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TeL 19 d. netekome dar
o lietuviškos veiklos ve- 

w ]tJ, ,,-no. Iš gyvųjų pasaulio 
Penktadieniais mį, ^rau^e kun. Antanas Mi- 

,s, sulaukęs 72 metų am- 
s. 
eveik 50 metų velionis iš- 
»no Amerikoje. Jis matė 
o — ir džiaugsmų, ir var- 
Visą laiką jis buvo gy- 
os veiklos sūkury — arti m. birželio 13 d. šeštokuose, 
[piju, spaudos, draugijų, Mokėsi Rudaminos prad. mo- 
omeninių bruzdėjimų. kykloje — jo mokytoju buvo 
un. A. Milukas per pas- J. Starkus, kun. Dr. J. Star- 
nius keleris metus skruz- 
s kruopštumu rankiojo 
Inę medžiagą apie Ame- 
s lietuvius. Ateities isto- 
i jis surado ir išsaugojo 
i svarbių žinių. Lietuvių 
rikai be kun. Miluko ne-

Kovo 19 d. šv. Kotrynos li
goninėje, 
kun. Antanas Milukas. Mire 
labai ramiai, miego metu, 
nuo širdies smūgio.

Velionis buvo gimęs 1871

Brooklyn 
rgh Bridge Plaza)
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Afrikoje Lemiamos KovosBerne. — Popiežius Pijus 
XII yra susirgęs lengva in
fluenza. Laikinai Popiežius 
yra sumažinęs savo darbo
tvarkę ir nepriima lankyto
ją , •

Popiežiaus gydytojai nero
do jokio susirūpinimo jo svei 
kata.

Jo nuopelnai lietuviškai 
Brooklyne, mirė krikščioniškai kultūrai ypa

tingai dideli. Jau 1894 m. ve
lionis su kun. Abromaičiu į- 
kūrė ,,Garsą Amerikos Lietu
vių.” Jis prisidėjo prie dide
lių Basanavičiaus, Bielinio, 
Tumo darbų. Rašė į ,,Varpą”, 
„Ūkininką”, dar 1894 m. Til
žėje išleido 10,000 egz. „Len
gvo Būdo Per Save Išmok
ti Rašyti.” Jis rašė ir į an
gliškuosius laikraščius kel
damas Lietuvos vardą ir 
kančias; buvo išleidęs knyge
lę apie lenkų terorizuojamus 
moksleivius;„The Little Mar
tyrs of Vilna.” Suorganizavo 
„American Relief for Lith
uanian War Sufferers” ir 
„Relief for the Little Mar
tyrs of Vilna”.

Kun. A. Milukas buvo su
ėjęs į ryšį net su prez. Wil- 
sonu ir davęs jam gerų su
gestijų Lietuvos reikalu.

Velionies kūnas buvo pa
šarvotas V. J. Atsimainymo 
par. klebonijoje, Maspethe. 
Laidotuvės įvyko kovo 23 d. 
Nuo pat 7 vai. ryto gausiai 
atvykę kunigai laikė mišias.

Iškilmingosios gedulo mi
šios įvyko 10 vai. Jas laikė 
kun. N. Pakalnis; asistavo 
dijakonu kun. J. Aleksiūnas, 
subdijakonu kun. J. Karta- 
vičius; apeigų vedėju buvo 
kun. K. Paulionis. Pamoks
lą pasakė kun. Dr. J. B. Kon
čius, iškeldamas velionies 
žymesnius asmens ir veiklos 
bruožus, ypač jo darbus Ba
žnyčiai ir lietuvių tautai. •

Pamaldose dalyvavo J. E. 
vysk. R. E. Kearney, Brook
lyn© vyskupas - pagelbinin- 
kas, keli vyskupijos prela
tai. Kūno iš bažnyčios išly
dėjimui vadovavo prel. J.

Atima Derlių Kovo 22 d. anglų aštunto
ji armija Afrikoje, po dviejų 
dienų aršių kovų, pralaužė 
Maretho vokiečių įsitvirti
nimų liniją. Prasilaužimas į- 
vykdytas arti pakraščio Ga
bes kryptimi. Kitoj fronto

tankais ir kanuolėmis, bet jų 
žygiai atlaikyti. Daug vokie
čių tankų sunaikinta. Sąjun
gininkų lėktuvai sunaikino 
26 priešo lėktuvus, sužalojo 
32 tankus ir kelis laivus; są
jungininkai neteko tik 7 lėk
tuvų. Per šešias kautynių die 
nas amerikiečiai ir anglai 
paėmė 3,100 belaisvių.

Maretho tvirtovių fronte 
kovota žemėje ir ore.

Paskutinėmis žiniomis, pie 
tų Tunisijoje verda lemia
mos kovos. Vokiečiai prave
dė kelis puolimus. Keliose 
vietose jie atgavo pozicijas. 
Anglai paėmė apie 2,000 be
laisvių.

Vokiečių komisaras išlei
do įsakymą, kuriuo nusta
tomos ūkininkų prievolės 
pristatyti žemės ūkio pro- , , . . v.
duktus. Pagal aną įsakymą, 
ūkininkai turi atiduoti visą 
derlių. Tiktai savo maisto 
bei sėjos reikalam ūkininkas 
gali pasilaikyti tam tikrą 
gaminių kiekį. Už prievolės 
neatlikimą ūkininkas gali bū
ti nubaustas mirties baus
me.

Jaunos Lietuvaitės 
Malūno Darbe

kaus tėvelis, dar tebesąs gy
vas. Gimnaziją ėjo Marijam
polėje.

1889 m. įstojo į Seinų ku
nigų seminariją, čia slaptai 
dirbo lietuvybės darbą, pasi
žymėdamas geru organizato
riumi.

Slaptose kuopelėse su ki
tais klierikais mokėsi lietu
vių kalbos ir istorijos, stu
dijavo lietuvių dainas, pasa
kas, kankles, papročius, dra
bužius ir buvo įsteigęs ran
ka rašomą laikraštėlį lietu
vių kalba. 1891 m. jo ir drau
gų darbuotė atkreipė caro 
žandarų dėmesį; kad būtų iš
gelbėta seminarija nuo rusų 

t, dorovės mintis, yra u
t^tiOLaw 7atOf5009 “J MaŽ0Si°S LietUVOS 
Brooklyn, County of Kinp* limo laikraštį, lankęsis 
off the premises. ___ . .

harry silverman nsą Lietuva su paskaito- 
YVTATF. A T.TAlin® 4 Z L

v PALOCIUS
SIOS RŪŠIES 
ava, Arbata, Hot Chocolate 
HEN E C ' ‘ 
iš geriausios Smetonos, ALi*

Geriausias psį. . . . J
smetonos, AU? us. Jis, įamžindamas ki- 

priimami užsakymai. KRūjt arbus, įsiamžino ir pats.
— -b —

ovo 22 d. sukako 75 nie
kai gimė Vydūnas, įžy- 
lietuvis rašytojas, mo-

>jas ir filosofas, Mažo- 
Lietuvos lietuvybės ve

nas. Jo tikroji pavardė 
schreiber’s wine t filius Storasta.----- "’i ! v , fe ydunas yra parašęs daug

*ų, kuriose jis skelbia

s Ginkus
Brooklyn

>a-

NOTICE is hereby given ta 
L 334 has been issued to j 
to sell wine & liquor, at retį 
107 of the Alcoholic Berens 
at 2919 Fulton Stne. 
Brooklyn, County of Kings, į 
off the premises.

STORE, DiC 
2919 Fulton St, f

NOTICE is hereby given th

WINE & LIQUOR x
5009 8th Avė., b

NOTICE Is hereby given tb _ *

^e ydūnas yra kartą pasa- 
Section 107 of the Alcoholic Br 
Law at 1048-64 Ocean Ph* 
Brooklyn, County of Kings, s 
on the premises. >. .

parkville amusw jęs, kaip doriškai silpm- 1048-64 Ocean P’kway, fc 1 r

NOTICE is hereby given th 
L 52 has been issued to fc 
to sell wine & liquor, at is 
tion 107 of the Alcoholic fc 
Law ‘at 311 Kingą Higbmi 
Brooklyn, County of Kings, t 
off the premises.

FRANCES GRU <
311 Kings Highway,

laikas būdamas ir pas-

valdžios bausmių, klierikas 
Milukas su klier. SutkaičiuĮ 
buvo pašalinti iš seminarijos. 
Sekančiais metais Milukas 
atvyko į Ameriką, kur jį 
kun. Burba pakvietė į „Vie
nybės Lietuvinininkų” re
daktorius.

1893 m. velionis įstojo į 
Philadelphijos kunigų semi
nariją. Drauge su klierikais 
Kaupu ir Žilinsku įsteigė 
draugiją lietuvių praeičiai 
tyrinėti ir „Visasvietinėje 
1900 m. Paryžiaus parodoje 
įtaisyti lietuvišką skyrių.”

.i yra lietuviai vokiečių, 
jiems reiškiama panie- 

pasiryžau savo amžių 
j skirti, kad lietuviai ga- 
jaustis garbės vertais 

Sea* Beach TjqroI lėmis”.
• p,m savo pažadui Vydū- įg96 m. įšventintas kunigu. 

NOTICE :s hereby given ts i Ir n P "V Y*P 71M 111RW 255 has been issued to° ISLIKimaS. lid Z1I11U, 

jis tebegyvena Tilžėje.
tr°l Law at 47 Atlantic A»|daUg UUkentėjO nUO M- 
Brooklyn, County of Kings, t » J

ir kitų kraštutinių vokie- 
_______ i bet lietuvių neišsižadėjo.

NOTICE is hereby given th aip SallO kiln. J. PrUnS- VAZ r7 a f L z» a l^z^z^v* •ozttwazI 4a ’

t Vydūnas yra lietuviškas 
dhi. Vydūnas nerūko, ne 
oja svaigalų, nevalgo mė 
skelbia susivaldymo rei- 
, nes „kur geiduliai, ker- 
, piktumas ir pavydas 
ta, ten gyvulys turi viršų 
guje.”

Chicagoje gautas laiškas 
iš Sibiro, kuriame praneša
ma, kad ten gyvena Aldona 
ir Danutė Endziulaitytės su 
savo motina. Jos visos iš Lie
tuvos buvo išvežtos 1941 m. 
ibirž. mėn. ir nugabentos į 
Altajaus kraštą.

Abi jaunuolės dirba papra
stomis darbininkėmis. Aldo
na dirba batų siuvykloje, o 
Danutė — malūne. Jų tėvas, 
Ant. Endziulaitis, buvęs vi
daus reikalų ministeris, irgi 
išvežtas į Rusiją, tačiau jis 
atskirtas nuo visos šeimos ir 
nuo jo laiško negauna. Be to, 
praneša, kad kun. Juozas 
Vailokaitis tebėra gyvas.

Matyt, kad tremtiniams 
trūksta rašomųjų priemonių 
— laiškas rašytas ant mo
kyklos vaikų sąsiuvinio lapo, 
o iš kito tokio pat lapo pa
darytas vokas. Pašto ženklų 
užlipinta už pusantro rublio. 
Vienas pašto ženklas atrodo 
naujas, su maršalo žvaigž
dės paveikslu.

Surašė Gyvulius
Gruodžio 15 d. visame ,,Os- 

tlande”, taipgi ir Lietuvoje, 
buvo vykdomas raguočių, ar
klių, kiaulių ir kitų nami
nių gyvulių visuotinas sura
šymas.

to sell beer and wine, ii 
Section 107 of the Alcoholic 1

on the premises.
JOSE ARAZOSJ

47 Atlantic Ave., 1

RW 564 has been issued to t 
to sell beer and wine, t 
Section 107 of the Alcoholit 
trol Law at 12 Carlton A’ 
Brooklyn, County of Kings, I 
on the premises.

FRED DUSKDi 
Midwood Bar 4 ( 

12 Carlton Ave., B:

Saugok Savo

lą

Teikiamas geriauĖ laipėdos atplėšimo ketve 
patikrinimas, priži metų sukakties proga, A- 
AKINIAI prieinam ;ikos L- Taryba nusiuntė 
kainomis pagal ju! iausybei atitinkamą pa- 

ikimą. Nurodyta, kad Lie- 
a buvo viena pirmųjų Hi
lo agresijos aukų.
lavo pareiškimą, A. L. T. 

(zidiumas užbaigė tokiais 
žiais:
Minėdama liūdnas Klaipė 

atplėšimo nuo Lietuvos

kainomis pagal jų. 
j ši įstaiga įsteigta prH

Stenger & Sli
OPTOMETRISTAS -

394-398 Broadway, Bro>*

v

svėrių metų sukaktuves, 
t . •n įerikos Lietuviu 
LiieillW fkia Amerikos 
A T J[|)livigubinta energij 
AL vl/i ugtinių Amerikos

Darbavosi Shenandoah, Pa. 
Brooklyne, N. Y. ir vėl She
nandoah, Pa., lietuviškose 
parapijose. 1901 m. išvyko 
studijuoti į Friburgą, Švei- i 
carijoje. Ir studijuodamas j 
rado laiko dirbti dėl lietuvių 
Jis spaudoje ėmė kelti reika
lą steigti vienuolyną lietu
vaičių, kurios remtų katalikų 
spaudą ir dirbtų mokyklose; 
tas turėjo įtakos į šv. Kazi
miero seserų įsikūrimą. 
1901-1903 m. daug parėmė 
Prūsuose leidžiamą „Tėvy
nės Sargą”. Grįžęs iš Šveica
rijos klebonavo lietuvių pa
rapijose: Girardville, Gilber
ton ir Philadelphijoje. Čia 
jis leido „Dirvą-Žinyčią”, vė
liau įkūrė „Žvaigždę”, kurią 
leido iki pat mirties. 1916- 
1933 m. buvo klebonu Mas- 
peth, N. Y., vėliau šv. Kot
rynos ligoninės kapelionu, 
o paskutiniuoju laiku kape- 
lionavo vaikų sanatorijoje 
Roslyn, L. I. N. Y.

iė

įja.

S:me
a

kau

gen. Patton vadovaujama, 
sėkmingai prasimušė pro 
Maknassy ir artinasi Gabes 
kryptimi. Rommelio daliniai 
šioje vietoje pateko į trikam
pį ir jiems gresia aiškus pa
vojus.

Amerikos kariuomenės 
staigus prasiveržimas pro 
svarbias pozicijas privertė 
vokiečius daryti kontrataką

MIRĖ KARDINOLAS HINSLEY
Londonas. — Kovo 23 d. 

čia palaidotas kardinolas 
Arthur Hinsley, Westminste-

RUSAI ATLAIKO NAUJUS PUOLIMUS
Londonas. — Rusai pra

neša, kad Maskvos-Briansko 
kryptyje vokiečių pajėgos 
keturių dienų mūšyje atrem
tos su dideliais vokiečiams 
nuostoliais. — Žuvę apie 
7,000 vokiečių.

Smolensko fronte rusai už
ėmę papildomai visą eilę 
naujų vietovių. Šiame fron-

NACIAI LIETUVOJ ŽIAURIAI TEISIA

rio arkivyskupas, miręs ko
vo 17 d.

Velionis buvo sulaukęs 77 
metų amžiaus. Visoje Angli
joje buvo žinomas ir myli
mas, kaip nepaprastai nuošir 
di ir maloni asmenybė. Jis 
mirė po kelių širdies smūgių. 
Kardinolu jis pakeltas 1937 
m.

Kardinolas Hinsley buvo 
atviras ir drąsus fašizmo ir 
komunizmo priešas. Jo tėvas 
buvo dailidė. Kunigu įšven
tintas 1898 m. Daug metų 
yra dirbęs misijų darbą Afri 
koje, vėliau buvo Apaštališ
kuoju Delegatu Pietų Afri
koje. Westminsterio (Lon
done) arkivyskupu paskirtais 
-1Q2J5 nrn -----— . . / _

te rusų artimiausias sieki
nys yra Jartsevo miestas.

Rusai taip pat pranešė, 
kad Doneco fronte rusai at
laiko labai didelius vokiečių 
puolimus, kur vokiečiai esą 
sutraukę naujų pajėgų.

Vokiečiai skelbia, kad Kur 
sko srityje eina didelės kau
tynės, kur jie užėmę naujas 
vietas, nežiūrint smarkaus 
rusų gynimosi. Vokiečiai 
taip pat skelbia, kad pradėti 
nauji puolimo žygiai Lado
gos ežero pietuose.

Doneco fronte vokiečių da 
liniams vadovauja maršalas 
Mannstein, kurio jėgos, kaip 
skelbia rusai, esančios sulai
kytos visose vietose.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
New Yorko arkiv. Spellman, 
atlėkęs lėktuvu iš Afrikos.

Žmoniškumo vardan, au
koki Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondui.

Vokiečių ypatingasis teis- gyno direktorius Pryšman- 
mas Kaune nuteisė mirti 20 
metų amžiaus Adolfą Popie- 
rzinskį ir Benediktą Labeką. 
Jie buvę apkaltinti pavogę 
drabužių ir 
pardavinėję 
nomis.

Tas pats 
nuteisė mirti 50 metų am
žiaus Joną — Petrą Valaitį. 
Juozas Briedis nuteistas 5 
metais, Algirdas Prūsas — 3 
16T — Amerika

tas — 3 mėnesiais, Jocas Ga
launė — 1 metus 3 mėn., Al
fonsas Vitkus ir Jonas Rau- 
lynaitis — po 1 metus kalėji
mo. Jie visi buvę apkaltinti 
slapta benzino prekyba.

18 metų vaikiną Albiną 
Kučinską iš Skevonių, Aly
taus apskrityje, vokiečių tei
smas nuteisė 3 metams sun-

£O i . . „ . _ .! Ambotas. Kapinėse atsisvei- 
kinimo žodžius pasakė Kuni
gų Vienybės pirm. kun. J. 
Karalius, kun. J. Balkūnas ir 
Lietuvos gen. konsulas J. Bu 
drys.

Be minėtų asmenų laidotu-' 
vėse dalyvavusių tarpe buvo 
kunigai: J. Kasakaitis, J. 
Valantiejus, Ig. Valančiūnas, 
M. Pankus, J. Simonaitis, Dr. 
A. Bružas, Dr. J. Starkus, A. 
Ežerskis, Dr. V. Martuse- 
vičius, Ig. Kelmelis, J. Kin
ta, J. Šernius, J. Gurinskas, 
J. Kripas ir beveik visi vie
tos kunigai.

Pasauliečių tarpe buvo 
prof. K. Pakštas, pulk. K. 
Grinius, „Amerikos” ir „Tė
vynės” redaktoriai, V. Am
brazevičius, M. Kižytė, P. 
Jurgeliūtė, V. Budreckienė, 
J. Trečiokienė, A. Strimai
tis ir visa eilė kitų. Bažnyčia mo. Knygyno Kaune savi- 
buvo pilna žmonių. Į kapines ninkas Jonas Petronis nutei- 
irgi daug lydėjo.

kojinių, kurias 
aukštomis kai

vokiečių teismas NACIAI TĘSIA PLĖŠIMO POLITIKU
Kaune leidžiamas vokie- Vokiečiai tęsia Lietuvos

kiųjų darbų kalėjimo už gin- čių laikraštis „Kauener Zei- žmonių apiplėšimo politiką, 
tung” (lap. 20) paskelbė vo- Pagal tikrą kursą, už 1,111 

T ------ ntų vokiečiai turėtų išmokė
ti apie 500 markių, tuo tarpu 
Lietuvos gyventojai gaus ti
ktai penktąją dalį.

Minėtame pranešime dar 
pasakyta, kad už anuos indė
lius nuošimčių nemokama. 
Be to, žydų tautybės gyven
tojams indėliai iš viso negrą
žinami.

klo laikymą.
__ ___ Klaipėdoje gatvėje polici- 

metais sunkiųjų darbų kalė- ninkai nušovė mūrininką Jo
jimo ir Juozas Višniauskas ną Sadauską.
— 1 metais paprasto kalėj i- ----------------------
mo. Jie buvę teisiami už ba- Čnnln’oci Parsninc 
tų pasisavinimą ir jų parda- i rtl dlHUS
vinė j imą aukštomis kaino
mis. Nuteistieji tarnavę Kau 
no prekybos truste.

„Lietūkio” tarnautojas nai viename ūkyje 
Kaune Pranas Strazdas vo- buvęs Kauno notaras (pas- 
kiečių teismo nuteistas 5 me- kutiniu metu gyvenęs Gar- 
tais sunkiųjų darbų kalėji- liavoje) Aleksandras, Tomo 

sūnus, Žilinskas su savo 7 
metų sūneliu.

A. Žilinskas turi 60 metų 
amžiaus ir jam su mažame
čiu vaiku sunku pragyventi 
iš fizinio darbo. Giminaičiai 
maloniai prašomi kreiptis 
į „Amerikos” redakciją, kur 
gaus daugiau informacijų.

Iš Sibiro gautas laiškas, 
kuriame pranešama, kad te

gyvena

kiečių „įgaliotinio Lietuvos 
bankų pertvarkymo ir balan 
sų išlyginimo reikalams” pra 
nešimą, pagal kurį Lietuvos 
gyventojams išmokami jų 
indėliai, įmokėti bankuose 
prieš bolševikų okupaciją ar 
tos okupacijos metu.

Tačiau šis indėlių grąžini
mas yra daugiau nekaip sa
votiškas. Pirmiausia, išmo
kama tiktai indėlininkams, 
kurie banke turėjo iki 1,111 
litų, kas, pagal bolševikų 
laikais nustatytą kursą, su
daro 1,000 rublių. Išmokėji
mo kursas nustatytas 1 vo
kiečių markė lygi 10 sovietų 
rublių. Tokiu būdu už 1,000 
rublių (t. y. 1,111 litų) Lie
tuvos gyventojai tegaus 100 
markių.

Vilniuje Daugiau 
Lietuvių' Kunigųerikos Lietuvių Taryba 

__  _! lietuvius 
ja remti 

.gtinių Amerikos Valsty- 
karo pastangas, perkant 

,ro Bonus, aukojant Rau- 
, . . aajam Kryžiui ir atliekant 
MCYTFF^ Z° Parei^as taiP civilinia- 
muiln'1 gyvenime, kaip ir ginkluo 

krašto jėgų tarnybose, — 
d agresoriai, tarptautinių 
;arčių laužytojai ir mažųjų 
itų pavergėjai būtų paklu- 

», va- 
vaujant Jungtinėms Vals- 
)ėms’ būtų istei^ta Past°- 

--------- i 'teisinga ir saugumą užti
nanti visai žmonijai tai-
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palinkėti abiem grupėm ge
riausio pasisekimo. Tegu 
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$ Gegužės pirmoje savaitė- 

Philadelphijoje įvyks di- 
įulė tautinių šokiu šventė, 
n yra pakviesti ir lietuviai, 
malonu čia pranešti, kad 
tuvių tautinius šokius de-

HAvemeyerS- nct dvi g™pės.

RALPH
FOTOGR1... I

icnl grupe, p. Onos Ivaškie-
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Philadelphijon ruošiasi 
licagos ateitininkų draugo- 
s šokėjai ir Bostono jauna-

Masneth,N' s vadovaujama. Tenka tik

— -I* —
George Sokolsky, įžymus 

žurnalistas, kovo 21 d. deba- 
tavo su komunistų vadu 
Browderiu apie komunizmo 
pavojų. Ginčų klausėsi apie 
5,000 asmenų.

Sokolsky nurodė, kad A- 
merikos komunistams pirmo 
je vietoje ne Amerika, bet 
Sovietai. „Kai Rusija užpuo
lė Suomiją, Amerikos komu
nistai rėmė Sovietų Rusiją... 
Kai Stalinas ir Hitleris buvo 
taikoje, kai Anglija viena, 
be sąjungininkų, pakėlė di
džiausius (nacių) smūgius, 
Amerikos komunistai prieši
nosi tada jų vadintam impe
rialistiniam karui, nes jam 
priešinosi Sovietų Rusija, — 
sakė Sokolsky.

Ne, komunistų dviveidišku 
mo ir vartaliojimosi niekas 
neužmiršo ir neužmirš!

bar, esą, ne laikas kalbėti; 
nes karas dar nelaimėtas.

Churchill daug laiko savo 
kalboje paskyrė pokariniam 
pačios Anglijos tvarkymuisi. 
Nurodė, kad visiems gyven
tojams turės būti užtikrin
tas ekonominis saugumas.

Londonas. — Kovo 21 d. 
Anglijos ministeris pirminin
kas Churchill kalbėjo per ra
diją.

Jis nurodė, kad karas ga
li būti dar labai ilgas, todėl 
kvietė anglus nuolatos budė
ti. Jis pasisakė už artimą 
Anglijos, Amerikos ir Kini
jos bendradarbiavimą. Kai 
Hitleris bus nugalėtas, tada 
teksią visas jėgas perkelti 
prieš japonus.

Churchill nurodė, kad po 
karo turėtų būti sudarytos 
Europos ir Azijos tautų ta
rybos. Jis pažymėjo, kad 
Tautų Sąjungos idėja ir dva
sia buvo gera. Jo nuomone, 
mažesnės valstybės turėtų 
sudaryti savo regionines są
jungas, per kurias dalyvautų 
Europos ar Azijos Tarybo
je. Apie valstybių sienas da- varpus karo reikalams.

Saleziečiai Laikos
Nors Lietuvos katalikai ir 

labai daug kenčia nuo nacių, 
tačiau pamaldas uoliai or
ganizuoja.

Gauta žinių, kad Raseinių 
parapija esanti pavesta sale
ziečiams. Iš kitų anksčiau 
turėtų vietų saleziečiai dar 
nesą iškelti.

Rumunijos naciai įsakė 
konfskuoti visus bažnyčių

SUNKUS LIETUVOS ŽYDŲ LIKIMAS
Iš tarptautinės žydų or

ganizacijos centro LKFSB 
gavo specialų pranešimą apie 
žydų padėtį Lietuvoje. Vaiz
das susidaro toksai: didžioji 
žydų dalis dabar yra suvary
ta į getus Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose, tačiau pereitų me
tų pirmoje pusėje dar buvo 
apie 3,000 žydų gyvenančių 
mažuose miesteliuose, Pane
vėžio apylinkėse.

Pirmasai komisaro Lohsės 
įsakymas buvo nukreiptas 
prieš žydus. Jiems buvo įsa
kyta nešioti ant drabužių 
Dovydo žvaigždę ir buvo už
drausta vaikščioti šalygat- 
iviais bei naudotis miesto so-

dų suolais ar bendromis su
sisiekimo priemonėmis.

Į getus uždarinėti žydai 
pradėta 1941 m. spalių mėn. 
Čia jie buvo paskirstomi į 
būrius ir varomi taisyti ke
lių. Getai yra apsupti spyg
liuotomis vielomis ir sergsti- 
mi dieną bei naktį. Jei kas 
bandytų per vielų tvorą su
sisiekti su žydais, tasai šau
namas be perspėjimo.

Iš gauto per Portugaliją 
pranešimo matyti, kad į 
Vilniaus kunigų seminariją 
profesoriais pakviesta dau
giau lietuvių. Be kitų, pav., 
graikų kalbos profesoriumi 
ir dvasios vadu buvo pakvie
stas salezietis kun. Sabas. 
Tačiau kurį laiką pasidarba
vęs, jautriai imdamas perdi- 
delę užkrautą atsakomybę, 
jisai nuo tų pareigų pasitrau
kė ir Kauno arkivyskupo 
skirtas išvažiavo vikarauti 
Lygumus.

i

SAVANORIAI KUNIGAI

Vasario mėnesy kiekvieną 
dieną po du kunigu įsiregis
travo armijon kapelionais.

B

Siekia Mokslo
Lietuvis jūrų kapitonas lt. 

Vyt. Kuizinas baigė Michi
gan universiteto laivų staty
bos šaką, gaudamas magis
tro laipsnį. Kitas karininkas 
— kapitonas lt. P. Labanau
skas gyvena Pasadenoje, Ca
lif., ir studijuoja savo šakos 
mokslus, siekdamas Master 
of Science ir Elektrotechni
kos inžinieriaus laipsnio
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

AMERIKOS NUOMONE AIŠKI

Londono įtakingas laikraštis „The Times” šiomis die
nomis paskelbė ilgą redakcinį straipsnį, kuriame išdėstė 
savo pažiūras apie Europos ateitį, apie Anglijos ir Rusijos 
bandradarbiavimą. Laikraštis nurodė, kad po šio karo tik 
Anglijos ir Rusijos artimas bendradarbiavimas užtikrins 
Europai taiką ir saugumą. Jis pažymi, kad visai natūralu 
sutikti, jog pati Rusija turi tarti lemiantį žodį, kokioje 
padėtyje jai būsią saugiausia.

Šis straipsnis sukėlė Amerikoje nemažą audrą. Jis pa
sirodė Anglijos užsienio reikalų ministerio Edeno Ameri
kon atvykimo išvakarėse. „Times” visada laikytas artimu 
Anglijos vyriausybės nuomonės reiškėju, todėl susirūpin
ta, kaip iš tikrųjų Anglijos vyriausybė žiūri į pokarinį lai
kotarpį — ar ji stovi tik už didžiųjų valstybių laisvę, ar 
laikosi Atlanto Čarteryje paskelbtų dėsnių?

Eden Amerikoje tuojau pareiškė, kad Londono „Ti
mes” pareikšta nuomonė visiškai nesutampa su Anglijos 
vyriausybės politika. Ryšium su šiuo Edeno pareiškimu, 
įtakingasis „The. New York Times” kovo 21 d. paskelbė re
dakcinį straipsnį, kuriame sveikina Edeno pasisakymą ir 
pareiškia labai svarbias amerikiečių pažiūras į santykius 
su Anglija ir Rusija.

„The New York Times” nurodo, kad Amerika galėtų 
būti priversta grįžti į izoliaciją, jei tarptautiniam bendra
darbiavimui nebūtų remiamasi Atlanto Čarterio dėsniais, 
kurių svarbiausiais suminimi šie: nesiekimas teritorinių 
ar kitokių pasisavinimų; teritoriniai pakeitimai neįmano
mi be žmonių laisvos valios pareiškimo; visoms tautoms 
laisvė pasirinkti savo valdymosi formą; sugrąžinimas su
vereninių teisių ir nepriklausomybės toms valstybėms, ku
rioms tai buvo prievarta atimta.

Toliau „New York Times” tvirtai pareiškia:
„Amerikos nuomonė nežiūri palankiai į jokį pasiūly

mą išstatyti mažas Europos tautas į varžytynių kampą, 
kad būtų įsigyta Rusijos pasitikėjimas ir bendradarbiavi
mas. Tokia politika turi Chamberlaino „apyzinimo” idėjos 
atgarsį ir remiasi mūsų įsitikinimu, dabarties istorijos, 
Europos ir pasaulio tikrovių nesupratimu. Europos tautos 

— rišėjo karan-prieše Hitlerį, kad pasiduotų Rusijos viešpa
tavimui. Priešingai, gąsdinimas, kad „bolševikai paims 
jus”, jei nerems Hitlerio, yra Gebelso paskutinis įtikinėji
mo kalbos punktas, ir „Times” (Londono) straipsnis yra 
javai jo malūnui. Tegu nebūna jokių iliuzijų šiuo klausi
mu: komunistinis Trojos arklys nėra Europoje stipresnis 
nei nacių penktoji kolona, ir Europos tautoms abu jie atsi
bodo. O jei jos būtų priverstos pasirinkti, jos gal pasirink
tų Hitlerį, ne Staliną. Ir vienintelis kelias sukelti jų visa 
širdimi priešinimąsi naciams — užtikrinti jas, kad nėra 
reikalo tokiam desperatiškam pasirinkimui, — jo ir nereiks, 
jei Jungtinės Tautos paliks ištikimos Atlanto čarteriui.”

Savo straipsnio gale „New York Times” pažymi, kad 
pataikavimas Rusijai negalėtų būti sėkmingesnis, nei bu
vusios pastangos Hitleriui „apyzinti”. Priešingai, nurodo 
„New York Times” — patenkinimas Rusijos reikalavimų 
„atsisakant principų ne tik sužadintų patenkinamojo ape
titą, bet iššauktų panašius apetitus nenumatytose vietose”.

Laikraštis nurodo, kad tarptautinis bendradarbiavi
mas turi remtis pasitikėjimu, o to negalės būti, jei didžio
sios valstybės įsigys teritorijų „mažų valstybių sąskaiton”.

Šis „New York Times” straipsnis yra puikiausias at
sakymas mažųjų valstybių grobio ištroškusiems. Tai aiški 
ir tiesi politika, kurios laikosi prezidentas Roosevelt, ku
riai pritaria Kongresas, kuria žavisi dauguma amerikie
čių. Tai politika, kuri įprasmina visas karo pastangas ir 
stiprina tautos dorovę.

„New York Times” kovo 21 d. straipsnis yra didžiau
sias amerikiečiams lietuviams paakstinimas dar stipriau 
aukotis Amerikos karo pergalei, dar uoliau rūpintis savo 
tėvų žemės, Lietuvos, išlaisvinimu.

Julius Baniulis.

Daugiau Šviesos
Per amžius, rodos, alkstam amžinu alkiu...
Siaubingos ir klaikios bangos skalauja ir skalauja 
Mūs gyvenimo krantus ir ruošiasi skandinti. 
Atrodo, kad dabar atėjusios tamsiausios dienos. 
Tamsu visur, — O, Viešpatie, šviesos! daugiau šviesos! 
Apšviesk klaikius gyvenimo kelius, pašalink ūkanas! 
O, Dieve, duok mums švelnią minkštą širdį, 
Kaip švelnūs lapeliai pievažolių ryto rasoje, 
Kad ji bičiuliams savo tartų nuoširdų ir meilų žodį, 
Kaip malonus yra dvelkimas vasaros vėjelio vakare! 
Duok širdį atsparią ir kietą, kaip laukų granitas, 
Kad viesulams smarkiausiems siaučiant nevirpėtų, 
Kad nepaliestų jos liūties metu jokia drėgmė — 
Kad ji, kaip Lietuvos granitas, savo žemę vis mylėtų— 
Duok širdį minkštą mums ir kietą!

NACIU MELAI LIETUVOS ŽMONĖMS

RAUDONOJO KRYŽIAUS PA
Prezidentas Roosevelt pa

skyrė kovo mėnesį Raudono
jo Kryžiaus vajui, kada Rau
donojo Kryžiaus Karo Fon
das iš $125,000,000 bus su
keltas. Atlikite savo dalį!

Armija ir Laivynas prašė 
Raud. Kryžiaus 4,000,000 
kraujo aukotojų 1943 m. 
Kraujas bus pakeistas į pla
zmą, kuri bus vartojama 
kraujo perliejimams. Milijo
nai dolerių reikalingi šiam 
tikslui ir kitiems Raud. Kry
žiaus projektams.
savo dalį! Aukokite kraujo 
ir prisidėkite prie 
Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondo.

kino teatrų bendrovę] 
pasauly. Filmos nem( 
perstatomos du kartį 
tėj ligoniams Armijos] 
vyno stočių ligoninės 
mos rodomos kaip k( 
niuose teatruose. Film 
strija kooperuoja šiai 
kale, pristatydama^ 
Raud. Kryžiui žema j 
Šią programą fid 
Raud. Kryžiaus Karo 
das.
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Atlikite

k() ATPLĖŠTA K
Lesin milijo- 
Liineiia sun
ktai dienas, 
Atplėšė Klai- 
1 jjo Lietuvos. 
L kovo m. 22

Letai, kuriais 
Mniai viso 
Ligai ir laikai, 
LtriiviDas kar- 
L visais Vokieti-

Klaipė- 
savo to- 
kartus.

stybę, kartu išvardindama 
svarbiuosius Mažosios Lietu
vos miestus: Klaipėdą, Tilžę, 
Gumbinę, Karaliaučių, gerai 
žinodama visos lietuvių tau
tos teritorinius pageidavi
mus. Bet 1923 m. Lietuvai pa 
vyko atgauti tiktai apie pen
ktą dalį visų Mažosios Lietu
vos plotų: Klaipėdą, Nemu
no žiotis ir dešinį jo krantą. 
Šis mažas kraštas (1,100 kv. 
mylių ir apie 150,000 gyv.) 
sudarė tik apie 5% buvusios 
mūsų respublikos plotų. Bet 
per Klaipėdos uostą ėjo 80% 
visos užsieninės mūsų preky
bos. Po Kauno, Klaipėda vir
to svarbiausiu lietuviškos 
pramonės centru, kurs gami
no apie ketvirtą dalį mūsų 
pramonės gaminių, daugiau
sia eksportui skiriamų. Lie
tuva investavo į Klaipėdos 
uosto praplėtimą ir pagilini
mą, į pramonę ir į naują mo
dernišką statybą daugiau 
kaip du šimtu milijonų litrj 
savų sunkiai uždirbtų ir su
taupytų kapitalų.

Lietuvai patekęs 
dos uostas padidino 
nažą apie keturis
Pradėjo augti naujas Lietu
vos prekybinis laivynas. A- 
merikos lietuvių ekskursijos 
pasiekdavo Lietuvą okeani
niais laivais per Klaipėdą. 
Klaipėda pasidarė Lietuvos 
ekonominio organizmo plau
čiais. Ji buvo tarsi Lietuvos 
akis, drąsiai žvelgianti į pla
tųjį pasaulį ir į savo dar gra
žesnę laisvą ateitį. Lietuvos 
jaunimas karštai pamilo sa
vo pajūrius, kur sėmėsi į- 
kvėpimo plačiai dinamiškai 
veiklai. Klaipėdos kraštas ir 
jo pajūriai darėsi vertingiau
sia Lietuvos dalimi, vertesne 
už dešimtį kartų didesnius 
plotus kontinento gilumoje. 
Jauna, auganti Lietuva tikė
josi Klaipėdoje išugdyti patį 
didžiausią ir veikliausią savo 
miestą.

1939 m. kovo 22 d. užplūdę 
vokiečiai tuojau išmetė iš 
Klaipė3os~'žpie 20,000 lietu
vių ir 4,000 žydų. Šių liūdnų 
sukaktuvių proga prižadėki
me visi ten vėl sugrįžti su 
laisvųjų tautų pergale ir iš
tiesti ten savo trispalvę; su
grįžti ne tik Klaipėdon, bet ir 
senojon mūsų Tilžėn,
džio poeto Duonelaičio tėviš
kėn — Tolminkiemin, 
Sembos gintarinius krantus.

Mažai neturtingai Lietuvai 
menkas gyvenimas be savos, 
taip artimos lietuviškos jū
ros, kuri tinkamiausiu būdu 
jungia Lietuvą su garbinga 
Amerika ir šimtu kitų kraš
tų, su kuriais mes norime 
broliškai bendrauti ir keistis 
sunkaus mūsų triūso gami
niais. Tad susikaupkime liūd
nose sukaktuvėse ir padidin
kime savo pastangas Lietu
vos reikalams ginti ir Ameri
kos pilnai pergalei laimėti. 
Teisinga amerikietiška taika 
— PAX AMERICANA — 
bus bešališkas išsprendimas 
daugelio Europos klausimų, 
jų tarpe ir Mažosios Lietuvos 
sugrąžinimo prie bendrojo 
lietuvių tautos kamieno. Lie
tuvių tauta laiko save Jung
tinių Tautų ištikimu sąjun
gininku, kas uždeda mums 
pareigą kartu su galinga A- 
merika viską daryti bendrai 
laisvųjų tautų pergalei lai
mėti ir laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos prisikėlimui 
įkūnyti.

Lietuvių Tautinė Taryba.

ir di-

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATPLEŠIMAS 
PIRMOJI AGRESIJA PRIEŠ LIETUVA
Hitlerio pradėtųjų agresi

jų prieš mažesnes tautas ei
lėje Lietuvai teko atsidurti 
ketvirtoje vietoje. Pavergęs 
Austriją, užėmęs Sudetus ir 
galop įsiveržęs vison čeko- 
Slovakijon ir vis dar meke
no nesustabdytas ir nenubau
stas, Vokietijos imperializ
mas permetė Lietuvos pasie
nin dideles mechanizuotas 
karo jėgas ir adresavo Lietu 
vai griežtą, bauginantį ulti
matumą, reikalaudamas už
leisti jam Klaipėdos kraštą. 
Lygiai kaip Čeko-Slovakija, 
Lietuva neišprašė iš didžiųjų 
valstybių jokios kariškos pa
galbos ir 1939 m. kovo 22 d. 
buvo Vokietijos priversta pa
sitraukti iš vienintelio savo 
uosto ir labai seno lietuvių 
miesto — Klaipėdos,

To liūdno įvykio metu Lie
tuvai ir išeivijai tolimuose 
kraštuose neliko kitos prie
monės reaguoti, kaip tik pro
testuoti gausiuose nuliūdu
sios visuomenės mitinguose 
ir stiprintis pasiryžimais vėl 
atsiimti neteisėtai prarastas 
žemes. Tą pačią kovo 22 d. 
Samuel Hoare priminė D. Bri 
tani jos Atstovų Rūmuose, 
kad 1938 m. rugsėjo mėn. 
Hitleris patikinęs Chamber- 
lenui, jos jis „neturįs terito
rinių pretenzijų į Klaipėdą”. 
Tai buvo nebe pirmoji ciniš
ka Hitlerio melagystė.

Šia proga bus pravartu 
prisiminti, kad Amerik. Liet. 
Taryba dar 1915 m. balan
džio 20 d. savo peticijoj rei
kalavo suvienyti Didžiąją 
ir Mažąją Lietuvą į vieną vai

ir į

MIRĖ ARKIVYSKUPAS

Santa Fe, N. M. arkivys
kupas Gerken mirė kovo 6 d.

Gubernatoriaus ir miesto 
mayoro įsakymu, visos vals
tybės, miesto ir biznio įstai
gos buvo uždarytos laidotu
vių dienoje. Buvo tai bran
gus žmogus.

Raud. Kryžius yra jūsų at
stovas Amerikos kareiviams 
ir jūreiviams. Aukokite 1943 
m. Raud. Kryžiaus Karo Fon 
dui.

Rygoje leidžiamas vokie- atvirkščiai, jis pakartotinai 
čių laikraštis „Deutsche Zei- yra pasisakęs už Lietuvos, o 
tung im Ostland” paskelbė taip pat ir kitų Pabaltijo Lau
kelis straipsnius, iš kurių 
matyti didelis vokiečių susi
rūpinimas dėl Pabalti jos gy
ventojų Anglijai bei Ameri
kai rodomų simpatijų.

Vienas tokių straipsnių, 
parašytas kažkokio G. Dres
sier, lapkričio 17 d. primena, 
kad Pabaltijo tautos visada 
buvusios nepaprastai ang
lams draugiškos. Anglų at
žvilgiu buvusi reiškiama „gi
li simpatija”, o pačios tautos 
buvusios „tiesiog apsvaigin
tos didžiojo ir galingojo drau 
go”. Anot to straipsnio, to
dėl esą ir nebuvę surasta 
„garbingo draugingumo su 
Vokietija kaip sykis tuo me
tu, kai dar buvo galima išsi
gelbėti iš kruvinos bolševiki
nės katastrofos”. Anglija, 
girdi, niekuomet nepraliejusi 
nei lašo kraujo už „Pabalti
jo erdvės tautas”. Ir iš viso 
Anglijai draugingumas su 
Pabaltijo valstybėmis neatro 
dęs daugiau vertas, kaip per
nykštis sniegas.

Į tuos vokiško propagandi
sto išvedžiojimus lietuvis 
štai ką galėtų pasakyti; ne 
Anglija Pabaltijo valstybes 
užrašė Rusijai, bet naciškoji 
Vokietija. Vokietija taip pat 
buvo pirmoji uždaryti Lietu
vos atstovybes ir konsulatus 
tuo tarpu, kai jos ir šiandien 
tebeveikia tiek Anglijoje, 
tiek Amerikoje. Kaltę dėl Pa
baltijo valstybių nelaimių po
nas G. Dressier turėtų mesti 
ten kur ji priklauso — naciš
kai Vokietijai.

Toliau tam straipsnyje 
Dressier sako, kad Pabaltijo 
tautų viltys, sudėtos į Angli
ją bei Ameriką, esančios tu
ščios ir pragaištingos. Anglai 
anot jo, atidavę Europos 
kontinentą „praryti bolševi
kams”. Dressier cituoja žino
mus Stafford Cripps pareiš
kimus, kuriais šis anglų po
litikas pasisakė už Pabaltijo 
tautų pavedimą Sovietų Rusi 
jai.

Ne tiek įdomu, ką Dressier 
ir kiti Goebelso propagandis
tai šneka Lietuvoj, Latvijoj, 
bei Estijoj, kiek yra svarbu, 
kad jie kaip tik šiuo metu ra
do reikalinga prabilti prieš 
Pabaltijo gyventojų simpa
tijas Anglijai bei Amerikai. 
Tas rodo ne ką kitą, kad to
kios simpatijos dar ir dabar 
tenai egzistuoja, kad Pabal
tijo gyventojų viltys yra A- 
merikos ir Anglijos pergalė
je, kitaip Goebelso propa
gandistams nereikėtų dėl to 
kalbėti ir rūpintis.

Bet ponui Dressleriui tų 
„argumentų” dar negana. 
Žinodamas Pabaltijo šalių, o 
ypatingai Lietuvos gyvento
jų meilę Amerikai ir į ją de
damą viltį, ponas Dressleris 
imasi ir šlykštaus melo tvir
tindamas, kad esą Preziden
tas Rooseveltas išleidęs tokį 
pareiškimą:

„Kai dėl Pabaltijo valsty
bių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, tai tokios sovietų 
pastangos yra visiškai pri- 
pažintinos, nes šios valsty
bės sudaro patogiausią kelią 
Vokietijai užpulti”. Kaip vi
siems yra žinoma, Amerikos 
Prezidentas tokio pareiškimo 
nėra padaręs, ir kaip tik at-

1943 m.

tų laisvę.
Bet pažiūrėkime kiek toli 

šis Goebelso propagandistas 
eina. Jis cituoja dar 1942 m. 
vasario 6 d. „Times”, ki
taip pat anot jo, pasisakyta 
už Pabaltijo tautų atidavi- I 
mą sovietams, ir viską susu
mavęs tvirtina, kad pabaltie- 
čiai nieko negali gero laukti 
nei iš britų, nei iš amerikie
čių. Tiktai „vokiečių kraujas 
išgelbėjo Pabaltijį nuo išnai
kinimo, kurio siekė tiek Ang
lija, tiek bolševikai”, todėl 
„tikrą laisvę” esą galima pa
siekti tiktai tuomet, kai bū
sią einama su Vokietija...

Kiek tai liečia lietuvius, 
tai jie vokišką „tikrą laisvę” 
turėjo progą pažinti per išti
sus pastaruosius septynis 
šimtus metų nuolatiniuose 
karuose besigindami nuo 
„tikrosios laisvės” nešėjų vo
kiškųjų kryžiuočių. Lietuviai 
taip pat nėra užmiršę, kad 
Prūsams ta „tikroji laisvė” 
reiškė išnaikinimą.

Kelias dienas vėliau, lapk
ričio 19, tas pats „Deutsche 
Zeitung im Ostland” užsipuo
la tuos, kurie „laikosi įsiki
bę senų laisvės sąvokų”. To
kie žmonės esą „hipnotizuoti 
praeities” ir nejaučia, kaip 
jie esą „tušti, jog užmerkia 
akis prieš naują gadynę.” 
Girdi, milijonai žmonių kovo- 
ją už tai, kad „Europa vėl 
nebūtų suskaldyta”. Auto
rius išveda, kad Olandija, 
Belgija, Danija, Švedija, Lat
vija, Lietuva, Estija ir kitos 
Europos valstybės niekuo
met negalėjusios vesti nacio
nalinės politikos, o tarnavu
sios „futbolo kamuoliu di
džiosioms, antieuropinėms 
valstybėms”.

Taip pat „Kauener Zei
tung” lapkričio 17 d. paskel
bė kažkokios vokiečių minis
terijos direktoriaus H. J. 
Niecke straipsnį, pavadintą 
„Erdvė Rytuose” ir nagrinė
jantį „naujosios Europos” 
klausimus. Autorius išveda, 
kad „Rytų erdvė” teiksianti 
žaliavas ir maisto produktus. 
Pirmoje eilėje būsianti skati
nama javų ir aliejinių augalų 
gamyba. Rytų kraštai nega
lėsią turėti žemės ūkio pro
duktų perdirbimo pramonės. 
Girdi, išimtis esanti numaty
ta tiktai „buvusioms valsty
bėms — Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, kuriose būsią leidžia
ma gyvulių ir pieno ūkis. 
Šiuo metu viskas turį tarnau 
ti maisto gamybai, bet — 
„tuo nepaliečiami ateities ko
lonizaciniai ir gyventojų iš
keldinimo planai”.

Amerikos^ Raud. Kryžius 
turi daugiau negu 150 klubų, 
poilsio namų ir pasilinksmi
nimo centrų Amerikos vy
rams užjūriuose. Jie aprūpi- 
na mūsų kareivius ir jūrei
vius svetimose šalyse poil
siu ir pasilinksminimais, ka
da jie laisvi iš stovyklų. Jūsų 
aukos Raud. Kryžiui prisi
deda šioms vietoms užlaiky
ti.

Darželių klubai per Raud. 
Kryžiaus Stovyklų ir Ligoni
nių Tarnybą gėlėmis pagra
žina daugelio militarinių li
goninių kambarius.

—x—
Nelaimėje maitinimas mū

sų apylinkėj gali priklausyti 
nuo Raud. Kryžiaus. Remki- 
te Raud. Kryžiaus Karo Fon
dą.

—X—
Raud. Kryžiaus savanoriai 

pagamino milijonus bandažų 
šiame kare. Jūsų parama 
1943 m. Raud. Kryžiaus Ka
ro Fondui yra reikalinga.

—x—
Amerikos Raud. Kryžius 

operuoja trečią didžiausią

Raud. Kryžius jau tu 
000 slaugių Armijai iri 
nui. Per 1943 m. reiki 
36,000. Raud. Kryžiui 
rinėja mokslą, patyri 
kitas kvalifikacijas via 
gių. Ši procedūra palei: 
naštą ginkluotoms pają 
parūpina reikalingas ! 
ir užtikrina geriausią! 
žiūrą mūsų kariams.! 
parama Karo Fondui! 
rins Raud. Kryžiaus I 
navimus šiais metais.!

—x— I
Prižiūrėdamas mūsJ 

luotų pajėgų gerovę, j 
kos Raud. Kryžius nepi 
ta šiandien „užmiršto! 
gaus”, karo belaisvio.! 
pakietai, cigaretės, tai 
medikaliniai reikmeM 
drabužiai siunčiami peri 
taut. Raud. Kryžiaus! 
tetą Genevoje Ameril 
Jungt. Tautų kareivi! 
jūreiviams, kurie neteM 
vės. šiam ir kitam I 
Kryžiaus darbui kieki 
amerikietis privalo] 
Raud. Kryžiaus Karo B

—x—
Slaugių trūkumui paj 

ti, Raud. Kryžius lavini 
stančius slaugių page! 
kių. Per 1942 m. Raudi 
Kryžius įrašė beveiki 
moterų šiam darbui. 1 
valandų lavinimo, šiosi 
gių pagelbininkės ligoj 
atlieka daug slaugių pa

ir savivaldyb 
)ėdos uostą a 
ų asmenų d 
eidavo Lieti 
jungos ir K1 
atstovai. Pae 
liai, monopol 
Lietuvos r< 
džios teisėje; 
pėdos krai 
kaip ir visos 
tojai ėjo ben 
ro tarnybą; : 
tarptautinės 
Lietuvos ats

Tokie buv< 
tai santykiu 
dos krašto i: 
Klaipėdos ki 
kultūrinė ir 
vė klestėjo. ! 
gyventojų si 
padidėjo dvi 

,je išsivystė 
i nė. Prekių
Klaipėdos u< 
šimteriopai, 
ros valios k 
buvo vokiet:

L gyvenęs Klai- 
t gyvenau ir 
L šio krašto 
Kairių Lietuvos 
prespondentas, 
K Klaipėdos kra 
L ir taip buvau 
L, kad joks lai
bi? gilių Prisj- 
L Klaipėdos kraš- 
Laip sielojosi vi- 
Wa ir kurį taip 
L teroras, 

įstangos 
[gūpėdos kraštą 
Umeninio Dar- sa įaį prįpa 
Lforespondentas, 
Įbendrovės atsto- Nepati 
t nlstybinio radi-' Vokietij a 
feje artimas ir matė, kai 
L ir reporteris, tas, tas nat 
Ūkiai buvo pla- žemių pak: 
U progos gauti vartai į pas 
lįicijų iš visų ga su bend] 
u — ūkinėje i
J , . tyse. I r ta Ui® padange 0 ti j 

f" ko. Mes visi 
l*W Pašau- a di į

ATVAŽIUOJU Į SVEČIUS

dešimts tonų 
bombų!
keista, kaip to- 
laiku taip vis- 

Tik pernai 
mano

O dabar aš

manimi važiuoja

stojau į kariuo- 
nei sapne nesu- 
kad viskas taip 

Aš

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 
1943 m.

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

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

Chicago Heights, Ill. Šv. 
Kazimiero 
džio 19-25 
Vaškys.

kšraigs. Ir tvir- ( 
paistai ture-. 
W nėra kitos iš-' 
; iusignimti su 
■.Akinti jos mi 

Lžvėriškas nacių 
ura: niekas vis
< Vokiečiams 
m jie okupavo 
Į aisti jiems Su- 
lattkoslovakijos); 
kinis ir dėl visos 
E pavergimo, 
besakyti, kad 
IpĄ vokiečiai 
Ii ji vieną dieną, 
l-ri® krašto at- 
■ šiai karą su Lie 
fe metų. 0 jį 
įsrino naciai.

U santykiai 
b kraštas, paga 

turėjo 
r seimelį leisti 
Uiaamąsias tei 
1 a miškų ir pre- 
fe įstatymus. 
Išleista autono- 
fe savo sociali-

dos krašto 
nebus st; 
Klaipėdos 1 
aukštosios 
gimnazijos, 
didžiulė mc 
perą. Kūrė 
lietuviški n 
srityje lie 
tiek paženį 
se vokiečia 
vo ginmazi 
nes aiškiai 
trūks moki 
į lietuvišk? 
nelaičio va

Maža vi' 
viskas, ka: 
Klaipėdos 
pačių gyvi 
tuvių taut 
vo sukurt; 
po septyn 
vergijos n 
gautų. Ir 
raliai, s ve:

Vokietij 
da Klaipė; 
Lietuvai, 1

mis važiuoti į Berlynį 
tik vakar sužinojau, | 
sesutė pateko į hitlers 
rankas...

Duok, Dieve, kad ra 
Hitlerį namie šį vakal

Piktumas, pagieža ir 
štas kelia mūsų bomj 
šius į pat padanges!]

Nedrįstu nei pasaka 
vo draugams apie Aml 
Jie negali tikėti, negal 
prasti, kai aš jiems' 
aiškinti apie mūsų. mi(

Jie man sako, būk ši 
ras ir mūsų miestelį] 
sieks ir pakeis. Pas 
gal ir pasieks, bet, | 
Dieve, nepakeis! Nėši 
tik už tai aš tave pa 
ir čia atsidūriau, kad] 
viejų miestelis liktų iri 
vie jų vaikams toks pati 
kį mudviejų tėveliai! 
viem paveldėjo. Mano! 
gai nežino ir nesupranta 
sų miestelio, mūsų gyi 
mo. Bet aš suprantu.: 
žinau, kad mūsų gyveni 
tai gyvenimas, kuriam] 
me pasaulyje nėra lyi 
Ir už tokį gyvenimą ai 
sirengęs kad ir kieki 
naktį pas Hitlerį ats 
kyti. O jeigu kas namie 
stų bent nago juodumu 
mudviejų miestelio gy1 
mą pakeisti, aš jam pan 
vieną tų sprogstančių j 
šinių!

Aš noriu, kad tu, n 
mylimoji, vis būtum ti 
kokia buvai, kai budir 
sveikinova. Tu lauk nu 
nes aš dabar važiuoju E 
riui pasakyti, kad 1 
miestelis, mūsų gyveni) 
mano sesutė, mano tėv 
ir tu, mano mylimoji, g 
nate ir gyvensite, kaip ii 
venote, be Hitlerio pagal

Tad, iki pasimatymo!: 
Hitleri! Atvažiuoju į 

čius! Ir ne tuščias atvai 
ju!

'u šučiau- Lietuvai, . 
bažnyčios tojai tikiu

Antanas Va

Seserys-

Tos pačios žvaigždelės, ku
rias mudu skaitėva pernai, 
dabar, čia, šią naktį, taip 
pat mirksi, nors aš skren
du tris šimtus mylių į va
landą ir esu pasikėlęs tarp 
mėnulio ir debesų. Ir su ma
nimi lekia 
sprogstančių

Iš tikrųjų 
kiu trumpu
kas pasikeitė! 
mudu važinėdavova 
automobilyje, 
bombanešiu kopiu į padan
ges ir su 
giltinė!

Kai aš 
menę, aš 
sapnavau,
bus kaip šiandien yra. 
stojau į kariuomenę sumuš
ti Hitlerį ir japoną pamo
kyti, bet man rūpėjo var
das, karjera ir garbė; 
norėjau pasaulį 
svetimus kraštus 
su kitų žmonių 
susipažinti.

Bet dabar aš 
kodėl šis karas, 
baisios 
gerai žinau, kodėl 
nakt važiuoju pas 
svečius.

Tik išvažiavęs iš 
kos aš pradėjau 
visų šių baisių 
prasmę ir priežastį.

Užvakar sutikau 
žmogų. Jam buvo 
kos nukirstos, nes 
nepatiko viena to 
parašyta knyga.

Vienas Hitlerio karys ne- 
laisvis spiovė į vieną mano 
draugą, kuris pasiūlė jam 
cigaretę. Tas mano draugas 
yra žydas.

O tas prancūzų lakūnas, 
tai iš tikrųjų protiškai šu
kėtas. Jis nieko nenori, nie
ko nelaukia, nieko nesitiki.

įstiebęs į dangų, 
dieną laukia nak- 
galėtų su bombo-

as 
pamatyti, 
aplankyti, 
gyvenimu

suprantu, 
kam šios 

skerdynės.
žinau,

Dabar 
aš šią 

Hitlerį į

Ameri- 
suprasti 

skerdynių

vieną 
abi ran- 
Hitleriui 
žmogaus

parapijoje, balan-jjis, akis 
d. Tėvas Justinas .per ištisą 

jties, kad Basi

(Tęsinys)
r Nyno. Jis vos neištir 
5 buvo purus, toks saldu: 
r išdažytas L
P® sutemus. Putpelės avi 
M® upelio vaga kilo ri 
kabelis nusidriekęs tar] 
E** nakčiai paleisti ar 

seserų Tautvėriūčių 
poet nuolatos jas atsi 
Ėj žmones apie jas šneka 
L' kad Ona su Morta 

*r nesiskyrė. I 
lhv *8esers net įtekėjo 
Smčio, kuris buvo ją j 
Pj08 sykiu gyveno, syk 
iff darbą dirbo ir gal 
L08 drauge verpė ir au< 

giesmes giedojo. V 
k'pįkai matė abi jas žei 
[jy^vėms. Kaimynuose 
K?8.’Morta ir Ona atėj 
LJ8 vienokiu balsu ats 
K-dvi metai po n 

tėtis sakydavo: , 
Ih^.^ų, jei sesuo mi 
Ih *r skausmą p 
h JAyaug vėliau po kelio’ 
k Wvęg vasarą atostc 

man:
bE?“ audimą, o ne 
fejtyum pas Tautvėr 
E^eliu, kuriuo mažas 

E t*8 pačias kai 
^žiais ir trūnyjan 

[k. Raupas Mortą ir C 
Šri!!8 rasiu~ar vis to 

I «u- neatskiriama
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evelt pa- 
Raudono- 
:ada Rau- 
aro Fon- 

bus su- 
70 dalį!

nas prašė 
4,000,000 
1943 m. 

jtas į pla- 
^artojama 
is. Milijo- 
ngi šiam 
Laud. Kry-

Atlikite 
;e kraujo 

1943 m. 
lūs Karo

KAIP BUVO ATPLĖŠTA KLAIPĖDA
kino teatrų b&
pasauly. FiluJ
perstatomos du
tej ligoniams^ lietuvių tautai dienas, jų asmenų direkcija, kurion 
vyno stočių ca(ja vokiečiai atplėšė Klai- įeidavo Lietuvos, Tautų Są- 
mos rodomos jėdos kraštą nuo Lietuvos, jungos ir Klaipėdos 
muose teatruos ‘ ‘ ------

Giliausiu liūdesiu milijo- 
lai lietuvių prisimena šun

ir savivaldybės reikalus. Klai 
pėdos uostą administravo tri-

į Tai buvo 1939 m. kovo m. 22 
strija kooperuot iieną.
kale pristatyk Tai buv0 metai> L 
Raud. Kryžiuj j )rasidėjo dabartiniai 
šią programą
Raud. Kryžiai; tacja vokiečių kruvinas kar
das.

kuriais 
i viso 

įasaulio sunkumai ir laikai,

las švaistėsi visais Vokieti- 
os sienų pakraščiais.

Dešimtmetį gyvenęs Klai
k

ias liūdniausias šio krašto

Kryžius 
150 klubų, 
įsilinksmi- 
rikos vy- 
lie aprūpi- 
s ir jūrei- 
įlyse poli
tiniais, ka
byklų. Jūsų 
žiui prisi- 
is užlaiky-

"V 
Raud. Kryan

000 slaugių K
nui Per>ed kraste’ pergyvenau ir 
qcaaa D jc :as liūdniausias šio krašto 
36,000. Raud.(jienas Kaip įvairįų Lietuvos 

apkraščių korespondentas, 
i as alifikaj, artimai sekiau Klaipėdos kra 

gių. Si procedb, lto gyvenimą ir taip buvau į 
naštą ginklu^ ĮU juo surištas, kad joks lai- 
parupma reihĮį [as neišdildo tų gilių prisi- 
ir uzt!knna nįnįmų apįe Klaipėdos kraš- 
ziurą musų dgl kurio taip sielojosi vi- 
parama Karo f }a lietuvių tauta ir kurį taip 
nns Raud. &yį jgge vokiškas teroras.
navimus šiais t

aikraščių korespondentas

krašto 
atstovai. Paštas, geležinke
liai, monopoliai, muitai buvo 
Lietuvos respublikos val
džios teisėje; o taip pat Klai
pėdos krašto gyventojai, 
kaip ir visos Lietuvos gyven
tojai ėjo bendrą Lietuvos ka
ro tarnybą; sienų apsauga ir 
tarptautinės sutartys buvo 
Lietuvos atsakomybėje.

Tokie buvo teisiniai nuosta 
tai santykiuose tarp Klaipė
dos krašto ir visos Lietuvos. 
Klaipėdos kraštas vystėsi, jo 
kultūrinė ir ekonominė gero
vė klestėjo. Klaipėdos mieste 
gyventojų skaičius per 15 m. 
padidėjo dvigubai. Klaipėdo
je išsivystė didžiulė pramo
nė. Prekių judėjimas per 
Klaipėdos uostą padidėjo de
šimteriopai. Kiekvienas ge
ros valios klaipėdietis, ar jis

Julius Baniulis

PAVASARIS
Veržiasi gyvybė iš po juosvo sniego, 
Vagomis, upokšniais į upes nuplaukia;
Želmenys žalsvieji kalasi iš daigo, 
Stiebiasi į erdvę šilumos sulaukę.

O siela manoji ar į erdvę kelsis — 
Ar ji skris į dangų ilgesio sparnais?
Gal ji klaups ties kryžium ir nuliūdus melsis, 
Ir kaip elgeta žygiuos vienumos keliais...

r
Į auksines nytis saulė varsto siūlus, 
Ruošiasi aksomą smaragdinį austi. 
Ledas jau atšutęs, žemė kiek apšilus — 
Vėjai vasariniai pradeda jau siausti.

Pūskit pūskit vėjai, pūskit jūs šiltieji — 
Iš širdies išpūskit šaltas ledo lytis.
Lykit lykit lietūs, šilti ir sodrieji — 
Tegu žemė ima puokštėmis kaišytis.

O siela manoji, ar drėgmės ji laukia?
Ar ji laukia vėjų — vėjų vasarinių?
Vagomis, upokšniais vandenys nuplaukia 
Į gelmes ir sroves sraunių vandenynų.

pėdos kraštas pasidarys,kaip 
ir tiltas vokiečių įtakai į visą 
Lietuvą, bet gyvenimas paro
dė ką kita. Klaipėdos kraš
tas dideliu greitumu artėjo 
Lietuvos, sukosi nuo Vokie
tijos.

Naciai negalėjo to pakęsti. 
Be to, jie turėjo savo parti
jos slegiamai liaudžiai rody
ti vis augančius laimėjimus 
ir todėl jie pasiryžo pasigirti 
dar vienu laimėjimu, tai Klai 
pėdos krašto atplėšimu nuo 
Lietuvos.

Penktoji kolona
Kaip ir visur, taip ir Klai

pėdos krašte naciai pradėjo 
steigti savo penktąją koloną, 
čia jau veikdami atviriau — 
jie pradėjo organizuoti nacių 
partiją. Pirmieji jų mėgini
mai pasibaigė didele Neuma
nn© ir Sasso byla ir įkalini
mu vokiečių keliolikos agen
tų. Tai nebuvo dar laikas na
ciams pradėti tikrąjį Klaipė
dos krašto atplėšimo karą, 
nors jau ir 1937 m. naciškoji Varė rikiuotės apmokymus. 
Vokietija įtempė santykius 
su Lietuva, kad mes buvome

kietijos atsikėlęs, E. Neu
mann. Jie įsitaisė uniformas.

per Raud. 
į ir Ligoni- 
mis pagra- 
itarinių li- 
s.

inimas mū- 
priklausyti 
,us. Remki- 
j Karo Fon-

savanoriai 
us bandažų 
sų parama 
ryžiaus Ka- 
ikalinga.

Ilgos pastangos
Užimant Klaipėdos kraštą buv0 vokietis ar lietuvis, vi

sa tai pripažino.

Nepatiko artėjimas
Vokietija tai visa stebėjo 

ir matė, kad Klaipėdos kraš
tas, tas natūralus Lietuvos 
žemių pakraštys, Lietuvos travo grūmodami karu Lietu

Prižiūrėdama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r------- ----------- z,

luotų pajėgų g? iš buvau Visuomeninio Dar
kos Raud. &yįp° Vadybos korespondentas, 
ta šiandien „uį .Pažangos” bendrovės atsto- 
gaus”, karo į ras> 0 kartu valstybinio radi- 
pakietai, cigarr ofono Klaipėdoje artimas 
medikaliniai E iendradarbis ir reporteris, 
drabužiai siiq:ad mano santykiai buvo pla- 
taut. Raudfc;ūs ir turėjau progos gauti vartai į pasaulį artėja, suau- vai. Pats mačiau, kaip Til- 
tetą Genevoje \nformaciJU iš ' ' - 
Jungt. Tautų Į šoksnių.
jūreiviams, kinį 1939 m. Europos padangė 
vės. Šiam irį arojo brėkštančio karo gai- 
Kryžiaus darbi u " ' '
amerikietis p is karo neišvengs. Ir tvir- 

' Raud. Kryžiaus liausi taikos optimistai turė- 
-ųo sutikti, kad nėra kitos iš- 

su

Žygiavo gatvėse, šaukė susi
rinkimus. Pradėjo terorą 

kaip ir atskirti nuo pasaulio. prįeš lietuvius, o ypatingai

ofono Klaipėdoje artimas

Jie nepraleido Lietuvos pre
kių per savo kraštą. Visame 
pasaulyje grūmojo Lietuvos 
laisvei. Tilžėje ir visuose Vo
kietijos miestuose demons-

i. Kryžius 
didžiausią

galėjo pakeisti tų įvykių, 
kurie mus skaudžiai ištiko 
kovo 22 d.

Vokiečiai, plėsdami savo į- 
taką Klaipėdos krašte, vedė 
nervų karą; jie niekad nepa
sakė, ko jie galutinai nori, 
kur jų užmačių ribos. Užsie
nio reikalų ministeris J. Urb 
šys važiavo net į Romą, tikė
josi ten sužinoti vokiečių 
planus, bet visos pastangos 
ėjo niekais, iki, berods, kovo 
19 d. vokiečių užsienio mini
steris Ribentropas pareiškė 
„noro” pasimatyti su minis- 
teriu Urbšiu. Tas pasimaty
mas tai ir buvo lemiamasis.

Kalbėjosi prancūziškai
Su Urbšiu man neteko kal

bėtis, bet kalbėjęsis su juo 
pasakojo, kad Urbšys Riben- 
troppo buvo labai gražiai 
priimtas. Tik susitikus vo
kiečių užsienių ministerijoje 
Ribentroppas paklausė Urb
šio, kokia kalba bus kalba
ma. Urbšys gerai mokėjo ir 
vokiškai ir prancūziškai. 
Urbšys pareiškė, kad jis ti
ki, jog prancūzų kalba esan
ti diplomatų kalba. Riben
troppas tuoj atkirto, kad ne
są galima nuneigti, kad atei
tyje vokiečių kalba bus pa
saulinė kalba. Vienok pasi
kalbėjimas buvo vedamas 
prancūziškai.

Kalbėtasi ramiai ir su tam 
tikru taktu, bet kai tik Ri-

Lietuvos miestus. Taip tada 
galvota Kaune, taip galvota 
visoje Lietuvoje.

Žinojome visi, kad Urbšys 
pakviestas į Berlynu. Jautė
me ir tai, kas gali įvykti, bet 
vis tikėjomės, kad reikalavi
mas nebus toks griežtas, 
toks skubus. Tikėjomės, kad 
bus sudarytas nors perleidi
mo laikas. Tikėjomės, kad 
vokiečiai, sulaukę tiek nuo
laidų, kiek nusileis. Atsime
nu, laukėme informacijų vi
si. Iš Visuomeninio Darbo 
Vadybos turėjau įsakymą 
laukti žinių ir būti namuose. 
Mano namuose susirinko bū
relis laikraštininkų, kurių 
tarpe buvo ir amerikiečiams 
pažįstamas Juozas Pronckus. 
Pagaliau auštant kovo 22 d. 
telefonu iš Kauno gavau tą 
liūdną žinią — Klaipėda at
plėšiama . . .

Bėgo tūkstančiai....
Iš ryto sujudo visa Klaipė

da. Tūkstančiai moterų, su 
vaikais ir ryšuliais ant ran
kų, traukė stoties link. Gele
žinkelių stotis buvo užgulta 
.tūkstantinės minios žmonių, 
daugiausiai moterų, kurių 
vyrai, bijodami nacių teroro, 
išbėgo nakties metu.

Apie 10 vai. atėjau pas 
tuolaikinį ir paskutinį Klai
pėdos krašto gubernatorių 
Viktorą Gailių, klaipėdietį, 
didelį Lietuvos patrijotą. 
Pravėręs jo kabineto duris 
net nusigandau. Jo žilstanti 
galva buvo visai pražilusi. 
Jo veidas dėl rūpesčio tie
siog buvo suakmenijęs. Tik 
įėjus jis buvo pašauktas prie 
telefono. Kalbėjosi su Rus
nės pasienio policija. Iš ten 
gavo ir mums perdavė žinią, 
kad nacių S A gaujos jau per
sikėlė per Nemuną ties Rus
ne ir Skirvytėle. Ir 
tapimas: vokiečiai 
muną kėlėsi, kaip 
Rusnės miesteliu, 
prieš 125 metus buvo sukilę 
lietuviai prieš Vokietijos 
vergiją.

kų darželio baldus, žodžiu, 
buvo nejauku, kad ir su gink
lu vaikščioti Klaipėdos mies
te vėliau vakare. Paskutinie
ji rinkimai vyko visiškame 
nacių teroro sūkuryje. Pačią 
rinkimų naktį vienas ameri
kietis laikraštininkas buvo 
sumuštas pačios krašto poli
cijos Klaipėdoje. Ir kaip ten 
naciai nesistengė, bet vis 
tik lietuviai ir per paskuti
nius seimelio rinkimus savo; 
pozicijas dar atlaikė.

Po seimelio rinkimų krašto bentroppas prisiminė Klaipė- 
direktorija buvo sudaryta pašoko kaip žvėris, pa- 
pagal nacių vado dr. Nau- sįĮ<eite, jo akys liepsnojo, 
manno valią. Direktorijos Girdi) užteks kankinti „mū? 
pirmininku buvo_ paskirtas sų brolius.» Ir patiekė savo 
Neumarino padėjėjas, išsigi- reįkalavimus — Klaipėdos 
męs lietuvis Bertulaitis, ku- kraštą perleisti Vokietijai, 
rio motina net vokiškai ne
mokėjo.

Ir kaip tragiška, kad Klai
pėdos krašto direktorijos pir 
mininkas turėjo klausyti na
cių vado valios ir direktori
jos pirmininku skirti tik ką

žydų tautybės asmenis. Tai 
buvo tas liūdnasis 1938 me
tų pavasaris. Jie savo galvas 
kėlė vis aukščiau. Jų rankos 
siekė vis toliau. Ramūs lietu
viai ūkininkai veikėjai pra
dėjo net bijoti nakvoti savo 
namuose. Ir taip tas istorijos 
ratas sukosi. Artėjo Klaipė
dos krašto seimelio rinkimai, 
kurie, rodos, turėjo įvykti 
1939 m. sausio 25 d. Tuo lai
ku Vokietijos Lietuvos pa
sieniuose radijas buvo užsu
ktas propagandai prieš lietu-

visų ga su bendru Lietuvos kūnu žės panemunėje buvo pakorę 
,— ūkinėje ir kultūrinėje sri- šiaudinę baidyklę, kurią tarė 
tyse. I r tai visa Vokietijai, esant Klaipėdos gubernato- 
o ypatingai naciams, nepati- rium.
ko. Mes visi matėme artėjam 1 Tačiau 1938 m. vokiečiai 

pradėjo pilną ofenzivą. Lyg 
sutvarkę santykius su Lietu
vos centro valdžia, Klaipėdos 
krašte pradėjo atvirai orga- vius Klaipėdos krašte. Berly- 
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iru. Buvo aišku, kad pašau- -ią di kada t Klaipg.
IQ Irom noiavancra Tr _ .7/ . _ . .

Slaugių trik sities, kaip susigrumti 
ti, Raud. Kryfc Vokietija, sutriuškinti jos mi 
stančius slaugh 
kių. Per 19421 
Kryžius įrašė) 
moterų šiam į msileista, kada jie okupavo 
valandų lavinim Austriją, perleisti jiems Su- 
gių pagelbinini! etai (dalis Čekoslovakijos) ; 
atlieka daug sk

itarizmą ir žvėriškas nacių 
ižgaidas. Tačiau niekas vis 
ledrįso pradėti. Vokiečiams

ar nekilo karas ir del visos 
ekoslovakijos pavergimo.

rA’>TTTATTT T CVlvi KlaidinSa būt4 sakyti, kad 
AZiLUVJU Į oVtl Klaipėdos kraštą vokiečiai

gždelės, ku- 
ėva pernai, 
naktį, taip 

5 aš skren- 
mylių į va- 
sikėlęs tarp 
jų. Ir su ma- 
imts tonų 
nbų!

sta, kaip to
lu taip vis- 
Tik pernai 

vova mano 
) dabar aš 
iu į padan- 
mi važiuoja

itplėšė tik per vieną dieną. 
Me. Dėl Klaipėdos krašto at
nešimo vokiečiai karą su Lie 
;uva vedė keletą metų. O jį 
/■patingai įaistrino naciai.

Teisiniai santykiai
Klaipėdos kraštas, pagal 

juteiktą autonomiją, turėjo 
aisvę per savo seimelį leisti 
dvilines ir baudžiamąsias tei 
sės, žemės ūkio, miškų ir pre- 

; cybos strityse įstatymus, 
vo draugams: £iajped.ai buvo leista autono- 

niškai tvarkyti savo sociali
nius, kultūrinius, bažnyčios

mis važiuoti]' 
tik vakar suk 
sesutė pateko; 
rankas...

Duok, Dieve. 
Hitlerį namie į

Piktumas, pę 
štas kelia mfž 
sius į pat pac:'

Nedrįstu nei

u į kariuo- 
sapne nesu- 
viskas taip 

en yra. Aš 
menę sumuš- 
.poną pamo- 
rūpėjo var- 
garbė; aš 

pamatyti, 
aplankyti, 
gyvenimu

is
U

š
3, 
nės.
:odėl
pas Hitlerį į

suprantu, 
kam šios

Dabar
aš šią

js iš Ameri- 
iu suprasti 
į skerdynių 
ižastį.
tikau vieną 
ivo abi ran- 
nes Hitleriui 
to žmogaus 

i.
io karys ne

vieną mano 
pasiūlė jam 
nano draugas

Jie negali tM 
prasti, kai s 
aiškinti apie s

Jie man sak: 
ras ir mūsų i 
sieks ir pate 
gal ir pasiete 
Dieve, nepakeli 
tik už tai aš 
ir čia atsidūrė 
viejų miesteli' 
viejų vaikams! 
kį mudviejų* 
viem paveldėjt 
gai nežino ir# c®si vaikus. Ties upelio vaga kilo rūkas, kaip 
sų miestelio, te 
mo. Bet aš • 
žinau, kad 
tai gyvenimai 
me pasaulyje
Ir už tokį gT nažumės labai sutiko ir nesiskyrė. Kol jauna 
sirengęs kad \ >uvo, Morta dėl sesers net netekėjo už pasi- 
naktį pas 0- urinčio ūkininkaičio, kuris buvo ją įsižiūrėjęs, 
kyti o jeiguti )augel_ metų jos sykiu gyveno, sykiu į baž- 
stų bent nago iyčią ^°’ sYkiu darb4 dirbo ir gal mirti ren- 
mudviejų ?ėsi Syk-iu-’ J°S .drauSe verPė ir audė, drauge 
mą pakeisti, aš 
vieną tų sp$ 
šinių!

dos krašto ir visos Lietuvos 
nebus stambių skirtumų. 
Klaipėdos krašte veikė dvi 
aukštosios mokyklos, trys 
gimnazijos, steigėsi amatų 
didžiulė mokykla, teatras, o- 
pera. Kūrėsi fabrikai. Augo 
lietuviški namai. Kultūrinėje 
srityje lietuviškumo buvo 
tiek pažengta, kad Pagėgiuo
se vokiečiai net sustabdė sa
vo gimnazijos rūmų statybą, 
nes aiškiai žinojo, kad jiems 
trūks mokinių, kurie visi ėjo 
į lietuvišką ten buvusią Duo
nelaičio vardo gimnaziją.

Maža vietos čia išvardinti 
viskas, kas buvo padaryta 
Klaipėdos krašte, kas jame 
pačių gyventojų ir visos lie
tuvių tautos pastangomis bu 
vo sukurta, kad tas kraštas 
po septynių šimtų vokiškos 
vergijos metų atkustų, atsi
gautų. Ir tai visa ėjo natū
raliai, sveikais keliais.

Vokietijos sluoksniai, ka
da Klaipėdos kraštas atiteko zavosi. Jų priešakyje vėl sto- 
Lietuvai, kaip to laiko stebė- jo iš kalėjimo paleistas gy- 
tojai tikina, vylėsi, kad Klai- vulių gydytojas, iš Pietų Vo-

nizuoti nacių partijos dali
nius. Tuolaikinė valdžia at
sidūrė prieš didelę problemą, 
ar užgniaužti nacių gaujas 
Klaipėdos krašte ir vėl įeiti 
į blogus santykius su Vokie
tija, ar leisti jiems veikti ir 
laukti kas bus toliau. Buvo 
pasirinktas antrasis kelias. 
Vokietijos atstovai reikalau
davo Klaipėdos krašte lais
vės savo nacių veikimui, tar
dami, kad kiekvienas vokie
tis turi teisę išpažinti savo 
vokišką pasaulėžvalgą, arba 
nacionalsocialistišką idėją.

Vokietijos atstovai, kiek 
aš tada turėjau informacijų, 
Lietuvos valdžios žmonėms 
tvirtindavo, jog naciams lei
džiama organizuotis visur, 
net Amerikoje, tad kodėl gi 
jie negali organizuotis Klai
pėdos krašte! Jie ir organi-

nas kreivakiavo su Kaunu, o 
naciai per savo agentus Klai
pėdos krašte varė savo.

Nacių teroras
Rinkimai į paskutinįji Klai 

pėdos krašto seimelį įvyko įf kai‘e7imo“p“aleiŠtą Bertu- 
lietuviams sunkiausiose są- 
lygose. Klaipėdos krašte, 
spaudžiant... Berlynui, buvo 
panaikinta valstybinė polici
ja, ta vienintelė vieša pajė- dėl Lietuvos

reikalavimo Riben- 
pareiškė, kad jei 
nesutiks geruoju 
Klaipėdos krašto

Nacių ultimatumas 
Po šio 

troppas 
Lietuva 
perleisti
Vokietijai, Klaipėdos krašte 
bus sukeltas maištas. Riben- 
troppas pats sutiko su tuo, 
kad Lietuvos kariuomenė 

Buvo dar keliai... kiekvieną maištą pajėgs nu-
Atsakymas į klausimą, ko- malšinti, tačiau tuoj pridė- 
- - ■ ■ . valdžia darė jęs, jog tokiu atveju į Klai-

ga, kuria mes dar galėjome daugybę nusileidimų, gana pėdos kraštą įžygiuotų vo- 
remtis. Vietos policija, ku- sunkus, bet tada gyvenusiam kiečių armija, o kur ji tada 
rioje nors ir buvo daug lie- Klaipėdoje arba Lietuvoje J“'L" 
tuvių, nieko nedarė ir nedrį- aiškus. Buvo du keliai: arba 
so priešintis nacių bangai, šeiti į atvirą karą su Vokie- 
Teroras plito. Lietuviški me 
deliaį, lietuvių ūkininkų lan
gai, lietuviai veikėjai buvo 
nuolatinės nakties gaujų už
puldinėjimo aukos. Naciai 
Taip toli nuėjo, kad net pra
dėjo užpuldinėti mažus vai
kus, einančius į lietuviškas 
mokyklas, nakties metu su
daužė pačioje Klaipėdoje vai

sustotų, jis nežinąs. Lietu
vos ir Vokietijos armijų su- 
sigrūmimo atveju, vokiečiai 
sunaikinsią Lietuvos armiją, 
ir kilsiąs klausimas dėl Lie
tuvos egzistavimo...

Vienas Urbšys to klausi
mo negalėjo išspręsti. Jis

tija, kuri su savo milžiniška 
karo mašina stovėjo už Neu- 
mano pečių, arba nusileisti ir 
tikėtis, kad gal vokiečiams 
to užteks, gal jie pasitenkins 
pilna laisve ir nesieks Klai- svarstytas Kaune. Buvo aiš- 
pėdos atplėšimo. Kaip būtų ku, kad viena Lietuva negali 
buvę, jei Klaipėdoje būtų ei- kovoti prieš Vokietiją. Karo 
gtasi kitaip, sunku pasakyti, atveju Vokietija būtų išbom- 
bet aš tikiu, kad niekas ne- bordavusi Kauną ir kitus

Antanas Vaičiulaitis.

Dvi Seserys
(Tęsinys)

Atsikandau blyno. Jis vos neištirpo man 
jurnoje: toks buvo purus, toks saldus ir žem- 
logių košele padažytas!...

Grįžome jau sutemus. Putpelės avižose šau-

u < toks šėmas vieškelis nusidriekęs tarpu pievų, 
(■ įuriose prunkštė nakčiai paleisti arkliai.

i Nuo tos dienos seserų Tautvėriūčių ilgą lai
tą nemačiau. Bet nuolatos jas atsimindavau 
r girdėdavau žmones apie jas šnekant. Iš tų 
talbų patyriau, kad Ona su Morta nuo pat

mylimoji, vis 
kokia buvai,1* 
sveikinova. " 
nes aš dabar 
riui pasakyti 
miestelis, 
mano sesutėm 
ir tu, manos?

iainas dainavo-ir giesmes giedojo. Važiuodami 
vieškeliu, ūkininkai matė abi jas žemę kasant 
gėlėms ar daržovėms. Kaimynuose vaikui ar 
jeneliui pasimirus, Morta ir Ona atėjusios sės- 

l(, iavosi gretomis ir vienokiu balsu atsakinėdavo 
nj i giesmininkams. Jiedvi metai po metų taip

luaugo, kad kartais tėtis sakydavo: „Dievas ži
lo, ką Mortelė darytų, jei sesuo mirtų...”

Tą jų prisirišimą ir skausmą pats kartą 
načiau, tik jau daug vėliau po keliolikos metų.

Buvau parvažiavęs vasarą atostogų. Vieną 
ieną mama tarė man:
— Štai apsimečiau audimą, o neturiu gero 

kieto. Ar nenubėgtum pas Tautvėrių seseris?

koks su
per Ne
tik ties 
kuriame

Nesilaikė sutarties \
Tą žinią gubernatoriui 

Gailius paprašė perduoti 
Kaunui, o kartu paprašė nu
eiti į „Ryto” bendrovę, ku
rios jis buvo valdyboje, ten 
prašė pasimatyti su lietuviš
kų laikraščių redaktoriais ir 
pasižiūrėti kas ten darosi, 
nes telefonu jau buvo sunku 
susižinoti. Išėjęs gatvėn, jau 
susitikau su būriais nacių, 
kurie skubėjo į savo punk
tus. Mes tikėjomės, kad Klai
pėdos kraštas, kaip buvo su-

(Užbaiga 5 pslp.)

ūzų lakūnas, 
protiškai šu- 
3 nenori, nie- 
ieko nesitiki, 
bęs į dangų, 
į laukia nak
tį su bombo-

venote, be 0^ 
Tad, iki 
Hitlerį!

čius! Ir ne 
ju!

Tuo pačiu takeliu, kuriuo mažas klepsėjau 
įaskui _ mamą, pro tas pačias kapinaites su 

mūsų 
galvo- 
geras,

r' apkerpėjusiais kryžiais ir trūnijančiais 
A“ senių kaulus, ėjau pas Mortą ir Oną, 

W' damas, kokias jas rasiu—ar vis tokias 
metų nenuvargintas ir neatskiriamas.

Darželis buvo išravėtas ir margavo links
mas, kaip ir senomis dienomis. Mortą pama
čiau ant slenksčio, jau pražilusią ir raukšlėtu 
veidu.

Nustebusi ji žiurėjo į mane savo mėlynomis 
akimis. Paskui ji atidėjo siuvinį į šalį, atsisto
jo ir tarė:

— Kad kokios, būčiau nepažinusi!... Kaip 
mamytė?

— Sveika, ačiū Dievui. O jūs su sesele?
— Aš dar šiaip taip kapstausi, bet Onutė 

nesveikuoja...
— Ar sunkiai serga? Kas jai?..
— Nė pati nežinau. Liegsta, vargšelė... Ak,

Dieve... s
Morta iš tikrųjų buvo prislėgta ir susibaigusi.
— Man tai nieko, — atsidūsėjus tarė ji,— 

bet gaila sesers... Sumenko, kaip dūmelis...
Nuėjau į pirkią. Ona gulėjo toje didelėje lo

voje, pražilusi, įkritusiais veidais ir liesas 
rankas ant patalų sudėjusi. Ji lėtai pakreipė 
galvą, išgirdusi mūsų žingsnius, nusišypsojo ir 
prabilo ramiai, lyg jai gera būtų gulėti ir lyg 
nieko neskaudėtų:

— Ana gi, svečias!...
Valandėlę visi trys šnekėjomės. Paskui Mor

ta užlipo ant aukšto ieškoti skieto.
— Ką Onute, susigalvojot sirgti,—mėginau 

juokauti.
Ji vėl nusišypsojo ir atsakė:
— Man tai nieko, bet Mortelės gaila... Susi

rūpinus, susikrimtus...
Jos balsas, ligšiol ramus, neišlaikė ir sudre

bėjo.
— Gana jau, gana,—tarė ji sau, lyg susigė

dusi savo silpnybės.
— Ką gi, dar ne tokia senatvė... Atsigriebsi

te, pasveiksite.
Netrukus Morta nulipo nuo aukšto su skie

tu. Prilinkėjęs sveikatos, nuraminęs, kaip be
mokėdamas, atsisveikinau Mortą su Ona, abi 
susirūpinusias ir nusigandusias ne tik viena 
dėl antros, bet ir dėl to, kad žemės vargus, 
kuriuos draugėje, kaip du jungan įkinkyti jau
čiai, per tiekos metij traukė, turės baigti

katra sau,—juk žmogus vis tiek vienas miršti 
Laukuose buvo saulėta ir miela. Vyturėlis, 

iškilęs į padangę, lyg įsilindęs į tą baltą, iš
kedentą debesį, nesiliovė čirenęs ir skambė
jęs. Besiklausydamas jo trilenimo, sustojau po 
beržu kapinaitėse ir dar sykį žvelgiau į se
serų Tautvėraičių namelį su šiaudiniu stogu 
ir baltais žirgeliais.

Vartuose rymančią išvydau Mortą. Ji, maty
ti, visą kelią mane lydėjo akimis ligi pat ka
pinaičių.

— Rymo ten Morta, pasenusi jau, raukšlėtu 
veidu ir neramia širdimi, — mąsčiau sau, klau
sydamasis nusvirusių beržo šakų šlamėjimo.

Tik štai pasiregėjo man, lyg visai arti prieš 
savo akis matyčiau mėlynas ir geras Mortos 
akis, besišaukiančias paguodos, neramias ir 
vienišas. Pagailo man senos Mortos, pagailo 
Onos ir visų tų žmonių, kurių šviesias akis ap- 
niaukia vargai ir kurie 
baltu beržu trūnydami.

Morta gal pastebėjus, 
lengvėle nuėjo į pirkią 
gaus žingsniu.

Taip paskutinį kartą
Daugiau nei jos nei sesers jau niekados nema
čiau.

Keista ir nepaprasta, kada pro kraujo, gaisrų, 
ištrėmimo, bado ir mirties metus, kurie mus 
išblaškė, kaip vėjas dulkes, visai netikėtai tave 
suranda žodžiai iš gimtinių pievų ir savų 
žmonių. Tie žodžiai, nors liūdnas žinias atneš
dami, yra tai kaip tas žvaigždės spindulys, 
kuris juodą naktį prasimuša į tave pro sunkius 
debesis ir sužvilga amžinų erdvių ramybe.

Sesuo man laiške rašė, kad namuose visi iš
liko gyvi ir sveiki, kad mūsų trobos nesudegu
sios, ir dar papasakojo apie tuos, kurie iš apy
linkės buvo ištremti:

— „Išvežė ir Tautvėrių Mortelę, nors jau se
na buvo. Oną paliko.

Muleckių tėvukas pasakojo, kad Tautvėrių 
namelyje baisus verksmas kilo, kai nakčia jas 
išskyrė. Raudojo jiedvi apsikabinusios, kaip ge
gutės kukavo, kol jas atplėšė. Ona sekė ligi

atilsį randa, po tuo

kad į ją žiūriu, pa
seno ir prislėgto žmo-

išsiskyrėm su Morta.

sunkvežimio maldaudama, kad ir ją imtų. Bet 
valdininkas jai rodė sąrašą, kad ten tik Mor
tos vardas įtrauktas. Drebėdami trobelninkai 
klausėsi Onelės aimanų ir trynėsi ašaras, kai 
sunkvežimis nuriedėjo... Kas gi būtų tikėjęs, 
kad jas taip išskirs!...

Mūsų stotyje traukinys laukė tris dienas su 
užkaltais žmonėmis, tarp kurių buvo ir Morta. 
Ir Onelė prie vagonų atėjo, lazda pasirams
čiuodama, su juoda skarele ir kaip sniegas ži
lais plaukais. Rankoje turėjo klumšelį ir prašė 
sargybinį, kad įduotų jį seseriai. Kareivis pa
varė ją į šalį. Ji tylėdama atsisėdo pas tvorą 
ir laukė. Pamačiusi valdininką, ji vėl prisiarti
no savo ryšulėliu, bet tasai tik užrėkė ją. Ji 
kiūtojo ten dieną ir naktį, žiūrėdama į vagonus 
ir klausydamosi, ar neišgirs sesers balso: mat, 
ištroškę žmonės daužė sienas ir šaukė van
dens. Ir vaikučiai šaukė vandenuko... Ak, bai
siau jau niekados nebus!...

Kai trečią dieną traukinys pajudėjo, Ona iš
bėgo su savo klumšeliu ir apstulbusi dairėsi: 
argi niekas nepaduos Mortelei maisto ir dra
bužių?

Ona žvalgėsi valandėlę ir nusivijo traukinį. 
Vargšelė kreteno skubėdama paliai egles ir šli
tinėjo ant kurmarausių.

Niekas jos nesulaikė, ten griuvinėjančios.
Pavakare ji grįžo namo su savo ryšulė

liu. Kai trobelninkai ją kalbino, ji žiūrėjo tyli, 
lyg nebylė, bet jos akys buvusios tokios ramios 
ir geros, kaip visados.

Užsidarė ji savo pirkelėj ir po savaitės mirė 
per pačius mūšius.

Nebuvo kaip Onelės lydėti į degantį miestą. 
Susirinkę pagiedojom ir įdėjom į juodą gra
bą, kurį sukalė Muleckių tėvukas. Užsidėję ant 
pečių, nunešė vyrai vieškeliu Tautvėrių Onutę 
į sunykusias kaimo kapinaites, kur jau seniai 
buvo kas belaidotas.

Užkasėm ten ją, smėliu užbėrėm ir apsiver- 
kėm ant jos kapo.

Kai grįši, rasi ten po baltu beržu Onutę, o kur 
Morta—vienas Dievas težino.”

(Pabaiga)
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VIIENINGI UŽ LIETUVOS deikis — vicepirm., Mrs. G. 
LAISVŲ IR NEPRIKLAU- Roman — iždininkė. Nariais j 

SOMYBŲ į komitetą įeina kun. kleb.
---------  I. Valančinas, kun. kleb. J.

čepukaitis, kun. J. Bagdonas, 
J. Grinius, Pascal. Jau pir
mame susirinkime nutarta 
pravesti vajų Raud. Kry
žiaus naudai.

Susirinkime dalyvavo ir 
kiti Philadelphijos kunigai.

Aukos bus renkamos sek
madieniais po pamaldų. Lie
tuvių Muzikos salėj kovo 28 
d. bus didelis susirinkimas.

Kovo 16 d. Philadelphijos 
lietuvių atstovai padarė isto
rinį nutarimą-rezoliuciją, ku 
rią nusiuntė Prezidentui Roo- 
seveltui ir Valst. Sekreto
riui Hull ir kitiems pareigū
nams. 15-os tūkstančių lie
tuvių vardu padaryta nepa
mirštamas pareiškimas, kad 

^lietuviai aukojasi ir sielojasi, 
kad po karo būtų laisva ir 
Nepriklausoma Lietuva kaip 
ir kitos Baltijos valstybės. 
Rezoliucija įrašyta gražraš- 
čiu, nuimtos fotostatic ko
pijos. Lietuvių vardu pasira- 
sė žymesnieji lietuviai, ne- bluhub naiucju nuu. j. xaug- 
žiūrint pažiūrų skirtumo, į donas. Savo kalboje pažymė- 

i nes visiems brangi ir rūpi ’ ’ .. ............./
Lietuva.

Ta pačia proga teko nugir
sti, kad Philadelphijoj tik 20 
lietuvių yra, kurie kitaip nu
sistatę ir jie rėkia, susipra
tusius lietuvius nori įvilioti į 
savo pinkles. Bet lietuviai vis 
labiau ir labiau supranta sa
vo neprietelius ir pradeda ne plės ir visi vieningai 
remti jų. Ta rezoliucija bus lietuvių ir Lietuvos naudai, 
priimta visų lietuviškų orga-. Antroje kalbos dalyje gra- 
nizacijų ir kaip dokumentas, žiai pamin6jo ką tik mirusį 
bus patvirtintas ir uz rėmų a a kun MiIuką. pažymėda. 
bus laikomas kiekvienos mag j0 nuOpelnus. 
draugystes kambariuose. Tai 
bus vieningas ir galingas lie
tuvių liudijimas.

KUN. J. BAGDONAS KAL
BĖJO PER RADIJĄ

: F-

SUTARTINAI DIRBA AME
RIKOS RAUDONAJAM 

KRYŽIUI

Kovo 19 d. sudarėm Rau
donojo Kryžiaus lietuvių ko- 
mitetp sudaro__Juozas
/ .vahauskas — pirm., Mrs. 
heleden — sekr., Kazys Ža-

*

va / ______ ________=______________

ffl / ■ •’ !
W Tel. DEW. 5136 .
iw ■ '11 Jos. Kavalauskas ■
4 :

MI ? LIETUVIS GRABORIUS !T-TH 1i
Lalsnluotax Penna ir New Jersey Į

valstijose - ;

gi Nuliūdimo valandoje prašau 1
šauktis prie manes į

rBf ■ ’*4’ 1
1601 - 03 So. 2nd St. ;4:h 1

Philadelphia, Pa.
1 1ag ■ i

___________ j...................................... ;

f.

I <■ t LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA ' 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. • 

Direktorius J
ANTANAS DZIKAS 1 

•819 East Thompson Street ■ 
Philadelphia, Pa. i

Telefonuoklte: Regent 2937 i

if

Kovo 20 d. iš WTEL radijo 
stoties kalbėjo kun. J. Bag-

jo, kad Philadelphijos lietu
viai pradėjo naują istorijos 
lapą, nes visi lietuviai suėjo 
į vienybę. Visi klebonai, ka
talikai, socialistai bei vadi
nami tautininkai susijungė, 
kad sutartinai dirbtų lietuvių 
garbei ir Raud. Kryžiaus 
naudai. Toliau tą veikimą iš

dirbs

NAUJAS GYDYTOJAS

Neseniai Enokas Klimas 
baigė Medicinos mokslus ir 
gavo teisę būti gydytoju. Ma
lonu visiems lietuviams su
laukti vėl naujo lietuvio pro
fesionalo.

Visi pažįstamieji sveikina 
naująjį gydytoją ir linki sėk
mingai dirbti tarp lietuvių.

A. a. Steponas Vencius. 
Kovo mėn. 14 dieną, savo na
muose, 1848 Ringeld St., štai 
ga mirė Steponas Vencius. 
Jis kariuomenėn buvo pa
šauktas prieš kelius mėne
sius,bet dėl nesveikatos buvo 
atleistas iš kariuomenės ir 
gyveno namuose pas savo 
mamytę ir sesutes. Tą dieną 
dar dirbo ir tik vakare su
sirgo ir ryte jau buvo miręs.

Jaunuolis paliko nuliūdu
sią seną mamytę ir kitus na
miškius. Jis turėjo 7 seseris 
ir vieną brolį.. Pašarvotas ka 
reiviškais drabužiais ir atro
dė, kaip gyvas, nes nė kiek 
nebuvo sirgęs. Palaidotas iš 
šv. Kazimiero bažnyčios. Jo 
karstą puošė ir Amerikos 
vėliava. Jausmingai atrodė, 
kai prie duobės taip gailin
gai verkė motina ir sesutės 
bei kiti artimieji. Palaidotas 
toj pačioj duobėj su a. a. sa
vo tėvu.

Ilsėkis ramybėj. Nors mi
rei ne karo lauke, bet ėjai 
kariuomenėn ir ten galėjai 
būti auka pasaulio taikai iš
pirkti. Laidotuves tvarkė vi
siems gerai žinomas Juozas 
Kavaliauskas.

Juozas Adamonis. Šis nar
sus jaunuolis, Dėdei Šamui 
tarnauja tik 5 mėnesiai, bet 
jau užsitarnavo seržanto lai
psnio. Neseniai buvo sugrį
žęs aplankyti savo mielų tė
velių ir pasakojo, kad jam 
kariuomenėj tik vienas malo
numas tarnauti. Jaunesnis jo 
broliukas mokosi Tėvų Jėzui
tų High School, sesutė eina 
mokslus Immaculate Colle
ge.

Velionis Kazimieras Dry
ža yra palikęs savo surinktų 
raštų ir įvairių dokumentų 
archyvą. Tarp kitko čia rasta 
ir jo paties autobiografija 
bei trumpa veiklos apžvalga. 
Ją ištisai ir paduodame.

1. Kazimieras Dryža į A- 
meriką atvažiavo 1903 
vasario 9 dieną.

2. Iš Lietuvos
Šiaulių apskrities, _______ i _. _
parapijos, dabar jau Rudiš- me- Pirkime Karo Bonus! 
kių parapijos, 
kaimo.

3. Atvažiavęs
jaunas karys, sulaukęs tik tuoj prisirašė šv. Kazimiero 
19 metų. Jo brolys Kazys parapijon 1903 m. 324 Whar- 
kariuomenėje jau seržantas, ton St., Philadelphia, Pa. Mi- 
Jaunasis karys atrodo ir jau- nėtoj parapijoj darbavosi li- 
čiasi kariuomenėje labai ge- gi mirties.
rai ir gražiai. Geriausio jam 
pasisekimo!

Rubežnikų----------------

Nusišypsok ir —
į Ameriką n 1 v. .

ranursk Kara!
Gydytojas: — Atvirai pa

sakau, kad jūsų liga yra ne 
kas kita, kaip tik tinginys-

4. 1903 metais prisirašė tė.
prie šv. Mikolo Arkangelo Ligonis: 
pašalpinės draugijos.
draugijoj dirbo kaip raštiniu šyčiau, man pasakyti, kaip 
kas ir pirmininkavo vieneris 
metus.

5. 
prie

1.. i mažai aukų Lietui 
WHOLESALE & RETAIL1V foms surinkta! Be1 

BEER, WINES & LIQU0R8J 
NOTICE is hereby given that License B 
L 397 1 '
to sell v 
tion 107 of the Alcoholic Beverage ČonJ 
Law at 6905 Third Avenue, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be cons® 
off the premises.

IRVING H. LEMBECK 
6905 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. | 

NOTICE is hereby given that License N» 
RL 900 has been issued to the undersign, 
to sell beer, wine and liquor at retail mį 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cq 
trol Law at 571 Fulton St., Borough ( 
Brooklyn, County of Kings, to be consunx 
on the premises.

SILVER STANDARD, INC. I 
571 Fulton St., Brooklyn, N. Y. ]

NOTICE is hereby given that License Nj 
RL 899 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cci 
trol Law at 5001 — 8th Ave., Borough ( 
Brooklyn, County of Kings, to be constant 
on the premises.

SI VART SARVOLD 3
(Sam’s Bar & Grill) |

5001 — 8th Ave. , Brooklyn, N. Y. | 

NOTICE is 1 \ _________ _
RL 6103 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail unde 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coe 
trol Law at 323 Washington Av„ Borough« 
Brooklyn, County of Kings, to be consume 
on the premises. j

VICTORY TAVERN, INC.
(D-B-A Victory Tavern) 

323 Washington St., Brooklyn, N. Y. 1

užmiršti, kad pra 
$ chesterio lietuviai

has been issued to the undersin * ’M|ondZ10 T • x a 
wine and liquor at retail under & , HlC LlfitUVU UOSRlS
7 O F tino A IzxiKznIIa ę pamoks-1

1913 m. per a. : 
Basanavičiaus ir 
M. Yčo prakalba 

1311 namui čia nuauki 

j viešoje miesto 
tyčios Pinno Pasaulimo 
į, i n. surinkta 1,400 d( 

sal®ie dar sumet 
^•per L. šimučio

;^K) Adol- 
sveikiname

salėje dar sumet

įpyko Pater- 
hereby given that License No .cįjDIlilIlO DU" 
been issued to the

Lietu-

GERA PRADŽIA RAUD.
KRYŽIUI

Kazimiero parapijaŠv.
jau pradėjo vajų Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Pirmo
ji diena labai sėkminga. Lie
tuviai labai noriai aukojo. 
Pirmą dieną jau sudėjo $80.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
ModerniSka laidojimo ištaiga,
delč, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Dl-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plauki) spalvos mūsų specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

8

W'-
■ “č v >

-

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

MIRIMAI

PAMINKLAS ANT A.
KAZIMIERO DRYŽOS 

KAPO

A.

Teko sužinoti, kad yra ka
lamas paminklas ant velio- 
nies kapo. Būtų gera, kad tie, 
kurie tuo rūpinasi, padarytų 
tą paminklą, tinkamą a. a.

surinkta 2,000 c 
Išum, per Lietuvi 
Čarneckio — $2 
vio prakalbas 
riuomenei — 3

Laukaičio lar 
’ ti 700 dol., pe 

prakalbas — i 
comp. S. Šimka 
Iš viso rochei 
suaukoję įvai 
mis 25,000 do] 
Lietuvos laisvi 
nų čia išpirkta 
su geru kaupi

Turint dėm 
; nijos mažumą 

mos ir todėl i 
das mums vii 
Be to, reikia 
gelis lietuvių 
siunčia tiesi

;^til.

$ Kryžius
v._ v. i. • NOTICE is hereby given that License Na,  Aciu Širdingai, RL 4207 has been issued to the undersigns 

. , . .----------— . to sell beer, wine and liquor at retail mįToj pone gydytojau. Dabar, pra- Section 107 of the Alcoholic Beverage Č«n.w, 
trol Law at 243-243A Court St, Borough d 
Brooklyn, C 
on the premises. _

daniel McLaughlin
243-243A Court St., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License Na 
L656 has been issued to the undersigM 
to sell wine and liquor at retail under Seo. 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Contra 
Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be conswad 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that Licence Na iMCl* 
L 655 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sedka 
107 of the Alcoholic Beverage Control Las 
at 1029 Nostrand Ave., Borough of Brooklys, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL FRIEDMAN 
1029 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence Na 
L 1099 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sect!® 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 9310 Avenue L, Borough of Brookljs, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

FRANK NAPPY
Canarsie Retail, Wine & Liquor Store 

9310 Avenue L, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence Na 
L 825 1 ' ___  ____2 _ ‘
to sell wine & 'iquor, at retail under Sectia 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 1247 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 1 
premises.

SYDNEY H. ROSENSTEIN 
Homecrest Liquor Store

1247 Avenue U. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence Na 
L 1497 has been issued to the undersignrd 
to sell wine & liquor, at retail under Sectia 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 998 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kin js, to be coniumed off th 
premises.

SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

Brooklyn,. N. .Y.

1914 metais prisirašė 
lietuvių pašalpinio klu-

6. Lietuvos labui pradėjo 
veikti 1915 metais. Lietuvos

Kazimierui. Juk jau perdaug steigimosi laikais veikė prie

Bernardas Rackus, 1508 S. 
2nd St., mirė kovo 17 d. Ve
lionis buvo vienas pirmųjų ir 
senųjų parapijiečių šv. Kazi
miero parapijoj. Visi jį gerai 
pažino ir visi gražiai atsime
na. Keliolika metų sirgo, nes 
turėjo nesveiką koją. Pasku
tiniu laiku gavo kelias nervų 
atakas ir plaučių-uždegimas 
pabaigė jo jėgas.

Iš prigimties labai stiprus, 
tai ir galėjo tiek daug ir sun
kiai perkentėti. A. a. paliko 
nuliūdusią moterį, 3 sūnus ir 
4 dukteris. Mirė prisiruošęs 
ir nebijojo mirti. Skausmuo
se gulėdamas, šaukėsi dangi
ško suraminimo ir dvasinės 
pagalbos, nes niekas žemėje 
nebegalėjo pagelbėt.

Iškilmingai palaidotas ko
vo 22 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Praeitą savaitę mirė Jo
nas Ranionis, 1120 Mt. Ver
non St., palaidotas iš šv. An-1 
driejaus bažnyčios.

Jonas Urba palaidotas iš ' 
Charles Romano laidojimo 
kambarių.

mūsų lietuviai paminklais su 
menkėjo. Sumenkėjo ne dy
džio, bet grožio ir religišku
mo atžvilgiu. Dauguma jau 
stato tik paprastus akmenis, 
padarydami mažą kryželį, 
kurio ir matyti negalima. 
Juk paminklas įgyja pras
mės tik su kryžiaus ar šven
tojo išvaizda.

Kam, kam, bet Kazimierui 
nepastatykim tokio. Jam ti
ktų lietuviško stiliaus kry
žius su gražiu įrašu. Bet ma
noma, kad toks paminklas ir 
bus ant jo kapo, kurs liudys 
lankytojams, kad čia ilsisi 
vyras, uoliai tarnavęs Dievui 
ir Tėvynei. Ponai Briedžiai 
suplanuos gražiai ir tinka
mai, nes jie tuo rūpinasi ir 
ant jų kapo palaidotas a. a. 
Kazimieras. Pirm negu pas
tatys, tai jie pasitars su tais, 
kurie galėtų geriau patarti, 
koks labiau tiktų paminklas.

ŽAIDIMŲ VAKARAS

BONUS PIRKUSIEMS

Šv. Kazimiero parapijos 
auksiniam jubiliejui paminė- ' 
ti Mother’s Club rengia žai
dimų vakarą, įvyksiantį ba
landžio 11 d. Tai nepaprastas 
bet jubiliejinis vakaras, žai
dimo metu bus išleista ir di
deli laimėjimai. Pirmoji do
vana paskirta $25 karo bo- 
nas. 2 — $5. karo ženklais ir 
dar daug kitų dovanų.

Žaidėjams bus duotos įėji
mo dovanos (door prizes) ir 
kiekvienas galės laimėti 
brangių dovanų, kurios bus 
suaukotos ar nupirktos. Lai
mėjimo knygutės išsiuntinė
tos po namus. Girdėti, kad 
labai daug rengiasi dalyvau
ti tokioj didingoj ir įvairioj 
pramogoj.

Šv. Pranciškaus Seserų 
naudai kortų žaidimas įvyks 
kovo mėn. 28 d. Rengėjos la
bai uoliai dirba, kad tas va
karas pasisektų ir seserys 
gautų pelno, kurios taip pa
sišventusiai dirba lietuvių 
labui.

ŽYMUS ŽAIDĖJAS

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Karo bonus per šv. Kazi
miero parapijos karo bonų 
komitetą pirko Mrs. Kristi
na Miedžius, Miss Helen Ki
sielius, Kazys Kisielius, pa
nelė Rita Butkus ir seserys 
Elzb. , Angela Butkis. Mrs. 
Ona Conrad, Mrs. Em. Nor
kus, Mrs. Elzb. Baltrūnas, 
Mr. Joseph Urbonas, Miss 
Berta Šinkūnas, Jurgis Ma
žeika, Mary Rinius, Nellie 
Skiotis, Ciprijonas Linkevi
čius, J.. Baranauskas, 
Zimontas ir kiti.

W.

Raudonojo Kryžiaus 
nyba niekada nesustoja. Pri
sidek pire jos, skirdamas sa
vo auką Karo Fondui. Auko- 

s jki tuojau. Dabar.

tar-

Tomas Kavaliauskas-Ko- 
val yra pagarsėjęs beisboli- 
ninkas tarpvalstybinėj ly
goj. Jis žaidė Allentown ko
mandoj, kaip „outfielder” ir 
yra „home run” karalius, nes 
pernai padarė net 27 „home 
run”. Jis dabar parduotas 
Rochester klubui. Jis taip 
pat yra padaręs daugiausiai 
run — 90. Tai tikrai gabus 
jaunuolis.

Jis dabar, jei neišeis į ka
riuomenę, tai įeis į National 
lyg4- Pasisekimo, Tomai. To
mas yra labai malonus ir vi
sų mylimas jaunuolis, geras 
katalikas. Todėl linkėtina 
jam pasiekti karjerą beisbo
lo srityje

vįėtnpasmus
County of Kings, to be con^1;. Gelbėti Sky-

Ievini, ypač
:įjie savo tė-

Aukokime
.glinnnmis!
’ J. E. J.

gerai ži- 
penkioli- 
už mano

Tautos Fondo, 21 skyriaus, 
būdamas sekretorių. Jis su
rengęs 13-ka prakalbų, kur 
surinkta aukų 14,000 dole
rių, kurie pasiųsti į Tautos 
Fondą, Brooklyn, N. Y.

7. Kada buvo renkama Lie
tuvos Laisvei Paskola, Jono 
Vileišio laikais, jis tų bonų 
pardavęs už $3,400.00. Jis 
tuo metu aukojo auksą ir si
dabrą Lietuvos laisvės išpir
kimui, ir šiaip nepailstamai 
darbavosi.

8. Neskaitant viso darbo, 
kurį darė neapmokamai, dar 
pats pirko boną už $100 ir 
aukojo Lietuvos labui $130.

9. At j ausdamas Lietuvos 
sužeistuosius - sergančius 
kareivius ligoninėse, siunti
nėdavo laikraščių pasiskai
tyti (Fel. A. Druzgys, 1-mo 
skyriaus, 7ta Palata, Kau
nas, Lietuva), iš kurio gauta 
padėkos laiškai.

10. Surinko senienų apie 
200 egz. ir pasiuntė per Lie
tuvos generalinį Konsulą p. 
Budrį New York, N. Y. Lie- j 
tuvos 
Kaune.

11. šaulių Sąjungai, Šan
čių būriui, Kazys Dryža 
rinko 100 dol., iš jų gavo 
dėkos laišką. Tie pinigai 
siųsti 1930 metais.

12. Įsirašė šv. Kazimiero 
draugijos amžinuoju nariu, i 
sumokėdamas $50.00.

13. 1939 metais, pasaulinės senis garsiai prabilo. — štai, 
parodos, Lietuvos pavilijo- kitoie Pusėje skersai nuo vie
nui palaikyti aukojo $27.00. k^r sėdžiu, apgarsinimas 
Dalis pinigų buvo surinkta rašo: „Rūkyk mūsų tabaką 
ar paties paaukota. Pinigai svo pypkėse”.Beskaitydamas 
nusiųsti Gen. Konsului, New apgarsinimus gali netekti 
York, N. Y. $20.00 siuntė sveiko proto.
programų išleidimo knygų-* Konduktorius pasidarė šiek 
tei. Pavilijono šventės minė- ^\ek neramus. — Bet tu, sė
jimui pats vienas už guzikė- ni, rūkai; turi pypkę įsikan- 
lius sumokėjo $20.00.

14. Dariaus ir Girėno 
minklui statyti Lietuvoj 
rinko ir pasiuntė $40.

15. Klaipėdos pabėgėliams 
ir Ginklų Fondui aukojo $6.

16. Atjausdamas savuo
sius, kasmet į Lietuvą siųs
davo savo užprenumeruoja
mus lietuviškus laikraščius. 
Pats skaitė taipgi 5 amerik. 
lietuviškus laikr. ir vieną iš 
Lietuvos „Trimitą”, Lietu
vos Šaulių Sąjungos organą.

17. Spaudos darbai. Nuo 
1915 metų ligi mirties raši
nėjo į sekančius lietuviškus 
laikraščius: „Amerikos Lie
tuvį”, „Darbininką”, „Gar
są”, „Ameriką”, „Draugą” 
ir „Vienybę” (retkarčiais). 
(Parašas).

Į rajos 

gOTŪs pas mus 
5 to bonų par- 
ęs „sub chaser" 
į Tokį laivą j p 
isdii miestas. Į Kovo 13 į 
i!ki pakviestos L bm0 £ 

sutės pram 
jajiužkviesti ir. „ j 

■1 is hereby given that Licence Na _ Vnmiqiia PCLLnJ. J 
has been issued to the undersigned B Siu KUllllMlJq,. įp

praėjimas pra-n. • žį 
Borough of Brooklyn, nradŽiO- 
be consumed off th SMtCS ROW gį

5S^esl,d' mo. Kaul 
.*! sesutėms i 

jhaiirpnsideti.1 Kovo 2( 

'Įeit. Kai 
~n j • kuriam at 
* ““1° nos Sopul 

iRtanpn.; r

iinvusiojo

(Mdarbanstotql n.

mano liga vadinasi lotyniš
kai. Parėjęs namo pasakysiu 
savo žmonai.

Išmintingumas
Sadauskas: — Pasakyk 

man, Jurgi, kodėl tavo galva 
pražilusi, o ūsai visai juodi?

Klimas: — Tai, Jonai, nie
ko stebėtina. Pats 
nai, kad mano ūsai 
ka metų jaunesni 
galvos plaukus.

Gerai pasakė
Policininkas: — Kelis vai

kelius turi savo šeimoje?
Moteris: — šešis berniu

kus ir kiekvienas turi sese
rį — atsakė moteriškė.

Policininkas: — Tai reiš
kia, kad turite dvylika vai
kų.

Moteris: — Visai ne. Klai
dą turi. Mes turime septy
nis vaikus: šešis sūnelius ir 
vieną dukrelę.

Mokytoja kalta
Mokytoja: —Grasilda, pa

sakyk man, kodėl tu taip blo^r^ Ave.,
gai mokaisi? Kai aš buvau notice is hereby given that Licence N

_____ ______RL, 5605 has been issued to the undersigned tavo metų, jau mokėjau ge- to sen beer, wine and liquor at retail unda

rai paskaityti iš knygos.
Grasilda: — Gal panelė 

mokytoja turėjai geresnę 
mokytoją, nei aš.

Išmintingas senuolis
Senas žmogelis, įlipęs į 

gatvekarį, kukliai rūkė savo 
Kultūros Muziejui, PyPkel?- Konduktorius pra-

Seclion SOZ oi the Al.-nhohc Beverage Con
trol Law at 4905 Church Avenue, Borough o! 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

o - — ------- -----
4905 Church

NOTICE is 
RL 894 has 
to sell beer, wine and liquor at retail unde 
Section 107 of the A.cololic Beverage Con
trol Law at 349 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

CHARLES PFEIFFER 
Central Palace Cafe

Central Ave., Brooklyn, N. Y. 8

S—H BAR & GRILL, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y, E 

hereby given that Licence Na 
been issued to the undernigmd

349

Harris

su- 
pa- 
nu-

pa- 
su-

dėjo barti:—Ar tu, seni, ne- 
nematai iškabos... __

_ . \ Ito sell beer, wine and liquor at retail underma Rūkyti (Nuo Smoking). Se'tion 1 >7 of ihe Alcoholic Beverage Co- 
. w — - . _ 'trol Law at 595 Flatbush Ave., Borough id_ . . _ ----- j

on the premises.
1753 FULTON RESTAURANT & BAR. INC. 
595 Flatbush Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that Licence Na 
RL 5509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Secticn 107 of the Alcon >'.c Beverage Con
trol Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAR DEL-CATESSEN, INC. 
Star Cafe

408 St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence Na 
RL 41 79 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde, 
Section I >7 <' the A-coholle. Beverage Con
trol Law at 144 Myrtle Ave.—157-165 Wnret- 

of Brooklyn, County d 
on the premises. 
OPERATING CORP.

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence Na Negali- RL 1266 has been issued to the undersigned

A v — j — 'Ll OI JLmW ILL OJO .T lai DUSO nVC., DOrOUgD 01-AŠ nerUkaU,--- tarė sene- I Brooklyn, County of Kings, to be conswned 

lis.
— Uždrausta gatvekaryje 

rūkyti, — vėl piktai pridūrė 
konduktorius.

— Ir ką aš turiu daryti?—

Po s;

Pate

Balan 
čioje pr 
visą sa 
kys tėv

A. a. 1 
Kauklis 
džio 14

Mš gdtonkasės. at^lank ‘

stoti R. K. sky
lėkite ketvirtadienių 
s pas Baranauskus, 
t St Ponai Bara. 

M nuoširdūs šmo
te duoda kambarį,

Miežiai labai mėgs- 
ir čia ji pla-—uuj u via ji piar -wT 

tam Tik pagėriau- 
ią žinučių iš Ro
ta. Praeitos savaitės 
taaję, kad „Ameriko- 
Pjm žnučių iš mūsų

tKjau padarė tin- |tarp i 
Iradas — sekmadie-1 visuon 

ta po pirmųjų mišių, Vas, t< 
Mos" numeriai kodėl 
W o vėliau baž- 
liėįę nebegavo. Jei 
Anom „Amerika” 

iftama ir toliau, tikė- 
iamčių joje iš mūsų 
ta daugiau,

Pašešupietis.

gyver 
no lie 
dau c 
giškų 
nigu 
niaus

• M: 
idziai 

lame dosnūs! kleb 
h" 12 nr. buvo man 

žinutėje iš Ro- I mar 
tašo, kad vasario 21 d.įlęs 

voj<

Knyga
®EUTKCANIAN Įkyi

LANGUAGE i I

prof. Alfred Senn „
-k .. . P1S
l*™ Jai

brikos" Įstaigoje p®
So. Ninth Street pa

&ma tik 40 centų ’a
—U

. OS" administraci-\r 
gauti A. Vaičiulai-\b

ė

NE HISTORY OF t- 

Muanian 
UIERATTRE V 

tyga gausiai iliustruota,! 
įKpiiBl, ir yra Lietuvių 

mio Instituto leidinys.
egzemplioriaus kai- 

ta, o užsisakant 50 eg- 
rių ar daugiau—30c.

ly Ave., Be rough
Kings, to lie consumed 
WI -KEN REALTY & 
414 Myrtle Ave., 
157-165 Waverly Ave., 

NOTICE is hereby given that Licence Na 
RL 928 has been issued to the undersigns! 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 180 Prospect Park, S. W-. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. 

william McDevitt
180 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that Licence Na 
RL 6621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ;>f tl.c A cclirlie Leverage Con
trol Law nt 945 Liberty Ave., Borough t. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES JOZINO & TOM DORAN 
1945 Liberty Ave , Brooklyn, N. Y. »

____ is hereby given that Licence Na 
5165 has been issued to the undersigned- -^a

miesto žymesnes vietas.Pirm
atsigulimo jis nuėjo į regis- ”;o?h'eyn;,I.c^iy of KingSi t0 ** 
tracijos vietą pasiklausti _ ’. timothy o-skea 

jauno raštininko, kokiomis ;——-1,J . iii . NOTICE is hereby given that Licence n*valandomis valgykla atida- rl 5517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un«r ryta. Is^t ion 107 of the A indolic Leverage Cc#*

TT , v. trol Law at 589 — 3rd Ave., Borough «- Valgome pusryčius nuo Brooklyn, County of Kings, to'be consumed 

šeštos iki vienuoliktos valan- on thc pie-n---8---------------
dos. Pietus valgome nuo vie- 589 — 3rd Ave.,

nuoliktos iki trečios ir vaka- NOTICE is hereby given that Licence Na 

rienę valgome nuo trečios iki anTnquoVat

vienuoliktos valandos vaka- į 
re— tarė jaunikaitis.

— Ar taip? — taria ūki- I

dęs dantyse.
— Taip, labai išmintingai 

pasakei. Ir jei turiu užsidėjęs 
batus ant kojų, ar tai ženk
las, kad einu pėsčias?

Perilgai valgo
Sykį vienas ūkininkas at

vyko į Philadelphijos mies
tą. Pasisamdė viešbutyje NOTICE 
kambarį ir nutarė pamatyti m
rYiiogffi oa 'wicnhoc- "Pivm Section 1C7 *f the Alcoholic Biverage Cob*

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

Raudonajam Kryžiui rei
kalingi milijonai dolerių.

HELEN WASYLISZYN 
Helen’s Bar & Grill

Brooklyn, N. V. ’

p. ction l<>7 of the A eohalie leverage Co0* 
trol Law at 663 Rogers Ave.—209 Claris® 

;Ave., Borough of Brooklyn, County of King* 
to be consumed on _the premises.

f63 Rogers Ave., ninkas, glostydamas savo ii- 209 ciarkson Ave-.,___________

gą barzdelę.— Jei jūs taip ii- NOTICE is hereby given that License Na 
. , , . . - 1 - . L 152 has been issued to the undersignedgai valgote, tai kada galėsiu to sell wine and liquor at retail under See

. , . t-• i j, • tion 107 of the Alcoholic Beverage ContKįpamatytį garsų Pniladelpni- Law at 1824 Nostrand Ave., Borough
•  o Brooklyn, County of Kings, to be consM*JOS miestą . off the premises.

Pranas Bekampis.'1824 No8trandYlve.A LETBSyn, n. y. b

■» "<

CATHERINE ROHE

Brooklyn, N. Y. ®
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BEER, WINES

NOTICE is hereby 
L 397 has been

U; at'

kad parapijiečiai gerbia baž
nyčią kaipo Kristaus Kara
liaus buveinę ir kaipo tokią 
puošia iš visų savo išgalių. 
Nauji vargonai taip pat jau 
užsakyti ir dabar tik laukia
ma, diena iš dienos, kada jie 
bus patalpinti ir savo gra
žiais balsais kels žmonių šir
dis aukštyn prie Dievo sos
to.

Negaliu baigti savo įspū
džių nepaminėjęs seselių 
Pranciškiečių, kurios pagelb
sti kun. klebonui jo darbuo
tėje. Jos, kaip darbščiosios 
bitelės, juda, kruta ir tyliai 
besidarbuodamos ugdo tikėji 
mo diegus jaunųjų parapijie
čių širdelėse. Jų priežiūroj 
vystosi įvairūs jaunimo ra
teliai— šv. Teresės, šv. Aloy
zo ir „Stellarians.” Leidžia
ma net du mėnesiniai laik
raštėliai — ,,Illuminator” ir

KAIP BUVO ATPLĖŠTA KLAIPEDA [NOTICE is hereby given that Licence No. 
CJL 213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 Remsen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE BROOKLYN CLUB, INC.
131 Remsen St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4290 has been issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 107 of the A Ic dici.c Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNAUSKAS
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 525 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6824 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

C. L. HANSEN, INC.
6824 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn ,N.Y. B

aterson, N. J.
vy «... wwc ana liquor „ re k
tion 107 of the Al^J --------------
Law at 6905 ThlrtA^LSi' wt • v 1
Brooklyn, County ? Nau j u bažnyčios langų 
off the p^em^ nįmas įVyfcs balandžio
6905 - 3rd g vap popiet. Pamoks-

sakys kun. Jonas Bal- 
Vietiniai ir apylin- 

troi at 571 M jetuviai kviečiami da- 
Brooklyn, County of Ktoa^ . 
on the premises. J.

siTVm
Šį sekmadienį, kovo 28 
30 vai. vak. bažnyčios 

toLJ9b^“ ^ne SJl bus rodomi judomi pa- 
^uw07at°Ue ai- Bus dau§ įvairumų.

°f viečiami.
Laivynan išvyko Adol- 
lešauskas. Sveikiname 
jūrininką!i'LTU’S'Ą*': 21 d. įvyko Pater-

vyskupijos jaunimo mi- 
county of į įr šv. Valanda. Lietu- 

i ma.žaj-_____
1323 Washington St., 

, NOTICE is hereby mm 
1 RL 4207 h»«

IRVING H. LRWbk.
6905 - 3rd Ave.,

nimas įvyks balandžio

karo, 
sieksi
ąs!

•n mS? sr“’Sn
NOTICE is hereby giwi 
RL 899 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the Almk?“t 
trol Law at 5001 - -J001 k'

SWART SARvgi. 
(Sams Bu iS

5001 - 8th Ave, ,

NOTICE Is hereby rim il. RL 6103 has been X

•ai na- at 323Pd [Brooklyn, County of Eį? . .i 
JTfl np °n the premises. /Id UCi victm

«inya-'.23
_. . NOTICE is hereby gwn a. x w.... mlingai, RL 4207 has been 1^^ _ . , 
„ ® to b«r. wine md lj2^l RaUdOIiaSlS r. pra- Section 107 nf tiu. imJ-s>« . .

trol LAW at 213-243A Carn VIOLCIXIO UL dlirtd.;kaip Brooklyn, County Of CJI . .._x
ityniš- on the „. putinai reikėtų pas 
akysiu

’arapijoj įsikūrė Ca- 
Youth Council.

s Kryžius

mažai aukų Lietuvos reika
lams surinkta! Bet neturime 
užmiršti, kad praeityje Ro- 
chesterio lietuviai yra parė
mę Lietuvą dosniausiai.

1913 m. per a. a. Dr. Jono 
Basanavičiaus ir teisininko 
M. Yčo prakalbas Vilniaus 
namui čia nuaukota $925.00; 
viešoje miesto rinkliavoje 
pirmo pasaulinio karo metu 
surinkta 1,400 dol., o vakare 
salėje dar sumetėm 400 dol. 
Per L. šimučio prakalbas 
surinkta 2,000 dol. su vir
šum, per Lietuvos atstovo V. 
Čarneckio — $250, per Pur- 
vio prakalbas Lietuvos ka
riuomenei — 300, per kun. 
J. Laukaičio lankymąsi —ar
ti 700 dol., per J. Vileišio 
prakalbas — 250 dol., per

(Pradžia 3 pslp.)

r, pra- Section 107 of the AkoteV , • • v .
trol 2 4 3-24sa^> 1 visiems uz aukas.kam Brooklyn. Coontv K|

asakyk 
3 galva 
juodi? 
ai, nie- 
jrai ži- 
enkioli- 
ž mano

mus 
i Lietuvai Gelbėti Sky- 
usidomėkime visi, ypač 

u6«iih^ebeSdįį$*'nas- Ginkime savo tė- 
rt m9thN^±\Mbočill žemę. Aukokime 

savo galimumus!
J. E. J.

DANIEL MtUUcsr, 
243-243A Court St.,

NOTICE is hereby given .
J CRC h.. L J
to sell wine and liquor t:~ .. ... • ■ -
Law at 2119 Nostrud* u*;
Brooklyn, County of Khn , ’ 
off the premises. ’’

SOPHIE i BERTHA fc- 
2119 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby gira ,l,. ■■ ik t 17
L 655 his been iBtei u s.' A V
to sell wine & liquor. U mJ , 11 . S
107 of the Alcoholic Bera,.
at 1029 Nostrand Are., ' į .vi__..\ “vi / «

tarta, bus perduotas tam tik
ra tvarka. Bet vokiečiai su
sitarimo nesilaikė ir be jokio 
perdavimo Klaipėdą užėmė. 
Ryte vėl susitikau su redak
torium Juozu Pronsku ir jį 
perbloškė žinia, kad vokie
čiai nesilaiko sutarties, o jau 
veržiasi. Jis, buvęs Klaipė
dos sukilėlis, Klaipėdos suki
lėlių tarybos narys, bijojo 
dėl savo saugumo. Tad padė
jau surasti jam dviratį, ku
riuo jis išskubėjo į Palangą.

Toliau per telefoną gavau 
žinias, kaip nacių gaujos už
iminėjo vieną įstaigą po ki
tos. Pirmiausiai vietos poli
cija puolė į bankus ir juos 

komp. S. Šimkaus — 275 dol. Į „Mareen”. Sodalietės auga AnltTl vai ' ^11'7 radio- 
Is viso rochesteneciai yra kaip ant mielių. Jų veikia net f(? kuris buvo Klaipėdos 
suaukoję įvairiomis progo- trys kuopos — > P
mis 25,000 dol. i 
Lietuvos laisvės paskolos bo
nų čia išpirkta už 25,000 dol.
su geru kaupu.

Turint dėmesy mūsų kolo
nijos mažrumą, tai didelės su
mos ir todėl nedosnumo var
das mums visiškai svetimas. 
Be to, reikia žinoti, kad dau
gelis lietuvių savo aukas 
siunčia tiesiog į centrą.

Ant. žiemys.

Areštų banga
Į posėdį Neumannas atvy

ko tiesiai iš vokiečių konsu-
lato, jų generalinio konsulo t, 3 X 
lydimas. Seimelis tik išklau-1 Jf'A' 
sė Neumanno kalbos. Po to premues.of King3' u be consumed off the

ROSCHER
Brooklyn, N

SAMUEL
808 Prospect Pl.,

NOTICE is hereby given that Licence No,

ETHEL FRIHjIįj 
1029 Nostrand Are., Į^,

NOTICE is hereby givn į. 
T ' - r- ' 
to sell wine & liquor, ii nt 

at 9310 Avenue L, Bomį ' 
County of Kinp, to be nsį 
premises.

FRANK NAPPT 
C • - --------

9310 Avenue L, m®, 

NOTICE is hereby pra q, 
L 825 has' been issued to 
to sell wine A 'Iquw, it mh 1 
T 1917th! Alcohon pardavinė j imas at 1247 Avenue U, Bresal . J
county of Kings, to be os kitos savaitės pradžio- 
premises.

SYDNEY H. R0®~ 
Homecrett Uqnfe 

1247 Avenue U. L_.

NOTICE is hereby grade 
L 1497 has been issoed to to 
to sell wine & liquor, el nttr 
107 of the Alcoholic Bera? 
at 998 Flatbush Ave., Bmj; 
County of Kin js, to be ok 
premises, ___ . . .

schmdkler’s imu ms skyrius, kunn pn- 
oTORE. Bl * 

998 Flatbush Ave.. Mf-

NOTICE is hereby lira iii 
RL 5605 has been brad It bi 
to sell beer, wine ud lieuts 
Seel ion 10/ si >he 
trol Law at 4905 Cbmb Ara 
Brooklyn, County of Betin 
on the premises.

S—H DAE WU'i 
4905 Church Are,, Brar.

NOTICE is hereby gira * 
RL 894 has been įsam 
to sell beer, wine ind IwbI 
Section 107 of the Ac/** 
trol Law at 349 Centnl A»- 
Brooklyn, County of Ew®1 
on the premises. ___

CHARLES Ff® 
Central “ 

349 Central Are., B®-'

NOTICE is hereby gira4? 
■ RL 1266 has been iswd >»; 

to sell beer, wine ind igį 
Section I ■■ 
trol Law at 595 IWtabl- 
Brooklyn, County of W" 
l753thFULTONeRESIA^‘ 
595 Flatbush An- UŽlU 
NOTICE is hereby P® jį 
RL 5509 has been įsraįj 
to sell beer, wine nd W. 
Scctirn 107 oi Į* 

Brooklyn, County of ' 
on the premises. - STAR DEL'CtfBS 

Stir W
403 Jay St..______

notice is hereto i atėję nebegavo. Jei 
to sell beer, wine , 
t^'uw'nt 444 ^^ 
ly Ave.. Rrouyn m 
Kings, to lie corawoj 
WL.KEN REALTY » 
444 Myrtle Are..
157-165 Waverly
NOTICE is hereto, P* , 
RL 928 has been i®»^, _
to sell beer, wine MdJJy Esame dOSIlUS ! 
Section 107 of the„ 

at 180 v’A -------
Borough of Brooįto1 
be consumed-^* »

180 Prospect

NOTICE is hereto 
RL 6621 has been 
to sell beer, wine MJ 
Secrinn 107 .if A 
trol Law at J; 

. Brooklyn, County 0 
. Ion chapiT&^° $ LANGUAGE 

l J OS mieS- '945 Liberty 
viešbutyje NOTice is prof. Alfred Senn

pamatyti 'sen'6^’, ’*• galima įsigyti 
ipfactPirm Se"10'1 1C7 ,fJ leLas.nrm trol Uw

kokiomis "0T,7..'

‘lis vai
de?
berniu-
ri sese- 
kė.
ii reiš-
,ka vai-

nis dienomis pas mus 
lamas karo bonų par- 

L 1009 has been issued t» į' n Vflilici ^lllb pbac4PT’” to sell wine & liquor, H nsį. U >>»UU Clldbei
A1e°boiie fanu.; nupirkti. Tokį laiva 

ai Mlfi Avonnp T. Daw^i c

Rochesterio miestas.
___ tautybės pakviestos 

Canarsie Retail, Wise i :x- 
10 Avenue L________ CC1.

;uviai irgi užkviesti ir 
rinko savo komisiją.

pra-

Harrison, N. J.

te. Klai- 
; septy- 
ielius ir

ilda, pa- 
taip blo- 
š buvau 
ėjau ge- 
ygos.

panelė 
geresnę

uolis
įlipęs į 

ūkė savo 
rius pra- 
seni, ne-

Negali- 
jking). 
arė sene-

vekaryje
i pridūrė

daryti ?— 
). — Štai, 
i nuo vie- 
arsinimas 
į tabaką 
litydamas 

netekti

idarė šiek 
!et tu, se
kę įsikan-

imintingai 
i užsidėjęs
• tai ženk- 
as?
?o 
linkas

tęsis iki gegužės 1 d. 
"teĮtis lietuviams puiki 

padirbėti ir prisidėti, 
darbą!

veikia Raudonojo

apie du tuzinai mo- 
Galėtų būti daugiau. 
;ų, kad darban stotų 
jaunuolės geltonkasės, 
inčios stoti R. K. sky- 
ateikite ketvirtadienių 
lis pas Baranauskus, 
man St. Ponai Bara- 
ai labai nuoširdūs žmo- 
Jie duoda kambarį, 
ir šilimą.

Paguodė
Kovo 13 d. pas M. B. Kauk- 

lius buvo atsilankiusios se
sutės pranciškietės iš Mas- 
petho. Jos pareiškė gilią už
uojautą ir tarė paguodos žo
dį dėl inžinieriaus, pirmo lei
tenanto St. J. Kauklio žuvi
mo. Kaukliai labai dėkingi 
sesutėms už tokį gražų žygį.

Kovo 26 d. yra velionies 
Įeit. Kauklio gimtadienis, 
kuriam atžymėti Dievo Moti
nos Sopulingos bažnyčioje 8- 
tą vai. ryte bus šv. mišios. 
Žuvusiojo tėvai kviečia vy
čius, SLRKA. ir šv. Vardo 
dr-jos narius ir kaimynus 
atsilankyti į pamaldas.

A. a. Įeit. inž. Stasys J. 
Kauklis žuvo 1942 m. gruo
džio 14 d.

su kaupu; namečių ir suaugusių.
Šie žodžiai labai tinka 

seselėm Pranciškietėm:
„Yra pasaulyje žmonių, 
Atsižadėjusių, kilnių, 
Kurie garbingai nusiteikę, 
Kaip skruzdės visą amžių 

veikia.
Kiek įmanydami, kukliai 
Jie savo nuopelnus užden

gia — 
Viešumo ir rėkiamos ven

gia,
Nuo triukšmo laikos 

nuošaliai....”
Felix.

hesteriečiai labai mėgs- 
meriką” ir čia ji pla- 
raitoma. Tik pageidau- 
daugiau žinučių iš Ro- 

. Praeitos savaitės 
užmoję, kad „Ameriko- 
•a pora žnučių iš mūsų 
D, tuojau padarė tin- 

tmri"rLaw ‘at’l4K 3 išvadas — sekmadie- 
te, po pirmųjų mišių, 
„Amerikos” numeriai 
išpirkti, o vėliau baž-

Balandžio 5 d. par. bažny
čioje prasidės misijos. Tęsis 
visą savaitę. Pamokslus sa
kys tėvai jėzuitai.

New Britain, Conn.

jo į regis- 
pasiklausti

posėdžio ir prasidėjo areštai. 
Klaipėdoje jau viešai pradė- 
. .. , . , . nunvia is nereoy given mat licence ra o.JO Veikti gestapo. Ji buvo su- RL 1011 has been issued to the undersigned 
- . . j T _ . .. . to sell beer, wine and liquor at retail underėmusi ir ar. j. Pajaujį, bet I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
jį paleido. Suėmimų banga n™*” &nl?.rĖe.Av& 
ėjo per visą Klaipėdos kraš-1“1 "" ’"’"'“’john kelly

tą. Tačiau daugelis lietuvių 122 utlca A7e_z________ BrooMf"’ N- Y> B
jau buvo Dabesfe i Kauna. : NOTICE is hereby given that Licence No. "L r or e -t Įįj. 6336 has been issued to the undersigned
Kiek buvo suimta, neturėjo- to sell beer, wine and liquor at retail under

. ., v. _, v. . J Section 107 of the Alcoholic rvm.me tikrų žinių. Tačiau vieno- uį .Law ^ 254 juiton st., 

j e Klaipėdoje buvo suimta 
keletas šimtų. Vos suėmimo 254 FiTitoi/st, 
išvengė Jonas Tolišius, „New 
York Times” Tolišiaus bro
lis, didelis lietuvis patriotas 
klaipėdietis.

Pakeitęs pasą į tarnybinį, 
turėjau grįžti į Klaipėdą ir 
stebėjau vokiško rėžimo pir- 

į automobilį pakrauti visus mąsias savaites. Krautuvės 
ir slaptesnius raštus, ir čia ištuštėjo per keletą dienų.

mus jau apsupo nacių gau-,Tūkstančiai lietuvių darbi- 
jos. Tačiau aš turėjau aiškių ninku eilėmis laukė leidimų 
žinių, kad naciai ginklo ne- išvažiuoti į laisvą Lietuvą, o 
---- x__ ------:---- v.__.---- vokiečiai leidimų duoti neno

rėjo. Įsteigus konsulatą, su
darius komisiją, Klaipėdos 
krašto turto perdavimo rei
kalams tvarkyti, pasisekda
vo gauti leidimus žmonėms 
grįžti į laisvą Lietuvą.

Gyvenimas Klaipėdoje 
liūdnėjo. Iš gyvo prekybos ir 
pramonės miesto virto nacių 
armijos lizdu. Iš ūkininkų 
pareikalauta net sėklinių ja
vų, o tai privedė net prie su
sirėmimo Pagėgiuose ir ki
tose vietose. Kur eidavai, vi
sur sutikdavai arba liūdną 
vietos gyventoją, kuris matė 
kas įvyksta, arba sutikdavai 
vokišką kareivį ir žvėrišku
mo pilnomis akimis nacį.

Daugelis vietos gyventojų 
gailėjosi įvykio ir man atvi- _ 
rai sakydavo, kad gailisi, jog ^sel,,'ytne £ '^urr’ « retail u/ldV ?e*?ionJ ’ 0 1 J 0 (107 of the Alcoholic Beverage Control Lawnėra jokios galimybes nors at 943 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn,

. [County of Kings, to be consumed off thepersikelti 1 laisvą Lietuvą. -------
Bet jau buvo vėlu.

Lietuvis sugrįš
Vis išgirsdavom apie areš-

mažyčių, jau- pagto namuoSe. Tik spėjome
UgUSlU. ? ____ i_n_* i____ X.- ___ i

Baltimore, McL
Kun. J. Lietuvninkas ligo

ninėje gražiai atrodo. Kas jį 
atlanko, tą didžiausiu džiau
gsmu priima. Kovo 19 d. į- 
vykis ne tik jį, bet ir visą 
ligoninę sužavėjo. Klebono 
vardadienyje atvyko ligoni
nėn mokyklos vaikučiai ir iš
pildė lietuviškų giesmelių ir 

. dainelių programą. Didelė 
padėka kunigams ir sese
lėms kazimierietėms, kad 
taip gražiai pralinksmino 
sergantį kleboną.

Arkiv. M. J. Curley 
kins ligoninėje turėjo

vartos, tad prasiveržiau per 
jų sargybas ir išėjau iš ap
supto pašto rūmų. Panašiai 
vyko visame krašte, apie ką 
sužinėjome vėliau, tačiau tuo 
laiku telefonu jau buvo sun
ku susižinoti. Galėdavau su
sisiekti tik su Kaunu, ku
riam perdavinėjau tas liūd
nąsias žinias. Vokiečiai puo
lė ir uostą. Jie stengėsi pa
grobti vienintelį Lietuvos 
karo laivą, bet jų panosėje li
ko tik didžiulis to laivo dū
mų kamuolys, o mūsų karo 
laivas išplaukė į jūras ir nu
leido inkarą Liepojos uoste.

Išgelbėjo gubernatūros 
rūmus

Kovo 23 d. rytą auštant iš
žygiavo mūsų kariuomenė ir 
išvyko Klaipėdos krašto gu
bernatorius. Gubernatūroje 
liko tik keli valdininkai ir 
buvusios gubernatūros rei
kalus buvo palikta vesti bu
vusiam reikalų vedėjui Ku
kučiui. Kovo 23 d. į Klaipė-

H°p- riLmenT."po pietų T gube?- v0 Perpildytas areštuotais, 
natūrą atėjo vokiečių kari- N°r_s. vokiečiai ir buvo pasi-

dą atžygiavo ir vokiečių ka- tus> Klaipėdos kalėjimas bu-

operaciją.. Sako, jaučiasi ge- ninka« b«g žadėję nepersekioti už buvu-
ri<lU. , , . . si veikimą hpt sutarfips np-

Y. B

RL 6836 has been issued to the undersigned

! Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
, Borough of 

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

FULTON BAR & GRILL, INC, 
Brooklyn, N. Y.

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., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE TRECCAYNOLI 
Palace Rest., Bar & Grill

536 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
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 ALBINO 
Trumpet Restaurant

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
WW 577 has been issued to the undersigned

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4500 Second Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. —

MONARCH WINE CO., INC.
4500 — 2nd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
WR 492 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4500 
Second Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumeed off the premises.

MONARCH WINE CO., INC.
4500 — 2nd. Ave., Brooklyn, N. Y. B

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 
< ff the premises.
THE GOVERNOR WINES & LIQUORS, Inc. 
2130 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. B

.NOTICE is hereby given that License No.

B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 717 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, ■■ •• ~......... ~ ——• — —- — - —-——
County of Kings, to be consumed off the aJ. wįoIesa,e UI}!'er. s,ectjon 10?
premises.

PHILIP TRACHTENBERG 
Remsen Court Liquor Store

Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B5

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the A Ico n.lie beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TILLIAN 
Stan mark Tavern

221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 485 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the -
at 563 — 
County of 
premises.

Y. B

Alcoholic Beverage Control Law 
4th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MAX WEINSTEIN 
Fourth Ave. Wines & Liquors

563 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. B
- | ji i <711V' £j nereuy given luhl xjiuviioe aim.

NOTICE is hereby given that Licence No. |L 1047 has been issued to the undersigned
L 555 has beer, issued to the undersigned |tą sell wine and liquor at retail under Scc-
to sell wine & liquor, at retail under Section |tion 107 of the Alcoholic Beverage Control
107 of the Alcoholic Beverage Control Law Law at 909 Manhattan Ave., Borough of 
at 1781 Ocean Ave. Borough of Brooklyn, Brooklyn, County of Kings, to be consumed

off the premises. 
DANIEL A. FEINBERG & 

ROBERT GROSSMAN
909 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. B 

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

1747 Pitkin

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

i= ...... NOTICE is hereby given that License No.
L 1005 has been issued to the undersigned L 150 has been issued to the undersigned 

" ’ " ” ' ‘ ” ---- ' " *' to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 300 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FEINBERG & JULIUS HEILWEIL 
K>r.g T-iouor Co.

300 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

County of Kings, to be consumed off the 
premises,

1781 Ocean

NOTICE' is _____ „ .
L 74 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 1870 - 
County of 
premises.

1870—86th

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 848 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 266 Prospect Park West, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUPERIOR WINE & LIQUOR STORE, INC.
266 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No.

SAMUEL SIMON
Ave., Brooklyn, N. Y. R

hereby given that Licence No.

- 86 St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

CHARLES CASAZZA
St., Brooklyn, N. Y. B

HERMAN HOFFER
Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

premises.
SABINA CHASANOFF 

Terminal Wine & Liquor Co.
948 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y. B

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043
tybos skyriaus valdininko s( veikimą, bet sutarties ne
lydimas. Supratau ko jie ieš- silaikė. Jie aiškindavosi, su
ko. Jie paprašė leisti apžiurę- uz naujus nusikaltimus, 
ti gubernatūros rūmus. Ku- arba sakydavo, kad suimtie- 
kutis rūmus jiems parodė. J1 nes4 lietuviai ir panašiai. 
Prieš jų atsilankymą su Ku-' Kaune .. vlsur sutikdavai 
kučiu visais galimais būdais klaipėdiečius. Vienas ūkimn- 
stengėmčs susižinoti su Kau- kas, kuris buvo paleistas is 

Varą J Kanrešiūnas nėr ,lu ir kad iš TiIŽSs ka’ėJlmo' kal ps Paa!rasa Pa’ 
varg. J. Kapresiunas, per Kiainėda konsulą- zad4 niekad negrįžti į Klai-

.11 ęr metu ištikimai tarna- PerReltll 1 Klaipėdą Konsulą manps ir saves klausė"tą ir tuo būdu išgelbėti liktų Ped£L manęs ir savęs Klause, 
gubernatūros rūmai. Bet jo- nejau£i J1S niekad negales 
kiu būdu nebuvo galima te- į savo mylimą kras-
lefonu susisiekti su Kaunu. Bet lietuvis sugrįs į
Pagaliau per Karaliaučiaus savo žemę, sugrįs tikrai.
konsulatą Kukutis pranešė • Karčiauskas,
mūsų pageidavimą ir kovo ~~~~ '
23 d. vakare Lietuvos kon- LICENSES 
sulas Tilzeje Juozas Sruoga
jau buvo Klaipėdoje, o kovo WHOLESALE AND RETAIL
24 d. rytą buvo iškelta lietu
viška vėliava prie buvusių notice is hereby given that License No. 

. . _ , . . RL 5526 has been issued to the undersignedgubernatūros, o dabar jau Į to fell beer, v/ine and liquor at retail underj q 1 A "7 I 1* z* Al ozyIxzy! ■ z. 1*0 oro U1 OT7 _
konsulato namų. Taip ir bu- troi i.

vo išgelbėti gubernatūros rū
mai.

Paskutinis posėdis
Neverta būtų ir minėti, 

bet priminsiu ir tokiu teroru 
rinktojo Klaipėdos krašto 
paskutinį seimelio posėdį. 
Posėdis buvo sušauktas nau
juose seimeliui pastatytuose 
rūmuose kovo 23 d. vakare. 
Kaip korespondentas, ir aš 
nuėjau į posėdį. Posėdis tu-j 

rėjo būti transliuojamas per NOTICE is hereby given that Licence No. 
radiją. Posėdyje lietuvių bu- ^LReu6been\vbien anrnquor at\X\7uS’ier 

vome tik du, aš, kaip korės-j t^Taw0It°mh^

pondentas ir daktaras Pa- on°theyn'remiMsty of KinBS’ t0 be consumed 
‘ ‘ .... - - CHARLESTON BAR & GRILL, INC.

174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & DANIEL CARNEY 

K. & C. Tavern
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 4 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 80 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR, INC. 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y. B

Leonardas Budelis, keleri 
metai namie sergąs, motinos 
slaugomas, jau pereina per 
kambarį, pasiramščiuoda- 
mas lazdele, mažais žings
niais.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

Notary PublicPo saulėtą New Britaino 
padangę

Patekus į naują aplinkumą 
tarp nepažįstamų, žmogus 
visuomet jauties toks nesa
vas, toks vienišas... Bet kaž
kodėl neteko to jausmo per
gyventi patekus New Britai
no lietuvių kolonijoj. Čia ra
dau daug nuoširdžių ir drau
giškų žmonių, pradedant ku
nigu klebonu ir baigiant se
niausia parapijos moterėle.

Man ypač buvo didelis 
džiaugsmas pasimatyti su 
kleb. kun. M. Pankumi, nes 
mano tėvelis apie jį daug 
man pasakodavo. Jis yra ki
lęs iš to pačio krašto Lietu
voje, kaip ir mano tėvelis — 
Kuršėnų. Būdami maži jie 
žaisdavo kartu ir kartu lan
kydavo pradžios mokyklą.

Nors kun. M. Pankus New 
.Britaine darbuojasi apie tre- 
jis metus, jis per tą trumpą 
laiką stebėtinai daug nuvei
kė. Jo rūpesčiu, Šv. Andrie
jaus bažnyčia, galima sakyti, 
pasidarė viena puošniausių 
Amerikos lietuvių bažnyčių. 
Jo naujai įdėti spalvoti vit
ražai, puošnūs linolėjumo ta
kai, ir nepaprasta švara su
daro tokią jaukią atmosfe
rą, kad nesinori iš bažnyčios 
išeiti. O altorius, altorius! 
Savo menkais žodeliais sun- 
ku jo grožį nupiešti. Tik ga- 

r£a gausiai iliustruota, liu pasakyti, kad jis kaštuo- 
‘ 6 pusi, ir yra Lietuvių ja $7,000 ir kad visas iš gra- 

rinio Instituto leidinys, žaus balto marmuro.
10 egzemplioriaus kai-1 šis altorius yra konsekruo

ji )c., o užsisakant 50 eg- tas; juo parapijiečiai gali
orių ar daugiau—30c. pilnai didžiuotis. Jis įrodo,

daug metų ištikimai tarna
vęs bažnyčioje, paliko savo 
pareigas; jis šiuo metu susi- 
rūpinęs kariuomenės daly
kais.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

nielu noru ,.Amerika” 
audoma ir toliau, tikė- 
ir žinučių joje iš mūsų 

> bus daugiau.

nerikos” 12 nr. buvo 
cųsta žinutėje iš Ro- 
irio, kad vasario 21 d.

s i

Nauja Knyga
IE LITHUANIAN

trol Law at 
Brooklyn, Cottnb 
on 1

207 Bond St, _

Netikėta žinia apie a.a. 
kun. Ant. Miluko mirtį su
jaudino visus pažįstamus. 
Kun. J. Lietuvninkas ir visi 
labai jo gailisi. Jo spaudos 
darbai visada bus minimi.

J.

Hartford, Conn.

Beer, Wine, Liquor

K.

Lanko vaikus
Špeliai išvyko aplankyti 

savo sūnų — lakūno Tado 
Floridoje ir Edvardo, esan
čio Mississippi. P. Lapšienė 
neseniai Floridoje lankė savo 
dukterį Elzbietą, ištekėjusią 
už Dr. Bulevičiaus.

RL 5526 has been issued to the undersigned

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Law at 826-828 Remsen Av., Borough of 

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

REMSEN BAR & GRILL, INC. 
826-828 Remsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 218 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 429 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
South Brooklyn Liquor Co.

Ave., Brooklyn, N.429—5th

NOTICE 
RL 1098 
to sell beer.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

B

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

and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1146 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. S. T BAR—GRILL, INC.
1146 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y. B

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Vaikų aukos
Parapijos High School mo

kiniai kariams Pacifike pa
aukojo 70 rožančių. Mokyk
los vaikai uoliai perka bo
nus ir ženklus — iki šiol nu
pirko 46 bonus po 25 dol., 
taupymo ženklų už $1,100.00. 
Daug surinko gumos, gele
žies, įvairaus metalo. Gražiai 
jie veikia 
gaila, kad 
džia savo 
mokyklon.

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

RIKOS” administraci- 
lite gauti A. Vaičiulai-

:1a atida- irl 5517 iwj’t
Į to sell beer, ‘
Settion 107 

v. trol Law atryčius nuo Brooklyn. County « 
etos valan- ion preH^, 
ie nuo vie- 689 - srf 
3s ir vaka-notice i» i*’*-?’’ 
trečios iki 

idos vaka- 
itis.
taria ūki- lm

.as savo ii- 209 Clarkson^J^, 

jūs taip ii- notice i» 
n ... L 152 has ids, skalesni to Sc....... .J 1 u- tion 107 ’hlladelphl- Law at 1824 

r Brooklyn, CounU . 
off the 

Bekampis. 11824 Nostranil !

JLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN

Action i"’»'LITERATURE
trol Law at O®3 n«>okb\,<

ir lietuvybei. Tik 
ne visi tėvai lei- 
vaikučius savon

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

jaujis, kuris buvo išrinktas į 
seimelį. Seimelis nebuvo ati
darytas jo statuto tvarka. 
Gerokai suvėluotas. Tik atė
jęs Neumannas pasakė trum
pą, nacišką kalbą ir nariai 
išsiskirstė. Seimelio rūmuo
se įsikūrė nacių Gestapo. 
Kiek turėjau žinių, Neuman
nas buvo pasiruošęs ilgai 
kalbai, bet vokiečių konsula
tas sudraudė nuo tos kalbos.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

t
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N. f- undtr the

161 No. 6th Street

ADVOKATAS

/Alfonsas Stankevičius

BANIULIENĖS PADĖKA

1691

patar

busiu

PADĖKA

Ši ištaiga įsteigta prieš U

OPTOMETRISTAS

391-398 Broadway, Brooklyn]

•WX458

Valdyba

PER

RYTO BANDYMAS

Ėsta Arkiv
Rusų Ka

mažųjų tau- 
parinkti au- 
Raudonajam 
kaip tikroji

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

TEISMAS NEPRIPAŽINO 
BOLŠEVIKŲ IEŠKINIO

iiSeiIorke:
išji prasite 
Ėli&riąTarybos

Balandžio 7 d., trečiadienį, 
7:30 vai. vak., piliečių klubo

Mūsų Apylinkėj 
Viskas Nauja

• Kun. Charles A. Patrick 
(Petreikis), karo kapelionas, 
jau šiaurės Afrikoje. Iš ten 
parašė kun. J. Balkūnui lai-

Pagelbek sau turėti laisvę 
• įsigykite Karo Bonų.

Parapija
KLAIPĖDOS REIKALU PRAKALBOSE

AUKOTA RAUDONAJAM KRYŽIUI

Karių sąrašo tęsinys 
Jonas Zakarevičius (2 br.) 
Vincas Zakarevičius 
Leonardas žemeckas 
Juozas Zubrickas 
Edvardas Zagreckas 
George žurauskas 
Juozas žvirblis
Albinas žalioms (2 brol.) 
Viktoras žalionis. 
Leonardas Zdanevičius 
Pranas Zabita
Edvardas žemaitis 
Jonas Zabita (2 brol.). 
Juozas Zabita
Jonas žižniauskas 
Jonas Zatwarnowski 
Pranas Zamorski

Tel. STagg 2 - 7177

H A vemeyer 8 - 0259 

RALPH KRflC 
FOTOGRAFĖ 

65 - 23 GRAND AVENl
Maspeth, N. Y. :

Tel. EVergrcen l-(
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždai

Tėvų jėzuitų 1 
žurnalas „Amerii

miestų draugijų sąryšiai, or
ganizacijos ir pavieniai as
menys yra prašomi ir ragi
nami šį kolektyvų darbą pa
remti stambesnėmis aukomis 
ir prenumeratomis. Numato- 
jna, kad knygos kaina bus 4 
ar 5 dol. Aukotojai ir prenu
meratoriai galės gauti atitin
kamą knygų kiekį, arba nu
rodyti kurioms įstaigoms ir 
asmenims knygas dovanoti.

Aukas ir prenumeratas 
prašoma siųsti iždin. J. Gar
švos vardu, N. Y. Lietuvių 
Tarybos reikalų vedėjo adv. 
K. R. Jurgėlos adresu, 359 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y. Lietuvių Taryba

PAMATYKIME LIETUVĄ 
IR KARO VAIZDUS

BARBARA DARLYS 
PER RADIJĄ

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

J. P. MACHULIS

Tel. EVergreen 8-jj
VALANDOS: ; 

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

Šventadieniais susite

^OCWIMO 

jjVJTHUWlS 

ui tOOM’®'!

• Albinas Reneckis, Kru- 
šinskų giminaitis, kovo 24 d. 
išėjo į Amerikos kariuome
nę. Iš Lietuvos atvyko 1939 
m. Baigė Marianapolio kole
giją, paskutiniu metu studi
javo Chicagos universitete, 
bendradarbiavo laikraščiuo-

LIETUVIŠKI ŠOKIAI 
RADIJĄ

KVARTALINIS SUSIRIN 
RIMAS.

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. 
Lekešiui už suteikimą Šv. 
Sakramentų, naudingus pata 
rimus ir atlankymą sergant. 
Dėkoju Altoriaus draugijai 
už mišių užprašymą ir mal
das; draugijos pirm. P. Šim
kienei ir V. Višniauskienei 
už atlankymą ir dovanas, 
taipgi visoms, kurios užjau
tė sergant. Tegu gerasis Die
vulis Jums už tai atlygina.

Marijona čeponienė.

’ buvusiu Portas 1936 
įfejai Estijoje iš pus

Jis 2,000. Katalike 
su'A^Trysiš jųl 

i baisiai ^: vienas, pi 
Wtas’Pan 

^I^HLrnJmis estų ap

ku- Gauta žinių, 
ls®sipasikal- aPaštališkasai

LIETUVIŲ MELIODIJOS 
PER RADIJĄ

Londono „Times” praneš 
u Kamo’J’* (“CP 

katras: arto. Sk 
įkas, ar jo pavaduoto 

Briagys) gotos baz 
< i.x Jwasii nanrioV'

Artistė Barbara Darlys a- 
teinantį pirmadienį, kovo 29 
d., 6:15 —6:30 vai. vak., dai
nuos iš New Yorko miesto 
radijo stoties (WNYC).

Tai bus antras artistės pa
sirodymas iš miesto radijo 
stoties. Po pirmo dainavimo 
klausytojų atgarsiai buvo la
bai palankūs ir gausūs.

Šį kartą p. Darlys savo 
programoje turės ir lietuviš
kų dainų.

Vytauto Bacevičiaus pia
no koncertas iš radijo sto
ties WNYC bus kovo mėn. 28 
d. (sekmadienį) nuo 4:30 iki 
5 vai. popiet.

Programoj Liszt’o, Chopi- 
n’o, Debussy ir V. Bacevi
čiaus naujai sukurti lietuviš
ki koncertiniai šoikai: Klum
pakojis, Blezdingėlė ir Noriu 
Miego.

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

Kovo 23 d. 4:55 vai. ryte 
New Yorke buvo pravestas 
orinio puolimo bandymas. 
Pats mayoras La Guardia 
tuo metu jau buvo miesto 
rotušėje. Visas bandymas, 
kuris iš malonaus miego pri
žadino milijonus žmonių, ge
rai pasisekė.

aAhi’i Zeitung” 
fe (Lietuva, kad Eberodes (Ryt] 

nebuvo se) teismas nuteisęs 
darinys. 15 žmonių, varį 
^^.lį su Lietuva. Iš V 
-js yra to- buvo vežama paišeli 
- ritočiii bai, žirklės, druska 
įta ir pan., o iš Lietuva 

buvo šmugeliu

^krauju, ar kurie turėd 
$ ^valdinestarnybas pnsi 

prie nekaltų žmonių išti 
į Reichą, arba nusik 

užgrobdami namus irt 
k į visi Lietuvos katalikų 
fi^nvčiosnariai, kurie at

Vietinės draugijos kovo 28 
d. 5 vai. vak. Kasmočiaus sa
lėje rengia vakarienę su pro
grama. Ši pramoga skiriama 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Bilietai po $1.50. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Vietinis.

Šv. Juozapo šventė baž
nyčioje kovo 19 d. ir salėje 
kovo 21 d. buvo minima labai 
iškilmingai. Mat, šioje šven
tėje yra ir mūsų klebono kun. 
Juozo Aleksiūno vardinės.

Pentkadienio ryte buvo iš
kilmingos mišios, kurias at
našavo pats klebonas. Baž
nyčia buvo pilna žmonių. Se
sutės pranciškietės didįjį al
torių. kuriame buvo šv. Juo
zapo statula, labai gražiai 
apdabino. Gėlėse skendo Baž
nyčios globėjo statula.

)ildome Income 
Tax Blankas

Vokiečių ypatingas! 
į Dr. Al/mas Kaune nuteisė 
2 ministe- gyventoją Praną Nor 
& pianios metą amžiaus, mirtie! 
Priklauso- me už ginklo laikymą

Be to, N. Y. Liet. Taryba 
turi garbės pranešti, kad 
šiemet bus išleistas stambes
nis veikalas apie Lietuvą ir 
lietuvių tautos apsiracijas 
kare ir po karo. Kolektyvų 
veikalą rašys prof. K. Pak
štas, prof. A. Senn, U. Kace- 
nelenbogenas, adv. K. R. 
Jurgėla, Vyt. Sirvydas, prof. 
J. Robinzonas, A. Simutis, 
diplom. teisin. Vyt. Abraitis, 
A. Vaičiulaitis, K. Baltra- 
maitis, J. Žilevičius, M. Do- 
bužinskis, J. Januškis, pulk. 
A. Valušis ir pulk. K. Gri
nius. Vyriausiuoju redakto
rių bus Dr. K. Pakštas, re
daktorių kolektyvo sekr. A. 
Simutis.

Sovietų Rusijos vyriausy
bė buvo pareiškusi pretenzi
jas į mirusio Latvijos pilie
čio, laivyno kapitono Fricis 
Vilnis Grands turtą, kurio li
kę apie 4 mil. dol.

Teisėjas Delehanty pareiš
kė, kad kol Amerikos vyriau 
sybė nepripažįsta valstybių 
okupacijos, užgrobtų valsty
bių piliečių teisės turi būti 
pripažintos ir ginamos. So
vietų ieškinys atmestas.

vicepirm. Nellie Strogis, 
sekr. Aldona Blazinskas, ižd. 
Blanche Vaskas.

Kas domisi Raudonuoju 
Kryžiumi ir norėtų savo dar
bu prisidėti, maloniai kvie
čiamas lankytis į susirinki
mus, kurie būna kiekvieno 
antradienio vakare, Angelų 
Karalienės par. salėje.

Gegužės 1 d. 8 vai. vak. pa- 
rap. salėje bus gražus mar
gučių balius, kurį rengia 
Raud. Kryžiaus skyrius. Ren 
gėjos visus maloniai kviečia.

rodo, kad J

Leu- 'būtų.

86-56 85th St., Woodhaven 
N. Y.

(Arti Forest Parkway sto
ties — Jamaica linija) .

Tel. Virginia 7-1896
.Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FLAMM
Brooklyn. N. Y.

Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto direktorius prof. Dr. K. 
Pakštas savo reikšmingam 
darbui New Yorke susilau
kia stambios paramos. Nese
niai, priimtuvių vakarienės 
proga, Instituto nariais rė
mėjais įsirašė keli asmens. 
Ta pačia proga Instituto Gar 
bes Nariu tapo Alfonsas 
Stankevičius, . paskirdamas 
prof. Pakšto vedamai įstai
gai 100 dol.

Alf. Stankevičius yra pir
mutinis Instituto garbės na
rys — pasaulietis. Jis yra ar
timas „Amerikos” bičiulis, 
nuoširdus ir didelis New Yor 
ko Aušros Vartų parapijos 
draugijų veikėjas, lietuviš
kos veiklos judintojas.

Alf. Stankevičius savo 
stambia auka suteikė Insti
tutui didelės paramos, o prof. 
K. Pakštui didelio džiaugs-

Šį sekmadienį, Amžinojo 
Rožančiaus dr-jos bendra 
komunija bus 9 vai. mišių 
metu. Visos narės prašomos 
dalyvauti. 4 vai. p.p. po 
Graudžių Verksmų bus pro
cesija ir Palaiminimas. Po to, 
parap. salėje bus mėn. susi
rinkimas. Narės prašomos 
dalyvauti.

Kovo 21 d. vakare par. sa
lėje surengta graži pramo
ga kun. J. Aleksiūno vardi
nėms paminėti. Suvaidinta 
„Stebuklingoji Radastėlė”, 
trijų paveikslų veikalėlis su 
dainomis. Vaidino parapijos 
sodalietės, kurių tarpe yra ir 
kitataučių. Vaidinimas pa
vyko. Buvo ir sveikinimų. 
Vakaro vedėja p. A. Pažerec- 
kienė paprašė kun. Laury- 
naičio ir draugijų atstovų 
pakalbėti. Kalbėjo ir sveiki
nimus klebonui sudėjo: Amž. 
Rož. dr-jos pirmin. Sijevičie- 
nė, Mot. Sąjungos kuopos, 
Šv. Vardo Dr-jos, Am. Raud. 
Kryžiaus par. liet, skyriaus, 
„Amerikos” adm. D. Averka 
ir kiti, kai kurie jų įteikė do
vanėles klebonui.

Po vaidinimo buvo dar 
sveikinimai dainomis: varg. 
Dulkės, par. Moterų choro ir 
galop viso, nors nedidelio, 
choro sudainuotos dainos.

Šį gražų vakarą rengė Gy
vojo Rožančiaus dr-ja su So- 
dalietėmis, sesutėmis pranci- 
škietėmis ir varg. Dulke, už 
jų gražų pasidarbavimą rei
kia tik dėkoti ir laukti kitų 
panašių parengimų.

Veikalo išleidimas anglų 
kalba reikalaus daug kruop
štaus darbo, lėšų ir talkos. 
Darbo pradžiai N.Y.L. Tary
ba paskyrė $300. Vasario 14 
d. Webster Hall įvykusiame 
Lietuvos Sidabrinės Sukak
ties minėjime surinkta irgi 
$300 prenumeratoms (apys
kaita bus paskelbta). Kitų

Alfred J. Wentz
(V encius)

Padėka ir pranešimas
1943 m. kovo 21 d. popiet 

Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne, New Yorko Lie
tuvių Taryba suruošė masi
nį susirinkimą, tikslu pa
minėti skaudžią ketvirtąją 
Klaipėdos Krašto aplėšimo 
sukaktį. Rengėjai planavo 
speciales rezoliucijas Lietu
vos vakanj sienos klausimu 
ir rinkti prenumeratas lei
džiamai knygai apie Lietuvių 
Tautines Aspiracijas.

Kovo 21 d., „New York 
Times” vedamasis straipsnis, 
„Russia, Britain and Ame
rica”, teisingai ir vykusiai 
nusakė amerikiečių didžiu
mos pažiūras į pokarinį susi
tvarkymą ir šio karo tikslus. 
Todėl minėtasis masinis su
sirinkimas tenkinosi dviem 
rezoliucijomis: (1) padėkoti 
dienraščiui „New York 
Times” už nuoseklią redak
cijos kryptį ir 
tų gynimą; (2) 
kų Amerikos 
Kryžiui, kuris, 
motina, tiesia pagalbos ran
ką kenčiančiai žmonijai ir, 
tarp kitko, ryžtingai rūpina
si Lietuvos tremtiniais, bol
ševikų bendradarbiavimo su 
naciais aukomis.

Aukų surinkta $250.05.
Kalbas pasakė: atidarymo 

žodį kun. N. Pakalnis, vaka
ro vedėjas adv. K. R. Jurgė
la, ilgesnes kalbas—prof. K. 
Pakštas, J. Januškis, J. Tys- 
liava ir Lietuvos gen. konsu
las J. Budrys. Himnų giedo
jimui vadovavo Gen. Vitai- 
tytė ir muzikas J. Jankus.

New Yorko Lietuvių Tary
ba nuoširdžiai dėkoja vi
siems programos vykdyto
jams, aukotojams ir visiems 
dalyviams.

Išlaidų susidarė: $8 lape
lių. spausdinimas, $4 kalbėto
jams tribūnos pasamdymas, 
$5 šviesai ir salės valymas, 
viso $17. Amerikos Raudo
najam Kryžiui Washingtone 
kovo 22 d. nusiųsta $200, 
Brooklyno skyriui kovo 23 d.

Kazys Motuzas ir Jonas 
Valaitis rodo ir aiškina Lie
tuvos spalvotąsias filmas, 
New York at War Paradą ir 
karo vaizdus.

Montello, Mass., pirmadie
nį, antradienį, trečiadienį, 
kovo 29, 30, 31 dienomis nuo 
7 vai. vakare, Sandaros sa
lėje, 30 Intervale St.

So. Boston, Mass., penk
tadienį ir šeštadieį, balandžio 
2 ir 3 dienomis nuo 7:30 vai. 
vakare. Rengia L.R.D. Bos
tono Skyrius. Pelnas Raudo
najam Kryžiui. Bilietas 40c.

Worcester, Mass., sekma
dienį, balandžio 11 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių Piliečių Kliubo 
žemutinėj salėj, 12 Vernon Teikiamas geriausias 

patikrinimas, prižiurę 
AKINIAI prieinami! 
kainomis pagal jų rii

• Geriausias lietuvis daini
ninkas — basas šiandie yra 
Rapolas Juška. Jis gyvena 
Bostone. Netrukus apie jį iš
girsime daugiau.

• Grigaliūnai, gyv. Bliss- 
ville, „Amerikos” skaityto
jai, netrukus išleidžia kariuo 
menėn jau ketvirtą sūnų.

•New Yorko latviai pradė
jo leisti savo žurnalą „Drau
gą Vests”. Pirmoji laida — 
angliškai. Rašo ir apie lietu
vius.

• Gegužės Devintoji — ti
krai įsidėmėtina diena.. Joje 
bus metinis „Amerikos” Pa
vasario Koncertas - Balius. 
Jis įvyks puošnioje Webster 
salėje, New Yorke. Iš anksto 
visi ruoškimės!

Telephone Re®*
EV 7 - 1670 VI kl

JOSEPH VASTUNI
REAL ESTATE INSURA^ 

and LIFE INSORAN®] 
Mortgages Loaned and Bow 
496 Grand St.. Brooklyn.!1. 
Residenęe: J
87-34 90th St.. Woodhaven,!1

mo ir ryžtingo paskatinimo 
ir toliau garbingai dirbti 
Lietuvos nepriklausomybei 
atkovoti.

Balandžio 11 d. par. salė 
je tretininkai turės labai į 
domius judamuosius paveik 
sius apie šv. Pranciškaus gy 
venimą. Bilietai jau platina 
mi.

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi- 
nistracijoje, 222 So. 9th St., 

i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tbit Ii 
RL 1020 has been issued to toe I 
to s. ll beer, wine and liquor at B 
Section 107 of the Alcoholic Ba 
trol Law at 765 Washington Av.,1 
Brooklyn, County of Kings, to k 
on the premises.

GEORGE RANDALL 
(Museum Bar & Rest)

Jurgis Diriginčius yra pa
kviestas groti vargonais iš 
WWRL radijo stoties ketvir
tadienių vakarais 10:30 vai.

J. Diriginčius yra pareiš
kęs, kad netrukus bus groja
mi ir lietuviški kūriniai, sten 
giantis supažindinti ameri
kiečius su lietuvių laimėji
mais muzikoje.

Patartina pasiklausyti šios 
lietuvių vargonų muzikos ir 
parašyti radijo stočiai savo 
įspūdžius. J. Saulius.

Lietuviška |
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIU

KASDIEN

Patogi vieta užėjinrf
su MOTERIMS ]

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas vffl 

gėrimų ’

Juozas Zeidat
411 GRAND SIRE#

BROOKLYN, N. 1 |

• Ambrozaičių sūnus Juo
zas, karys, yra parvykęs 15 
dienų atostogų. Jis būna Ge
orgia valstybėje, kur eina at
sakingas karo policijoje pa- 
riegas.
• Cerebiejų (Maspethe) sū

nus pakeltas korporalu.
• Kapitono Petro Jurgėlos 

sūnus šiomis dienomis išei
na į kariuomenę.

• Philadelphijos Opera, 
kaip rašo „New York Times” 
muzikos kritikai, turi labai 
gražią ateitį. Viena jos svar 
bių artisčių yra lietuvaitė. 
Apie ją bus pranešta kitą kar

NOTICE is hereby given that 
RI. 1260 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol law at 629 Fulton Street,: 
Brooklyn, County of Kings, to I 
on the premises.

STRAND RESTAURANT 
Strand Cafeteria 4 B

Fulton St., Brooklfi

NOTICE is hereby given that 1 
RL 4310 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at 520 Flushing Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 1 
on the premises.

ESTHER WEINBERG!
(E. W. Cafeteria 4 B 

520 Flushing Ave., Bra

NOTICE is hereby given that i 
RW 653 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail t 
107 of the Alcoholic Beverage I 
at 1691 Gates Ave., Borough c 
County of Kings, to be cons® 
premises.

JOSEPHINE VERDERI 
Old Crystal Palace 

Gates Ave., Brod

La-
Įtognveik- gana dažnai prisi 

gyni- tuvos reikalus. 1 
^.^■^sskutiniųjų ūumei 

įžia, kad Baltijos 1 
k Mjriklausomy- vedimas Sovietam 

pritarimo Europoi

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie kokiu nors bū
du dalyvavo mano mylimo 
vyro, a. a. Juliaus Baniulio 
laidotuvėse ar pareiškė savo 
užuojautą bei atsiminė ve
lionį.

Pirmoje eilėje dėkoju kleb. 
kun. J. Aleksiūnui už gražią 
laidotuvių tvarką ir atjauti
mą nelaimėje; ačiū kun. J. 
Laurynaičiui už paskutinį pa 
tarnavimą kapinėse; varg. 
Pr. Dulkei už gražų giedoji
mo sutvarkymą.

Nuoširdžiai dėkoju už mi
šių aukas: Pažereckų šeimai, 
Zeikuvienei ir jos sūnui ka
riui, Matoniams, Kairiams, 
Unguraičiams, šv. Vardo dr- 
jai, Ag. Mickuvienei, Masai- 
čiams, Markšaitienei, Incie- 
nei, Ant. Mickui, velionies 
seserei R. E. Ambron, Mičiu- 
liams ir siuvyklos darbinin
kams.

Gilus padėkos žodis Pr. Ba 
j orui, Mičiulio siuvyklos dar
bininkams, Mickų šeimai ir 
Adolfui Hirshfieldui už gė
les. Ačiū grab. J. Garšvai už 
malonų ir tvarkingą 
navimą.

Visiems, o visiems 
visada dėkinga.

Ona Baniulienė

kijos žydų s 
gan- Erlicko ir Ai 

e ^bi- Rusijoje. AL 
sWiki-i vietai kaltin 

ka- vimu naciam 
Protestą r 

. jų vadai. Ka
■J Mead, may oi
J08 gy-jWm. Green, 

va- ir kiti. Stip

given that Licence No.
the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

Sumner Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

& GRILL, INC.
Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

INC.
Store, Inc.

Brooklyn, N. Y. B

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

Borough of Brooklyn, 
„ be consumed off the

LIQUORS CORP.
Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 167 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4816 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumer! off the 
premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE. INC. 
4816 Church Ave., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

į Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 134 — 35th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY STRAHL & SEYMOUR STRAHL 
Strahi's Bar ft Grill

134 — 35th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 564 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA SKODIS
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5461 has been issued to the undersigned 

|to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Itrol Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 719-751 Nostrand Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Louis’s Little Campus Rost.)

749-751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST., INC.
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

į ----------------------------
! NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 132 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TOWN HALL BAR & GRILL. INC.
132 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 311 has been issued to the undersigneds 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 451 Meeker Ave. 
County of Kings, to 
premises.

IRVING
451 Meeker Ave.,

NOTICE is hereby given that Ui 
RW 286 has been issued to the ■ 
to sell beer and wine at retail 
107 of the Alcoholic Beverage Oil 
at 387 Humboldt St., Boroughcll 
County of Kings, to be cohsim 
premises.

DOMINICK CROCE j 
387 Humboldt St., Broo^

NOTICE is hereby given that U 
RW 555 has been issued to the B 
to sell beer and wine at retail si 
107 of the Alcoholic Beverage Ca 
at 1148 Myrtle Ave., Borough d 
County of Kings, to be consin 
premises.

ERICH WEBER ■ 
1148 Myrtle Ave., Brod!

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS j

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pagiriu
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Cinkus
495 Grand Street. Brooklyn,

navimas nacių pre 

„The New Wort 
niu metu beveik k 

i ia* 7^ *
ito B. pampintą zrnd 

ph‘i°ie leidžiama: 
tt j Hus enl laikraštis 
H i tani IlratarPiaia ideda 

uįltifasko aP‘e 
ėiattBi".. “I infoniKuajų. 
•ihd ir „V.” 
Fh straipsnio 
hn.LT, m.

Edvardas Profi 
kurs 1941 m. bi 

naujoje kraštuotas, d 
•h® thevas bolševikų 1 
IlkSrn" „,.10 kalnuose. Ei

Metinė sukaktis
Raudonojo Kryžiaus sky

rius sulaukė vienerių metų 
gyvavimo sukakties. Pasižy
mėjusioms narėms, kurios 
yra dirbusios Raudonajam 
Kryžiui nemažiau 200 valan
dų, suteikti įvertinimo ženk
lai. Apdovanotos narės yra 
šios:

Blazinskaitė, Blazinskie- 
nė, Daukintienė, Miklasevi- 
čienė, Paulukaitienė, Pąulu- 
kaitytė, Plioplienė, Strogytė, 
H. Strogienė, N. Strogienė, 
Vencienė, Jokšienė.

Dabar skyriaus valdybą
sudaro: pirm. Helen Strogis, [salėje, įvyks šv. Jurgio dr- 

jos kvartalinis susirinkimas. 
Jame bus pranešta apie 50 
metų jubiliejaus minėjimo 
programa, bus tariamasi 
apie piknikus ir kitus svar
bius reikalus.

Visi nariai kviečiami ir ra
ginami būtinai dalyvauti, 
nekreipiant dėmesio į blogą 
orą ar kitokias nepalankias 
aplinkybes.

NOTICE 
RL 5181 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of th 
trol T^aw at 34 '■ 
Brooklyn 
on the premise 

R" 
343 Broadwa;

NOTICE is 
RL 888 has been 
‘o sell heei’. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JOSEPH 
Wyckoff

238 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given that
RL 6472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 341 Ocean Ave. 
Brooklyn, County of Kings, tc 
on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC. 
Hanrahan's

341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605-7-9 Church Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC.---------- -
Maple Court Cafe

1605-7-9 Church Ave., Brooklyn

i NOTICE is hereby 
RL 1127 has been issued to 
to sell beer 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ASCOT BAR 
49 Sumner Ave.,

NOTICE is 
L 1490 has 
to sell wine & liquor, 
107 of the Alcoholic 
at 1601 Kings H’way 
County of Kings, 
premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE 
D-B-A Kingsway Liquor

1601 Kings Highway

NOTICE is 
L 516 has 
to sell wine 

i 107 of the
at 220 Parkside Ave 

I County of Kings, 
premises.

... . - - . . .. PARKSIDEArtimosios kolonijos gall 220 Parkside Ave..

surengti pas save paveikslų
rodymą, prisitaikydamos 
prie jau užimtų dienų. Kreip
tis: Jonas Valaitis, 179 So.
2nd St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 

County of Kings, to be consumed 
es.

RONALD YUREWICZ
y, Brooklyn, N. Y

hereby given that Licence No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

i the Alcoholic Beverage Con- 
38 Wyckoff Ave., Borough of 

Kings, to be consumed

STEFAN DL 
Grove Hall 

Brook 1>n, N.

Licence

at retail und
Bever
., Borough of
> be consumed
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