritariant sudai
navome „Karklus” ir „Kur 
Nemunas ir Dauguva”. Bai
gėme programą su God Bless 
America.

Pasiskubffl/' j0 atnašautos Misi 
Jonai, kodėl M/jj Uvft js; d hnvn nž Arrr 

gi kurs nors surasi 
bo?

— Visur buvau
Niekur negali gauti 
bo. Darbdaviai n L
duoda darbus vedu! nuėsto aptemdę 
kaip žinai, esu nevi'nuostatų, mūsų parapij

— Tai kodėl nešit ’ gavėninės pamaldos b
__  Kaip gali vesi tokia tvarka: Graudūs ’ 

merginos ieško vyl ^st-ksmai trečiadieniais { 
dirba! ir sekmadieniais

Mirus... bet gi M '’ Kryžiaus K

Agentas: (prie Jįla*penktadieniais 4:00 vai 

rų): — Kas čionai!,:^ i7 "
Moteris: — Aš 

nu.
Agentas: — B

name skersai gatviSjįtas kleb. kun. M. Pankus 
na? |

Moteris: — Tena 
našlė Mikalauskieni 
pranešti, kad ji mid

Agentas: — Mirt 
tas įvyko?

Moteris: —Palaų 
klystu,., jeigu ji bū 
nūs iki ateinančio s 
nio, tai ji bus mirui 
neri metai.

kovo 15 d., buvo už Aru 
iįis lavičių šeimos mirusius. T 
įi- maža šios šeimos ir gimt 

L$buvo susirinkę bažnyčioj
muzikos instrumentų. Seselė 
pastebėjusi mano žvilgsnį 
tuoj paaiškino, kad tie ins
trumentai, tai Šv. Jurgio dū
dų orkestro nuosavybė. Šį 
orkestrą globoja kun. J. Ba
gdonas, kurio rūpestingumu 
jis pasidarė vienas iš geriau
sių dūdų orkestrų šiame mie
ste. Dažnai groja įvairiems 
paradams ir iškilmėm, ne tik 
lietuviams, bet ir tarp kita
taučių. Pastaruoju laiku or
kestras dažnai kviečiamas 
dalyvauti Amerikos „Servi
ce Flag” dedikavimo apeigo
se. Ta proga kun. J. Bagdo
nas yra taip pat kviečiamas 
pasakyti įžanginę kalbą. Jo 
kalbos visiems patinka, nes 
jos ugningos ir dvelkia giliu 
patriotizmu.

Dar reikėjo apžiūrėti sa
lę, bet, pažiūrėjęs į laikrodį, 
pastebėjau, kad mažai laiko 
liko iki traukinio, o dar rei
kėjo aplankyti kitas dvi lie
tuvių parapijas, tad atsisvei
kinęs su Sesele Laurencija iš 
keliavau. Felix.

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

bonijos. Nuėjau. Seselė du
rininke maloniai priėmė ir 
tuoj pakvietė mokyklos ve
dėją Sės. M. Laurenciją, 
kuri sutiko mane „pave
džioti” ir viską parodyti. 
Pirmiausiai nuėjome į baž
nyčią. čia Sės. Laurencija 
parodė man naują didįjį al
torių, kurį įtaisė naujasis 
klebonas, kun. Dr. V. Mar- 
tusevičius. Altorius be galo 
gražus ir stilingas. Parapi
jiečiai tikrai gali juomi di
džiuotis. Seselė aiškino, kad 
dabar ruošiamasi įtaisyti 
bažnyčioje suolus ir spalvo
tus vitražus, o vėliau išda
žyti visą bažnyčią. Darbš
tus tas naujasis klebonas, 
dosnūs tie mūsų lietuviai! 
—pagalvojau.

Iš bažnyčos nuėjome į mo
kyklą. čia moko šešios Šv. 
Pranciškaus seserys iš Pitts- 
burgho. Mokyklą lanko apie 
200 mokinių. Nebuvo reika
lo klausti seselės, ar čia 
mokoma lietuviškai, nes vi
sur radau „lietuviškus kam
pelius,” kur kabojo įvairūs 
posakiai, darbeliai ir laik
raščių iškarpos. Sužinojau, 
kad mokiniai labai noriai 
mokosi lietuvių kalbos, net 
ir kitataučiai. Kai kurios 
motinos ateina ir dėkoja se
selėm, kad taip gražiai išmo
kė jų sūnus lietuviškai — 
dabar galinčios susirašinėti 
su savo vaikais, kurie tar
nauja kariuomenėje. Pati 
Sės. Laurencija taip pat

vizitu 
mieste, nuta

riau aplankyti dar keletą 
kitų lietuviškų kolonijų. Sė
dau traukinin ir už kelių va
landų įdundėjau į Philadel- 
phiją — į tą „Broliškosios 
Meilės” miestą, kaip jį pa
vadino jo pirmieji gyvento
jai.

Šis miestas 
pasižymi savo 
le — lietuvių 
atžvilgiu. Čia 
vena trijų parapijų ribose— 
Šv. Kazimiero, šv. Andrie
jaus ir šv. Jurgio, šių pa
rapijų tarpusavio sugyveni
mas vertas pagyrimo. Vie
na parapija rengia pikni
ką, visi važiuoja, kita ren
gia vakarienę — visi daly
vauja. Apibudinti visų šių 
trijų parapijų veiklumą, lie
tuviškumą ir gerumą vie
name rašinėlyje tiesiog būtų 
negalima, tad turėsiu pasi
tenkinti apsakyti vienos pa
rapijos garbę — būtent, šv. 
Jurgio—o vėliau ir apie ki
tas.

Iš Reading stoties neilgai 
truko iki atsiradau bestovįs 
ties šv. Jurgio klebonijos 
durimis ir bespaudžiąs skam
butį... Bet sužinojau, kad 
kleb. kun. Dr. V. Martuse- 
vičiaus, nei jo vikaro kun. J. 
Bagdono nėra namuose. Abu 
lankė parapijiečius.

Nenorėdamas išvažiuoti 
nepamatęs šios parapijos pa- {gražiai vartoja lietuvių kal- 
statų,_nutariau kreiptis pas Ibą,, nors čia gimusi ir augu- 
seseles mokytojas,^ kurios si jį pasirodė labai gabi ir

KARO BONŲ PLATINIMO 
KOMITETO DARBAI

net ir dabar 
broliška mei- 

sugyvenimo 
lietuviai gy-

Philadelphijoj veikia visų 
susipratusių ir patriotinių 
draugijų bei pavienių asme
nų bendras Komitetas Karo 
Bonams Platinti. Paskuti
niame savo susirinkime Ko
mitetas nutarė Komitetą į- 
registruoti kaip oficialų lie-

Jjjlpr Kovo 15 d. po pan 
Ibrybos įvyko tretininkių gražu 
Jį’ smukimas. Buvo atsil

gyvena vienuolyne šalia kle-

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

prityrusi pedagogė, studija
vusi žymiuose Amerikos uni
versitetuose — Fordham ir 
Duquesne.

Mokyklos rūsys neseniai 
irgi buvo naujojo klebono iš
taisytas. Dabar jis yra nau
dojamas visokiom mažes-

— 
■

LIETUVIU RADIO PROGRAMA • 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. • 

Direktorius ■
ANTANAS DZIKAS ■ 

8619 East Thompson Street 1
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937

A. A. K. DRYŽĄ PRISI
MINUS

nėm mokyklos pramogom. Lietuvai, kad būtų_ atgauta 
Kampe pastebėjau įvairių jai nepriklausomybė. Dažnai 

________________________________ I nutraukė jis poilsį ir miegą, 
...________________kas ir galėjo sutrumpinti jo

Tei. POPiar 4110 gyvenimą.
PI i T n Ir nesijausdamas gerai, jisUJiai les J. IvOman dirbo ir dirbo, niekam nesi-

(Ramanauskas) skųsdamas. Tikiu, už jo dar-
LAIDOTUVIŲ bus artimo gerovei Dievas

DIREKTORIUS atitinkamai užmokės.
Velionis pirmutinis mane

1113 Mt. Vernon St., paskatino oarašyti savo bio-
Philadelphia, Pa. grafiją, kurią sugrįžęs Phi-

Moderniška laidojimo Įstaiga. Dl- ladelphijon užbaigsiu.
J™.*1 kop,yči^ erdvl saJ®- Pa.’ Prieš išvažiuodamas į Flo- 

kelelvingiems sutelkiama nakvyne. t
VhkM nemokamai. KrdpMtč. rldsb dar Spaudžiau a. a. Ka- 

dieną ar naktį. zimierui dešinę; nemaniau,
-Į kad tai buvo paskutinį kar-

Gaila man jo. Tariu jam: 
Amžiną atilsį...

Jonas B. Sečkus.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

JVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI j
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA. į

Telefonas: POplar 3307

Gyvendamas toli nuo Phi
ladelphijos, šiltame Floridos 
krašte, neseniai sužinojau 
liūdną žinią apie Kazimiero 
Dryžos mirtį. Ši žinia buvo 
labai skaudi mano širdžiai.

Velionis buvo iš senų lai
kų mano geriaaisias draugas. 
Mudu daikte gyvenom ir vie
nam kambaryje miegojom 
prieš kelias dešimtis metų. 
Tai buvo praktikuojantis ka
talikas, linksmo, gero, tie
saus būdo žmogus. Priklausė 
prie daugelio draugijų ir jo
se nuoširdžiai dirbo.

Kas nežinojo Kazimiero
Philadelphijoje dėl jo links- . Mergaitės sveikata
mumo, darbštumo, smarku- &eręja ir laukia dienos, kad 
mo? Visur ir visada jis buvo gales vėl grįžti mokyklon, 
pirmutinis, kur tik reikėjo kuria taip megsta.^DabarRū
ginti ir kelti lietuvių vardas. rĮ ^ar keletą savaičių pasilik- 
Jis nesigailėjo nei laiko, nei 
aukų, kad tik būtų naudos

mėnuo tarnauja kariuomenė- tuvių atstovų Komitetą Phi- 
je. Na, ir sekasi jam. Per I " _ L "
trumpą laiką užsitarnavo net pavyks padaryti. Jau pasi- 
du ruožus — jau korporalas. kalbėta su War Bonds Val- 
Jis ruošiasi aviacijos moky- dyba, kuri tą Komitetą skai- 
klon. Mat, Jonas buvo radi- tys_savo dalimi ir lietuviai 
jo mechanikas, tą darbą jis galės veikti oficialiai.
dirbs ir kariuomenėj, nes to-1 Komitetas gaus „letter 

j kių darbininkų kariuomenei heads” ir konvertus su ofi- 
labai ir labai reikia. cialiais užrašais. Kovo 10 d.

Julijonas Mažeika sėkmin- buvo susirinkę visų tautybių 
gai baigia Laivyno mokyklą atstovai sudaryti bendrą 
ir mano, kad neužilgo galės „Liberty” Komitetą. Lietu- 
tarnauti kaip tikras Navy viai pasirodė pirmieji, kurie 
Man. Jaunuolis rašo, kad lai- jau turi savo tokį Komitetą, 
vyne lengvai gali dažnai pri
eiti išpažinties ir dažnos ko
munijos. Visa šeimynėlė pa
tenkinta, kad jų sūnui ir bro
liukui taip viskas sekasi.

Broliai Juozas ir Vytau
tas Valaičiai kariuomenės 
gyvenimu taipgi pilnai paten 
kinti. Jie parašo mamai laiš
ką ir atsiunčia pinigų, kad 
tik jai senatvėj nereiktų var
gti ir dirbti.

ladelphijoj. Greitu laiku tas

pudingais žodžiais pi 
J kai- P visoms narėms už r 
Ganią ir užprašytas šv. Miš 
r'įonių sunkios ligos metu. E 
Lįl viena iš Seselių, ku 
L kalbėjo brėžė svarbą paremt 
3 mielai jų reikalus, o ypač 
į miršti savo lietuvišl 

Į buvo siN ir kcdonijų, kai 
zilijoj, Argentinoj ii 
Visos, atjausdamos š

-svečias.' 
Lįdionės

SERGA JURGAITIENĖ

DAUG LIGONIŲ

Stasė Bagočiūtė, antrojo 
skyriaus mokinė, serga jau

ti lovoj, kad visiškai pasi
taisytų.

Baltrukonienė serga 3 sa
vaitės. Pradžioje jautėsi la
bai silpnai, bet dabar jau nu
galės ligą. Dukrelė vytė Ko
tryna uoliai rūpinasi savo 
mamytės pagerėjimu.

Pranas Norvaiša taip stai
giai ir sunkiai susirgo, kad 
buvo išvežtas į ligoninę; gal 
ten gaus jėgų ir pasitaisys 
iš savo ligos.

Silpniau serga dar keli pa
rapijiečiai. Visiems ligonims 
linkime sveikatos ir pavasa
riškos stiprybės.

Bernardas Račkus 
sunkiai ir pavojingai.

kurs įeis į bendrą Komitetą.
Komitetas svarstė atida

ryti lietuvių vajų nupirkti 
lėktuvą ir pavadinti „Lith
uanian Knight” ar kitaip. 
Bet tas klausimas dar atidė
tas tolimesniam susirinki
mui.

Komitetas pritarė Raud. 
Kryžiaus vajui ir ragino sa
vo narius padėti vinioti ban
dažus Raud. Kryžiui. Kraujo 
davimo vajus taip pat varo
mas. Visi lietuviai yra prašo
mi duodant aukas Raud. Kry 
žiui pasakyti lietuviams skir 
tą Nr. 4-3600-0.

Komitetas svarstė ir pasiry 
žo vykdyti vieną labai svar
bų sumanymą Jie nutarė iš
leisti atsišaukimus j visus 
Philadelphijos lietuvius, kad 
jie palaikytų ir pasaugotų 
senus drabužius ir avalinę. 
Bus išsiuntinėtos anketos su 
adresais bei pasižadėjimais, 
kiek kiekvienas galės po ka
ro aukoti minėtų daiktų. O 
kai karas pasibaigs ir galės 
siųsti pagalbą, tai Komitetas 
pagal tuos adresus tuoj su
rinks ir per Raud. Kryžių ar 
tiesioginiai pasiųs lietuviams 
reikalingiausią pagalbą dai
ktais.

Kitos tautybės jau dabar

serga

NEBĖR DRAMBLIO

prelatas 
Lietuvos 
Bielskis,

Vasario 28 d. turėjome Už
gavėnių šokius parapijos nau 
dai. Publikos buvo nemažai 
ir todėl pelno liko, rodos, ke
lios dešimtys dolerių.

Kovo 7 d. minėjome 
Kazimiero, mūsų 
šventę.

Čia pat parapijos salėje 
seselių pranciškiečių pastan
gomis, buvo suruošta trum
pa programa. Kalbėtojais 
buvo prelatas J. Maciejaus- 
kas ir kap. P. Labanauskas. 
Abu kalbėtojai trumpai palie 
tė istorinį mūsų šv. Kazimie
rą.

Labai buvo malonu maty
ti mūsų dar tik priaugantį 
jaunimą, pirmą kartą bemė
ginantį mums padainuoti, ei
lutes pasakyti ir pianu pas-

šv. 
globėjo

renka daiktus ir juos ruošia kambinti. Tai labai gražiai 
siuntimui. Mes gerai padary- atliko seserys _ Davidonvtės 
sime, jei žinosime kiek ir kur 4r seserys LaJiūtės. P-lėJGra- 
galėsim gauti, kad reikale žytė paskaitė istorinę ištrau 
tuoj galėtumėm siųsti iškan- ką apie šv. Kazimierą. Mūsų

Kovo 7 d. staigiai ir sun
kiai susirgo Ona Jurgaitiene. 
Ligonė sekmadienį buvo svei 
ka, dalyvavo susirinkimuose, 
bet po pietų staiga ir sunkiai 
susirgo.

Dabar ligonės sveikata tai 
sosi. Ji tik apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti bažnyčioj 
Pelenų dieną. Tai pirma Pe
lenų diena, kada negalėjo 
dalyvauti pamaldose. Jos du
ktė Elzbieta yra gailestingo
ji sesuo ir rūpestingai prižiū
ri savo mamytę. Ji pagydė ir 
staigiai susirgusį tėvą.

Nugaišo dramblys „Jose
phine”. Šis dramblys buvo 
mylimiausias gyvulys Phila
delphijos zologijos sode vi
siems jauniesiems, nes ant jo 
jodinėjo po keliolika jaunųjų 
sodo lankytojų. Jis jau 
jo virš 20 metų.

kintiems lietuviams.
Prie Komiteto prisidės vi

si lietuviški ir [ 
asmenys. Komitetas 
kviečia ateiti į susirinkimus 
ir

choro grupelė sudainavo po
rą liaudies dainelių seselei

patriotiški Asizi akompanuojant. Prog- 
visus'ramą vedė jaunuolis Šlakis.

padėti darbuotis. MĖGSTA ŽAISTI

turė-

JAUNA MIRĖ

Vasario mėn. 22 d. 
Darata Kieta, 15-kos 
mergaitė.

mirė 
metų

MINĖS SUKAKTĮ

MOTINŲ VEIKLA

[ Tel. REgent 8434.

I RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERSI

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street . Philadelphia, Pa. «
K

GIMIMAI
Petras ir Joana Pupiai su

silaukė sūnaus, kurį pakrikš- 
tydino tėvo vardu — Petru.

Jonas ir Emilija Walsh sa
vo sūnų pakrikštydino dviem 
vardais — Jonu ir Juozapu. 
Emilija yra lietuvė, buvusi rinko savo 
Žemaitytė. Įmitetą.

Tretininkų draugija padės 
minėti šv. Kazimiero parapi
jos jubiliejų. Išrinko savo 
atstovę ponią Utkienę į jubi
liejinį Komitetą, kad tuo pri
sidėtų prie sėkmingesnio pa
rapijos jubiliejaus minėjimo.

Draugystė aptarė ir kaip 
savo vardu atžymės tą jubi
liejų. Tretininkų Kongrega
cijai gerai vadovauja Bago- 
čienė. Kitos draugijos išsi- 

atstovus į tą ko-

Šv. Kazimiero parapijoj į- 
sikūrusi motinų draugija 
gražiai pradėjo veikti. Jos 
rūpinasi savo vaikučiais, pa
sikalba tarp savęs auklėji
mo klausimais...

Pažymėtina, kad jos labai 
mielai remia ir parapijos vei
kimą. Mat jos supranta, kad 
parapija ir jų draugija labai 
artimai sugyvena ir viena 
kitai patarnauja. Pirmais 
penktadieniais vaikučiai mo
kykloj pavalgydinami, kurie 
toliau gyvena, neturi eiti 
namon ir gali čia tuoj sugrį
žti į mokyklą.

MIRTINAI NUSIPLIKĖ

11 metų berniukas Dennis 
Blenn Moyer paėmė su ver
dančiu vandenimi keptuvą 
ir apsipylė savo veidą ir krū
tinę — mirė nepagydytas.

Teisėjas:. — Veidi 
do, kad prieš metui 
prie manęs atvestas 
timą butelio į policija 
ninką?

Kaltinamasai: — 1 
daugiau. Aiškiai para 
į jį pataikiau.

Neimk! i
Kęstutis: — Kuom 

mirsiu, tai pasiimsiu 
vim visą savo auksą] 
brą.

Ratilas: — Neimk!
Kęstutis: — Kodėl;
Kaulas: — Kur tu i 

viskas sutirps.
Pranas Beka

Pataikė suaukojo^ $11.3

įėjkal>i- kurios nemaža

Li ilgai 
kilio ma-

ir vargsta su savo 
ietuviais svetimoj š

Kovo 19 d., šv. 
šventėje, šv. Re 
draugija užprašė 
šv. Mišias už visa 
ir mirusias nares, 

■gija, uolios B. M 
darienę vadovybėje, graži;

jasi ir yra atlik 
gražių darbų Di 
nyčiai ir Tėvyne 
pinas, kad ir Š' 
altorius būtų tir 

Įq darbą, puoštas gėlėmis, 
km mūsų mūsų Bažny čio 
L. fane lau- šventę.

t: Tarybos 
,sii Rau-

. Bet, Vy
te M St

rpi! Mūsų 
L gyvauti 
Irn tarta

Viskas gražiai n 
Žmonių ir šį kartą bu 
mažai.

Po programos vaiši; 
skaniai p. Nuškienės; 
mintais pietumis. 1

Gavėnios metu rud 
kuo nors didesniu ir i 
niu Velykom. Taip sal 
tinėlė Aloyza ir mūsų| 
kali seselė Asizi. Kvieq 
širdžiai jaunimą ir s 
kuom kas gali prisidėl 
nomis, muzika ar kita 
bumais gyvinti šią ko 
ir

Šv. Kazimiero parapijos sa 
lėj yra įtaisyta krepšinio žai
dimo aikštė ir jaunimas la
bai noriai žaidžia. Aukštes
nės mokyklos mokiniai jau 
kelis kartus supliekė savo 
kaimynės Sacred Heart 
rapijos krepšininkus.

Bet vieną kartą jiems 
sisekė, nes ir jie prakišo 
38. Bet netolimoj ateity
žada mūsiškiai atsikirsti. 
Jiems vadovauja Jonas Ma
žeika.

pa-

ne- 
35- 
dar

ATSARGIAI SU UGNIMI

lietuvinti.

Jau ne tik. v 
■ i! Savo mūsų merginos 
lE^iprisi-likti namus, ; 
tas. kurie draugus ir keli; 

- kraujuose. Šamo tarnybą, 
h brangios išvyko uoli ir 
r ąlim nors Sodalicijos vii 
patais ir do- Zadainiūtė i V 

ilgo išvažiuos 1 
P. Rizikauskai 
kiūtė. Gaila 
siems atsisveil 

. mis darbinink 
ristėmis, bet 

fiConil. jų uolus darbš 
L sur gražaus

X Kviečiame 
pi atsilanky- 
h 
pEomitetas.

Pardavimo dienai
Šios vietos lietuviai,! 

yra tikrais lietuviais,! 
Lietuvos Nepriklauso! 
sukaktį vasario 14 d. 
pridera kultūringiems! 
nėms. Bet tie, kurie Liel 
nepriklausomybei yra| 
šingi, kurie ją trokšta^ 
palaidoti, neprisidėjo! 
bendro darbo, bet jie j 
atskirai vasario 21 d. u 
dydami „Lietuvos La 
Atgavimo Diena”. Bet I 
ve j e tai buvo „Lietuvos* 
vės pardavimo diena”. T 
na susirinkę tarėsi jos 
vę parduoti, ją gyvą pali 
ti, pavergti amžinai. Ai 
žmonės ? Tikrai gaila, kai 
lietuvių motinų išaugo ii 
mos!

Gaila, kad jie gražią Iii 
vių kalbą purvina; jie M 
na ir niekina lietuvių iri 
vių tautos garbingą istoj 
tarp svetimųjų. Reikėtų 
rasti tinkamų priėmei 
kaip apginti savo tautos| 
bę svetimųjų tarpe nuo I 
mų duobkasių. Bet dar« 
čiau, kad čia yra ir tokiąJ 
rie vadinasi lietuviais, i 
bendrauja su išgamomis* 
mia jų organizacijas!

[■ši E. Nan
te uoli Rau
te skyriaus 
h toro 10 d. 

p bažnyčios.

Ateinančią 
Jaunųjų Sod 
rijos Vaikeli! 
bendra šv. E 

lilSiat-H05.5'0.1" 
fe. š». Mi-|yra “ 
fcs ėprašy- ™ S1 sv'.

ypatingai se 
1 y-ė vėl už- vams- 

|te kurios bus’ 

28 i kare
J^dįa.

Paten

— Raud 
^vaičių visiško paremti Ii 

■^klebonas kun. surinkta 4 
prie savo

Iranian
Rage
te Alfred Senn

* Ingoje 
M Street
^40 centų

Kar 
=į Juozas ' 

[pasisekim 
nam ir

— .Kov 
[popiet k 

(katalikų 
įšv. Vala 
dalyvaut 
| — Ga 
i dienių v 
(prie šv.

_’4ūs Ve

La™?raci' sekmad 
Valhalai- Graudū 

(minima 
mia jų organizacijas: * 
jų supratimas taip 
Čia galima pasakyti teis* 
gą posakį: „Su kokius® 
si. tokiu ir patsai tapsi” 

Tikrai reikia paabejoto 
mūsų lietuviai kada atsi®

Dėl smarkiai įkūrenamų 
krosnių atsitinka gaisrų ir 
nelaimių bei sudegimų mir
tinai. Praeitą savaitę Phila
delphijoj sudegė Pranas Stry 
kas, 60 metų. Sunkiai apde
gė jo draugai, kurie norėjo 
jį išgelbėti.

Gaisrininkai atėjo vėlai ir prakrapštys savo akis 
nebegalėjo išgelbėti.

i

ne? J. p

Pilit
iliustruota,'

ir yra Lietuvių \ Gr a 
Instituto leidinys.; „Pilie* 

* ^©įplioriaus kai- i m a s 
h^t59eg-'Xta 

į ,atoaugiau-30c. Broo’

\ V.
L \
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Cal.

somybės 
sukak

tus įvy- 
patingai

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Rochester, N. Y

Lietuvos šventė

Nusišypsoį
PamiršliĮ

mtreal, Canada
Pasiskm, ---------

— Jonai, kodįj
gi kurs nors iados Lietuvių Taryba 
bo? io 28 d. šv. Kazimiero

— Visur jarapijos salėje suruošė 
Niekur negali g? vos nepriklausomybės 
bo. Darbdaviai " |

io 28 d. šv. Kazimiero
auge sv.
„ SLA.
* Labda-
>ra metų duoda darbus yJiinėjimą. Salės priešaky
,s Klu- ' — 
. Tik ne- 
lasi tau-

slbimo 25 metų sukak-

jo su pa- 
’elatas J. 
:ai dienai, 
ą. Nuo- 
kino klau 
'a prisi- 
iti ir bus 
tis, tikėti 
būti.

aažnyčia, 
•iau, buvo 
aus plau
šu vienu 

irdyse — 
itų laisva

kaip žinai, esu į o Anglijos ir Lietuvos 
'os. Žmonių buvo pilna, 
avo parapijos ir „Ai- 
horai, kurie puikiai pa- 
j.
j.T. Toronto skyrius at- 
j savo atstovą P. Kai- 
90 dol. dovaną.
rbiausi kalbėtojai buvo 
vos gen. konsulas pik. 

, Grant-Suttie ir New 
i 'Lietuvių Tarybos 
kun. N. Pakalnis.

i. N. Pakalnis sutiktas

pareigų bei darbų. Džiugu 
matyti jį atliekant savo pa
reigas ir atnašaujant šv. 
Mišias po tokios sunkios o- 
peracijos ir ilgos ligos. Pir
mos jo atnašautos Mišios 
kovo 15 d., buvo už Arma- 
lavičių šeimos mirusius. Ne
maža šios šeimos ir giminių 
buvo susirinkę bažnyčioje.

Įspūdinga šventė
Vasario 21 d. šv. Jurgio 

lietuvių bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos už Lie
tuvą, minint nepriklausomy
bės paskelbimo 25 metų su
kaktį. Visos draugijos atė
jo į bažnyčią organizuotai.

skilo; jam sucementuota ko
ja, parvežtas iš ligoninės pas 
seserį šataitienę, 23 N. Mon
roe St., kur dabar gydosi.

i j l 14 E Ii o b j o RL 776 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor nt retail under 

WHOLESALE AND RETAIL Section 107 of the Alcoholic Bevernge Control 
Law at 15 & 17 ” ‘ "
Brooklyn. County 
onBeer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given thnt Ličence No. 
I. 1121 has been issued to the undersigned 

ito sell wine & liquor, nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 333 Cumberland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

i CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORT*. 
Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

— Tai kodėl tį n
— Kaip gali y 

merginos ieško> 
dirba!

salėje bu- 
ir dainos, 
erikos ir

Mirus.
Agentas: 

rų): — Kas Jį
Moteris: - į 

nu.
Agentas: -; • 

name skersai?.°, 
na?

Moteris: 
našlė Mikalaujį 
pranešti, kad ji;

Agentas: -j 
tas įvyko?

Moteris: -p. 
klystu,., jeigu-

Dėl miesto aptemdymo 
nuostatų, mūsų parapijoje 
gavėninės pamaldos 
tokia tvarka: Graudūs 
ksmai trečiadieniais 
vai. ir sekmadieniais
vai. p.p.; Kryžiaus Keliai 
penktadieniais 4:00 vai. p.p.

būna 
Ver- 
4:00 
3:30

Kun. J. M. Bakšys atna
šavo šv. mišias ir pasakė 
pamokslą, kurs buvo gilios 
minties ir nepaprastai įspū
dingas. Jautriai ir maloniais 
žodžiais nuosekliai apibūdi
no praeities ir šių dienų į- 
vykius Lietuvoje. Bene pir
mą kartą man teko girdėti, 
kad pamokslininkas taip e- 
nergingai, pilnas ryžtumo 
ir jaudinančiai kalbėtų. Ir 
mąsčiau vienas: Tu, tikra
sis tautos sūnau, galėtum

Kovo 15 d. po pamaldų 
įvyko tretininkių gražus su
sirinkimas. Buvo atsilankęs būti narsus vadas. Būk to- 
kleb. kun. M. Pankus ir į- kioje dvasioje ir ištvermėje 

ydėtas didžiausiu šiltu- pudingais žodžiais padėko- per visas gyvenimo dienas! 
is pasakė karštą, kai- jo visoms narėms už maldas 
įteikdamas daug žinių 
Lietuvą, 

as,

Pamaldi} gale visi sugie

NOTICE is hereby given that License No. ^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, to 
be consumed on the premises.

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

Myrtle Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed

the premises.
DAVID

ORIGINAL
& 17 Myrtle Ave.,

STOLLER, ADM.
DAVE'S BUSY BEE

Brooklyn, N. Y.15 Brooklyn, N. V.Lietuviai, pasklidę plačia
me Baltimorės mieste, ato
kiai vieni nuo kitų gyvena, 
net pamiršta savo senesnius 
pažįstamus. Tokiu būdu netį33S 
netikslių informacijų pasklei NOTICE is hereby given that Licence No v t x y 421 hna Knnn tn tnn undnrsKrnrwi
džia. Štai sausio men. mirė 
Žekienė, tai klaidinga infor
macija pranešta „Ameriko
je” (Deikienė), paskiau mirė 
Šalkauskienė, o pranešta, 
kad šalkevičienė.

Kovo 12 d. ryte viena mo- 
bonas kun. J. Lietuvninkas, 
teris dirbtuvėj sakė, kad mi
rė kun. klebonas J. Lietuvni- 
kas, na, ir visur ėjo tas 
gandas tarp darbininkų. Va
kare jau tarėmės sukalbėti 
dalį Rožančiaus už mūsų il
gametį Tėvelį, o prie bažny
čios niekas negirdėjo apie 
klebono mirtį...

Ačiū Dievui, nuslūgo liū
desio smūgiai, vėl sustiprėjo 
viltis, kad Tėvelis pasveiks 
ir dar savo auksinį Kunigys
tės Jubiliejų gražiai atšvęs.

J. K.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 6474 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I BOGART ST. TAVERN, INC.
r . .v i • >38 Bogart .St., Brooklyn, N. Y.L 43.1 has been issued to the undersigned__________________
to^sell wine & liquor at retail under Section ___

at 
lyn, 
the

Beverage Control Law is hereby given that License No
RL 871 has been issued to the undersipmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

of the Alcoholic
1308 Broadway, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
MEYER COHEN

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

Į NOTICE is herobv given that Licence No. 
L 979 has

Ito sell wine — ________ . _____ ____  ______
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3611 Quentin Road. Borough of Bcook- 

jlyn, County of Kings, to be consumed 
'the premises.

WALTER JOSEPH REGAN 
18614 Quentin Rd., Brooklyn, N.

becn issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section

off

Y.
NOTICE is hereby given thnt Licence No. 
L 1002 has been issued tn the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3901 7th Avenue, Borough of Brook
lyn, 
the

3901

3901 7tb Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
ALICE O'REILLY

7th Ave., Brooklyn, N.

off

85

the premises.
SOPHIA LACHTARA

Adm. of Estate of Anthony Lachtara
No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of tho» Alcoholic Beverage Control Law 
at 132 A Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 921 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3419 Fulton Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOHN KATILES
3419 Fulton St., 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 107 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 I 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
Cleveland Palace 

234 Cleveland St., Brooklyn,

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

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

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 
on the premises.

MILLIAM MAGUIRE
Avenue, Brooklyn, N. Y.

the premises.
JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD

Al’s Tavern
Henry St., Brooklyn, N. Y.44No.NOTICE is 

L 993 
to sell 
107 of 
nt 431 
lyn, County of Kings, to be consumed off 
I he premises.
RUTH LIEBERMAN & GEORGE WfBECAN 

Kingsboro Wine & Liquor Stor"
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given thnt Licence 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

Avenue. Borough of Brook-

has 
wine 
the 
Ralph

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.

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

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

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

ir užprašytas šv. Mišias _ jo dojom Lietuvos himną. Lie
tuvos reikalams surinkta 
91 dol. 91 c.

Gaila, kad taip mažai au
kų sudėta. Net graudu da
rosi. Kur dingo mūsų dva
sia ir dosnumas. Ką nors 
kaltinti visiškai netiktų. 
Kiekvienas pažiūrėkim į sa
ve ir paklauskim: kodėl 
taip? Atrastume, kad esa
me gerokai pasikeitę per 
25 metus, žymi dalis išmi
rė, rado sau vietą kapuose.

Savaime kyla klausimas: 
kas bus už 25 metų? Būsi
me gal visi palaidoti... Susi
rūpinkime !

sunkios ligos metu. Kalbėjo 
viena iš Seselių, kuri pa
brėžė svarbą paremti misi
jų reikalus, o ypač nepa
miršti savo lietuviškų mi
sijų ir kolonijų, kaip\ Bra
zilijoj, Argentinoj ir 
Visos, atjausdamos šį 
lą, suaukojo $11.30 

islą pasakyti. ~ Vakare lėms pranciškietėms

jos žmonių 
apie amerikiečių 

ių veiklą. Jis kalbėjo
nūs iki ateini alandą, bet visi mielai 
nio, tai jibusįl ‘ ’
neri metai.

> prelatas 
Lietuvos 

. Bielskis, 
tas, prof.

konsulas 
ikoslovaki- 
Janovsky. 
j turėjome 
škai. Ang- 
j p. Kibar- 
į — mūsų 
jrupė p. B. 
/bėję. Vi- 
■iant sudai- 
’ ir „Kur 
piva”. Bai- 
i God Bless

Teisėjas: 
do, kad prieš: 
prie manęs ate 
timą butelio į p 
ninką?

Kaltinamasai: 
daugiau. Aiškį 
į jį pataikiau.

klausęsi ir daugiau.
.. N. Pakalnis buvo 
kun. J. Bobino svečias, 
kad ir iš ilgos kelionės 
isą r litį, jis sutiko ir

ar teko vakarienėj kal-

įtreliečiai ilgai, ilgai 
kun. N. Pakalnio ma- 

atsilankymą.
P. R.

431 Ralph

kitur. 
reika-
sese- 

Brazi- 
kenčialijoj, kurios nemažai 

ir vargsta su savo broliais 
lietuviais svetimoj šalyje.

Hartford, Conn
Parapijos koncerto kovo 
programą išpildė muz. J. n\07, °Gf

irėjome už- 
rapijos nau 
iro nemažai 
>, rodos, ke- 
srių.

Neini
Kęstutis; _i

mirsiu, tai pas ų sekcija rengia Rau- 
vim visą savo if — 
brą.

Raulas: -
Kęstutis:
Raulas: - R: ngūs lietuviai!

viskas sutirps,
Pranas temti šį kilnų

Raud. Kryžiui
lados Lietuvių Tarybos

o Kryžiaus vakarienę 
21 d. 4 vai. popiet, Vy- 
klubo salėje, 2161 St. 

rine St. East.

nėjome šv. 
ų globėjo

Mūsų 
.eno pareiga dalyvauti 

darbą, 
inkime, kiek yra mūsų 
mčių brolių, kurie lau- 
agalbos iš Raudonojo 
aus!
yvaukime visi! Savo 
r mažu pinigėliu prisi- 

, kurie

Kovo 19 d., šv. Juozapo 
šventėje, šv. Rožančiaus 
draugija užprašė giedotas 
šv. Mišias už visas 
ir mirusias 
gija, uolios 
vadovybėje, 
jasi ir 
gražių 
nyčiai 
pinas,
altorius 
puoštas 
mūsų 
šventę.

gyvas 
nares. Ši drau- 
B. Miciūnienės 
gražiai darbuo- 
atlikusi daug

Rudis.
Norkeliūnų sukaktis

Kovo 6 d. Petras ir Emi
lija Norkeliūnai minėjo ve-

>ijos salėje 
sčių pastan- 
iošta trum- 
Kalbėtojais 
Maciejaus- 

abanauskas. 
uimpai palie 
šv. Kazimie-

Viskas grJ 
Žmonių ir šį t 
mažai.

Po programs
. . , IT 'l !X AIICLZjLI ĮJ111JICV11

S i,T lušelpsime tuos, 
mintais pietum aįzjose įr kraujuose.

Gavėnios k
kuo nors dide l-uojautą centais ir do- 
niu WoDL?įareikšti.

ksime visų. Kviečiame 
gausiausiai atsilanky- 
nga 75c.

Rengimo Komitetas.

laisvoje brangios
i nors

yra
darbų Dievui, Baž-'dybinio gyvenimo 25 metų 
ir Tėvynei. Jos rū- Moviroiirmo; nimžir.
kad ir šv. Juozapo 

būtų tinkamai pa- 
gėlėmis, švenčiant 

Bažnyčios Globėjo

Jau ne tik. vyrai, bet ir 
mūsų merginos pradeda pa
likti namus, gimines bei 
draugus ir keliauti į Dėdės o y
Šamo tarnybą. Šią savaitę 
išvyko uoli ir pavyzdinga 
Sodalicijos
Zadainiūtė j WAAC. Neuž
ilgo išvažiuos kitos Sodalės: 
P. Rizikauskaitė ir M. Čes- 
kiūtė. Gaila visoms
siems atsisveikinti su uolio
mis darbininkėmis ir cho
ristėmis, bet žinome, kad 
jų uolus darbštumas duos vi
sur gražaus vaisiaus.

vicepirm. Ona

d.
Balsio vedamas choras, Ona 
Vailionienė, Matas Kripas, 
Stulginskų šeima, vaidinto
jai (Pranas Katilius, Vai. 
Kaunietytė ir J. Balsis) ir 
kiti, 
kun. 
min. 
skas. 
kun.
vo „Darbininko” adm. Pel- 
džius. Prel. J. Ambotui įteik
ta graži dovana.

NOTICE is 
L 998 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 889 Livonia Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

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

- Į V I bl (J Ebl T 
NOTICE is hereby given that Licence No. 214 Kings Highway, 

H L 873 has been issued to the undersigned
• to sell wine & liquor, at retail under Section

J Alcoholic Beverage Control Law 
... 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.

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

GORDON 
Ave..

138 Ft.

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

VINCENT ORLANDO
, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1025 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Avenue U, Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
off the premises.

SILVIO DeRIENZO 
Mayfair Wine & Liquor Shop

300 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Kalbėjo prel. Ambotas, 
Dr.’Liutkus, choro pir- 
Vailionis, kun. Vilčiau-

Programai vadovavo 
Kripas. Svečių tarpe bu 
Darbininko” adm.

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, ‘ 
the premises.

525 4th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed

BAY RIDGE LIQUOR CO.. INC.
8525 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 
L 971 ’ 
to sell 
107 of

lyn, 
the

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
I 109 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

alonu maty- 
priaugantį 

kartą bemė- 
idainuoti, ei- 
r pianu pas- 
abai gražiai 
Davidonytės 
ės. P-lė Gra- 
torinę ištrau 
imierą. Mūsų 
udainavo pe
lelių seselei 
lojant. Prog- 
uolis Šlakis.

tinėlė Aloyzai’ 
kali seselė Asii 
širdžiai jaunh 
kuom kas gali; 
nomis, muzika, 
bumais gyvinti 
ir lietuvinti. v Britain. Conn

ir vi-

Pardav®
Šios vietos Iš 

yra tikrais lis 
Lietuvos Nėr 
sukaktį vasari: 
pridera kulti
nėms. Bettie.; 
nepriklausomi 
šingi, kurie ja' 
palaidoti, 
bendro darbo ' 
atskirai vasari: 
dydami „Lieti

ro 6 d. mirė E. Naru- 
enė, pirma uoli Rau- 
3 Kryžiaus skyriaus 
Palaidota kovo 10 d. 
Andriejaus bažnyčios, 

itencija kovo 16 d. at- 
tos giedotos šv. Mi- 
šio skyriaus užprašy-

noterų grupė vėl už 
šv.

ytos
iųjų

Mišias, kurios bus 
kovo 28 d. kare 
intencija.

Ateinančią savaitę 
Jaunųjų Sodaliečių ir 
rijos Vaikelių susirinkimai ir 
bendra šv. Komunija. Soda- 
licijos šio mėnesio intencija 
yra už tėvus. Bažnyčia ski
ria šį šv. Juozapo mėnesį 
ypatingai šeimų galvoms, tė
vams. P-lis

bus 
Ma-

Paterson. N. J

sukaktį. Norkeliūnai nuošir
dūs parapijiečiai, geri lie
tuviai. Sukakties proga daug 
draugi; ir pažįstamų susi
rinko jų pasveikinti.

Čia paduosiu ištraukas iš 
vieno sveikintojo kalbos;

Kai kilo pirmas pasaulinis 
karas, Petras Norkeliūnas 
gyveno Kanadoje. Jis nenu
sigando, bet galingai sušuko: 
Tėvynė pavojuje! Jis buvo 
pirmas lietuvis savanoris 
Kanados armijoje, buvo 
Prancūzijos fronte, kur re
tino priešo eiles. Jis buvo 
sunkiai sužeistas ir skau
džioje valandoje šaukė Lie
tuvos vardą. Jis laimingai 
pasveiko, atvyko Amerikon.

Norkeliūnai yra daug pa
sidarbavę Bažnyčiai ir tau
tai. Užaugino gražią duk
relę Eleną, kuri seka tėve
lių pavyzdžiu. Ji, slaugė, 
įstojo į laivyną ir dabar lai
kinai gyvena New Yorke. 
Apie ją buvo plačiai rašyta 
angliškoje spaudoje.

Ilgiausių metų Norkeliū- 
nams ir jų dukrelei!

Per puotą nepamiršta ir 
Lietuvos reikalų —surink
ta 20 dol. 81c., kurie per
duoti Federacijos skyriui.

Draugas

Sužeistas
Leitenantas Antanas Pug- 

žlys, kaip pranešta jo moti
nai, buvo sužeistas Pacifike. 
Reiškiame tėvams ir 
užuojautos ir lirtkime 
nui grįžti sveikam.

šeimai
Anta-

Ko
sim, 
s am

išpirk-daugiau bonų 
tuo greičiau laisvę vi- 
pasauliui užtikrinsim.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 536 Driggs Ave., “ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE TRECCAYNOLI 
Palace Rest., Bar & Grill

536 Driggs Ave., Brooklyn,

Borough of Brooklyn, 
the

N.

No.

given that Licence No. 
has been issued to the undersigned 
wine & liquor, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Bedford Avenue, Borough of Brook- 

County of Kings, to be consumed 
premises.

WILLIAM SIEGFRIED 
Ave., Brooklyn,

613 Marcy
LOUIS COHEN

Ave., Brooklyn, N.

off

Bed ford N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
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.

hereby given that License No.

NOTICE is 
I, 1007 has 
to sell wine 
107 of the 
:>t 337 New 
!vn. Crunty 
the premises.

NEW 
337 New

NOTICE

hereby given that Licence No. ----------------------------
been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that Licence No.
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Lots Avenue, Borough of Brook- 
of

NOTICE is _____ ,___
RL 4341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
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 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed off

LOTS 
Lets

LIQUOR 
Avė.,

STORE. INC.
Brooklyn, N. Y.

is hereby given thnt Licence No. 
L 723 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 

1107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
Į at 903 Church Avenue, Borough of Brook- 
I lyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises.
CHURCH AVENUE WINE & LIQUOR CO. 
903 Church

RL 4170 has been issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 107 
Law at 178 
Borough of 
be consumed on the premises.

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
Broadway — 850 Driggs Ave., 

Brooklyn, County of Kings, to

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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 premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10th ---------- BroSltlynr-tr

Brooklyno Lietuviai Graboriai
NOTICE is 
L 646 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 1379 Bedford Avenue. Borough of Brook- 

off

Tel. EVergreen 7 - 4335

the

1379

County of Kings, to be consumed 
premises.

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

Bedford Ave., Brooklyn, N. Y
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- 
Ivn. County of Kings, to be consumed ‘'(f 
the premises.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia Notary Public

NOTICE is hereby given that Licence 
RW 557 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 667 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES JOSEPH AI,BINO 
Trumpet Restaurant

667 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Licence No. 
WW 577 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
4500 Second Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONARCH WINE CO., INC.
1500 — 2nd Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

Fulton

NOTICE is 
L 79G has 
to sell wine 
107 of the 
at 2037 Fulton Street, 

County of Kings, 
promises.

LOUIS & SAM 
Sally’s Wines 

Fulton

423 Metropolitan Ave., 660 Grand Street

the

2937 St..

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.
Borough of Brook- 

to be consumed

SCHNEIDER
& Liquors 

Brooklyn. N.

off

2 - 0783

ŽAISTI

• parapijos sa 
krepšinio žai- 
jaunimas la- 
žia. Aukštes- 
nokiniai jau 
upliekė savo 
ed Heart pa
linkus.
rtą jiems ne- 
ie prakišo 35- 
loj ateity dar 
ii atsikirsti, 
ja Jonas Ma-

kelių savaičių visiško

SU UGNIMI

ii įkūrenamų 
ika gaisrų ir 
ludegimų mir- 
savaitę Phila- 
'ė Pranas Stry 
Sunkiai apde- 
kurie norėjo

atėjo vėlai ir

vėje tai buvo mflSu klebonas kun. 
vės pardavimo mkus grįžo prie savo 
ną susirinkę 
vę parduoti, ji 
ti, pavergti £ 
žmonės? Tikri 
lietuvių motiC 
mos!

Gaila, kad j* . ...
vių kalbą sa^ma įsigyti 
na ir niekina' 
vių tautos gi' 
tarp svetinį 
rasti tinkat 
kaip apginti 
bę svetimųjųc 
mų duobkasiu 
čiau, kad čia!; 
rie vadinasi į 
bendrauja su; 
,mia jų org^ 
jų supratimą-' 
čia galimai

Nauja Knyga
IE LITHUANIAN

LANGUAGE
šė prof. Alfred Senn

merikos” Įstaigoje
2 So. Ninth Street
Jaina tik 40 centų

1RIKOS” administraci- 
lite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

ga gausiai iliustruota, 
6 pusi, ir yra Lietuvių— y. f- b PUSL ir Vra Lietuvių gą posak). rįnį0 pnstituto leidinys

si, tokiu iri?
Tikrai re$ 

mūsų lietuvi 
prakrapštys!

no egzemplioriaus kai- 
0c., o užsisakant 50 eg- 
iorių ar daugiau—30c.

— Raudonajam Kryžiui 
paremti lietuvių bažnyčioje 
surinkta 40 dol.

— Kariuomenėn išvyko 
Juozas Zabita. Geriausio 
pasisekimo. Juozai! Sveiki
nam ir vardinių proga.

— Kovo 21 d., 3:30 vai. 
popiet katedroje bus CYO 
(katalikų jaunimo) metinė 
Šv. Valanda. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Gavėnios metu trečia
dienių vakarais bus novena 
prie šv. Kazimiero ir Grau
dūs Verksmai, penktadie
niais — Kryžiaus 
sekmadieniais 3 
Graudūs Verksmai 
minimas.

Baltimore, Md

NOTICE is hereby given that Licence No. 
WR 492 has been issued to the undersigned 
ito sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4500 

I Second Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumeed off the premises.

MONARCH WINE CO., INC.
14500 — 2nd. Ave., Brooklyn, N. Y. B

dr-Kovo 14 d. šv. Vardo 
jos vyrai turėjo mėnesinę Šv. 
Komuniją. Gražus būrys vy
rų dalyvavo in korpore. Tą 
patį vakarą lietuvių salėje 
įvyko prakalbos. Kalbėjo 
prezidento A. Smetonos 
nūs; visiems patiko.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 349 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2130 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
THE GOVERNOR WINES & LIQUORS, Inc. 
2130 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. B

sū
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

at 909 Manhattan Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

Keliai, 
vai. — 

ir Palai-

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

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

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158No.hereby given that Licence 

been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1115 McDonald Ave., Borough of Brook
lyn, 
the premises.

NOTICE is 
L 1347 has

County of Kings, to be consumed

HARRY YAMPOLSKY 
Harry’s Wine & Liquor Store 

McDonald Ave., Brooklyn, N.

off

No.NOTICE is hereby given that License 
W. W. 104 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under Sec
tion 
1 .aw 
Brooklyn, 
off

360

107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 360 Furman Street, Borough of 

County of Kings, to be consumed 
the premises.

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

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

Furman

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue

St. Brooklyn, N.
Brooklyn, N. Y.

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

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.

NOTICE is
RL 985 has
to sell beer, ___  ___ ....__  _
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.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skalios
(Šalinskas)A. Rodzewicz

(Radzevičius)

NOTICE is 
L 1047 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law
Brooklyn. County of 
off the premises.

DANIEL A. 
ROBERTro

iŠ 1909 Manhattan Ave..

'NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec- 

T tion 107 of the Alcoholic Beverage Control La- -Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

j premises.

pažįstamais buvo užeigose, o i747 ritkin ™N HBroXn, n. y. b

Kovo 12 d. K. Motuzas 
dė krutamus paveikslus 
karo frontų.

Pereitą savaitę mirė 
banauskas; iš vakaro dar su off the

kitą dieną nukeliavo į, amži
nybę.

Žymiai mažiau automobi
lių gatvėse, o nelaimių vis 
pasitaiko. Kovo 7 d. ištiko ne 
laimė Liudviką Karalių, ku
ris, perėjęs skersgatvį, žen
gė ant šalygatvio; vienas au
tomobilis, lenkdamas pirmes- 
nį, L. Karaliui 
smarkiai užgavo,

koją taip 
kad kaulas

FEINBERG & 
GROSSMAN 

Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 507 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KAY GATES & LIQUOR STORE. INC.
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

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 

Atlantic Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

CALABRESE
Brooklyn, N.

No.

Laisniuotas Graborius
Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

’ NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
|L 150 has been issued to the undersigned 
ito sell wine and liquor at retail under Sec- 
ition 107 of the Alcoholic Beverage Control 
' Law at 300 Wyckoff Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

SAM FEINBERG 
King

300 Wyckoff Ave.,

Law at 2628 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GUISEPPE
12628 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
' RL 4386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULREID BAR & GRILL. INC. 
1753 Fulton

Tel. NEwtown 9 - 4464

St., Brooklyn, N.

Borough of 
be consumed

H EI L WEI L& JULIUS
Liquor Co.

* Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
RL 862 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises.

KONSTANTY SINKEWICZ
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y. ,

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Sekmadienį, kovo 21 d., 6 Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Mokėsi Rudaminc
ADVOKATAS

oir išsaugojo

Elizabeth, N. JRUOŠIASI SUKAKČIAI
įtį pavardė

Sa

lias Lietuvos

pagal išgales,

teikti klebonui dovanėlę.
kovo 20

2.75 Ej) DOO ua-
JOSE ARAZOSA EL'. rcklfi-

NOTICE is hereby given that U įį» ] p-,-. 
RW 561 has been issued to the I 1 '• uus’

Maspetho Žinios

Saugok Savo į rįs turi viršų

anksto įsigytimisi-

s

♦

sNAUJOJE BUVEINĖJE

s

Kovo - March 19,

Brooklyn© Lietuviai Gydytoj

^ome dar

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N.

kvie-
7:30

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime nutarta dalyvauti 
klebono vardinių minėjime,

rynos ligoni: 
o paskutiniuo 
lionavo vaik 
Roslyn, L. I.

Šv. Juozapo šventėje, kovo 
19 d., mūsų klebono vardinė
se, šv. Vardo draugija svei
kina jį ir linki visokių Dievo 
palaimų.

nhrtą pasa-

J. LeVanda, 
gen. sekr.

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

AMERIKOS LIETU1 

ŪKŲ VISUOMET 

KULTŪRINIO GI 

SAVAITRA5

EINA KAS PENK

proga dr-ja 
savo gyvavimo 

išlaidoms

Etanas Mi- 
jį metų am-

Karių sąrašo tęsinys 
Lt. Alice — Aleksandra 
viekas - Savick (slaugė).

Skyrius neseniai nupirko 
75 dol. Karo Boną. Kluban į- 
stojo naujos narės: Stella 
Kasper, Ona Planding ir M. 
Gelumbauskienė. Pirmininkė

219 So. 4th Street, Brooklyn,
(Williamsburgh Bridge Plaza)

įsirašęs daug 
jis skelbia

J. A. Draugelis, gene- 
sekretorius 
kiti nariai 
S. Jackus,

to sell ___ ___
Section 107 of the Alcoholic Bevi
trol Law at
Brooklyn,
on the premises.

ANTA

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

at 5009 8th Ave.,

Tel. EVergreen 7 - flgųj 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais ui

STORE. INC.
St., Broo

šj terūko, ne 
ąiKvalgo mė 
lenldymo rei-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pui 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Ii 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N

Per 50 metų gyvavimo šv. 
Jurgio draugija visuomet 
paremdavo tautiniai kultū
rinius darbus, niekados ne
pamiršo streikuojančių dar-|Charl Samulionis
bininkų, ištiesė ranką naš- Edvardas Savickas (2 br.) 
laičiams ir nelaimėje esan- Juozas Savickas 
tiems

Šv. 
dama 
kaktį,

beer and wine, at ret «s|ithmįlzno 
the Alcoholic Bėre -.-‘■ffilvmS

. 12 Carlton Ave., B 
County of Kings, to be

FRED DUSKIN 
Midwood Bar & Grill

12 Carlton Ave., Brook!

• Antanas Vaičiulaitis ko

Visi, kam tik laikas ir ki-

JAUKIOS PROF. PAKŠTO PRIIMTUVĖS

ir kun. J. Balkū-

sų 
kus
yra
nas

šį sekmadienį dalyvauti šiose 
prakalbose. Parodykime sa
vo susipratimą!

Įėjimas į prakalbas visiem 
laisvas.

MadLie- 
iRji} Hi- 
uiį

LLT. 
tokiais

svarbius darbus, 
parama reikalinga 

didiesiems dar-

ęao ketve 
proga, A- 

jta nusiuntė

» Karys Pranas Pliauplis Į J^P Penktadienį 8 vaį ryte, 
buvo parvykęs pas savo tė- bažnyčioje pagal išgales, 

Antana taiP Pat sekmadiemo vakare 
[Damašius*"jis'būna Georgia parapijos salėje^ Nutarta į-

tautos gyvybę. Gyvais fak- ^£a --Amerikos

kalba buvo
primtuvių vejįus Karoliną ir 

Visi dziau-
Priimtuvės

PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kovo 21 d., sekmadienį, 3 adv. K. Jurgėla, J. Tysliava 

vai. popiet, Apreiškimo par. ir J. Januškis. Įžangos žodį 
salėje, New Yorko Lietuvių pasakys New Yorko Lietuvių 
Taryba ruošia labai svarbias Tarybos pirm. kun. N. Pa- 
prakalbas apie Klaipėdą, kalnis.
Bus paminėta Klaipėdos uo
sto ir krašto nuo Lietuvos tos aplinkybės leidžia, turėtų 
atplėšimo ketverių metų su
kaktis.

Kalbėtojais pakviesti Lie
tuvos gen. konsulas Jonas 
Budrys, prof. Dr. K. Pakštas,

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Apreiškimo’daina „Leiskit į tėvynę,” 
kuriai visi mielai pritarė), 
V. Pūkas, J. Averkienė.

Paskutinis kalbėjo garbės 
svečias — prof. K. Pakš
tas. Jo kalba buvo daug 
kartų pertraukta plojimais. 
Jis nuoširdžiai dėkojo Fede
racijos apskričiai, apylinkės 
kunigams, visiems veikė
jams, taip šiltai jį sutiku
siems. Nurodė, kad šiandie 
lietuvis kovoja ne tik už 
nepriklausomybę, bet ir u ž

Kovo 14 d.
par. salėje L. K. Federaci
jos New Yorko apskritis 
suruošė labai jaukias prof. 
Dr. Kaziui Pakštui priim
tuves, į kurias atsilankė 
vietos ir apylinkės kuni
gai, nuoširdūs visuomeninin
kai, draugijų veikėjai, seni 
prof. Pakšto pažįstami ir 
nauji bičiuliai.

Priimtuvų programą pra
dėjo Federacijos apskr. 
pirm. Danielius J. Averka. 
Maldą sukalbėjo kun. N. 
Pakalnis. Programai vado
vauti pakviestas „Ameri
kos” redaktorius, kurs pa
sakė ilgesnę kalbą, supa
žindindamas priimtuvių da
lyvius su prof. Pakšto vei
kla Lietuvoje.

Sveikinimo ir įvertinimo 
kalbas pasakė kun. N. Pa
kalnis, kun. Dr. J. Starkus, 
kun. K. Paulionis, K. Kru- 
šinskas 
nas.

Kun. N. Pakalnis pabrė-[tomis priemonėmis stengia- 
žė, kad prof. K. Pakštas y- bent dalele prisidėti, kad 
ra tokia asmenybė, 1___ _
mums labai reikalinga ir 
pareiškė vilties, kad New 
Yorko apylinkėje Lietuvių 
Kultūriniam Institutui prof. 
Pakštas susilauks užtarnau
tos paramos.

Kun. Dr. J. Starkus pri
siminė prof. Pakšto darbus 

ir įvertino jo 
veiklą Lietuvių Tautinę Ta
rybą įsteigiant, reikšmingus 
santykius su įvairių tautų 
svarbiomis įstaigomis palai
kant.

Kun. K. Paulionis drąsi
no prof. Pakštą pasitikėti 
ir remtis plačia darbo žmo
nių visuomenė, kuri stipriai 
atjaučia 
kurios 
visiems 
bams.

K. Krušinskas savo atsi
minimais iš praeities darbų 
nurodė, kad prof. Pakštas 
visada, dar ir jaunystės 
dienose, buvo principų žmo- Aleksiūnas, Jadvyga Aver- 
gus, ištikimas savo pasirin
ktiems idealams'.

Kun. J. Balkūnas karštai 
ragino visada uoliai budėti 
Amerikos ir Lietuvos reika
lų s a r g y b o j e, džiaugėsi 
prof. 
New 
uoliai 
tūrinį

Sveikinimus ir linkėjimus 
pareiškė J. Stasilionis (Kear
ny, N. J.), EI. Bartkevičiū
tė, V. Daubaras, S. Subatie
nė, K. Kundrotą (siuvėjų de
legatas), Jurgis Tumasonis, 
Alf. Stankevičius, P. Mont
vila, Gen. Zovytė, muz. Pr. 
Dulkė (jis savo kalbą pakeitė

tais nurodė, koks baisus 
lietuvių tautos likimas bū
tų po šio karo, jei Lietuva 
patektų vienon ar kiton ver- 
guvėn. Jis tvirtai pabrėžė 
jau seniai savo skelbiamą 
įsitikinimą, kad trijų mili
jonų lietuvių nėra per
daug, kad bent vienas tik
ras lietuvis galėtų būti at
stumiamas nuo darbo Lie
tuvai. Lietuvių Kultūrinis 

j Institutas knygomis ir ki-

kuri1 lietuvių tautos gyvybės tei- 
■ Įsės būtų apsaugotos ir ap

gintos, kad vėl sulauktume 
laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos.

Prof. Pakšto 
tikras malonių 
apvainikavimas, 
gėsi atsilankę, 
baigtos malda, kurią sukal
bėjo kun. J. Balkūnas.

Priimtuvėms valgius la
bai skoningai ir ekonomiš
kai paruošė S. Subatienė, J. 
Gražienė, O. Stagniūnienė ir 
O. Žemaitienė, kurioms pri
klauso nuoširdi padėka.

Kun. J. Balkūnui užsimi
nus, kad reikėtų Lietuvių 
Kultūrinį Institutą ir ap- 
čiuopiamiau paremti, tuoj 
atsirado nuoširdžių prof. K. 
Pakšto įstaigos darbo,į- 
į vertinto jų.

Liet. Kult. Instituto na
riais rėmėjais, įmokėdami po 
10 dol., įstojo: kun. Juozas

Pakšto apsigyvenimu
Yorke, kvietė visus 
remti Lietuvių Kul- 
Institutą.

Išpildome Income 
Tax Blankas

Šiuomi pranešama, kad iš
pildome pajamų (income 
tax) blankas. Namų savinin
kams reikia turėti susižymė
jus visas pereiti) metų su na
mais surištas išlaidas. Rei
kalingiems šio patarnavimo 
verta kreiptis šiuom adresu:

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

N. Y.
(Arti Forest Parkway sto
ties — Jamaica linija) .

Tel. Virginia 7-1896

kienė, Leonas Šerkšnys, Ma
rytė Jasiukynaitė, Povilas 
Kyrius, Petras Lukoševičius 
ir Maspetho V. J. Atsimai
nymo Parapija.

Po 5 dol. paaukojo: Alf. 
Stankevičius, J. Krasnis, P.
R. , Pranas Dulkė, Ona Še- 
putienė, Juzefą Paulauskie
nė.

Po 2 dol. — P. J. Mon
tvila, M. Varneckis, S. Cere- 
biejus, K. Galčius, J. Staš- 
kienė.

Po 1 dol. — J. Stasilionis, 
V. Pūkas, A. Bartusevičius, 
M. Karaktynas, R. Kašėtie- 
nė, Fr. Staškus, A. Tvaskie- 
nė, K. Dobrovolskis, V. 
Daubaras, U. Slivinskienė,
S. Kazlauskienė, K. Pode- 
rys, EI. Baranauskienė, B. 
Adomaitienė, Ir. Avižonie- 
nė, J. Žemaitaitis, J. Ska
rulienė, G. Zovytė, O. Jac
kevičiūtė, O. Rimydienė, M. 
Gailius, J. Gražienė, V. 
Staknys. (Vienas asmuo pa
sižadėjo paaukoti 50 dol.).

Lietuvių Kultūriniam In
stitutui paremti, šiose pri
imtuvėse suaukota 133 dol. 
Iš viso šių priimtuvių pro
ga Lietuvių Kultūriniam 
Institutui paremti sukelta 
apie 230 dol.

Prof. K. Pakštas nuošir
džiai dėkojo visiems taip 
.nuoširdžiai L. K. Institutą 
parėmusiems.

Angehj Karalienės 
Parapija

IkllLUliaO v aiVXUIUiLIO V XJJ_ V<., W va . uu

vo 13-14 dd. buvo atvykęs vai. vakare, par. salėje, So. yra M. Tamošauskiene.
atsisveikinti. Kovo 16 d. jis 
išėjo į kariuomenę.

• Kovo 21 d. visi lietuviai 
bus maloniai laukiami Aprei
škimo par. salėje, kur 3 vai. 
popiet įvyks Klaipėdos atplė- 
šimo minėjimas.

® Katryna Balkūnaitė bu
vo išvykusi sveikatos susti
printi į Texas valstybę. Grį
žo labai patenkinta Texas kli 
matu, sustiprėjusi.

© Antanas Alekiūnas, gyv. 
Maspethe, įstojo savanoriu į 
marinus. Išvyksta kovo 20 d. 
Jis yra kun. J. Aleksiūno bro 
lis.

® Leit. Povilas Baranaus
kas, ,,Amerikos” skaitytojos 
ir rėmėjos sūnus, praeitą sa
vaitę minėjo savo gimtadie- i 
nį. Jis dabar yra Chicagoje. I

• Sesuo Felicija, seselių 
pranciškiečių mokyklų ins- į 
pektorė, šią savaitę lankėsi Į 
„Amerikos” įstaigoje. Išvy
ko į Hartfordą. Sės. Felicija 

bendradar-

’ --------------------- ~ , Jį-  ----------------- a - j 

4th St. ir Roebling St., įvyks 
gražus vakaras — vaidini
mas, kun. kleb. J. Aleksiūnui 
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.

® „Amerikos” redaktorius 
kovo 21 d. kalbės Lawrence, 
Mass., kur ruošiamas Klaipė
dos atplėšimo 4 metų sukak
ties minėjimas.

® Daubarų, Vinco ir Onos 
sūnus karys Raymundas pa
rašė laišką iš Afrikos, kur jis 
gerai laikosi. Kitas sūnus 
karys, Edvardas, buvo par
vykęs 5 dienų atostogų.

® R. Pankevičienės jau
niausias sūnus, Vladas, kovo 
15 d. išėjo į kariuomenę. Tai 
jau antras sūnus karys. Vy
resnysis jos sūnus Juozas y- 
ra parvažiavęs su šeima iš 
Texas; jis nebuvo motinos 
matęs per 11 metų.

valstybėje.
• Jokūbas Stukas

d. uždaro savo „Lietuvos Gar 
radijo programą. Netru- 
išeis į kariuomenę, kur 
du jo broliai — Augusti- 
ir Petras.
Gegužės Devintoji bus

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

Apreiškimo 
Parapija

Misijos
Kovo 28 d. prasidės 

jos. Pirma savaitė — mote
rims. Antra, nuo balandžio 
5 iki balandžio 11 d. — vy
rams. Trečia, nuo balandžio 
12 — jaunimui.

Misijoms vadovaus tėvai 
pasijonistai Gabrielius ir Ge- 
raldas.

Visi lietuviai, katalikai ir 
nekatalikai, maloniai 
čiami. Pamokslai bus 
vai. vakarais.

GRAŽIOS VESTUVĖS

Kovo 7 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje per 10 vai. 
mišias kleb. kun. N. Pakal
nis suteikė Moterystės Sak
ramentą Birutei Dobrovols
kytei ir Įeit. Juozapui Ber- 
lingeri. Įspūdinga buvo, kai 
prie Komunijos ėjo ne tik 
jaunavedžiai, bet ir jų paly
dovai. Pabroliu buvo jauno
jo draugas, o pamerge — 
jaunosios sesutė.

Vestuvių pokylis įvyko 
tėvelių namuose, 194 Lin
coln St. Svečių tarpe buvo 
ir kun. N. Pakalnis.

Jaunoji buvo pavyzdinga 
jaunuolė, išauklėta katali
kiškoj ir lietuviškoj dva
sioj. Linkėtina jauniesiems 
gražaus, laimingo šeimyni
nio gyvenimo. Jie išvyko 
apsigyventi į No. Carolina.

Žmoniškumo vardan, au
koki Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondui.

Mūsų parap. bažnyčioje 40 
vai. atlaidai praėjo dideliu 
iškilmingumu ir dievotumu. 
Visas tris dienas gausiai 
žmonės lankė Jėzų švč. Sak
ramente.

Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta, ypač didysis altorius. 
Rytais 9 vai. ir vakarais 7:30 
vai. buvo iškilmingos pamal
dos ir pamokslai. Kadangi 
buvo daug svečių kunigų, 
tai parapijiečiai pasinaudojo 
Dievo malonėmis, atlikdami 
kartu ir Velykinę priedermę. 
Choras irgi neatsiliko, galin
gai giedojo Mišparus ir šiaip 
gražiai prie 40 vai. atlaidų 
apeigų prisidėjo.

Šį sekmadienį parap. So- 
dalietės eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių me
tu. Parapijos mergaitės pra
šomos prie šios iškilmės skai 
tlingai prisidėti.

— Uršula Augulytė, kuri 
yra WAAC skyriaus kariuo
menėje, įgijo leitenanto laip
snį. Sveikiname!

— Petruliai gavo iš sūnaus 
Bernardo nelaisvėje žinią 
per Vatikaną.

— Jozefos ir Vincento Ku- 
nickų duktė Elena Starbird 
mirė kovo 14 d., palaidota 
Šv. Jono kapinėse kovo 18 d. 

I — Choras ruošiasi „Septy- 
Įnių žodžių” Kantatą pasta
tyti Verbų sekmadienio va
kare. Tai bus bažnytinis kon 
certas.

— Karo Bonų vajus pasis
tūmėjo šuoliais pirmyn. Pa
rapijos kvota peršoko 28,000 
dol. Bravo! Vajus užsibaigs 
kovo 22 d. Tikimasi peršokti 
ir 30,000 dol.

A. a. Ona Kačinskiene
Kovo 12 d. mirė Ona Ru

činskienė. Iškilmingai palai
dota kovo 16 d. šv. Jono ka
puose. Paliko nuliūdime vy
rą, dukrą, du sūnus karius, 
seserį ir daug giminių bei 
draugų. Ji priklausė prie Ro
žančiaus, Altoriaus, Apašta
lystės Maldos draugijų ir Mo 
terų Sąj. 30 kp. Ji buvo darb
šti parapijoje darbininkė. Vi 
sur dėjosi į katalikiškus dar
bus.

žodžiu, buvo pavyzdinga 
lietuvė katalikė. Po ilgos li
gos mirė Queens General li
goninėje nuo plaučių uždegi
mo. Buvo „Amerikos” skai
tytoja. Reiškiame šeimai u- 
žuojautą. D.

Žaidimu pramoga
Kovo 21 d. 5 vai. popiet, 

piliečių klubo salėje, 60-35— 
56 Dr., bus moterų skyriaus 
žaidimų laimėjimo vakaras. 
Bus dovanų prie kiekvieno 
stalo. Bilietai po 50c.

Nauji kariai
Šią savaitę kariuomenėn 

išvyksta Jonas Mogenis, Pe
tras Purickas, Jurgis Astrau 
skas.

Pagerbė Bagočiūną
Kovo 7 d. Zabielskio salė

je įvyko vakarienė šv. Vin
cento dr-jos pirm. Petrui Ba- 
gočiūnui pagerbti—jo draugi 
jai vadovavimo 25 metų su
kakties proga. Rengimo dar
bo priešaky buvo dr-jos sekr. 
P. šlapikas, vicepirm. S. Va- 
lantinas, W. Zabielskis, ku
rie P. Bagočiūnui įteikė do
vanų $25.00 karo boną. Pro- ‘ 
gramai vadovavo P. šlapji- > 
kas. šeimininke buvo p. šia- j 
pikienė; prie stalų patarnavo į 
Onytė Petrulytė, Loraine Bu- : 
drytė ir K. Budrys. Svečių ! 
buvo per 100.

Petras Bagočiūnas nuošir- > 
džiai dėkoja rengėjams ir vi-ji! 
siems dalyviams, visiems pri !■ 
sidėjusiems, kad vakarienė |i 
pasisektų. į

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

TeL EVergreen 8-Mj| 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitariu

Leonas šivickas (3 br.). 
Edvardas Šivickas 
Dominikas šivickas 
Povilas Solelionis

i t , - .v, . Volteris Skuodasapylinkes hetuviskos visuo-! Juozas glimas (2 br , 
menes talkos, kad sukak- Albertas glimas

i ties_ minėjimas šimtu nuo- Edvardas Subačius
• simcių pavyktų. Prašome vincag Sujeta 
vietinių laikraščių, parapijų Albertas sJiu Iis 
ir draugijų, taipgi placio- Jonas gileiki/ 
sios visuomenes paduoti Jonas geikūnas (2 br , 
mums savo ranką. Adolfas šeikūnas

Jubiliejaus bankietas į- Jonas Shalionis 
vyks gegužės 15 d., Klas- Charles Sujeta

Adomas Stankūnas 
Stasys Stefanik 
Viktoras Sagis 
Juozas Siunis 
Albertas Šarka 
Henrinkas Šakelis
Antanas Staškevičius (2 br.) 
Vincas Staškevičius. 
Volter Staržinskas 
Antanas Sujus
Vincas Serapinas 
Adolfas Smolinskis 
Volteris Smalakis 
Juozas Sikorskas 
Vladas Stančauskas 
Antanas Šimkus 
Pranas Stučka
Antanas Seniauskas (2 br.) 
Jonas šeniauskas
Arthur Thompson 
Julius Tvaskas
Juozas Tamulevičius - Tama- 
lavage (2 br.).
Edvardas Tamulevičius 
Jonas Tratulis 
Leonardas Tonis 
Edvardas Tikuišis 
Mr. Townsend
Jonas Urbonas (2 br.) 

A. Antanas Urbonas
Charles Urbonas 
Edvardas Urbonas

savo nariams.
Jurgio draugija, švęs-
50 metų auksinę su
prašo Brooklyno ir

šiauš (Clinton) salėje. Bi
lieto kaino asmeniui 
(įskaitant ir taksus).

Auksinio jubiliejaus ko
mitetą sudaro pirm. S. M 
Karvelis, istorijos sekreto
rius 
ralis 
da, 
rys, 
M. Karaktinas. 
Šv. Jurgio dr-jos 
prašo visuomenės 
dieną nieko kito nerengti, 
bet skaitlingai dalyvauti 
Auksinio Jubiliejaus iškil

mėse ir iš 
bilietus.

Jubiliejaus 
leis istorinę 
knygą. Spaudos 
padengti prašoma visų, ku
rie gali pasveikinti dr-ją ta 
proga, priduodami Komite
tui arba skelbimų rinkė
jams $1. ar daugiau. Dr-ja 
savo metiniam susirinkime 
išrinko ir įgaliojo keturis 
narius rinkti skelbimus: S. 
Jackų, Joną Aimoną, 
Balčiūną ir Juozą Jasiuną. 
Dr-ja prašo jiems pasitikė
ti ir sumokėti už skelbimus Christina Vičas (pirmutinė 
ir nusipirkti iš jų bankieto lietuvaitė, įstojusi į WAVES 
bilietus. Iš profesijos buvo mokytoja.

T T 5 , "I . . T y.'VV. "V. . . T T z-. ■. . ■m 1

J. LeVan- 
— J. Ka- 
A. Žukas, 
Komitetas 

vardu 
minėtą

Tautininkų klubas dabar 
yra persikėlęs į naują vietą, 
322 Union Avė., Brooklyne. 
Čia yra didesnė saliukė su
sirinkimams, vieta yra gra
žiai ir jaukiai įrengta.

Šeštadieni, kovo 20 d., yra 
rengiamas įkurtuvių vakarė
lis, kurin kviečiami visi klu
bo nariai ir draugai.

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

Palengvink skausmus, gel
bėk gyvybes — duok dvigu
bai Raudonojo Kryžiaus Ka
ro Fondui.

Kovo 19 d. šv. I 
gorinėję, Brook 

iš. kun. Antanas Mil’ 
į Jis matė labai ramiai, mi 
"įairvar- nuo širdies smūgi 

Velionis buvo ;

NOTICE is hereby given that 
L 334 has been issued to the 
to sell wine & liquor, at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 2910 Fulton Street, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

SCHREIBEIVS WINE &

2919 Fulton

NOTICE is 
L 1018 has 
to sell __
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law _  __
Brooklyn, County of Kings to be 
off the premises.

HARRY SILVERMAN 
WINE & LIQUOR CO. 
Ave., B

Is hereby given that 
has been issued to the

jjbuvogy- 
'įry-arti m. birželio 13 d. 
s draugijų, i

/įėjimų, kykloje — jo mol 
r# per pas- J. Starkus, kun. 
<įtiisskniz- kaus tėvelis, dar 

rankiojo vas. Gimnaziją ė;
^įpie Ame- pelėje.

1889 m. įstojo 
nigų seminariją, 
dirbo lietuvybės 
žymėdamas geru 
riumi.

Slaptose kuopt 
tais klierikais m 
vių kalbos ir isl 
dijavo lietuvių d 
kas, kankles, pa] 
bužius ir buvo j 
ka rašomą laikr 
vių kalba. 1891 r 
gų darbuotė at] 
žandarų dėmesį; 
gelbėta seminar 
valdžios bausmi 
Milukas su klie: 
buvo pašalinti iš 
Sekančiais met 
atvyko į Ameri 
kun. Burba pak 
nybės Lietuvin 
daktorius.

1893 m. velic 
Philadelphijos ' 
nariją. Drauge 
Kaupu ir žilii 
draugiją lietui 
tyrinėti ir „V 
1900 m. Paryži 
įtaisyti lietuv

• V^896 m. įšventi 
Darbavosi She 
Brooklyne, N. 
nandoah, Pa., 
parapijose. 1( 
studijuoti į Fi 
carijoje. Ir s 
rado laiko dirt 
Jis spaudoje ei 
lą steigti vien 
vaičių, kurios i 
spaudą ir dirb 
tas turėjo įtal 
miero seserų 
1901-1903 m. 
Prūsuose leidi 
nės Sargą”. G 
rijos klebonai) 
rupijose: Gira 
ton ir Philad 
jis leido „Din 
liau įkūrė „Ži 
leido iki pat i 
1933 m. buvo 
Įpeth, N. Y.,

dhs Klaipė 
® Lietuvos 
sikaktuves,

Taryba 
lietuvius 

remti

^Miluko ne
riamas ki- 
050 ir pats. 
,1- 
sbko 75 me- 
Vydūnas, įžy- 
jirtojas, mo-

5009 8th

NOTICE
RT, 1?57

|ln sei! beer, wine & liquor, at 
Section 107 of the Alcoholic Bev

'Law at 1018-64 Ocean P’kway, _ 
'Brooklyn, County of Kings, to be! 
on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT 
1048-64 Ocean P’kway, B

NOTICE is hereby given that 
L 52 has been issued to the 
to sell wine & liquor, at retail

[ tion 107 of the Alcoholic Bev
I La.w at 311 Kings Highway, 
Brooklyn, County of Kings, to be

I off the premises.
FRANCES GRAF ! 

Sea Beach Liquor Store 
311 Kings Highway, B

NOTICE is hereby given that 
RW 255 has been issued to the 
to sell beer and wine, at 
Section 107 of the Alcoholic

i trol Law at 47 Atlantic Ave., & 
Brooklyn, County of Kings, to be. 
on the premises.

47 Atlantic Ave., Brookį

Išleistuvėms buvo surengti 
keli mokytojų bankietai. A- 
pie tai plačiai rašė vietinė 
spauda, dėjo paveikslus).
Lt. Vincas Varkala
Bruno Vaičiūnas
Vincas Varnelis
Norbertas Wycosky -Vitkau 
skas.
George A. Vitkauskas
Jonas Valaitis
Edvardas Vilčinskas
Alfonsas Viskauskas
Juozas Vasiliauskas
Vito Veiveris
Vincas Vekteris
Petras Varnelis
Alfonsas Vaiciulevičius
Volteris Velička
Juozas Venskus
Juozas Vaitkevičius
Pranas Vaičiūnas
Povilas Vanagaitis

I Mikolas Zabita

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, priži
AKINIAI prieinamia 
kainomis pagal jų

Ši įstaiga įsteigta prieš tt

Stenger & Ste
OFTOMETRISTAS — 0 

391-398 Broadway, Brook]

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽ
KASDIEN

Patogi vieta užėjim 
su MOTERIMS .

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas

gėrimų

411 GRAND STR1
BROOKLYN, N. Y.

,N

Telephone R
EV 7 - 1670 V11-

JOSEPH VASTUN
REAL ESTĄ’ 

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

sežs ir pas
tebi silpni- 

tai vokiečių,
panie-

1 aro amžių 
bitai ga- 
p vertais

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C

FOTOGRAFĘ
65 - ?3 GRAND A

Maspeth, N. Y. |

palinkėti abif
Valsty-nausio pas 

33. perkant skamba lietu1 
siejant Rau- se kultūrinio 

^iratliekant lse’
civiliniu- —

^irginkluol George Sc 
žinybose, — žurnalistas, 1 
< ^tautinių tavo su k

ir mažųjų Browderiu a 
^tetųpaklu- pavojų. Gini 
Įsokaro, va- 5,000 asmenį 
^hėms Vais-1 Sokolsky 

pašto- merikos kon 
'paąužti- je vietoje r 
bosijai .tai-(Sovietai. „K

įlė Suomiją, 
nistai rėmė

savaitė- Kai Stalinas 
įvyks di- taikoje, kai 

šventė, be sąjungin 
ir lietuviai, džiausius 0 

‘ Prinešti, kad Amerikos k 
šokius de- nosi tada ji 
grupės, rialistiniam 

ruošiasi priešinosi S 
.draugo- sakė Sokols

jauna- Ne, komi 
JOnosIvaškie-lmo ir vart 

Tenka tik į neužmiršo i
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