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VAKARIENE Geriausiai 
namie Iš .geriausios Smetonos,^ 
imams priimami užsakymai Kjre 

ozas Cinkus

d. pareiškė, kad poka- 
itstatymo darbas yra 
šia garantija, jog Ru- 
jnorės jokių papildomų 
•ijų jau ir taip didelei 
mperijai. Be to, Berle 
j ,kad Amerika nema- 
juosti Rusiją „buferi- 
Jstybių” diržu.

: s pareiškimus nagri- 
a, Anne O’Hare Mc 
:k „New York Times” 
žio 7 d. pažymėjo, kad 
yje nebus taikos, jei 
suderintos visų tautų, 

į ir mažų, teisės bend- 
visuotinėje

Nepriklausomybės sukak
ties minėjimo proga Londo
no lietuviai vasario 14 d. pa
siuntė telegramą šv. Tėvui, 
dėkodami už jo parodytą 
Lietuvai globą ir už teiktą 
pagalbą. Kovo 8 d. Londono 
lietuviai gavo tokio turinio 
telegramą:
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„Šv. Tėvas, giliai įvertin
damas sūnišką Londono lie
tuvių kolonijos atsidavimą, 
daro įžadus Dievui melsda
mas už juos ir jų tėvynę; 
prašo Dievo gausių malonių 
ir siunčia apaštališką palai
minimą.”

Daug Nuostolių 
Vandenyne

ŽUVO LIETUVIS LAKŪNAS

Balandžio 6 d. šv. Petro 
kapinėse, Port Richmond, 
Staten Island, palaidotas a- 
viacijos leitenantas Juozas 
Valentukevičius (Walen), žu 
vęs didžiulio lėktuvo nelai
mėje, įvykusioje prieš kelias 
dienas Washington© valsty
bėje.

Pamaldose, kurios įvyko 
Lady of Assumption bažny
čioje, dalyvavo daug karinin
kų. Kapinėse atiduota pas
kutinė kariška pagarba. Asi- 
stoje buvo kun. Mykolas Ke
mėšis, Bayonnės lietuvių pa- 
rap. klebonas, kurs atvyko

drauge su Dr. Višniausku, 
velionies lakūno svainiu.

Leit. Valentukevičius tik 
vasario mėn. buvo baigęs a- 
viacijos mokyklą. Jis skraidė 
didžiuoju „tvirtovės” lėktu
vu.

Washington. — Laivyno 
sekretorius pulk. Knox pra
nešė, kad kovo mėnesį Atlan
te laivų nuskandinta dau
giau nei vasario mėnesį. Jis 
nurodė, kad kovb mėn. vo
kiečių povandeniniai laivai 
nusinešė daugiau aukų; jis 
taip pat pažymėjo, kad vokie 
čiai vandenyje pakeitė savo 
taktiką.

Knox pažymėjo, kad po
vandeninių laivų pavojui at
remti yra surastos naujos 
priemonės, kad tam reikalui 
statomi naujos rūšies naikin
tuvai.

Kelky Išrinktas

Chicago. — Balandžio 6 d. 
Chicagoje įvyko miesto ma- 
yoro rinkimai. Laimėjo vėl 
mayoras Edward J. Kelley, 
demokratas, surinkęs 682,- 
647 balsus. Jo priešininkas 
respublikonas McKibbin, ga
vo 571,487 balsus.

Mayoras Kelley Chicagos 
miesto priešaky yra nuo 1932 
metų baigos, kai jis užėmė 
nužudyto mayoro Cermako 
vietą.

Afrikos fronto kautynėse 
veikia visos jėgos — sausu
moje, vandenyne ir ore. Šios 
savaitės pradžioje Amerikos 
ir Sąjungininkų lakūnai 1000 
kartų lankė priešo aerodro
mus, pradedant Sicilijos sa
la ir baigiant Sfaxu Tunisi
joje. Šie puolimo žygiai su
naikino 18 oro transportų ir 
uostuose paliko degančius 
laivus.

Puolimui pavartota skrai
dančios tvirtovės,
ir kitokio dydžio bombone
šiai ir ginamieji 
Maršalo Rommelio bazės dar 
nebuvo mačiusios tokio puo
limo. Pirmą puolimo dieną 
53 priešo lėktuvai nušauti 
padangėse, o daug sunaikin
ta žemėje. Amerikiečiai tą 
dieną neteko tik dvylikos lė
ktuvų.

Grįžę į savo bazes lakūnai 
balandžio 6 d. papasakojo, 
kokie dideli nuostoliai prie
šui padaryti.

vidutinio

MIRĖ MILLERAND

Švietimo Įstaigos Tėvai Marijonai 
— Nacių Įrankis Veikia Vilniuje

6

25 mylios nuo Tunisijos 
pakraščio sunaikintas priešo 
aviacijos „konvojus”, kuriuo 
gabenti papildomi daliniai, 
labai reikalingi Rommeliui. 
Šiame transporte sunaikinta 
31 lėktuvas — 18 Junker — 
52, 6 Junker — 87 bombo
nešiai ir 7 puolamieji lėktu
vai. Laimingai užpultas ir 
Bono iškišulyje jūrų trans
portas, kur sunaikintas vie
nas naikintuvas ir keli lai
vai palikti liepsnose.

Sicilijoje bombarduoti keli 
aerodromai, kur numesta 
šimtai bombų; ten sunaikin
ta 30 priešo lėktuvų ir apie 
70 sužalota žemėje.

Tunisijoje pulti keli aero
dromai, kurie palikti liepsno
se.

Kiek 
lakūnai 
rator”

lėktuvai.

Londonas. — Balandžio 
d. Prancūzijoje mirė Alexan
dre Millerand, 84 metų, bu
vęs prancūzų prezidentas 
(1920 — 24 m.), įžymus val
stybininkas.

anksčiau Amerikos 
su didžiuliais „Libe- 
bombonešiais lankė 

Neapolio uostą, kur padary
ta labai didelių nuostolių. 
Girdėta, kad Mussolini ren
giasi iškelti visus Neapolio 

“gyventojus.

Šv. Kazimiero Seserų buv. 
vyresnioji, mot. Immaculata, 
gavo per Raudonąjį Kryžių 
laišką nuo savo brolio kun. 
Vincento Dvaranausko, ma
rijono. Į

Iš laiško galima spręsti, 
kad tėvai marijonai Vilniuje 
gyvena šv. Ignpto gatvėje 
Nr. 4. Gautomis ’žiniomis, iš 
Šv. Kazimiero Seserų Pažai
slyje į Sibirą nebuvo išvežta 
nei viena.

Bolševikų okupacijos metu 
Lietuvos pradinėse mokyklo
je ir gimnazijose būdavo 
įsteigiami lietuviams svetimi 
j Lenino kampeliai ir bruka- 

bus pradėta mos brošiūros apie raudo- 
Dabar,

Netrukus 
smarki propaganda šio va- nuosius diktatorius. Dabar, 

i jaus pasisekimui užtikrinti, kaip sako gautieji per Stok- 
Mes nuoširdžiai kviečiame holmą pranešimai, pradžios 

frirdi daiip’pliq ~ liAtn" kiekvieną lietuvį amerikietį, mokyklos ir gimnazijos per- 
tviu ir esfn ūkininku kuris tik pajėgia, tapti Ka- organizuojamos pagal vokiš-

rašo, kad Lietuva pra- 
turėjo „tik šešelėtą 
ausomybę, kuri išny- 
šimtmetyje”. Po 1914

(E. W. Cafeaal 
E 20 Flushing Avi.,

NOTICE is hereby jie
RL 1020 has been Mt t . . . ...
to sell beer, wine uxi ^Estiją, tai jos 
Section 107 of the AMi » J J
trol Law at 765 Wtetp
Brooklyn, County of Kite

itipriai patraukti ko- 
no. Kai raudonoji ar- 
įžėmė Lietuvą, Latvi- 

forma-
įžusios prie Rusijos, 
utonominės respubli- 
girdi, tik labai neatsar 

765 Washington Avi, .
logus galėtų pasakyti, 
ikras tų tautų nusitei- 
būtų...
tokias nesąmones lai- 

DOMNiscb šneka, kas gali su 1* fit į į °
nčytis ?

NOTICE is hereby ps : 
, RW 286 has been isss: 
to sell beer and wine its 

į 107 of the Alcoholic Bra 
. at 387 Humboldt St, tet

County of Kings, to ii t

387 Humboldt St,

NOTICE is hereby pn 
RW 555 has beat M 
to sell beer and wine he 
107 of the Alcoholic Bra 
at 1143 Myrtle Are., hr. 
< . 
premises.

1148 Myrtle Are,,

ak „Herald Tribune”, 
at ms aiyrue aw., w. , - . ,
county of Kings, to k )1 buvęs rimtas respu-

. ejuchie iškas laikraštis, pasku 
aiku pakrypo rusų im- 

" zmo naudai. Atlanto 
o 1 C i° dėsnių išniekintojų 
dail^OK ™ ida ir kituose sluoks- 

, kuriais daug pasiti- 
Teikiamas g©- padėtis rimta. Ameri- 

ešoji nuomonė bando- 
lodyti.

leiKiamas gt®. 
patikrinimas, p 
AKINIAI priė 
kainomis pagal j

ši įstaiga jsttijti F

ro Paskolos ’ dalyviu.’ Salia M pavyzdį, kad jos daugiau 
nuolatinio Karo Bonų pirki- atitiktų vokiškai dvasiai.
mo, prisidėkime ir Karo Pa- Valstybės leidykla,^ kuri 
skolos vajuje. Apie tai dau- buvo sudaryta bolševikų 
giau bus vėliau pranešta. 'Okupacijos laikais sujun

giant visas leidyklas, gavo 
~ ... vokišką vadovybę ir tie na-

Edeno, Anglijos užsienio 1CionaisOcialistai nustatys, 
reikalų ministerio, lankymo- kokios knygos yra daugiau- 
si metu lietuvių amerikiečių sia tinkamos Baltijos tautų 
organizacijos gražiai pasiro- [dvasiniam išsivystymui... 
dė. Jos nusiuntė Edenui svei- į ~
kinimus, palydėtus tvirtais Puola Arkivyskupą 
pareiškimais. Jos priminė *
garbingam svečiui, kad Lie
tuvos žmonės trokšta lais
vės ir nepriklausomybės 
kaip ir kitos tautos.

Edenui išvykstant, adv. F. 
J. Bagočius, SLA. pirm., nu
siuntė reikšmingą telegramą 
Valstybės Sekretoriui Hull. 
Jis nurodė, kad lietuviai ver
čiau pasirinks išnaikinimą, 
nei bet kurio savo kaimyno 
verguvę. Jis prašė, kad Ame-

iesos propaganda turi rikos armija užimtų Lietu-
vą, kad patys Lietuvos žmo
nės galėtų laisvai susitvar
kyti.

Naciai Uždare
Visą Spaudą

ROMMELIO DALINIAI BRAŠKA

Anglų aštuntoji armija 
balandžio 6 d. pradėjo naują 
puolimo žygį prieš Romme
lio dalinius pietinėje Tunisi
joje. Puolimas vykdomas 20 
mylių į šiaurę nuo Gabes. Ki
tą dieną priešą puolė ir ame
rikiečių daliniai iš kitos sri
ties. Prieš puolimo žygį ati
tinkamai kelią „palengvi
no” aviacijos jėgos. Pary
žiaus radijo pranešimu, puo
limo priešakyje ėjo tankai.

Amerikos daliniai dar ne
buvo susijungę su gen. Mont- 

administraci- gomerio aštunta armija, bet 
^tnpkhnhrrin iJ°s tarnybai buvo SS ar SA to susijungimo ir nelaukta, 

apmokymai. i nenorint duoti daugiau laiko

maršalui Rommeliui iš naujo 
pertvarkyti savo dalinius.

Šį kartą gen. Montgomerio 
armija pradėjo puolimą daug 
greičiau, nei ankstesniuose 
žygiuose. Pralaužę Maretho 
įsitvirtinimų liniją, anglai 
mažai ilsėjosi ir tvarkėsi.

Jei šiame puolime priešo 
daliniai bus nugalėti, kaip 
prie Maretho ir Maknassy, 
tai Rommelio daliniai tada 
turės trauktis į Tuniso — Bi- 
zertės kampą, kur kitiems 
vokiečių ir italų daliniams 
vadovauja gen. Arnim, 
atveju mažame kampe 
durtų apie 150,000 ar 
000 vokiečių ir italų.

Paskutiniai pranešimai 
skelbia, kad amerikiečiai pa
žengė gerokai pirmyn Guet- 
tar dalyje, kur nesusilaukta 
didesnio vokiečių pasiprieši
nimo. Žygiui labai kliudė už
minuoti keliai, bet ir tas nu
galima.

Vincas Juronis. £

jokios „Savivaldos” ten nėra

NUOLAT GRIEŽTINA BAUSMES

įsakymu 
skiriama

,,sa-
Pa-

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

Tuo 
atsi- 
200,-

NACIAI RUOŠIS „VISIEMS LAIKAMS”

Bernas. — Čia gauta žinių, 
kad naciai Vokietijoje užda
rė paskutinius katalikų laik
raščius.

Breslau kardinolas Bert-
Marijampolės gimnazijos ram įsakė kunigams dabar 

direktoriumi buvęs paskirtas sakyti ilgesnius ir platesnio 
pobūdžio pamokslus.

Vokiečiai, matydami Lie- negu aukštasis Baltijos 
|tuvos gyventojų nepasiten- vivaldos” valdininkas, 
[kinimą jiems primesta admi- slaidžius vokiečių valdininkų 

i V-vi -Pi -i o o o i o Ir S -i n Ir n /Jnistracija, jau nuo pereitų 1;1'«ra:flJas’ ,alškėJa’ . k ad 
metų pradėjo neva organi- daugelio yų kone vienintelis 

Londonas. — Vokiečių ra- zuoti „savivaldą,” tačiau, iPasl™os™as 
dijo pranešėjai labai puola kaip praneša !__________
New Yorko arkivyskupą laikraštis „Dagens Nyhe- 
Spellman, kam šis aukštasis ter,” visi vokiečių valdžios 
ganytojas Anglijoje suteikė vykdytojai palikti savo vie- 
palaiminimą amerikiečiams tose. Policinė valdžia ir sau- 
lakūnams, šiems rengiantis gurno tarnyba, pagarsėjusi 
išlėkti į paskirtą žygį. I— Sicherheits Dienst, atlie-

Iš Anglijos arki v.
man vyksta atgal į šiaurės dalinių.
Afriką, o iš ten į Tolimuo
sius Rytus. Velykas arkivys
kupas praleisiąs Jeruzalėje.

Lietuvius Grūda
Pavojaus Vietosna

Vokiečių generalinio ko- mas. Už tai gali būti bau- 
pakeista džiama net sunkiųjų darbų 

kalėjimu, o rastieji pinigai 
konfiskuojami. Tuo būdu esą 
norima „paskatinti”, kad gy
ventojai neštų pinigus į ban
ką...

Spell- karna ir toliau vokiečių SS misaro įsakymu, ]_ 
Lietuvoje veikianti baudžia
moji teisė, o pačios bausmės 
žymiai sugriežtintos. Pir
miausia, pagal vokiečių ko
misaro įsakymą, mirties bau
smė gali būti vykdoma ir mo
terims, tuo tarpu kai ligšioli
niais įstatymais mirties bau
smė moterims buvo pakeičia
ma sunkiųjų darbų kalėjimu 
iki gyvos galvos.

Pagal Lietuvos įstatymus 
mirties bausmė buvo skiria
ma už labai didelius ir įsta
tyme aiškiai nurodytus nusi
kalstamus darbus. Dabar vo
kiečių komisaro 
mirties bausmė 
žmonėms, kurie yra „pajun- 
kę vogti ir panašūs nusikal
tėliai, jei tik jie yra pavojin
gi vsuomenei”. L 
mė dabar taikoma už visą 
eilę nusikaltimų, kurie anks
čiau buvo baudžiami švelnes
nėmis bausmėmis, kaip antai 
prievartavimą, apiplėšimą 
kelyje, bankų apiplėšimą, 
ginklo pavartojimą ar grasi
nimą ginklu ir pan. Mirties 
bausmė nustatyta už daikti
nių vertybių naikininmą, ku- 
nių vertybių naikinimą, kū
jų ar kenkia vokiečių tautos 
ar „Ostlando” gyventojų at
sparumo galiai.

Už užsienio radijo stočių 
klausymą tam tikrais atve
jais gali būti skiriama mir
ties bausmė.

Labai savotiškas yra vo
kiečių komisaro nuostatas,

Visa, kas vokiečių požiūriu 
įvardinama nusikaltimu ir 
prasižengimu, svarstoma vo
kiečių ypatingų teismų. Ci
vilinės bylos, kada nors vie
na pusė priklauso vokiečių 
tautos bendruomenei,savaime 
perduodamos tam tikslui į- 
steigtiems vokiečių teis
mams. Pagaliau, grynai ad
ministracinė valdžia vis dar

ftremta. Dabar tik gali- 
prasti, kiek nuostolių 
ad iki šiol nėra Lietu- 
storijos anglų kalba, 
; šiandie dar nėra įstai- 
curi nuolat ir kiekvie- 
kiamu momentu atrem- 
kvieną neteisingą ar ne

Tktnji priekaištą Lietuvos žino. Ir Brooklynas nėra lai-
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KASD1

Patogi viets
su MO^ Lūs, pianisto ir dirigen- 

rheingold & įsų tauta nustojo dide- 
- Didelis pašilk vo sūnaus.

_ ...
AVUUAJVJV KJCLX

u____ laninovo mirtis,
411 GRAN®;

BROOK1T'

a spauda giliu liūdesiu 
ėjo Sergejaus Rachma- 
j mirtį. Muzikos pasau- 
teko genialaus kompo-

p Rusijoje paminėta 
, nie- 

eteko matyti jokių ži- 
Jolševikai prieš kelioli-9 dhvviu. ir

stų buvo uždraudę Ra
st

0'

Telephone
EV 7-1670

REAL ESTATE 
and LIFE P

Mortgages
496 Grand SL p

linovo kūrinius groti, 
vardas negalėjo būti 

tas — mat, šis kompo- 
is nepritarė naujiems 
;autos pavergėjams. 

— —
indžio 12 d. Valstybės 
pradeda antros Karo 
los vajų, per kurį nori 
lolinti iš piliečių ir jųHAvem€)fr

RALPfi^ 4 13 bilij'onų dolerių.

FOTOtf
65-23GR^

• Masp^

Visada, tur būt, buvo ir 
bus mandragalvių, kurie žino 
viską, išskyrus vieną dalyką: 
jie nežino, kad jie nieko ne- !paskįrstyta j šiaurės vakarų vykdoma vokiečių SA(Sturm 

ir vakarų Vokietijos dalis, į Abteilungen — smogikai), 
visažinan-1 vįetas> kur gana dažnos lėk- Pats mažiausis vokiečių val- 

tuvų atakos. dininkas turi daugiau galios,

Iš Švedijos praneša, kad 
didelė dalis Vokietijon išga
bentų lietuvių darbininkų

svas nuo tokių -------
čių”, kurių mandriausias su
sirado užuovėją „Vienybė
je”.

Ir darbuojasi tas žmogus! 
Rašytojo redaguojamame 
laikraštyje jis gavo laisvės 
ignorantiškai ir įžūliai nie
kinti rašytoją Antaną Vai
čiulaitį, visaip apšaukti ne
seniai iš Lietuvos atvykusius 
žmones.

Tuščia atsakyti į užsipuo
limus žmogaus, kurs rodo aiš 
kų nežinojimą. Tenka tik jo 
pasigailėti. Galime jį ir nura
minti — jo mandrybės lietu
vių literatūron dar nėra pa
tekusios, o Ant. Vaičiulaičio 
parašytos knygos bus skai
tomos, kol lietuvių tauta bus . ...... , ... , Beveik visu šimtu procen-gyva Apie Vaičiulaiti tas , , , . ■ _ tt:„„.tų buvo atstovaujama Hins- 
asmuo galėtų pasiskaityti ^aje marįjonų seminarija, 
kad jr prof. Dr. Alfredo Sen- ^aį 23 seminaristai išvyko į 
no įžangos žodį A. Vaičiulai- Hinsdale miestelį, kur buvo 
~~ 1—- ~ •> Kry_

literatu- žiaus ambulatorija rinkti 
kraujo atsargų sužeistie-

DONECO FRONTE NACIAI STUMIAMI
Londonas. — Čia gauta 

žinių, kad rusai atstūmė vo
kiečius į pietus nuo Izijumo, 
Doneco upės fronte. Praneši
mai iš Berlyno patvirtino, 
kad vienoje Doneco vietoje 
vokiečiai esą gynimosi pozi
cijoje.

Iš Maskvos pranešta, kad 
kautynės eina ir kitose Do
neco vietose, ypač Čiuguje-

vo srityje, į pietvakarius nuo 
Charkovo.

Vokiečių radijas skelbia, 
kad visas vakarinis Doneco 
krantas esąs jų rankose, ta
čiau rusų pranešimai kitaip 
skelbia.

Kaukaze frontas šios savai 
tės pradžioje buvo ramesnis, 
nei kitose vietose.

LIETUVIAI KLIERIKAI DAVĖ KRAUJO

paskoloje dalyvauti čio knygoje „Outline histo- atvykusi Raudonojo 
amas kiekvienas gy- ry of Lithuanian literatu- žiaus ambulatorija 
as, kiekviena įstaiga. re”).

siems kariams. Raudonasis
Kryžius ne iš visų rado gali
mu imti kraujo, bet iš 17 pa
ėmė.

Klierikams reikėjo pada
ryti 6 mylių kelionė pės
tiems — į Hinsdale miestelį kuriuo draudžiama laikyti 
ir atgal į seminariją. ipas save „dideles” pinigų su-

Vokietijos žemės ūkio mi- 
nisteris Backe, kuris jau ke
liais atvejais dėstė vokiečių 
kolonizacinius planus Rytų 
Europoje, paskelbė būdingą 
straipsnį naujai įsteigtame 
žurnale,,Die deutsche Agrar- 
politik”. Šis vokiečių nacis 
ministeris išvadžioja, kad 
„Rytų kraštai” pasidarysią 
vokiški tiktai tuo atveju, jei
gu „tūkstančiai vokiečių ūki- 

Mirties baus- ninku ten arsią žemę”. Tuo 
būdu „Rytai” būsią „naujai 
apgyvendinti.”

Tam tikslui Backe esąs su
daręs kruopštų planą. Vokie
čių ūkininkai būsią iškeldi
nami iš Vokietijos ir apgy
vendinami „Rytų kraštuose”. 
Jų žemę Vokietijoje perimsią 
kaimyniniai ūkininkai, kurie 
tokiu būdu padidinsią savo 
ūkių plotą. Backe nusiskun
džia, kad vokiečiai turi per 
maža žmonių, bet ir ši prob
lema būsianti išspręsta. Pir
moje eilėje esą numatyta pa
rengti „Rytų” kolonizacijai 
vokiečių ūkininkų prieauglį. 
Vokiečių ūkininkaičiai turė
sią išeiti specialinį 4 metų 
kursą. Apie Backės sumany
mų apimtį galima spręsti jau 
iš to, kad pačioje Vokietijo-

je numatyta 800,000 ūkių, 
kuriuose kolonizacijos kursų 
dalyviai atliksią ūkininkavi
mo praktiką.

Kaipo tipinį valdančiųjų 
Vokietijos sluoksnių galvoji
mo pavyzdį, dar atpasakosi
me straipsnį, kurį paskelbė 
„Deutsche Zetung im Ost- 
land” (12-2). Jame aprašo
mas vokiečių užimtas Balsto
gės miestas. Kaip ir galima 
buvo laukti, Balstogė pasiro
do esanti — vokiškas mies
tas! Esą, vokiečiai dar vidur 
amžiais pastatę kelis pasta
tus Balstogės mieste.

Laikraštis baigia savo ap
rašymą šiais žodžiais: „Nū
nai kraštas įvykių audroje 
galutinai surado kelią į Vo
kietiją. Vokiečių civilinė 
administracija dirbdama sa
vo atstatymo darbą, gali 
ji susieti su šimtmetine 
vokiečių tradicija. Ji 
dirba savo darbą, būda
ma tvirtai į s i ti k i n u s i, 
kad darbas dirbamas ne kaip 
anksčiau — metams ar de
šimtmečiams, bet šį kartą — 
visiems laikams.”

« - - . ■ ■ '.



PIRKIME BONUS - IR PRANEŠKIME!
administracijai, 222

labai 
kare.

Tam tikslui veikiama 
kruopščiai parengtą 
kurio pagrinde glūdi 
— priversti ūkininką
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IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
1943 Metai — Jubiliejiniai 

Metai

Centro Valdyba džiaugiasi 
A. L R. K. Federacijos aps
kričių, skyrių ir paskirų vei
kėjų rūpestingu pasidarbavi
mu minint Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktį. Dauguma aps
kričių ir skyrių, laikantis Fe
deracijos Centro patvarky
mo, šiam tikslui sudarė bend 
rus visų grupių ir visų orga
nizacijų komitetus ir dėl to 
pelną ir surinktas aukas pa
skyrė bendrajai lietuvių veik 
lai, siekiančiai Amerikos per 
galės ir Lietuvos išlaisvini
mo.

Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukaktis 
yra svarbus įvykis, nepakan
ka viena diena ar vienu pa
rengimu, kad ir sėkmingiau
siu, jį paminėti. Dėl to Fede
racijos centras siūlo federan- 
tams visus 1943 metus laiky
ti jubiliejiniais ir su ypa
tingu intensyvumu darbuotis 
lietuvių tautos vardą kelti ir 
reikale ginti. Siūlome dar 
bent pora parengimų suren
gti šios sukakties proga ir 
pelną paskirti Federacijos 
reikalams, kurių turime ir 
daug ir svarbių. Kokios rū- 

** pas cTIgimai —-turėtų
būti, paliekame spręsti pa
tiems skyriams ir apskri
tims.

Lietuvai Gelbėti Fondas
Lietuvai Gelbėti Fondas 

šiemet nesijudina. Vyriausia ' 
to priežastis — neturime ke
liaujančio po įvairius mies- ; 
tus kalbėtojo, organizato
riaus. Apskritys ir skyriai 
savo iniciatyva, pasirodo, va
jaus neveda, rinkliavos Lie- 1 
tuvai Gelbėti Fondui nedaro, j 
Vis tik gaila, kad taip yra. 
Dabar ypač kolonijų veikėjai ; 
daugiau iniciatyvos turėtų 
rodyti, nes iš centro kalbėto- ■ 
jų ir informacijų siuntinėji
mas yra apsunkintas. Fede- ■ 
racijos apskritys ir skyriai 
tepasistengia patys ką nors 
surengti LGF naudai. Kai 
kur bažnyčių angose įtaisy
tos dėžutės su aiškiu parašu 
Lietuvai Gelbėti Fondas — 
Lithuanian Aid Fund. Mas- 
peth, N. Y., lietuvių bažny
čioj į tas dėžutes sumetama 
į metus keli šimtai dolerių 
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti. Ar nereik
tų pagalvoti visur tokias dė
žutes įtaisyti? šiam reikalui 
Kunigų Vienybės centro val
dyba yra davusi savo prita
rimą. Bet, žinoma, tai labiau
siai pareina nuo vietinių ger. 
kunigų klebonų, į kuriuos 
mes kreipsimės, pasitikėda
mi, kad ir Federacijos skyrių 
valdybos prie šio mūsų pra
šymo prisidės.

LRKFSB ir jo išlaikymas
Lietuvių katalikų laikraš

čių ir redaktoriai ir skaityto
jai reiškia pasitenkinimo mū 
sų spaudos biuro — LKFSB 
— žinių gausumu, gyvumu 
ir aktualumu. Neužmirški
me, kad Federacijos Centrui 
tai nemažai kaštuoja. Todėl 
pasitikime, kad skyriai, įver
tindami šio biuro darbus ir 
suprasdami jo reikalingumą,

veikėjų žiniai — LKFSB in
formuoja ir angliškąją kata
likų spaudą apie Lietuvą ir

Ta pačia proga primename 
ir prašome, kad skyriai įtrau 
ktų į Federaciją daugiau dr- 
jų, kuopų ir klubų ir išrink
tų iš jų metines duokles (vie
ną dolerį į metus. Jau lai
kas.

Naujas Federacijos skyrius
Kun. Dr. J. Končiaus dėka 

ir pasidarbavimu, Mt. Car
mel, Pa., šv. Kryžiaus para
pijoj suorganizuotas naujas 
ALK- Federacijos skyrius, 
kurio valdybą sudaro: Dva
sios Vadas Kun. Dr. J. Kon
čius; pirm. Petras Bieliaus
kas; ižd. M. Sigaraitienė; se- 
kret. Anastazija Radževičiū- 
tė. Sveikiname naująjį sky
rių ir jo valdybą, prisidėju
sias prie Federacijos draugi
jas, palinkėdami sėkmingai 
darbuotis Dievui ir Tėvynei!

Pajamos nuo sausio mėn. 1 d.
1943 m. į ALRKF. centro 

iždą įplaukė: Maspeth, N. Y., 
Lietuvai Gelbėti Fondui su
dėtos aukos į dėžutės prie 
bažnyčios — $125.00; So. Bo
ston, Mass., Federacijos 3 
sk. duoklės už 1942 m. $7.00; 
Chicago, Ill., Fed. 19 sk. drau 
gijų duoklės — $8.00; Ches
ter, Pa., draugijų’ duoklės— 
$5.00; Worcester, Mass., Au
šros Vartų par. — $119.67; 
Cambridge, Mass., Federaci
jos sk. — $55.85; Rochester, 
N. Y., Šv. Petro ir Povilo dr- 
jos mokestis — $1.00; Sioux 
City, Iowa, St. ir Agota Ūse
liai $10.00, parapija $10.00, 
A. Mikutėnas — $2.00, duok
lė Fed. $1.00; Amsterdam, N. 
Y., Gyvojo Rožančiaus dr-ja
— $25.00; Chicago, Ill., Fed. 
sk. per prakalbas surinktos 
aukos — $23.05; Pittsburgh, 
Pa., LRKSA 35 kp. mokestis
— $1.00; Philadelphia, Pa., 
Fed. surengta Liet. Nepr. mi
nėjimo pajamų dalis — $52.; 
Mt. Carmel, Pa., Fed. sk. dr- 
jų mokesčiai — $7.00; Law
rence, Mass., Fed. sk. Liet. 
Nepr. minėjimo pajamų dalis
— $157.50; Philadelphia, Pa. 
Fed. sk. draugijų mokesčiai 
$9.00; Shenandoah, Pa., Fed. 
skyriaus dr-jų mokesčiai — 
$21.00; ir LGF. — $100.00.

Siunčiant Federacijai mo
kesčius ir aukas čekius rei
kia rašyti iždininko kun. Pr. 
Juro vardu, o siųsti Sekreto
riui — 2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

L. Šimutis, 
ALRKF sekret.

P. S. ALRK. Federacija ir 
už 1943 m. užmokėjo meti
nius mokesčius Amerikos Ka 
talikų Veikimo Centrui — 
National Catholic Welfare 
Conference. Jau vienuolikti 
metai, kai mūsų Federacija 
yra afilijuota su NCWC.

Šis balandžio mėnuo yra rikos’”
paskirtas labai svarbiam rei- So. Ninth St., Brooklyn, N. 
kalui. Norima parduoti Karo 
Bonų už 40 mil. dolerių, už 
kuriuos bus pastatyti ir į- 
rengti 100 torpedinių laivų. 
Kiekvienas naujos rūšies 
torpedinis laivas kaštuoja a- 
pie 400,000 dolerių.

Torpediniai laivai 
svarbūs dabartiniame
Jų vertę puikiai išbandė ge
nerolo MacArthuro kariai 
Filipinuos. Ko daugiau tokių 
laivų, tuo greičiau pasieksim 
me svarbių laimėjimų.

Šiuos naujos rūšies laivus 
pastatyti yra pasiryžę Iždo 
Departmento tautybių gru
pės. Kiekviena tautybė galės 
savo vardu pavadinti torpe
dinį laivą, jei tik parduos bo- 
nų bent už 400,000 dolerių.

Kreipiamės į visus „Ame
rikos” skaitytojus tokiu pra
šymu ir raginimu:

Visi balandžio mėnesyje 
pirkime Karo Bonų kiek ga
lima daugiau. Nusipirkę Bo
nų, tuojau praneškite „Ame-

Y., už kiek pirkote bonų. Ga
lite nepranešti ir Bonų nu
merių — praneškite tik bono 
vertę.

Mes kas savaitę praneši
nėsime Iždo Departamentui, 
kiek bonų „Amerikos” skai
tytojai bus nupirkę, todėl 
padėkit mums pareigą tinka
mai atlikti. Paimkit papras
tą atviruką ir — parašykit 
mums.

Jei jau būtų sunku prisi
versti atviruką parašyti, tai 
bonų pirkimo vietoje pasaky
kite, kad jūsų boną įrašytų 
Lietuvių Sąskaitom

Dar kartą prašome: šį mė
nesį pirkit ko daugiausia Ka
ro Bonų ir apie tai praneški
te „Amerikos” administraci
jai. Palaikykime lietuvių 
vardą gyvą ir garbingą!

Visada atsiminkime, kad 
Amerikos pergalė yra mūsų

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

tų, vienetais po 6 ar 3 centus.
A. Vaičiulaičio „Lithuan

ian Literature” dar yra. Ji 
parašyta lengva kalba, iliu
struota 18 paveikslų ir labai 
tinka plačiai publikai pasi
skaityti. Patartina jos siųsti 

pirmaeilis tikslas. Amerikos mūsų kareiviams. JKaina 40 
pergalė užtikrins laisvę ir 
Lietuvai!

DEL MOBILIZACIJOS LIETUVOJE

is Lie- 
nuosa-

abejo,

penkių divizijų vertę. Lietu
vos žmonės puikiausiai su
pranta, kad naujų mobiliza
cinių priemonių vokiečiai 
griebiasi savo pašlijusios ka
ro padėties verčiami.

Naujų įvykių akivaizdoje, 
Lietuvių Tautinė Taryba lai
ko reikalingu priminti, kad 
Lietuvių Tauta trokšta visiš
kos Laisvės ir Nepriklauso
mybės. Jokia „reprivatizaci- 
ja” Lietuvos žmonių natura- 
lės teisės savo krašte būti 
pilnateisiais šeimininkais ap 
temdyti nesugebės. Valandai 
išmušus, lietuviai tai suge-

centų, o gi imant 50 egz. ar 
daugiau duodama nuolaida ir 
išeina tik 25 centų už egz.

Dr. K. Pakštas,
Liet. Kult. Inst. direktorius, 

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

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Turimomis žiniomis, š. m. 

vasario 27 d. vokiečių okupa
cinė valdžia visame Pabalty- 
jy paskelbė bendrą mobiliza
ciją. Gyventojų prielanku
mui laimėti, tuo pačiu, mobi
lizacijai dirvą paruošti, prieš 
kurį laiką, vokiečiai net ry
žosi grąžinti rusų okupantų 
per 1940 — 41 metus 
tuvos žmonių atimtas 
vybes.

Čia vokiečiams, be
padeda Maskvos aklas užsis
pyrimas, primygtinai, iki 
šiai dienai, vis dar reikalau
ti Pabalčio ir komunistinės 
šmėklos klaikūs atsiminimai įrodyti su ginklu ranko- 
iš pasibaisėtinų 1940-41 me- je 
tų rusų okupacijos laikų.

Turimos žinios rodo, kad 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje vokiečių sumanyta for
muoti kariški vienetai dvejo
pai: leidžiant mobilizuotiems 
burtis į vadinamus „tauti
nius” vienetus, ar šaukiamuo 
sius inkorporuojant į vokiš
kojo Wehrmachto dalinius.

Yra pagrindo spėlioti, kad 
vien Lietuvoje vokiečiai gali 
pajėgti sumobilizuoti apie

Dabar vykdomą mobiliza
ciją LTT laiiėo nauja okupan
tų sauvale ir, kaipo tokią, vi
su griežtumu smerkia. Be to, 
konstatuoja, kad Lietuvos 
žmonių panaudojimas fronte 
yra nukreiptas prieš Didžių
jų Demokratijų kariškus in
teresus ir prieštarauja tarp
tautinei teisei.

Lietuvių Tautinė Taryba. 
New York, 1943 m. Kovo 30.

L. KULTŪRINIO INSTITUTO VEIKLA

ŽIAURUMO AUKOS

1941 m. birželio 26 d. nuo 
raudonojo teroro žuvo šie 
penki Meškuičių gyventojai, 
kurie buvo žiauriai nukan
kinti Bukmedžių miške (Ly
gumų valsčiuje) : J. Mačiu
kas, J. Mačiukas (antras), 
A. Steponavičius ir P. Norei
ka. Šioms teroro aukoms bu
vo pastatytas ir pašventin
tas Paminklinis Kryžius. Re
ligines apeigas atliko kun. A.- 
Staišys.

NELEIDŽIA PIRKTI

SUNKU KELIAUTI

Kokiomis aplinkybėmis 
Lietuvos gyventojams tenka 
keliauti geležinkeliais, pati
riame iš tokio kelionės įspū
džių aprašymo: „Deja, šiais 
laikais ne kiekvienam yra 
prieinamos kelionės. O jei 
kam ir tenka važiuoti, tai ne 
ypatingas malonumas nuo 
Radviliškio iki Kauno per 

prisidės prie jo išlaikymo, naktį išstovėti ant vienos 
gaunant paskirų Federacijai kojos, nes vagone dažnai 
narių, kurie mokėtų į metus trūksta grindų antrai kojai 
bent po vieną dolerį. Skyrių pastatyti.”

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas savo garbės narių tar- 
pan susilaukė pirmųjų pa
sauliečių. Vieną laimingą va
karą Instituto ofisan apsi
lankė New Yorko apylinkės 
žymus veikėjas ir labdarys 
p. Alfonsas Stankevičius ir 
Instituto direktoriaus malo
niam siurprizui paaukojo 
$100.00. Lygiai ir p. Felik
sas šlapelis, patriotas ir vei
kėjas iš Rochester, N. Y., at
siuntė Institutui čekį $100.- 
00. Instituto direktorius 
reiškia abiem garbės nariam 
giliausią padėką. Jų dviejų 
javyzdys gal paskatins mū
sų visuomenę atsiminti 1918 
m. dosnumą ir stipriai pa
remti Lietuvos reikalus.

Svetimtaučiai stebi mūsų 
šykštumą ir daro labai ne
palankias išvadas mūsų ne
priklausomybei. Visokiems 
geriems reikalams lietuviai 
duoda, bet Lietuvos nepri
klausomybės kovoms tik re
tesni žmonės stambiau auko
ja. Perspėju: pasaulis turi 
akis ir seka su kokiu men
ku užsidegimu Amerikos lie
tuviai kovoja dėl Letu- 
vos nepriklausomy
bės. Būtinai reikia 
daugiau tokių garbingų vy
rų, kaip p. Stankevičius ir p. 
Šlapelis.

i Už knygeles prisiuntė po- 
’ nia O. Kratavičienė iš Detro- 
i ito $30.00 ir p. V. Stulpinas 
. iš Chicagos $25.00. Mažesnių 

sumų įplaukė iš keliolikos 
kitų miestų.

ir Chica-
Čepukas

surengė 
prie

Iš laikraščiuose paskelb
tos veikiančių vokiečių komi
saro ' nuostatų santraukos 
matyti, kad Lietuvos teis
mams uždrausta spręsti by
las dėl nekilnojamo turto 
nuosavybės teisių. Mat, pa
gal vokiečių komisarų nuos
tatus, galioja bolševikinių 
komisarų nuostatai, kuriais 
privatinė nuosavybė buvo 
paskelbta „nacionalizuota”. 
Taip pat ūkių bei namų nega
lima nei pirkti, nei parduoti, 
nei užstatyti ar panašiai. 
Nuomuoti žemės sklypus 
ūkius galima tiktai leidus 
kiečių komisarui.

Nariais rėmėjais įstojo 
kun. E. Paukštis iš Chester, 
Pa. (aukojo $25.00) 
gos veikėjas p. K.
($15.00).

Instituto draugai
Brooklyne direktoriui 
mimo vakarienę, kurios pro
ga narių mokesčiais ir auko
mis įplaukė $170.00. Vakarie
nės iniciatoriams, aukoto
jams ir dalyviams direkto
rius nuoširdžiai dėkoja ir jų 
draugiškumą brangina.

Tarptautiniai santykiai

Kovo mėnesį Instituto di
rektorius dalyvavo tarptau
tiniuose klubuose ir organi
zacijose, taipgi Pan-Europos 
trijų dienų konferencijoj, 
kurią globojo New Yorko 
Universitetas ir kurioj daly
vavo daugumas Europos ne
priklausomų tautų.

Pirmųjų dviejų knygelių 
nebėra.

K. Pakšto „Lithuanian 
Situation” ir „Baltoscandian 
Confederation” jau išsisėmė, 
tad jos bus gaunamos po vie
ną egz. tik ypatingai svar
biam reikalui. Jeigu kurie 
platintojai šitų knygelių dar 
turi, tai prašytume jas Insti
tutui grąžinti: už tai bus 
jiems iš skolos atskaityta ar
ba kitų knygelių atsiųsta.

Prof. Senn’o „Lithuanian 
Language” liko irgi neper- 
daug ir todėl jos šimtais nie
kam nebesiuntinėsim, o tik 
po keletą egz. Už ją galima 
siųsti pašto ženklais 40 cen-

TRŪKSTA PIENO

ar
vo

žie-

$ NAUJĄ KNYGĄ

LIETUVOS ŪKININKŲ VARIĮ didžiausia" valstybė nestve- 
■L.ria ginklo, panašiai kaip pra 

eitais metais Suomija?
įl- „Dvigubas slėgimas pavai 
įt zduojamas taip, kad žmogų 
Ji- jį junti. Maskvos pažadi 
Jfr gerbti krašto nepriklausom 
jį tie bę ir santvarką virsta gre 
Jjjd&s tai klastingiausiu būdu ni 
inkais. Prasideda baisi dram 
^viršun iškyla įvairios pad 

____ kaipo'^saVotJ^'^’Pasipy^ asmeniški k 
Bausmės yra ne tirštai, vis smarkiau įsivyra 
nes: vokiečių komi!ja raudonas žvėriškas ži? 
iš ūkio patį „sabo| rūmas. Kryžium sudėtų ri 
pasiųsti į darbo st 
verčiamiems darb 
ūkininkų išvar 
jau yra žinomi.

Kokios sunkios 
mos piniginės paba 
tyti iš tokio atsitik] 
rugsėjo mėn. buvo 
ta, kad kas nepris

Balandžio-Apn

Kaip iš visų gaunamų ži- ir tt. Bet praktika 
nių matyti, vokiečių okupaci
nė valdžia ypatingu įniršimu 
stengiasi iš Lietuvos išspau
sti ko daugiausia maisto pro
duktų, 
pagal 
planą, 
mintis 
atiduoti visą derlių, palie
kant jam tiktai tiek, kiek 
būtinai reikalinga ūkininko 
šeimynai prasimaitinti ir lau 
kams įsėti. Visa kita turi bū
ti atiduodama okupacinės 
valdžios per paskirtus vokie
čių komisarus prižiūrimiems 
Lietuvos kooperatyvams ar 
kitoms ūkinėms organizaci
joms. Ūkininkui griežčiausia 
uždrausta pardavinėti savo 
gaminius tiesiai vartotojui. 
Už tai gręsia sunkiausios 
bausmės. Net kaimo moterė
lė, surinkusi krepšį grybų ar 
uogų, yra verčiama parduoti 
savo „derlių” okupacinės vai 
džios nustatytomis kaino
mis. Valdžios gi nustatytos 
kainos visiems žemės ūkio 
gaminiams yra labai žemos.

Tokiu būdu vokiečiai sie
kia dviejų tikslų: 1) jie pi
giomis kainomis superka Lie 
tuvos gaminius, 2) Lietuvos 
ūkininkai ir kiti lietuvių tau
tos sluoksniai yra laikomi 
žemame ekonominiame lygy
je, kad tik jie neprilygtų vo
kiečių „vadovų tautai”. Taip 
pat valdinių įstaigų lietuvių 
tarnautojų bei darbininkų, 
kurie dirba Lietuvoje užsili- 
kusiose pramonės įmonėse, 
atlyginimai yra žemi. Ir šiuo 
atžvilgiu siekiamas tikslas 
yra aiškus: lietuvis valdinin
kas, tarnautojas bei darbinin 
kas turi uždirbti žymiai ma
žiau, negu vokietis.

Kai dėl privalomų žemės 
ūkio produktų pristatymų, 
tai vokiečių įstaigos elgiasi 
taip: jos nustato kiekvienam 
valsčiui, kiek kokių produk
tų turi būti pristatyta. Daž
nai vykdomais žemės ūkio 
surašymais vokiečių įstaigos 
suseka, kiek atskiras ūkinin
kas turi gyvulių ir kokių, 
kiek pasėta atskirų pasėlių

iš valsčių neretai i 
ma daugiau, ne 
ninkai pajėgia 
Kai kada pavyksti 
dydį nuderėti, pri 
veju nustatyti - 
kiekiai iš ūkininkų 
jami tiesiogine pr 
be to, ūkininkas 
mas ]

kų kančia, o kartais didiių
žmonių pasipriešinimas. T 

i 'sėjas Gervydis vienas pin 
;Siock- jų per G. P. U. naktin 

randus suimamas ir išve 
Jok- mas. Moterys išniekinai 
^veik- įki mirties arba pačios p 
t Ir šis renka mirtį. Bažnyčios si 
į iri© šiamos, pamaldos draud 

kirto kiaušinių kielp3®' mos, apylinkės kunigas 
žudomas ties bažnyčiospabaudos po 15 m 

kiekvienos vištos, 
mėn. Lietuvos ūkii 
rėjo labai skubiai 
bulves. Ta proga b 
narna, kad neprisj

-turėjo 

tais.
Jos iš-

„Turime būti dėkingi 
niui, kad jis parašė si 

aP'e veikalą apie savo tautos 
bus ne tik baudžiamu kmetį. Jis iškėlė žibir

'M

negaus leidimo nusi 
tokių būtiniausių 
menų, kaip vinių ii 
Taip pat buvo pran 
javų pristatymo 
kiekiai 1942 m. de 
didesni, nekaip 19

Be visų kitų prie

ties krikščionybės nusto 
2^’žmogaus veidu ir atsl 

’ mums barbaro bruožus, 
$9): jo barbaro, civilizuotai 

. raus, bet nedrįstančio 
i buvo tyn pažvelgti. .—. Kai 

j Šeį. nebijodamas baisiausii 
lįjan- vojų bėga per sieną, į 

I ruc Pocralian navvks!

jš me-

kininkus labai kamųl lando- rus- Pagaliau pavyks 
reigoj imai atlikti I ipe tai, bėgti ir šaltakraujui, ]
darbus transporto l’.rioLie- pasitikėjimo inžinierių 
Jie turi vežti malkas locija, gauniui su savo suža 
peš įstaigoms, jmoneqqroo. Ji® a^u atstovauja vii 

įjįsia-kiama stebuklo. Lietu 
iit ste- savo siela priklauso

rams, ji laukia, kada I 
je įsiviešpataus prot: 

"I“ J _

suza

Juos verčia atlikti 
kariniams privežim 
tarpu nėra kur nusipint 
pasagų arkliams pak|
Taip pat negaunama| vėl galės atgauti lai:
lingos medžiagos s' 
mo priemonių — ve 
rogių — remontui, 
ūkininkai patyrė di 
vargą su kūlimo darb 
ra nė kuro, bet sting 
bininkų, nes daugelis I 
jo vykti darbams į 
ją. Negaunama nei ’ 
tad į lietuvio ūkinink 
ba grįžta balana.

irpsi-
Žinomas poetas ir 

Olof Lagencrantz ilj 
lietuvis- cenzijoje „Svenska 

papro- Įdėt" (lapk. 12) sako 
a Rita ko: „Lietuvis Igm 

įjos balinius yra pranašus se 
■ą laikąįto atstovas. Keletą 

(buvo lietuvių di 
sijoPe- Stockholme ir čia c 
mos Lietuvos ir Švedijos 

5 sukak-įmui. Šiuo metu galii 

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS b svečiai Lasadorium. Prieš 

J kriaušy->metų pagarsėjo jis 
kritimą- netracijos Lietuvoj 

ieji jau m. pavaizdavimu. 
inDrau-'idonasai tvanas k?

ke- jkė mums tada reil 
siaus ir įsidėmėtinų žinių, 
hkters su grįžta prie 1940 i 
žjo žinia'brutalių įvykių roi

Laikraščiai rašo, kad 
mos metu dar labiau trūksta 
pieno miestuose. Net tų ma
žiausių pieno kiekių, kurie 
pagal korteles turėtų būti 
išduoti mažamečiams vai
kams ir ligoniams, negalima 
gauti. Pav. apie Šiaulių mies
to aprūpinimą pienu prane
šama, kad pagal korteles 
kasdien miestas turėtų gauti 
4,000 litrų pieno, tuo tarpu į 
dieną tegauna apie 1,150 li
trų. Iš to kiekio ligoninėms 
ir „įvairiems kariuomenės 
daliniams” (t. y. vokiečių) 
dar paimama 350 litrų, tad 
miesto vaikams ir civiliniams 
ligoniams pasilieka 850 litrų. 
Dabar vaikams iki 2 metų 
amžiaus teduodama po pusę 
litro kas antrą dieną.

Tenka priminti, kad Šiau
liuose priskaitoma virš 30,- 
000 gyventojų. Pieno gi kas
dien miestui pristatoma — 
850 litrų!

Mėsos, sviesto ir kito mais
to racijonavimas

Beveik visų rūšių mėsa, 
išskiriant paukštieną; dau
gelis rūšių sūrio, sviestas, 
riebalai kepimui, kenuota žu
vis, riebalai ir valgomieji 
aliejai dabar racijonuoti. 
Nieks negalės pirkti pažy
mėto maisto be raudonų žen
klų iš Karo Racijonavimo 
knygutės nr. 2.

Daugelis šeimininkių jau 
žino, kaip vartoti punktų 
ženklus, nes jos nuo kovo 11 
d. vartoja mėlynus ženklus. 
Nesitikima sulaukti netvar
kos vartojime randonų ženk
lų, bet yra svarbu, kad kiek
vienas suprastų svarbiausius 
nurodymus, kaip jas vartoti. 
Mažai skirtumo yra tarpe 
pirkimo kenuoto ir pagamin
to maisto su mėlynoms stam- 
poms ir pirkimo mėsos, svie
sto ir kito naujai racijonuoto 
maisto su raudonomis stam- 
pomis, bet dalyką reikia 
kiai

nas, taukai, kepimui r 
virimui ir saladų aliej 
jonezas ir alyvų aliej 
cijonuoti).

4. Visokis sūris, išs
varškę ir smetonuotą

Bendri Racijonavin|'qesuke-kiant stebuklo”. ' 
Patvarkymai

Kaip su mėlynais že 
kurie yra vartojami n 
ti kenuotų ir gamintų IIĮDUIT 
ir daržovių, raudoni 
bus vartojami dėl nauj 
cijonuoto maisto. Kita 
džiais, punktai yra delj 

 

sos, sviesto, riebalųiiš žemės, nei nuolatinio d< 
J eigų šeimininkė nori, ^ąutų, o vis tiek gyveno sve: 

būvomis apaugę. Per met

Antanas Vaičiulaiti!

1.

aiš-

DAUG NELAIMIŲ

Šukonių kaimo (Biržų 
apskr.) gyventojas Petrėnas 
nusipirko iš spekuliantų ži
balo, kuriame buvo nemaža 
benzino. Bežiebiant, tas miši
nys sprogo. Nuo užsiliepsno- 
jusų drabužių ketverių metų 
ūkininko sūnelis taip apdegė, 
kad tuojau mirė; 
gimo žaizdų pats

nuo apde- 
ūkininkas

suprasti.

Šis Maistas Dabar 
Racijonuotas

Visų rūšių mėsa, išski
riant paukštieną — šviežia, 
šaldyta, rūkyta, kenuota ar
ba stikluose. Tai racijonuota 
jautiena, veršiena, aviena, 
kiauliena, ir kita mėsa kaip 
liežuvis, smegenys, širdis, 
etc., visokių rūšių dešros, ir 
kiti mėsiniai produktai ir 
koncentratai.

2. Visų rūšių kenuota žu
vis ir žuvies produktai. (Švie
žios, šaldytos, rūkytos ir t.t. 
žuvies ar žuvies produktai 
nehermetiškai užlipdytuose 
kenuose neracijonuota).

3. Visų rūšių taukai ir alie
jai, kaip sviestas, margari-

Ii išleisti visus jos rau 
punktus mėsai arba ji Was nusipenėdavo kiai 
padalinti punktus, pritą^Kalėdas. Pavasarį pas a] 

 

dama šeimos valgymo Išsodindavo kelias lysias si 
čius. atidirbdavo, šiaip jų r

w rugiapiūtėj, pūdyme į
Raudonų ženklų verflže durpių, girioje kelmus r 
Šią savaitę, balandžiol^^^nant-visur jie 

d tojami; "balandžio 11 “ ,™ar? j?8?’0

vaitę „C” ir t.t. KiekB 
savaitę galima vartoti n| į 
seriją raudonų ženklų.

Svarbu atsiminti, 
kiekvienos serijos ž 
vertė tęsiasi ligi mėnesi 
baigos.

Kitais žodžiais, nes 
dotus ženklus galima vai 
po pirmos savaitės ir 
pats su kitais „B”, „C,” 
ženklais, kurie geri nuo 
mos dienos ligi balan 
mėnesio pabaigos, kada 
B, C ženklai išsibaigia i 
E ženklai geri. Vėliau 
pranešta, kada E ženki 
sibaigs. apsilaižė ir

„ , . . iįnjlLc’ švilpiniavo „Bitut<
Ko daugiau bony .lsfT*epė, grąžino švilpyne 

sim, tuo greičiau laisvę“ 
sam pasauliui užtikrin8^

B" ženklai turi būti|į’ «“>*• JU moterys ' 
► 

pradalgių daužytojo:
, '■ kurios gi buvo paliegu; 
^atkiūtindavo, rugius ir l 
i^ojosi į prikyštę varpas, 

plikame lauke. Stala 
W valgių nelūžo, nors ir b 
; Dariuose prisiaugindavt 
•^ogūnų, ant vieškelio kap 
Ą vistų, o druskai susigi 
Wes. Šventomis dienomi! 
‘Pirktinėmis skarelėmis ir 1 
ansiaustais žiurstais. V ak 

ęįjo. užrėkdama barni 
Jwdos nebūdavo lenkiai 
;Ws ar šokiai.

švilpynė,—nutraukė

dūduoju,—pasisakė vari

Darių ir Girėną?
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aunamų ži- ir tt. Bet prak 
Hų okupaci- f* 
gu įniršimu 
ivos išspau- 
maisto pro- 
ui veikiama 
,i parengtą 
grindė glūdi 
sti ūkininką 
jrlių, palie- 

tiek, kiek
;a ūkininko Bausmės yru jmų okupacijų sąlygo- 
aitinti ir lau “ ” ■ ■
kita turi bū- iš ūkio patį ie išleista knyga 

okupacinės j- ! -r 
kirtus vokie- ’ 
^įžiūrimiems 
jratyvams ar 
j organizaci- 
i griežčiausia 
avinėti savo 
i vartotojui.

sunkiausios 
aimo moterė- 
epšį grybų ar 
ama parduoti 
kupacinės vai | 
tomis kaino- 
gi nustatytos

žemės ūkio 
labai žemos, 
vokiečiai sie- 
jlų: 1) jie pi
ts superka Lie 
s, 2) Lietuvos 
ti lietuvių tau- 
i yra laikomi 
miniame lygy- | 
neprilygtų vo- 
į tautai”. Taip 
staigų lietuvių 
ei darbininkų, 
ietuvoje užsili- 
mės įmonėse, 
•a žemi. Ir šiuo 
iamas tikslas 
etuvis valdinin- 
jas bei darbinin 
•bti žymiai ma- 
kietis. 
valomų žemės 
tų pristatymų, 
įstaigos elgiasi 
;ato kiekvienam 

kokių produk- 
oristatyta. Daž- 
is žemės ūkio 
okiečių įstaigos 
atskiras ūkinin- 
ulių ir kokių, 
atskirų pasėlių

įnomas lietuvių rašytojas lia ir pyktį: kodėl Baltijos 
lUblicistas Ignas Jurkū- 
- šeinius, šiuo metu gy- 
js Stockholme, kur jis tu- 

. ieškoti prieglobsčio, bol- 
dydį nuderėtį p įams okupavus Lietuvą, 
vęju nustatyti jilstamai dirba literatū- 
kiekiai išūkiiiį je srityje, kartu populia- 
jami tiesioginę, amas Skandinavijoje Lie 
be to, ūkiniu )S vardą bei keldamas

ma daugiau, į 
mukai pajėgu 
Kai kada pavyį

veju nustatyti

jami tiesioginį.
be to, ūkiniu >s vardą bei 
mas kaipo UInon Lietuvos vargus

nes do dar anksčiau Stock-
Rau-

įsis tvanas kyla”,kuriojepasiųsti į darbr. ._/■ ' / ’ j
verčiamiems į. .prašo savo išgyvenimus 
ūkininkų jatyrimus bolševikų oku- 
jau yra žinom. jos pradžioje, buvo išlei-

Kokios 
mos piniginės 
tyti iš tokio 
rugsėjo mėn. 
ta, kad kas 
kirto kiaušinį;'

;aip pat Suomijoje.
seniai I. Šeinius Stock- 
e išleido kitą knygą, pa- 
ta „Laukiant stebuk- 
ai romanas, kurio veik- 
vyksta Letuvoje. Ir šis 
las išleistas net dviem 
m — švediškai ir suo- 

mėn.' ši. k?lyga ?rgi įur^° 
rėjo labai 
bulves. Ta 
narna, kad 
bus ne tik kritikos atsiliepimai apie 

 

negaus leidinį antrą Igno šeiniaus 
tokių būtini ą yra labai palankūs, 
menų, kaip įjojąs ir literatūros kri- 

 

Taip patbmoi|I. Oljelund rašo „Stock- 

 

javų pristatę! Tidningen” (lapk. 9): 
kiekiai 1942 1 
didesni, nekrl]

Be visų 
kininkus late 
reigojimai a; 
darbus 
Jie turi vežti 
peš įstaigoms. 
Juos verčia t 
kariniams nr 
tarpu nėra te 
pasagų ar 
Taip pat n$ 
lingos medį 
mo priemo® 
rogių - 
ūkininkai 
vargą su 
ra nė kilote 
bininkų, nes

, jo vykti
■ ją. Negaunam 
, tad į lietuvio i
ba grįžta

pabaudos po y? 
kiekvienos vi

pasisekimą tiek švedi- 
tiek Suomijoje. Jos iš- 
a žymūs kiekiai.

ugiau kaip prieš me
iliame laikraštyje buvo 

o j amas Igno J. Šei- 
jaudinantis ir įspėjan- 

ivaizdavimas, „Raudo- 
tvanas kyla”, ape tai, 
ašarą 1940 m.vyko Lie- 
raudonoji okupacija, 
jis pats pergyveno.

ios temos grįžta jis da- 
manu „Laukiant ste- 
, parašytu gražiausia 
kalba.
anas kupinas įvykių, 
tiškas. Asmenų būdai 
duojami taikliai ir psi- 
iškai tikrai. Lietuviš- 
mta ir žmonių papro-
daro vaizdingą, gyvą 
autinės tragedijos bai 
ksmas aidi visą laiką 
iuri melodija.

i prasideda teisėjo Pe- 
rvydžo ir jo 
ių sidabrinės 
ieną jų ūkyje

AINIS, VIDAUS BĮ■ sii7inn kad •

stipresnis. Šeinius vaizduoja 
likimą nedidelio skaičiaus 
žmonių, vienaip ar kitaip su
sietų su Pagirio ūkiu. Įsiver
žus raudonam potvyniui bu
vusi idilija pavirsta baisiau
sia tragedija. Vienas, men
kystos komplekso slegiamų
jų pereina priešo pusėn ir 
vaidina šlykštaus išdaviko 
vaidmenį, kol pats nežūsta 
politiniame verpete. — Do
minuojanti romano tema, tai 
kova teisės prieš smurtą. 
Nors senis teisėjas greitai 
dingsta, jis lieka vyriausiuo- 
je veikėju, nes atstovauja 
pagarbą žmogaus gyvybei, 
kas kiekvienoje kultūringoje 
tautoje jos pasipriešinimas 
smurtui sudaro atsparumo 
nugarkaulį. Prislėgtu karš
čiu Šeinius išpažįsta laisvą 
demokratinę valstybinę san
tvarką: tas karštis nuolat 
kyla akivaizdoje jo paties 
pergyventų baisumų. „Lau
kiant stebuklo” — tai laisvės 
romanas, vienas pačių geriau 
šių kokių jau seniai neturė
jome. Jis kupinas dramati
nio įtempimo ir didelės nuo
širdžios tėvynės meilės. Ro
manas turi vieną ypatybę, 
kuri turi smarkiai patraukti 
švedą skaitytoją. Jame yra 
būtent daug švelnaus gamtos 
pavaizdavimo. Veikiantieji 
asmenys visą laiką veikia lie 
tuviškos gamtos fone. Jie na 
tūraliu būdu susilieja su 

nebijodamas baisiausių pa- gamtovaizdžiu, savo siela de- 
vojų bėga per sieną, į Vaka- ra su juo šiame gamtiniame

didžiausia valstybė nestve- 
ria ginklo, panašiai kaip pra
eitais metais Suomija?

„Dvigubas slėgimas pavai
zduojamas taip, kad žmogus 
jį junti. Maskvos pažadai 
gerbti krašto nepriklausomy 
bę ir santvarką virsta grei
tai klastingiausiu būdu nie
kais. Prasideda baisi drama, 
viršun iškyla įvairios padu
gnės, pasipyla asmeniški ker 
štai, vis smarkiau įsivyrau
ja raudonas žvėriškas žiau
rumas. Kryžium sudėtų ran
kų kančia, o kartais didingas 
žmonių pasipriešinimas. Tei
sėjas Gervydis vienas pirmų
jų per G. P. U. naktinius 
rondus suimamas ir išveža
mas. Moterys išniekinamos 
iki mirties arba pačios pasi
renka mirtį. Bažnyčios suter 
šiamos, pamaldos draudžia
mos, apylinkės kunigas 
žudomas ties bažnyčios 
tais.

„Turime būti dėkingi 
niui, kad jis parašė stiprų 
veikalą apie savo tautos sun
kmetį. Jis iškėlė žibintuvą 
ties krikščionybės nustojusio 
žmogaus veidu ir atskleidė 
mums barbaro bruožus, nau
jo barbaro, civilizuotai gud
raus, bet nedrįstančio aukš
tyn pažvelgti. .— Kai kas,

nu- 
var-

Šei- „SEIMO” ATSTOVAI PRISIPAŽĮSTA 
NETURĖJĘ LAISVOS VALIOS

Lietuva laukia išvaduoja
ma iš žiaurios nacių okupa
cijos, bet lietuviai, tikrosios 
laisvės ištroškę, jokiu būdu 
nenori nė naujos bolševikų 
okupacijos. Dabar, kada gir-

rus. Pagaliau pavyksta pa- sutapime mes švedai randa- disi rusų ^n}Per^a^zm0 a^" 
bėgti ir šaltakraujui, pilnam me nordišką bruožą, ir todėl garsiai, siekiantieji Lietuvą

to ir kito mais- i 
ijonavimas
jų rūšių mėsa, 
aukštieną; dau- 
sūrio, sviestas, 
mui, kenuota žū
ti ir valgomieji 
bar racijonuoti. 
lės pirkti pažy-' 
> be raudonų žen- 
• Racijonavimo 
'• 2.
šeimininkių jau 
vartoti punktų

5 jos nuo kovo 11 
mėlynus ženklus, 
sulaukti netvar- 

me randonų ženk- ’ 
svarbu, kad kiek- _ 
'astų svarbiausius 
, kaip jas vartoti, 
tumo yra tarpe 
nuoto ir pagamin- 
u mėlynoms stam- 
rkimo mėsos, svie- 
naujai racijonuoto 
raudonomis stam- 
dalyką reikia aiš- 

sti.
laistąs Dabar 
acijonuotas 
rūšių mėsa, išski- 
kštieną — šviežia, 
akyta, kenuota ar
se. Tai racijonuota 
veršiena, aviena, 
ir kita mėsa kaip 

smegenys, širdis, 
dų rūšių dešros, ir 
liai produktai ir 
tai.
rūšių kenuota žu- 

ies produktai.(švie-

žmonos 
sukak-
netoli 

svečiai
sužino, kad vyriausy- 

ileido Maskvos ultima- 
nas, taukai, kj ir kad raudonieji jau 

 

virimui ir sakfjj a krašto vidun. Drau- 

 

jonezas irįtekės būti švenčiamas ke- 
cijonuoti).

4. Visokis; 
varškę ir E avimas.

3to visus, drauge suke- Bendrifc į 
Palu ‘

Kaip su nt 
kurie yra n’k 
ti kenuotųir: 
ir daržovių.’ 
bus vartojai 
cijonuoto & 
džiais, punku 
sos, sviesta' 

Jeigu šeimit 
Ii išleisti vis 
punktus mės 
padalinti Į$ 
dama šeimos 
čius.

Raudon?

Šia savai!)|^es *r juostas audė, o vasarą jos ėjo per 
, L .JĮ griebikėmis, pradalgių daužytojomis, 

u., „d ^žavėtojomis; kurios gi buvo pabėgusios, 
is sirgo, tai atkiūtindavo, rugius ir kvie- 

vaitę „C'5 ežus, ir rankiojosi į prikyštę varpas, kaip 
savaitę į linkčiodamos plikame lauke. Stalai jų 
seriją rau^fee nekados nuo valgių nelūžo, nors ir badas

Svarbu 
kiekvienos _ ~ w___
vertė tęsi&s- ;atiką po žmones. Šventomis dienomis mo- 

l baigos.
Kitais 

dotus ženki®
,, po pirmos' buvo gegužinės ar šokiai, 
ir pats su kitįi

tybos inžinieriaus ir 
vyriausios dukters su 

Radijo žinia

pasitikėjimo inžinieriui In- 
gauniui su savo sužadėtine. 
Jie abu atstovauja viltį, lau
kiama stebuklo. Lietuva visa 
savo siela priklauso Vaka
rams, ji laukia, kada Europo
je įsiviešpataus protas ir ji 
vėl galės atgauti laisvę.”

Žinomas poetas ir kritikas 
Olof Lagencrantz ilgoje re
cenzijoje „Svenska Dagbla
det” (lapk. 12) sako tarp ki
ta ko: „Lietuvis Ignas J. Šei
nius yra pranašus savo kraš
to atstovas. Keletą metų jis 
buvo lietuvių diplomatas 
Stockholme ir čia darbavosi 
Lietuvos ir Švedijos suartėji
mui. Šiuo metu galima ji skai 
tyti tam tikru dvasiniu am
basadorium. Prieš dvejetą 
metų pagarsėjo jis rusų pe- 
netracijos Lietuvoje 1939-40 
m. pavaizdavimu. Jo „Rau
donasai tvanas kyla” sutei
kė mums tada reikšmingų ir 
įsidėmėtinų žinių. Dabar jis 
grįžta prie 1940 m. vasaros j 
brutalių įvykių romanu „Lau talikų kunigų, kapelionų pa- 
kiant stebuklo”. Įspūdis dėl reigoms.

mes jaučiame ypatingą soli- įjungti į Sovietų Sąjungą, 
’ • ■ ’ • ’ bus pravartu prisiminti, ko

vertas skleidžiamas melas, 
būk lietuviai patys prie SS 
SR prisijungė. Šiuo klausimu 
yra labai įdomus buvusių 
raudonojo „seimo” narių pa
reiškimas, kurį pasirašė 
prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
raudonosios okupacijos pra
džioje ėjęs Liaudies Vyriau
sybės ministerio pirmininko 
pareigas, Jurgis Glušauskas, 
buv. LTSR Socialinio Aprū
pinimo ir Miškų Pramonės 
Liaudies Komisaras, be to — 
šį pareiškimą padarė buvu
sieji „liaudies seimo” nariai: 
Dr. A. Garmus, L. Dovydė
nas, H. Kučinskas, R. Jukne
vičius, V. Biržietis, agr. Pr. 
Mickus, St. Vaineikienė, P. 
Milančiūtė.

Daugeliui Amerikos lietu- į • V • 1 — V • J

darumą su Lietuva, kuri be 
abejonės turi būti priskaito- 
ma prie Šiaurės kraštų. — 
1940 m. lietuviai laukė ste
buklo, jie laukia jo ir toliau 
ir reikia tikėtis, kad jų ne
palaužiama laisvės valia at
ves juos, neužkrėstus nei Ry
tų nei Pietų smurto idėjomis, 
vieną dieną laisvėn.”

Riksdago atstovas, vyr. 
redaktorius Richard Linds
trom „Socialdemokraten” 
(12-23), plačiai aptaręs „Lau 
kiant stebuklo” turinį, tarp 
kita ko sako: „Be visa to Šei
nius parašė knygą, kuri su
kelia didžiausių simpatijų ir 
nuoširdžiausios užuojautos 
jo kraštui.”

Panašių atsiliepimų at
spausdino ir visi kiti žymiau 
šieji švedų laikraščiai.

J. A. V. armijai, spalių me
nesio kvotai, trūksta 959 ka-

„1942 m. rugp. mėn. 30 d. 
susirinkę Kaune, mes, buvę 
Lietuvos vyriausybės ir buv. 
Liaudies Seimo nariai, viešai 
pareiškiame:

1. Smurtu sulaužydama 
duotus Lietuvos Respublikai 
iškilmingus pasižadėjimus 
visokiomis a p 1 i n k y bėmis 
gerbti Lietuvos „suverenumą 
bei teritorinį integralumą ir 
neliečiamybę” (1926 m. su
tartis tarp Lietuvos Respub
likos ir Socialistinių Tarybų 
Respublikų Sąjungos, 2 str.) 
1940 m. birželio mėn. 15 d. 
Sovietų Sąjungos valdžia mi- 
litariškai okupavo Lietuvą.

2. Maskvos ultimatumu su
daryta Lietuvos vyriausybė, 
kuriai iš pradžios buvo paža
dėta gerbti Lietuvos Nepri
klausomybę, vėliau, Maskvai 
verčiant, buvo reorganizuo
ta be e. Ministerio Pirminin
ko pareigas Prof. V. Krėvės- 
Mickevičiaus žinios ir pritari 
mo, aptikrinant daugumą ko
munistams, su M. Gedvilą 
prieky, tikslu padaryti ją vi
sišku Maskvos įrankiu.

3. Taip reorganizuotai vy- 
vių šios pavardės pažįsta- riausybei Maskvos vyriausy- 
mos, o štai ir jų deklaraci- bė įsakė pravesti rinkimus į 
jos tekstas, kurs buvo jų 
sirašytas 1942 m. rugp. 30 liau prašytų įjungti Lietuvos 
d. ir paskelbtas Lietuvos lai- Respubliką į Sovietų Sąjun- 
kraščiuose:

4. Liaudies Seimas negalė
jo išreikti ir neišreiškė Lie
tuvių tautos valios, nes: a) 
Liaudies Seimo sudėtis buvo 
iš anksto numatyta komu
nistų partijos, diriguojant 
Maskvos atstovui G. Deka
nozovui ir Sovietų Sąjun
gos Pasiuntiniui Lietuvoje 
N. G. Pozdniakovui, kandi
datus tegalėjo statyti tik 
„Lietuvos Darbo Sąjunga,” 
komunistų partijos ekspo- 
zitūra, ir kandidatų tebuvo 
išstatyta tiek, kiek buvo 
nustatyta iš viso Liaudies 
Seimo narių; b) kadangi iš 
anksto buvo nustatyta at
stovų sudėtis, tai, kad pa
didintų įspūdį, buvo pa
skelbta, kad už kandidatų 
sąrašą į Liaudies Seimą bal
savo 95,5% turinčių teisę 
balsuoti, o iš tikrųjų, kaip 
patvirtina Liaudies Seimo 
rinkiminių komisijų nariai, 
o taip pat kaip rodo buv. 
LTSR Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininko M. Ge- 
dvilos ir b uv. LTSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininko J. Paleckio 
padaryti uždaruose posė
džiuose pareiškimai, tebuvo 
paduota tik 16-18% galio
jančių balsavimo kortelių; 
c) visa eilė atstovų, kurie 
nepriklausė komunistų 
tijai, grasinimais buvo 
versti būti atstovais ir 
suoti už prisijungimą 
Sovietų Sąjungos; d)
suojant už prisijungimą 
prie Sovietų Sąjungos, at
stovų balsai nebuvo skaito
mi ir kartu su atstovais 
balsavo sėdėję jų tarpe pa
šaliniai asmenys.

5. Prieš šį smurtą nė vie
nas Liaudies Seimo narys 
negalėjo pareikšti protesto, 
nes toks protestas esamo
mis sąlygomis buvo suriš
tas su pavojumi gyvybei. 
Maskvos įgaliotinis G. De
kanozovas ir SSSR pasiun
tinybės nariai Liaudies Sei
mo atstovams pareišku- 
siems nusistatymą, kad per 
Liaudies Seimo posėdį ne
balsuosime už prisijungimą 
prie Sovietų Sąjungos, at
virai grasė jiems ir jų šei
moms.

6. Mes viešai pareiškiame 
savo protestą prieš smurto 
ir falsifikacijos priemones, 
kurios buvo pavartotos prieš 
Lietuvos Respubliką ir Lie
tuvių tautą bolševikų val
džios tiek renkant Liaudies 
Seimą, tiek jam veikiant. 
Nei mes, nei kiti Liaudies 
Seimo nariai, dėl aukščiau 
suminėtų aplinkybių, nega

ilėjome išreikšti ir nereiš-

Nusišypsok ir 
Pamiršk Karą!

Ne tos giminės
Onutė: — Kad žinotum, iš- 

alkau kaip šuo’ O tu?
Birutė: — Aš ne iš tos gi

minės!

Antanas Vaičiulaitis

CASIS BERNIUKAS
(Tęsinys)

neturėjo nei žemės, nei nuolatinio dar- 
:urio pinigą gautų, o vis tiek gyveno sveiki 
algę, vaikų krūvomis apaugę. Per metus 
mas triobelninkas nusipenėdavo kiaulę, 
ikersdavo apie Kalėdas. Pavasarį pas apy- 
ūkininką jie sodindavo kelias lysias savo 
už kurias dienas atidirbdavo. Šiaip jų ran- 
sur buvo geros: rugiapiūtėj, pūdyme prie 
\ baloje prie durpių, girioje kelmus rau
svus kuliant ar linus minant,—visur jie de- 
lo gaigystės ligi sutemų. Jų moterys ver-

ežiūrėdavo. Daržuose prisiaugindavo ko- 
arščių ir svogūnų, ant vieškelio kapstėsi 
jų kanapėtų vištų, o druskai susigaudy- 

ėstėdavo pirktinėmis skarelėmis ir kaišč
iais, pačių nusiaustais žiurstais. Vakarais 
ta ten skambėjo, užrėkdama barnius ir 
o jaunieji niekados nebūdavo lenkiami, jei

rėkia gi tavo švilpynė,—nutraukė savo 
Gražulis.

f suktinį sudūduoju,—pasisakė vaikas, 
mentswr 
B, c taff!:

ženklais, 
mos dieno5 
mėnesio

par- 
pri- 
bal- 
prie 
bal

Išsipildė
— Ką tau pasakė čigonė?
— Pasakė, kad turėsiu di

delių nuostolių.
— O ką, ar išsipildė?
— Kaip gi, tuč tuojau! Ne

spėjo ji išeiti, kai pasigedau 
dviejų vištų ir trijų svarų 
sviesto.

Palik dubenyje
Vaikutis: — Mamyte, aš 

nemėgstu tų skylių duonoje.
Nuvargus motina: — Ne

paisyk jų, vaikeli. Jei nenori, 
nevalgyk skylių.

Vaikelis: — Tai ką turiu 
daryti su jomis?

Motina:— Palik dubenyje.
Liežuvis be galo

Daktaras: — Prašau lie
žuvį iškišti labiau, labiau...

Baltruvienė:— Ponas dak
tare, nejaugi mano liežuvis 
be galo?

Mieguistas
Petras: — Aldute, aš apie 

tave dieną ir naktį sapnuoju.
Aldutė: — O tai dėlto tu 

visad esi mieguistas.
Pranas Bekampis.

t-

kerne Lietuvių tautos va
lios prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos.

7. Pats Liaudies Seimas 
savo 1940 m. liepos 21 d. 
deklaracijoje yra pasakęs: 
„Dabar liaudis galingosios 
Raudonosios Armijos pade
dama, nuvertė smetoniš
kųjų pavergėjų jungą ir į- 
steigė savo valstybėje tary
bų valdžią..” „jei Lietuvos 
liaudis galėjo savo šalyje 
įsteigti vienintelę ir teisin
gą valgtylaės—•sa*utvark$- 
sovietinę santvarką, tai visa 
tat yra tik Sovietų Sąjun
gos dėka”, tuo būdu pats 
konstatuodamas Raudono
sios Armijos įtaką ir kitų 
valdžios organų sprendi
mams.

Kauna, 1942 m. rugpjūčio 
mėn. 30 d.”

Seka parašai: Prof. Krė
vė - Mickevičius, Jurgis Glu- 
šauskas, Dr. A. Garmus, L. 
Dovydėnas, H. Kačinskas, R. 
Juknevičius,V. Biržietis, agr. 
Pr. Mickus, St. Vaineikie
nė, P. Milančiūtė.

pa- Liaudies Seimą, kad šis vė-

,gą.

Kęstutis paglostė berniuko galvą ir atsake.
—Taip, Vytuk, jie buvo mano draugai. Mačiau 

juos gyvus ir kritusius.
Vaikas su gailesčiu nuleido galvą ir, įsižiūrė

jęs į savo klumpaičių galus, kuždėjo, lyg pats sau 
kalbėtų:

—Kai būsiu didelis, lėksiu ir aš. Aukštai, aukš
tai.'...

Kiek tik galėdamas, iškėlė jisai savo plonas 
rankas, lyg štai jau ims ir palėks. Pilkos jo akys 
įsmigo tolybėn.į kalnuotus debesis gale laukų,vei
das nudžiugo, lyg baltose debesų viršūnėse jisai 
jau regėtų save patį neriant.

Taip jis stovėjo valandėlę, lyg nudiegtas, nusi- 
giedrijusiomis akimis, o paskui iš lėto nuleido 
rankas, nusilenkęs pasiėmė kepurę, kuri iš požas- 
ties buvo nukritusi ant grindų, ir, nežvelgdamas 
Gražuliui į veidą, lyg gėdintųsi savo džiaugsmo, 
jisai ištarė.

—Tai jau sudie.
—Kada nors vėl aplankysi, Vytuk?—Kalbėjo 

leitenantas.—Neužmirši ?....
Vaikas tylėjo. Jis pasižiūrėjo į Gražulio akis, 

lyg norėjo praverti lūpas, bet nieko nepasakė, tik 
linktelėjo galvą.

—Ačiū, kad atėjai.. O čia., na, imk, parneši 
mamai lauktuvių.

Dėkodamas, Vytukas kaukštelėjo klumpučių 
užkulniais, ir minkštai, lyg per sniegą žengtų, nu
kiūtino prie durų.

Karvelis purptelėjo nuo lango ir prilėkė prie 
berniuko, kuris sugavo jį ir nešėsi, apglobęs 
abiem delnais.

Kęstutis Gražulis dar matė jį spūdinant ežia, 
tokį mažą, menką ir nežymų, kad beveik nesisky- . 
re nuo arimų grumsto. Parymęs lange, leitenan
tas mąstė, jausdamas sieloj liūdesį ir gailestį: 
,,O tai yra vienas iš tų grumstų, kurių niekas ne
žino, bet iš kurių mūsų tėviškės žemė esti gyva, 
auga, nuo amžių tveria ir tvers. Tik kodėl liūdna, 
į jį žiūrint: ar gal dėl to, kad mūsų žemės dalia 
tokia skurdi ir graudi?...”

ka Evelina stvėrėsi atgal už atramos ir, iš sku
bėjimo ar išgąsčio, paleido iš saujos mažą kap
šiuką. Mergaitė riktelėjo ir, lyg nutrenkta, žiūrė
jo, kaip ta pati vėjo banga pribloškė jos ranki
nuką tarp dviejų sijų sankryžos, pusiaukelėj tarp 
vandens ir tilto.

Ji stovėjo apstulbus ir tik kuždėjo pati sau: 
„O, Viešpatie!....”

— Neimk į galvą, — tarė Gražulis. — Kaip 
nors iškrapštysim.

— Kęstuk, dėl Dievo, kad tik nepražūtų... Ne
žinau, kas man bus, jei jo neteksiu....

— Mergaite, jau taip nesikrimsk. Nupirksiu 
gražesnį.

— Ne, Kęstuk, ne... Susimildamas...
Jos akyse pasirodė ašaros.
Nuo pylimo buvo girdėti riedant akmenukai ir 

šiugždant žvirgždas.
— Tai mūsų žvejas,—tarė Dalia.
—O, Vytukas! Pažįstu jį, — patsai nesižinoda- 

mas dėl ko, Gražulis sušuko palengvėjusia šir- 
džia.

Berniukas repečkomis užsirėpliojo ant pylimo 
ir prasišiepęs atsistojo prieš leitenantą, vienoje 
rankoje laikydamas meškerykotį, o antroje —tris 
ešerius ir vieną mekšrą.

— Sveikas, sūnau, kur gi eini? — užkalbino jį 
Gražulis.

— Ar nukrito kas? — atsiliepė vaikas.
v— Iš tikro laiku pasirodei. Gal su tavo meškere 

užkabinsim tą krepšelį. Ar matai?
— Matau. Jūs palaikysi! mane.
Tai pasakęs, berniukas atsigulė ir vikriai pra

lindo pro atramą, tik kojas palikdamas šiapus.
— Jėzau, dar nukris! — nusigando Dalia. — 

Jo galva jau anapus tilto briaunos, tiesiog ant 
upės.

Kęstutis nusitvėrė vaiką už kojų.
— Duokit meškerę, — atsiliepė kniūpsčias Vy

tukas.
Dalia padavė jam. Tuo laiku ant tilto pasirodė 

ir daugiau žmonių: keletas ūkininkų, sustabdę 
arklius, iš vežimų žiūrėjo, kas čia darosi.

(Bus daugiau)

3.
Visados jį apimdavo pasididžiavimas žmogaus 

protu ir rankomis, kai žiūrėdavo į galingus tiltus 
ant upių, į milžiniškas stotis, į traukinius, grei
tai nerinčius nakčia, ir į lėktuvus padangėse.

Aną atostogų pabaigos dieną Kęstutis Gražulis 
stovėjo ant tilto tarp savo seserėčios Evelinos, 
studentės, ir jos draugės Dalios, mokytojos gim
nazijoj. Toli buvo matyti girios, šilai, kaimai, so
dybos ir pati jo tėviškė, tarp obelų ir gluosnių nu
grimzdusi. Smarkus vėjas pūtė, merginos buvo 
linksmos, pempės rėkdamos skraidė paupio lan
kose, ir jisai vogčiomis žvelgė į Dalios veidą, lie
menį ir kojas, sakydamas sau: „Žiūrėk, būtų nie
ko sau žmona...”

— Evelina, nebijok gi ir pažiūrėk—kaip gra
žu!—kalbėjo, džiūgaudama dvasioje, Dalia, pasi
lenkusi per tilto atramas.

— Aš vis tiek bijau,—purtėsi Evelina.—Taip 
aukštai! Nors mano vyras bus lakūnas...

— Na, tik jau nenukrisi, — drąsino ją mokyto
ja.

Evelina atsargiai prisilietė prie atramos, lygiai 
atsargiai pasžiūrėjo į upės srovę ir tarė:

— Antai, ešerių pulkas plaukia! Ten vėl vaikai 
maudosi. Ir klega, kaip strazdai.

— Ir dar žiūrėk, koki dideli, maurais apžėlę 
akmenys guli dugne. Kitų net nugaros kyšo iš 
vandens, kaip avinų, — stebėjosi Dalia.

— Žmonės juos velnio slenksčiais vadina, — 
aiškino Kęstutis.

— Aure, patiltėj besama meškeriotojo, — vis 
neatsistebėjo Dalia. — Toks mažuliukas, kad vė
jas dar nuneš jį. Ir pučia gi!

— Kur? — paklausė Evelina.
— Prie pat pylimo. Na, ištiesk kaklą, — ragino 

ją Dalia.
Abiem rankom įsitvėrus į geležinę atramą, 

Evelina lenkėsi, ieškodama žuvautojo.
— O, jau matau! — džiūgaudama suriko ji.— 

Ir jis žiūri į mus... E, vaikeli!...
Evelina mostelėjo ranka berniukui, ir tą pat 

mirksnį tvoktelėjo toks stiprus vėjas, kad leite
nantas net už kepurės susigriebė. Pakeltąja ran-

as paėmė savo rėknę, apsilaižė ir iš lėto, 
damas paklysti, švilpiniavo ,.Bitute pilko- 
igęs jis atsikvėpė, grąžino švilpynę ir stai- 
ausė:
jūs pažinot Darių ir Girėną?

pranešta, 
sibaigs.

Ko 
sim, tuo 
sam

ytos, rūkytos ir t.t.
■ žuvies produktai 
iškai užlipdytuose 
neracijonuota).
rūšių taukai ir alie- 
sviestas, margari-
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Philadelphijos Žinios
SUNKIAI SUSIRGO

PASAULINES REIKŠMES IŠKILMES K=yn.^ar»a„s
 a-----------------------------------------

Gegužės 5, 6 ir 8 dienomis ramentą. Vaikučiai jau buvo 
bus National Folks Dance Fe 
stival — tai visų tautų šokė
jai suvažiuos. Lietuviams at
stovaus dvi didelės grupės — 
Chicagos Ateitininkai ir Bo
stono jaunamečiai šokėjai. 
Tai retenybė ir didelė laimė 
Philadelphiečiams pamatyti 
tas pasaulines garsenybes. 
Tuo tikslu „Amerikos” Phi
ladelphijos žinios” ir rengia 
milžinišką Tautinių šokių ir 
lietuviškos muzikos Koncer-

Tai vienintelė proga pama
tyti pasaulinio garso šokė
jus ir pasiklausyti lietuvių 
žvaigždžių dainų. Tikslesnė 
programa bus paskelbta vė
liau. Dabar jau galima skelb
ti, kad galutinai susitarta su 
Šv. Kazimiero Parapija, ku
rios didžiulėj salėj ir bus ren 
giamas tas koncertas ir šo
kių vakaras.

Tos iškilmės įvyks gegužės 
8 d., šeštadienio vakare, nes 
sekmadienį artistai turės da
lyvauti jau New Yorke kon
certe. „Amerika” ir Philadel
phijos Žinios stengsis suor
ganizuoti didžiausį Vakarą. 
Į tokias iškilmes laukiama 
svečių ir iš visų lietuvių ko
lonijų.

VYSKUPO ATSILANKY
MAS PARAPIJON

Kovo 31 d. šv. Kazimiero 
parapiją lankė J. E. Vysku
pas H. Lamb. Tai buvo vi
siems iškilminga diena. Ypač 
"bfSngT diėriaTūvo tiems, ku
rie priėmė Sutvirtinimo Sak-

seselių seniai ruošiami prie 
to Sakramento. Aštuntą va
landą ryte buvo Mišios už vi
sus tuos, kurie priėmė Su
tvirtinimo Sakramentą. Po 
mišių vaikučiai gardžiai pa
pusryčiavo, Motinų Klubo pa 
rengtus pusryčius. Po to visi 
grįžo laukti Vyskupo, štai 
ateina. Įeinant vyskupui ba
žnyčion, choras užgiedojo 
„Ecce Sacerdos”. Į vyskupo 
klausimus vaikučiai drąsiai 
atsakinėjo, nors kai kurie ir 
suklydo. Teikiant Sakramen
tą choras sugiedojo „Veni 
Creator” ir „Avė Maria”. Vy
skupui patarnavo kunigai ir 
altoriaus berniukai.
Po pamaldų dvi sutvirtintos 

mergaitės padėkojo vysku
pui ir įteikė gražią pintinę 
gėlių, kurias vyskupas pasiė
mė su savim kaip Kazimierie 
čių brangią dovaną. Bet vys
kupas apdovanojo ir mergai
tes, duodamas po rožę ir vi
siems paskelbdamas off... 
Vaikučiai labai dėkingi už 
malones ir laisvą dieną ir vi
sas gėrybes.

Choras labai dėkingas sa
vo mokytojui ponui Jonui 
Mickūnui, kurs taip gražiai 
išmokė mus giedoti, kad vi
sa bažnyčia skambėjo. Vai
kučiai padėkojo ir sesutėms 
už mokslą.

Štai tie naujieji kataliky
bės stiprieji kariai: Stasys 
Janušauskas, Leona Lamso- 
niūtė, Adelė Kimrey, Elena 
Kisieliūtė, Elzbieta Kennedy, 
Eleonora 
Walteris
Šimkaitis, Charles Brosky, 
Kazys Skupeika, Alicija Cha- 
chiuk, Jonas Bagočius, Wal
ter Platt, Edvardas Lūšis, 
Mikas Armata, Calytonas 
Sutkus, Marytė Uždavinys, 
Jean Uždavinys, Rūta Rapo- 
naitė, Rožė Valavičiūtė, Pet
ras Šilvinskas, Bronius Sut
kus, Petras Jankauskas, Ri-

Petronis, Juozas Ožalas, Ro
bertas Lipstas, Kazimieras 
Kisielius, Leonardas Subick, 
Uršulė Armata, Dolores Mi- 
ronaitė, Marytė Butkiūtė, 
Diana Kurkis, Teresė Mažei
kaitė, trys iš Vila Joseph 
Marie, viso 41.

Vaikučiai labai patenkinti 
iškilmėmis ir dėkoja visiems 
— ypač kūmams ir Moterų 
Klubui. Elenutė.

Balandžio 2 d. sunkiai ir 
pavojingai susirgo Mrs. An
tanina Nevadunskienė, 324 
Monroe St. Ją suparaližavo, 
negali kalbėti ir girdėti. Tik 
vieną dešinę ranką gali šiek 
tiek pajudinti.

Dukrelės ir sūnūs labai su 
sirūpinę savo mamos sveika
ta. Ji dar nesena moteriškė, 
bet turėjo nesveiką kraują. 
Kunigas ją aplankė ligoje ke
lius kartus. Bet dar yra vil
ties, kad ji pasveiks. Meldžia 
si už jos sveikatą.

VYSKUPAS ATVAŽIUOJA

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

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

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

MŪSŲ KARIAI

Kavaliauskaitė, 
Taraila, Karolis

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo įstaiga.
delS, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Dl-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS I.

Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! "

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |
„ ______________

Rūpestėliai Baltimore, Md
Balandžio pradžia su šaltu

Stanislovas Juknis, 647 
Alder St., yra paimtas nelai
svėn, nors buvo pranešta, 
kad žuvęs be žinios.Vienas at 
siuntė laišką motinai, kad jis 
nelaisvėj. Ir keli Philadel- 
phiečiai girdėjo jo pranešimą 
savo mamytei, kad jis svei
kas, tik nelaisvėj.

Mykolas Bigenis rašo iš E- 
gipto, kad jis aplankė šven
tąją Žemę. Labai džiaugiasi 
ta kelione. Jau atsiuntė ir il
gą, įdomų kelionės aprašy
mą, kurį įdėsime vėliau.

Juozas Raguckas iš laivy
no jaučiasi patenkintas, kad 
daug ir didelių žygių nuvei
kė. Jis perėjo ugnį ir vėl lai
mingai savo seną tėvelį ap
lankė.

Raymondas Schweickhart, 
kurs yra vedęs lietuvaitę A- 
delę Agurkytę iš Philadelphi
jos, „Amerikos” bandradar- 
bę, jau 5 metai tarnauja A- 
merikos laivyne. Jis yra la
bai malonus ir simpatiškas 
jūrininkas ir labai gražiai su 
gyvena su lietuvaite žmona. 
Jis savo laiškus parašo ir sa
vo žmonos tėvams ir karo 
bonus čia atsiunčia, kad su
sitaupytų ateičiai.

Antanas Marcinkevičius, 
3759 N. 7th St. šiomis dieno
mis išėjo Dėdei Šamui tar
nauti. Tai žinomo lietuvių vei 
kėjo pono Marcinkevičiaus 
sūnus. Tėvelis ir pažįstami 
linki naujam kariui sėkmin
gai tarnauti ir lietuvių nepa
miršti.

Albertas Šalnoris jau bai
gė aukštesnę mokyklą ir 
gaus aukštesnę vietą kariuo
menėje. Jo mamytė ir sesutė 
bei kiti artimieji linki Alber
tui dar didesnio laimėjimo 
kariniame gyvenime.

N.

DAUGIAU SKAITYTOJŲ

Philadelphijoje „Ameri
ka” susilaukia vis daugiau 
nuolatinių skaitytojų. Šio
mis dienomis užsiprenume
ravo P. Bundoniai, uolūs pa- 
trijotai, šv. Andriejaus pa
rapijos nariai ir Alfonsą 
Danisevičienė, šv. Kazimie
ro parapijietė.

— Mama, aš šiąnakt sap
navau labai gražų sapną... 
— pradėjo šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos mokiniu- 
kas, kurs rengėsi priimti su
tvirtinimo Sakramentą iš vy
skupo.

— Sakyk, sūneli, ką tu jau 
taip malonaus sapnavai, — 
tarė jauna, apsukri ir pasiti
kinti savo sūnumi motina. — 
Vakar mums sesuo mokyto
ja taip daug ir gražiai pripa
sakojo apie vyskupą, kad aš 
ir sapnavau vyskupą... Bet 
keistas mano sapnas... aš bu
vau vyskupu... Rankoje lai
kiau ilgą ilgą lazdą, kuri ba
žnyčios lubas siekė, o ant gal 
vos nešiojau tokią gražią vy
skupišką kepurę, kad aš jau
čiaus galingesnis už preziden 
tą Rooseveltą.

— Kas paskiau?
— Paskiau aš suteikiau 

vyskupišką palaiminimą vi
siems žmonėms, kurie buvo 
susirinkę bažnyčioj ir netilpo 
į bažnyčią. Vėliau suteikiau 
sutvirtinimo Sakramentą. Ir 
aš mokėjau tai padaryti. Ly
giai taip, kaip kunigėlis ir 
Seselės išmokė. Pirma šau
kiau ištiesęs rankas švento
sios Dvasios. Ir atėjo. Į baž
nyčią priskrido daugybė ba
landėlių, kurie sustojo ar 
skraidė apie visų mano drau
gų galvas, kurie ruošėsi pri
imti Sutvirtinimo Sakramen
tą. Aš suskaičiau, kad kiek
vienas gavo 7-nius, mat sep
tynias šventosios Dvasios 
dovanas gavo. Man tik gaila 
buvo, kad aš nebuvau jų tar
pe, o turėjau būti vyskupu, 
met tuo tarpu pamiršau, kad 
vyskupas turi būti pirmiau 
gavęs šventosios Dvasios...

— Kaip-lengva man buvo 
klausinėti savo draugus ka
tekizmo, nes žinojau, kuris 
ką žino ir ko nežino. Taip pa
mačiau, kad Onytė, pasislė
pusi už Elenutės, tai jos tuoj 
ir paklausiau, ko ji klasėj 
niekada neatsakydavo, bet 
dabar kad pradėjo berti, 
kaip pamokslą pasakė, taip 
viską gražiai atsakė. Jonu
kas, kurs man su kumštimi 
buvo pagrūmojęs, buvo pa
klaustas sunkiausio klausi
mo ir maniau, kad jis neatsa
kys, bet ir jis viską išdrožė, 
kad ir aš daugiau nežinojau. 
Bet kelis tikrai pagavau, jie 
susimaišė ir mykčiojo ir ne
galėjo atsakyti. Tiems
piau dar iš katekizmo ir to
liau pasimokyti.

— Norėjau jau aliejais tep 
ti ir per veidą stiprokai su
duoti... Bet čia mama mane 
pažadinai eiti į bažnyčią pa
sitikti vyskupą...

— Vaikeli, tavo sapnas ti
krai kilnus ir gražus. Priim
damas sutvirtinimo Sakra
mentą, prašyk, kad šv. Dva
sia ir tavyje ilgai pasiliktų, 
ir, jei tokia Dievo valia, kad 
tu išmelstum iš Dievo pašau
kimą į kunigus. O kiekvienas 
kunigas gali būti ir vysku
pu. Ir gal po kiek metų, tavo 
sapnas bus jau nebe sapnas. 
Bet dabar jau ruoškimės ir 
melskimės abu Dievo malo
nės pašaukimui pažinti ir, 
jei taip skirta, kad tu būtum 
šventu kunigu ir gal vysku
pu... Rasa.

Šią savaitę visi daugiau- u jaug fmOniu susargdi 
šia galvas suko, kaip ir kas 
daugiau „raudonųjų kryžių” 
prisirinks ir savo langus pa- 
dekoruos. Mat, visi išsijuo
sę dirbo Raudon. Kryžiui, 
todėl dabar pradėjo žiūrėti, 
kiek kas garbės gaus ir kas 
didesnis išaugs.

Kitas didžiausias galvosū
kis buvo „points” suskaičiuo 
ti ir tinkamai išdalinti, kad 
tėvukui netektų perdaug, o 
Jonukui permažai. Todėl nu
tarė kiekvieno dalį po pagal
ve padėti, kad kiekvienas sa
vo galvą saugotų, jei norės 
kiaulės koją gauti ar avies 
kulšę griaužti. Bet ir čia ne
laimė. Ženklų saugotojai pa
migo, jų ženklai ant žemės 
iškrito, pro šalį bėgo maža 
pelytė ir sau į urvą nusinešė, 
sienas pasidabino. Dabar tė
vas ir sūnelis turės gavėti ne 
tik dvi dieni, bet visą karo 
laiką sausai.

Atsitiko ir kitų nelaimių 
su tais nelaimingais points. 
Pavyzdžiui, vienas „vyras” 
labai norėjo rūkyti. Buvo ta
bako, bet nėra rūkamo po
pieriaus. Nužiūrėjo jaunikai
tis knygelę su margais popie 
rėliais ir susmilkė kelių mė
nesių ženklus. Dabar nežino 
ką daryti, kaip iš dūmų vėl 
ženklus atgauti.

Vėliausias rūpestis, kaip 
pavasarį daugiau Victory 
Gardens pasidaryti, kad ne
reiktų badauti ir „vitamins” 
pilnai užsiauginti. Kurie ne
turi vietos tokiems daržams 
daryti, surado išeitį, pripila 
nebevartojamas lovas žemių 
ir ten, sako, augs vešliai vai
siai ir daržovės. Linkime vi
sus rūpesčius laimingai 
baigti.

no. Madų laikytojams tikras 
vargas buvo gatvėse. Pamal
dose vakarais mažai lietuvių 
buvo.

Dauguma „mėsaėdžių” la
bai susirūpinę mėsos trūku
mu. Rodos, nėra ko kito val
gyti ; dažnai ir uždraustose 
dienose gabalą kitą mėsos 
kanda. Reiktų atsiminti Ma
žosios Lietuvos žadintoją 
Vydūną------- jis visai mėsos
nevalgo. Baltimorėje pažįstu 
vieną lietuvį, kurs sunkų 
darbą dirba, o jau metai, kai 
mėsos nevartoja — dabar 
jaučiasi tvirtesnis, nei anks
čiau. Ką manyti apie tokius, 
kurie net penktadieniais rai- 
noja mėsą? Reiktų atsiminti, 
kokia atsakomybė teks už 
Bažnyčios įsakymų laužy
mą!

Kadangi šiemet Velykos 
yra trim savaitėm vėliau, nei 
pernai, tad galima tikėtis, 
kad jos bus šiltos. Svarbu 
tinkamai Velykoms pasiruo
šti. Geraširdžiai jau dabar 
aukoja velykinėms gėlėms— 
altoriams papuošti.

Gavėnios metu, minėdami 
Kristaus kančią, atsiminkim 
Lietuvos vargus, atsiminki
me savo sūnus karius, o per 
Velykas glauskimės prie pri
sikėlusio Kristaus, raminki- 
mės viltimi ir semkimės Ja
me raminančio džiaugsmo.

J.

CAMDEN, N. J.

K.

lie-

už-

NAUJI SUOLAI

Kun. Dr. V. Martusevi- 
čiaus rūpesčiu, šv. Jurgio 
par. bažnyčioje įtaisyti nauji 
suolai. Visi tuo labai džiau
giasi. K. V.

NUSIVILĘ „VIENYBE

ŽVAIGŽDĖ” EIS!

’ Kun. Ant. Milukui mirus 
beveik visi pradėjo kalbėti, 
net ir laikraščiai užsiminė, 
kad velionies „žvaigždė” ir
gi mirs. Tačiau tai neatitin
ka tikrovei — „žvaigždę” pe
rims jurgiečių vikaras, kun. 
Jeronimas Bagdonas ir leis 
ją toliau. Gal net dažniau ją 
išleis, gal padarys mėnesinį 
žurnalą, o gal net savaitraš
tį... Visa tai priklausys ir 
nuo mūsų, lietuviškos visuo
menės paramos.

K.

SUGRĮŽO Į NAMUS

Balandžio 4 d. iš ligoninės 
po operacijos sugrįžo Teofi
lė Bobinienė. Jos tėvai,- Teo
filė ir Ignas Kigoliai, gyve
na Shenandoah, čia žinomos 
Anastazija ir Adelė Smaily- 
tės yra jos artimos giminai
tės. K. V.

Prieš kiek savaičių Phila- 
delphiečiai buvo gavę vilčių, 
kad „V.” bus rimtas laikraš
tis, kai bendradarbiu stojo 
mums gerai žinomas žurnali
stas K. J. B. Bet štai jau se
kančią savaitę teko nusivilti, 
kai pamatėm straipsnį „Sam 
domi Lietuvos patriotai”...

Galima ginčytis dėl idėjų, 
bet taip šmeižti ir pravar
džiuoti savo kolegas laikraš
čių redaktorius, žurnalistus, 
kaip ten padaryta, tai jau 
žemiau kritikos. „Bernioku” 
išvadinti Antaną Vaičiulaitį, 
kurs yra tiek nusipelnęs lie
tuvių literatūrai ir Lietuvai, 
galėjo tik Lietuvos ir lietu
vių priešas. Bet tai padarė 
„V.” redaktorius, praleisda
mas tokį straipsnelį. „V.” 
jau keletą kartų buvo prasi- 
kišusi su savo neaiškia ir į- 
žeidinėjančia yla. Tačiau vis 
tik žinotina, kad „V. 
katalikiškas
katalikiškais principais nesi
skaito... Skaitęs.

Mūsų mažas lietuvių būre
lis vis dar gerai laikomės. 
Balandžio mėn. 4, 5 ir 6 dieną 
turėjome 40 valandų atlai
dus. Pamaldas vedė klebonas 
kun. Verbickas ir iš čia kilęs 
kun. Buividas. Jis angliškai 
pasakė pamokslus, o iš Phi
ladelphijos kunigai sakė lie
tuviškus pamokslus. Prieš 
pamaldas buvo sukalbėta ro-, 
žančius.

Parapijiečiai stengėsi atli
kti išpažintį ir visi uoliai lan
kėsi savo jaukioj, skoningai 
išdažytoj bažnytėlėj. Čia ir 
nedidelis parapijiečių skai
čius išlaiko savo parapiją, ir 
dar kitataučiai prisiglaudžia.

Balandžio 4 d. 3 vai. Cam
den laivų statymo dirbtuvės 
įleido į vandenį naują Lėktu
vnešį. Buvo susirinkę daugy
bė žmonių, kurie matė, kaip 
įslinko tas milžinas į vande
nį nešti lėktuvų priešui su
mušti.

Apie lietuvių parapiją vėl 
pradeda statyti mažus name
lius, kuriuose apgyvendina
mi negrai. Jų toj kolonijoj 
jau labai daug yra. Tarp jų 
ir katalikų pasitaiko. Lietu
vių parapija pirmoji patar
nauja 
kams. 
sielą.

WHOLESALE & R 
BEER, WINES & LI

NOTICE is hereby given that 
RL 3180 has been issued to the 

į to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bev 
trol Law at 253 Irving Ave., ' 
Brooklyn, County of Kings, to b< 
on the premises.

AMERICAN SLOV 
AUDITORIUM, INC.

253 Irving Ave.,

NOTICE is hereby given that 
RL 4272 has been issued to the 

Ito sell beer, wine and liquor at 
Section of the f'C.i.’v lie 

I trol Law at 1274 Fulton St & 
istrand Ave., Borough of Brooklyn 
'Kings, to be consumed on the

1274
254 A

NOTICE is hereby given that LI 
RL 5605 haq been issued to the 

Ito sell beer, wine and liquor at 
Section It'7 of the Alccbolc Bev 

'trol Law at 280 Union Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZ 
280 Union Ave., Broo„

NOTICE is hereby given that LI 
RL 1003 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 1058 Bedford Ave., Z 
Brooklyn, County of Kings,- to be 
on the premises.

JOHN J. McNIECE 
11058 Bedford Ave., Brook

—
I NOTICE is hereby given that Li 
RL 6020 has been issued to the un 

Įto sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of tl.e Alcoholic Beve 
trol Law at 35 South 3rd St., 
Brooklyn, County of Kings, to be

I cn the premises.
LOUIS FREEMAN

J 35 So. 3rd St., Brookl

NOTICE is hereby given that Li 
RL 5536 has been issued to the un 

Ito sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 291 Van Brunt St., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on 

291

NOTICE 
RL 6696 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 184 Broadway, Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ALICE HAMILTON 
184 Broadway, Brookl

NOTICE is hereby given that Li 
RL 1091 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Bever 
trol Law at 1674 10th Ave. & 543 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

WALTER J. CASEY 
1674 — 10th Ave., 
543 Prospect Ave., Brooklj

NOTICE is hereby given that Li 
RL 4348 has been issued to the un 
to sell beer, wine an I liquor at retai 
Section 1C7 of ths Alcoholic Bevera 
trol Law at 863 Grand Street, Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

THEODORE KURYLAS 
863 Grand St., Brooklyn;

NOTICE is hereby given that Li 
RL 4237 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Aicoho ic Bevera 
trol Law at 492 Grand St., Ba 

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

IGNAS SUTKUS
492 Grand St., Brooklyn,

NOTICE Is hereUy given that Li;
IL 1006 has been issued to the un 
to sell wine & liquor, at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con 
at 24 Alabama Ave., Borough of B 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

MISS RUTH JACKMAN 
Ruth Jackson Wines & Liquo 

Alabama

NOTICE is 
CL 92 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be 
n the premises.

BEN " ----------------' --- ---------
Foot of

NOTICE
RW 777 
to sell beer and wine at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 315 Smith Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

VINCENT J. BUONO 
(Vincent’s Pizzeria & Rest.)

315 Smith St.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RW 302 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 133 Irving Ave. .Borough of 
County of 
premises.

ir juodiesiems katali- 
Juk visi turi tą pačią

24

Brookl

Levi

NORMAN REST.,
Fulton St., 
Nostrand Ave., Brookl

INC.

the premises.
NELLIE ZYMBOROWSKY
Brunt St., Brookl

is hereby given that LL 
has been issued to the un

Van

nėra
laikraštis ir su

NELEIDŽIA TAISYTI

NORI DAUG VILNŲ

Vokiečių komisaras Lie
tuvoje išleido įsakymą, kad 
iš šio rudens kirpimo nuo 
kiekvienos avies turi būti a- 
tiduota po vieną svarą vil
nų, nuo ėriuko — po ketvirtą 
dalį svaro.

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

-.....t.... ■■ -

jią čia būklę, tai be Jūsų vis 
lįs nuo laiko gaunu pini

ginių perlaidų po keletą ir 
keliolika svarų, o p. B—at
siuntė net 50 svarų. Matyt, 
amerikiečiai dar nepamiršo 

pj. savo seno draugo ir šiokie 
j. tokio veikėjo, tiek meti 
' ii drauge su jais dirbusio. Man

suprantama, visa tai yra ma 
lonu ir aš esu jiems labai dė 
Kingas.

„Siunčiu gerų linkę j imi 
^ Onutei, p. Olšauskui, na i: 
f kitiems amsterdamiečiam;

pažįstamiems.
Jūsų,

Bronius Balutis,

dtf 

ir
Lithuanian Legation 

į ir 19, Kensington Palace 
įjal Gardens, 
4 London, w. 8.”

New Britain, Com

„Kas ten darosi mūsų 
žnyčioj?” Jau nevienam 
atėjo į mintį. Eikime į i 

į nyčios vidų; ten matome 

^’ sur pristatyta visokių va: 
nu dalių... prikrauta di 
dūdelių... lentų lentelių. I 
krųjų pradėjo statyti jai 
niai užsakytus vargonus 
gai laukėme, bet galų ga 
atvežė. Vienas iš darbiu 
išsitarė, kad jiems pas 
uis tokios rūšies darbai 
karas pasibaigs. Tikrai 
me laimingi, kad spi 
dar įgyti tokius puikius 
gonus. Už kokių šešių i

Aš čių teks išgirsti jų bai 
kartu garbinti Dievą,

pas jant Jam už visas mūi 
11 k rapijai suteiktas malor 
bet _______

a Ada, 
brikos 
2 Balu-

Vaikų darželis jau 
Prie Seselių vienuoly! 
tytis iškaba „St. Ar 
Day Care Center”. Čis 
globojami tie vaikuči 
rių tėvai dirba įvairu 

' btuvėse bei įstaigose.
globoj, vaikučiai ne 
aprūpinti, bet bus ir i 
mi Dievo meilės dvas

Ave., Brooklyn, N

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic 
Foot of Bay 32 St..

t Licene 
lie under 
at retail 
Beverage

MA CHREE BOAT CLUB, 
Bay 32nd St., Brooklyn

is hereby given that 
has been issued to the

Liceni

Liceni

Kings, to be consumed

WILLIAM ERNST 
(Black Eagle Tavern) 
Ave. , Brooklyn,

Geros valios žmor 
visur. Tokių yra neir 
sų parapijoj, ypač t 
terų. Viena iš tų u< 

bu- pių, tai Raudonojo Į 
vyšnios darbininkės. Jos uo 

i’peran-buojasi visais būdai 
!ir nu- davinienės vadovyb 

oras nuolat skatina visas 
to ir sunkaus darb 

art at- pėsčiu suruošta „C 
šdabrmį ty”, kuri atnešė per 

negu lerių pelno. O iš vi 
pasilsi- Raudonajam Kryžr 

Mūsų parapija g 
rėmė vajų; jau bai 
kti paskirtą sumą.

'ritinka- 
Wonui 
Boosevel-

133 Irving

NOTICE is hereby given that 
RW 738 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 1354 Fulton St., Borough of 

I County of Kings, to be consumed 
premises.

1354 Fulton

NOTICE is 
RL 1059 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic 

> trol Law at 1325 Flatbush Ave., 
I Brooklyn, County of Kings, to be 
on, the premises.

HARRY 
(Foster 

1325 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that Licence 
L 280 has been issued to the unde 
to sell wine <Sr liquor, at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 124 Myrtle Ave., Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

I IDA WATTENBURG
, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1222 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 212 Berry St. & 112 No 
St., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry St.
112 No. 3rd St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 3137 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail u® 
Section 107 of the Alco.iolic Beverage 
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough 
Brooklyn, County of 
n the premises.

FRANCES 
(Devaney’s 

426 Prospect Ave.,

NOTICE is hereby given that 
RL 5472 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 31 South 3rd St., Boroui 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

31 South

NOTICE 
RL 6445 
to sei! beer, wine and liquor at retail ®® 
Section 107 of the Aicoho ic Beverage ‘ 
trol Law at 1018 Manhattan Av., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

ALEX GODLEWSKI 
11018 Manhattan Ave., Brooklyn, N

Liceni

ELLEN MURPHY 
St., Brooklyn, N
hereby given tiiat Licence

šiokios 
nes ir

Matytis daug 
jūrininkų, parvaži 

tėvus, gin 
žįstamus.

Newark,
Boron 
e com

Vokiečių firma, kuri perė
mė valdyti visus bolševikų 
laikais nusavintus namus 
(vokiečiai jų negrąžina), pa
skelbė, kad trobesių remon
tas tegali būti atliekamas la-124 Myrtie aV?., 
bai ribotai. Remonto išlaidų 
suma negali pranešti 150 
markių. Net sienų baltinti, 
tinkuoti, dažyti, užklijuoti 
popieriais negalima be leidi
mo.

JUBILIEJINIS 1,000 DALYVIŲ

KORTŲ IR ŽAIDIMO VAKARAS
Šv. Kazimiero Parapijos salėj, balandžio mėn. 11 dieną. 

Pradžia 4 vai. Žaidimų metu bus ištraukti laimėjimai, ku
rių pirmas $25.00 Karo Bonų ir daugybė kitų. Tame vaka
re suvažiuos dalyvauti daugybė svečių iš visos plačios apy
linkės. Kiekvienas galės laimėti brangių dovanų ir pasima
tyti su savo pažįstamais. Be to, visi galės gauti skanių 
valgių be „points”. Visi turi dalyvauti, kad dalyvių skai
čius pasiektų 1,000.

Rengėjos.

J. FREY 
Tavern) 

Brooklyn. N.

Kings, to be con

M. KOELSCH 
Bar & Grill)

Brooklyn, N-
Licence 
underai

AUGUST GOODARD
3rd St., Brooklyn, N

is hereby Riven that Licence 
has been issued to the undersi

Atsiliepkite ne1 
Gavęs „Ameril 

šia pažiūriu, kas 
apylinkėje ir rač 
dėlių įdomumu 
Manau, kad ne i 
darau. Kiekvie 
mu sužinoti, kai 
pylinkėj, ką jo ' 
ro.

Mes newarkie 
niu laiku pasig 
pondencijų iš 
ges.-Nejaugi v 

fugoje ' rašyti į kariuc 
Street Tai netiesa, ne 

ną pažįstu, kui 
minučių kas s: 
skirti.

Rodos, ne ts 
jom be galo , 
pondentą, kur 
neveiklumu. I 
to, dar greiči 

Buvo prig 
kad tam til 
žmonės rūpin 
rinkimu ir jų 
nė to neliko.

Korespond 
artina, suvie 

i išsisklaidžiui

malonu 
hdma- 

iaerikoje 
ho tai 

^lietuvių 
ianosun-

M Senu

'■^iniatraci-
^aieiulai-

Mniota, 
to lietuvių 

kidinvs 

us kai-



<•

Md

a su šaltu 
susargdi- 
,ms tikras
se. Pamal- 
ai lietuvių

Balandžio^

LlCEfĮj

BEE* )RESPONDENTV PRANEŠIMAI
andžio-April 9, 1943 6

LIETUVOS ŠVENTES ATGARSIAI
ra

Brooklyn’ 
on the premlsį

sterdam, N. Y 
-r i

ėdžių” la- 
šos trūku- 
o kito val- 
ždraustose 
litą mėsos 
įminti Ma- 

žadintoją 
isai mėsos 
jje pažįstu 
rs sunkų 
metai, kai 
— dabar 

, nei anks- 
pie tokius, 
ieniais rai- 
į atsiminti, 
j teks už 
nų laužy-

L! JT1 TV” C U1 C I NOTICE is hereby given that Licence No. | NOTICE is hereby given that License No. 
JL I J 11 O JLu O RL 958 has been issued to the undersigned 

„ ______________ t0 sel1 heer, wine and liquor at retail unocrWHOLESALE AND RETAIL Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

'on the premises.
FRANK MANKIEWICZ 

(Sheridan Park Tavern) 
291 Wythe Ave., Brooklyn,

RL 1140 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 203 W. 9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

203 W. 9th

Beer, Wine, Liquorkią čia būklę, tai be Jūsų vis 
laikas nuo laiko gaunu pini
ginių perlaidų po keletą ir 
keliolika svarų, o p. B—at
siuntė net 50 svarų. Matyt, 
amerikiečiai dar nepamiršo 
savo seno draugo ir šiokio 
tokio veikėjo, tiek metų 
drauge su jais dirbusio. Man, 
suprantama, visa tai yra ma
lonu ir aš esu jiems labai dė
kingas.

„Siunčiu gerų linkėjimų 
Onutei, p. Olšauskui, na ir 
kitiems amsterdamiečiams- 
pažįstamiems.

Jūsų,
Bronius Balutis,

Lithuanian Legation
19, Kensington Palace 

Gardens,
London, w. 8.”

New Yorko Lietuvių Tarybos 
Pranešimas

cord ir perdavė Teisių Komi
sijai. Buvęs Drake-Dragūno 
oponentas, Eugene J. Keogh, 
pažadėjo visišką savo talką. 
Tą patį padarė New Yorko 
atstovė Stanley. Brooklyno 
atstovas Jos. P. Pfeifer pa
reiškė pritarimą rezoliucijų 
turiniui. Clare Boothe Luce 
rašo, kad Lietuvos klausimas 
yra Atlanto Čarterio kvoti
mai, ir pažadėjo Lietuvą gin
ti. Sen. Lodge, kaip ir jo ben
dravardis senelis aname ka
re, šiltai pritarė. Atstovas 
Wasilewski pabrėžė, kad Ru
sijos pasikėsinimas laužo At
lanto čarterį ir kad Lietuva 
turi atgauti nepriklausomy
bę. Kitų atsiliepimai buvo pa
našūs. Chicagos atstovas Sa- 
bath ir New Yorko Marcan- 
tonio keistai nutylėjo.

Lenkijos, Hondūro, Kana
dos, Dominikos, Nauj. Zelan
dijos, Irako, Australijos, Pie
tų Afrikos ir Anglijos pasiun

JENNIE GREENLAND 
St., Brooklyn, N. Y. B

N.NOTICE is hereby given that license No. I _____ _____________
RL 1254 has been issued to the undersigned wnTrcr i„ v_ i. ■ .. . T •to sell beer, wine and liquor at retail under p?To?7E J® h/reby. L1C^”e. N°I
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- RL 8Į7, has been issued to the undersigned 
trol Law at 1354-56-58 Bedford Ave., T
rough of Brooklyn. County of Kings, to be ^“"Law"'^^!^ Firtton“st* 
consumed jon^he ~^BERGER Brooks

Unity Delicatessen
1354-56-58 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 4362 has been issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-I______  __  _ ____  ____ _______ ______ _....
trol ] Law ^at 453 Ralph Ave., Borough of trol Law at 281 New Lots Ave., Borough of 

on the premises. __ ___
JOSEPH HARRISON & MINNIE GOODMAN , 

Harrison & Goodman
453 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. B 281 New

NOTICE is hereby given that License No. 1 NOTICE
RL 5009 has been issued to the undersigned RL< 3241 __ ---- ---------- ----------
to sell beer, wine and liquor at retail under I to se^ beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborne St., Borough of trol Law at 123 Glenmore Ave.,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

SAM CHELODNICK 
Roundtown Bar & Grill & 

261 Osborne St., Brooklyn,

ammcah « laiškas iš Londono
An., |įaį kun j židanavi-

. Kazimiero parapijos 
to seiiterZ'5į‘i ,s, gavo sekančio tu-
troi law at ijų įską nuo Lietuvos mi-

Broniaus Balučio iš
1274 Fulton 0:
254A Nostro* ftg Dgdute)

rl1^ h^te^* *ukus ir vėl Jūsų var
to sell beer, wine 
Section k>7 of ite 
tool Law at 2S) In
Brooklyn,- County aH? ‘ 
on the premisa.
LITHUANIAN AMEHJfik 
280 Union Ave.,

••.ST'

to sell beer, 
Section 197 of mJ 
trol Law at 1058 B*? 
Brooklyn, County oi'į' ' 
on the premisa **

JOHN J vx 
1058 Bedford Are.,

NOTICE is hereby n-, 
RL 6020 has been jv-j ' 
to sell beer, wine uį i * 
Section '07 of tie 

tnr2Lv?w Jf “ irduvių balių. Brooklyn, County of ft? 
cn the premises.

LOUIS 35 So. 3rd St, ™

NOTICE is b^T^ > 

toLseTL^Šį panešta, kad pasvei- 
, Section 107 of the 15 P-- J -1 ‘ 1 1

tool Law at 231 Vn £ J 
, Brooklyn, County of jį. 

on the premises.
1 ___

291 Van Bnmt St, '

253

NOTICE is hereby 
RL tfU““ k® law* 
to sell beer. Wino -/T? b D
bec’.ion 0[ 4/7 > 
tml .J* Ms,.

t Velykos 
vėliau, nei 

ia tikėtis, 
os. Svarbu 
is pasiruo- 
jau dabar 

s gėlėms— 
ti.

Taigi ta proga siun- 
is didell Pluoštą ge- 
linkėjimų ir sveiki- 

iaip aš norėčiau dar 
___ _  Mnsy .' ors turėti progos as- 
to__________ ti Jus pasveikinti ir

Jūsų varduves atšvę
st didis yra Dievas ir 
To galybė” — dar gal 
auksime tokios gali- 
Ir tai gal ne kur ki- 
; Lietuvoje iškelsim New Britain, Conn
iau kurioje tai „ga- 

kad ir vėl buvote su- 
>et gerai, kad drauge

minėdami 
atsiminkim 

atsiminki- 
irius, o per 
ės prie pri- 
3, raminki- 
mkimės Ja- 
naugsmo.

J. K.

kad vėl viskas tvar-
- ir kad net vėl užsi- 

...... ‘nellies avo eilėraščiais. Na, 
—,ciū Dievuliui...

RL 6696 bu bea Si nau, ar Jus zmote, 
Action keletą savaičių ga-
trol Law it 184 fcL ib-pf-iii 
Brooklyn, Counts <f b tlKelal 
on the premises.

alicb hit 1--------
184 Broadway,
NOTICE ii hū^T^ 

RL 1091 has been isd; 
to sell beer, wins oi 
Section 107 of the inti 
trol Law at 1874 IM h 
Ave., Borough of 
to be consumed m tie -

1674 - 10th Are,’ 
543 Prospect Ave,

notice is tabTireI lad galėtų atvykti pas 
tn sell beer, wine ell* galima tlk lektUVU IT 
Section 107 of tbs Ake- 
trol Law at 863 Gi^į

on^p’re^“*' Jas padaryta). Savo 
THEODOEn

863 Grand St,

.v v. ... NOTICE is hereto R• IS Čia kilęs RL 4237 has been Ini: 
. ,. v 1 • bi sell beer, wine d aIS angliškai Section 107 oflbe^

. v t,, . trol Law at 492 Gnk
IS, O 1Š Jr Ill- Brooklyn, County of (if

• v - v on the premises.(ai sake lie-1 ignas sn 
sius. Prieš !492 Gnmd 
ukalbėta ro-

N. J

;tuvių būre- 
laikomės.

5 ir 6 dieną 
andų atlai- 
:dė klebonas

tengėsi atil
si uoliai lan- 
j, skoningai 
ėlėj. Čia ir 
j iečių skai- 
parapiją, ir 

irisiglaudžia.

gerą žinią iš 
lonos — iš Stockhol- 
inešė man, kad po la- 
elių vargų, bet lai- 
pasprukus iš bolševi- 
;uvoje, dabar laimin- 

„ pruko ir iš Vokietijos 
wAmj.^avo į Stockholmą. Aš 

ariau visų reikalingų

(Tęsinys)
Mūsų senatoriai ir kongre

smenai irgi laiškais atsilie
pė. „Lend-Lease” įstatymo 
pratęsimo svarstymas davė 
jiems progos Kongreso tri
būnoje viešai savo pažiūras 
pareikšti. Pažymėtinos atsto 
vų Owen Brooks, Monkie- 
wicz, Lesinski ir kitų kalbos 
kovo 7 d. Atstovų Rūmuose 
Connecticut atstovas Joseph 
E. Talbot Vašingtono gimta
dienį, vasario 22 d., žodžiu 
pareiškė, tarp kitko: „Šian
dien, kai mes minime mūsų 
Tėvynės Tėvo gimtadienį, 
pridera prisiminti kitų tautų 
žmones, kurie siekia laisvės, 
už kurią mes ir Jungtinės 
Tautos kovojame”, ir ištisai 
perskaitė mūsų rezoliucijas. 
Tas viskas yra atspausdinta 

, „The Con
gressional Record”. Senate 
kovo 1 d. senatorius Guy M. 
Gillette, autorius rezoliuci
jos, kuria norima užfiksuoti 
Kongreso patvirtinimą Atlan 
to čarteriui, irgi paskaitė re
zoliuciją ir ji perduota Užs. 
Reikalų Komisijai, kurios na 
riu jis yra. Brooklyno kong
resmenas John Delaney pa
skelbė rezoliuciją Kongr. Re-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

ingais leidimais, bet

vėliaus pranešė, kad 
sunkių pergyvenimų 

ių prityrimų, viskas 
do „Kaip sapne” ir. ji 
r atsipeikėti ir atsil- 
šiek-tiek nervus nu- 
ir todėl atvyks tik

S?j' O mėnesio - kito. Ada,L 1006 has tea iski į ’
to sell wine 4 liqu.ts 
107 of the Alcobcla Ik 
at 24 Alabama Aw, kt 
County of Kings, tik: 
premises.

MISS MML 
Ruth Jacfera Tb 

24 Alabama An- h

3 vai. Cam- 
no dirbtuvės 
.įaują Lėktu- 
rinkę daugy- 
e matė, kaip 
nas į vande- 
į priešui su-

dirba ten Amerikos 
(Ada yra min. Balu

tė. Red.)
šiaip-taip laikausi. 

24 Alabama lįum|)ag0 lafoai
cčThi’ ' persirgau— mat, la-
sX fva žiema pas bus bu- 
trol Law at Foot (f Be ■ 
Brooklyn, County tf L? 
n the premise!

BEN MA CHEE El- 
Foot of Bay 32nd ft.

NOTICE is hereby P-

abar jau net vyšnios 
1 žydėt — dar per an

gai žiedai dar nu- 
wriuii u now v- t abelnai šiemet oras 
RW 777 hss beu i®:
to sell beer oJ ra U IlgVaS.

at?3i5 Landone šiemet at- 
a Lietuvos Sidabrinį 
ų prašmatniau negu 
netais. Ta proga susi-

107 of the Atojt

County of Kinp, W * ■ 
premises. . 

VWCEbU’ 
(Vtacenfi Pb® 

315 Smith St.

notice i> henb!^. is pasiuntė atitinka- 
RW 302 has been IS® , x _TT. .
to seii beer ardra‘s Blegramas Winstonui 
107 of the AkoMkg ...
at 133 Irving Aw “ 1UU1, 

rezidentui Smetonai, 
>s kardinolui Hinsley 

mūsų prieteliui) ir 
mi. Kardinolas Hins- 
atsakė man labai gra-

RW 302 hss 
tu BC1I WCW “““--
107 of the AkoMx J
Sl AOO 14TM4O L 
County of Kmst • 
premI,el

(Blaek Eu* ' 
133 Irving Are.,

NOTICE is 
RW 738 has beffl.s®, 
to sel1 beef 

jl07 of the Atob^^ 
L, use Fnltoo S. ’

prez. Roosevel-
parapiją vėl 
mažus name-
.pgyvendina- 
toj kolonijoj 
yra. Tarp jUi^n Of the *“*“į*i -ry • „ v. -, • 

taiko. Lietu- nf Kinft i * .
. County oi * E------_i — • y. ---------: —

rmoji patar- p«“i«eA 

siems katali-' 1354 Fuiton 

turi tą pačią notice u ° ?s-
RL 1059 hu be® nU n

i County of “ 
1 wwvmlcot naudos iš to, nes ir 

ietuvių ūpas ta proga

TAISYTI

t° sell beer, ra* - 
Section 107 
trol Law at 1» 'K 

I Brooklyn, County» 
o^thepret^/ 

(J*1 | 
1325 Flatbush Aju 
NOTICE Is 1**^ 
L 280 has been

ia, kuri pere
is bolševikų 
ntus namus 
grąžina), pa- 
besiu remon- p”®1“4 
itliekamas la- 124 MyitIe 
nonto išlaidų1™^ ; 
pranešti 150 *oj»>>

L 280 nas (- 
to sell wine * Wg'y 
I” °f O’6 

'at 124 
County of

IDA
124 Myrtle Aw,

enų baltinti, 
ti, užklijuoti 
Įima be leidi-

fVIŲ

LARAS
ėn. 11 dieną, 
.imėjimai, ku- 
l. Tame vaka- 
s plačios apy- 
nų ir pasima- 
gauti skanių 
dalyvių skai-

engėjos.

nu ir drauge malonu 
•a pastebėti, kad ma- 
aš dar ir Amerikoje 
erų draugų. Keno tai 
atminėta Am. Lietuvių 
Šiuose apie mano sun-

Sauja Knyga
E LITHUANIAN
LANGUAGE

Section 1W »<-«<: 
trol Law at - • 
St., Borough d

“"SfflObV 

212 Berry St 
112 No. 3rd 
NOTICE Is ha*^ 
RL 3137 has b*> ,-i 
to sell beer, 
Section 107 of 
trol Law at 424 ^ 
Brooklyn, Co®c 
n‘heI”&S»' 

(Derail' 
426 Prosper* A*^

NOTICE is

š prof. Alfred Senn 
ilima įsigyti 
įerikos” Įstaigoje 
So. Ninth Street

aina tik 40 centų

LIKOS” administraci- 
ite gauti A. Vaičiulai-

„,’BJNE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE
fa gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių

to ten 1.

Brooklyn. Co®9 . 
on the

31 South

NOTICE >» Instituto eidinys.
to sell I*®- %

,0T( Wll»^ 

tro' Brooklyn, &®9 ;
on the F 

! 1018 M»nh»tt® *

Un. 1 to sp" be®1-, wine and liquor at retail under 
Sectioji 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
** — —... m.up luiujji ou, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON
3139 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

„ - L__. _L "1 "... -___ __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
“ ■”* 7—~f“. ___ ___ _ on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bar & Grill)
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Y. B

„Kas ten darosi mūsų ba
žnyčioj?” Jau nevienam tai ^ongreso organe, 
atėjo į mintį. Eikime į baž- ” 1 13
nyčios vidų; ten matome vi
sur pristatyta visokių vargo
nų dalių... prikrauta dūdų, 
dūdelių... lentų lentelių. Iš ti
krųjų pradėjo statyti jau se
niai užsakytus vargonus. Il
gai laukėme, bet galų gale ir 
atvežė. Vienas iš darbininkų 
išsitarė, kad jiems paskuti
nis tokios rūšies darbas, iki 
karas pasibaigs. Tikrai esa
me laimingi, kad spėjome 
dar įgyti tokius puikius var
gonus. Už kokių šešių savai
čių teks išgirsti jų balsus ir 
kartu garbinti Dievą, dėko
jant Jam už visas mūsų pa
rapijai suteiktas malones.

Vaikų darželis jau veikia. 
Prie Seselių vienuolyno ma
tytis iškaba „St. Andrew’s 
Day Care Center”. Čia dieną 
globojami tie vaikučiai, ku
rių tėvai dirba įvairiose dir
btuvėse bei įstaigose. Seselių 
globoj, vaikučiai ne tik bus 
aprūpinti, bet bus ir auklėja
mi Dievo meilės dvasioj.

Geros valios žmonių yra 
visur. Tokių yra nemaža mū
sų parapijoj, ypač tarp mo
terų. Viena iš tų uolių gru
pių, tai Raudonojo Kryžiaus 
darbininkės. Jos uoliai dar
buojasi visais būdais M. Už- 
davinienės vadovybėje, kuri 
nuolat skatina visas prie rim 
to ir sunkaus darbo. Jų rū
pesčiu suruošta „Card Par
ty”, kuri atnešė per šimtą do 
lerių pelno. O iš viso įteikta 
Raudonajam Kryžiui $162.50.

Mūsų parapija gražiai pa
rėmė vajų; jau baigiama rin
kti paskirtą sumą.

Matytis daug kareivių ir 
jūrininkų, parvažiavusių 
lankyti tėvus, gimines ir 
žįstamus.

Newark, N. J

ap- 
pa-

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

Atsiliepkite newarkieciai
Gavęs „Ameriką” pirmiau

sia pažiūriu, kas naujo mano 
apylinkėje ir radęs ką su di
deliu įdomumu perskaitau. 
Manau, kad ne aš vienas tai 
darau. Kiekvienam gi įdo
mu sužinoti, kas naujo jo a- 
pylinkėj, ką jo tautiečiai da
ro.

Mes newarkieciai paskuti
niu laiku pasigendam kores
pondencijų iš mūsų padan- 
gės."Nejaugi visus galinčius 
rašyti į kariuomenę paėmė? 
Tai netiesa, nes pats ne vie
ną pažįstu, kuris galėtų pora 
minučių kas savaitę tam pa
skirti.

Rodos, ne taip seniai turė
jom be galo „veiklų” kores
pondentą, kuris kaltino kitus 
neveiklumu. Deja, greit įkai
to, dar greičiau atšalo!

Buvo prigijęs paprotys, 
kad tam tikros profesijos 
žmonės rūpindavosi žinių su
rinkimu ir jų rašymu. Dabar 
nė to neliko.

Korespondentų žinios pri
artina, suvienija ir toliausiai 
išsisklaidžiusius draugus,

pažįstamus. O kuo artimesni 
vienas kitam būsime, tuo sti
presni pasidarysime lietuviš
kumo išlaikymo kovoje! !

Rašytojų mmus netrūksta, 
reikia tiktai gero noro ir 
trupučiuką laiko. Pabandyki
te. Jūsų darbą įvertins ne tik 
šios apylinkės lietuviai, bet 
visi, kurie supranta lietuviš
ko raštą naudą ir reikšmę.

S. P. R.

NOTICE ia 
DW 32 has 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4500—2nd 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 License No. 
RL 6773 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 546 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPINA CERUIL
546 State St., Brooklyn, N. Y. T

1 NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcomlic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on .the premises.

MAY T. HASSELMANN 
(Haye’s Road House) 

(Estate Harry A. Hasselmann)
Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

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

KONSTANTY PUCZYNSKI
1123 Glenmore Ave. , Brooklyn, N. Y.

p ■■ —■
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5522 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 716—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT 
(Tony’s Rest. & Bar)

Ave., Brooklyn,

Rest.
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6761 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 1496 Fulton St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONETTA VIRGILIO 
Administrix Estate of Nicola Virgilio 

1496 Fulton St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is

B

heicby given that License No. 
RL 6599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

N.

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

Y.

tiniai persiuntė rezoliucijas Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
J trol Law at 205o Fulton St.,—A-K-A 34 savo vyriausybėms. Kitų vai- Somers St., Borough of Brooklyn, County of 

. . Kings, to be consumed on the premises.
stybių atstovai tenkinosi pa
tyrę mūsų visuomenės nusis
tatymą. Danijos atstovas pa
reiškė, kad jo valstybė yra 
svetimoje okupacijoje, kaip 
ir Lietuva, betgi jis ir lais
vieji danai šiltai pritaria mū
sų sentėvių krašto nepriklau
somybei. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai bei Prezi
dentas A. Smetona padėkojo 
už supažindinimą su rezoliu
cijomis. ,N. Y. Times” veda
masis, „Waterbury Republi
can” ir keli kiti laikraščiai 
jas gražiai apibudino. Latvių 
„Drauga Vests”, estų „Meie 
Tee”, keli lietuviški laikraš
čiai ištisai jas perspausdino. [

FREDERICK J. SCHUMACHER
2055 Fulton St.,
84 Somers St., Brooklyn, N. Y.

1823

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5512 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 54 
Brooklyn, County 
on

Law at

the premises.
GEORGE 

(Ear 
Bogart St.,

Bogart St., Borough of 
of Kings, to be consumed

H. LEISHEIMER
Muff Tavern)

Brooklyn, N. Y.
716—3rd

NOTICE
RL 4334 ____ _____ _ _________ ______ „____ ___  _______ ....
to sell beer, wine and liquor at retail under RL 1379 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- to sell beer, wine and liquor at retail under 
trol Law at 650—3rd Ave., Borough of Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed trol Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
on the premises.

EDWIN WILINSKI 
Waterfront Bar & Grill 

Ave., Brooklyn,

54

NOTICE is hereby given that Licence No.

LlA/1 ^vO v>OUrL Oc kjli)
1 Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
.be consumed on the premises.

J. O. H. CORP.
Y. 205 Court St.

2 Wyckoff St., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 1 NOTICE is hereby given that License No.

N.650—3rd

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 4333 hoa iaamwl tbo irndprsiompd l_
to sell beer, wine and liquor at retail under ;RL 889 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-[to sell beer, wine and liquor at retail under 
trol Law "7 _ ‘ .. ' ’ ' ' _ . . .. -- _ -
Brooklyn, County of Kings, to be consumed trol Law at 1425 Rockaway Parkway, Bo
on the premises. I rough of D—— c-----*- -* vi—_ *_

LAWRENCE HALL | consumed
965 Broadway, Brooklyn, N. Y. (

NOTICE is hereby given that License No. 
Y. RL 4351 has been issued to the undersigned 

i to sell beer, wine and liquor at retail under 
NOTICE is hereby given that License No. I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
RL 1085 has been issued to the undersigned trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
to sell beer, wine and liquor at retail under Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- on the premises, 
trol Law at 188-190 Grand St., Borough of i STANLEY MASIULIS & JOSEPH MOKOLA 

| Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

B

NOTICE >s hereby given that License No. 
RL 3182 has been1 issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER, EXEC. 
Estate of Simon Rs.scher

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

___ ____ _ ■ lu otn ucri, wait uuu nuuui hl iciau unuci 
at 965 Broadway, Borough of ' Section 107 of the ^Icoholic Beverage Con-

rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
I on the premises.

i FRANK DUMCHES
1425 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL916 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 8500—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LaTOU RAINE CAFE, INC.
8500—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1283 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 623 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1032 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5112 — 18th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEINSTEIN
5112—18th Ave., Brooklyn, N. Y. B

518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Wnde- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 259A Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

JERRY ZABB 
Hamilton Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
:____: J

to sell beer, wine and liquor at retail under

the premises. 
GYMNASTIC ASSOCIATION OF 
POLISH FALCON ALLIANCE 
Nest 14 of Wlliamsburgh, Inc.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ______ _
RL 3179 has been issued to the undersigned On the premises, 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Į ..... ...... ......
trol Law at 4521—5th Avenue. Borough of 259A Kingston Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed | ------------
on the premises. L I___ _____ ____ ___  _______
WILLIAM SMALLING & HENRY BROWN RL 949 has been issued to the undersigned 

_ , |- Bill & Henry ___ , .1... __ 2 12.____ __Kiek vėliau Taryba turėjo 4521—5th Ave., Brooklyn, N. Y. B Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-
v. _ . v ,----------------------------- ‘ trol Law at 98 Berry Street, Borough ofprOgOS SaVO pažiūras išdesty NOTICE is hereby given that License No. Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

7. L 496 has been issued to the undersigned On the premises.ti poniai Chiang Kai-shek ir to sell wine & liquor, at retail under Section i
. ., v .. ..... 107 of the Alcoholic tbritų uzs. reik, ministenui at 7 wiiioughby st.,

Eden. Gauti atsiliepimai. j^emi«s.of KinBS’ t0
TRIANGLE WINE

Vasario 14 d. iškilmėse bu- į7 Willou«hby st-

vo renkamos
Tarybos leidžiamai knygai

j FELIX KOSIMSKI
Beverage Control Law <J8 Berry St., Brooklyn, N. Y. B
Borough of Brooklyn, ' ------------------------------
be consumed off the NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
& LIQUOR CORP. !I RL 1048 has been issued to the undersigned RL 1322 has been issued to the undersigned

’ to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer, wine and liquor at retail under
Brooklyn, N. Y.B Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

I trol Law at 3821 Ft. Hamilton Pk’way, Bo- trol Law at 46 Smith St., Borough of
nrpnumpratnq NOTICE is hereby given that License No. rough of Brooklyn, County of Kings, to be Brooklyn, County of Kings, to be consumed
hr — ULvo CTR 109 has been issued to the undersigned consumed on the premises. Ion the premises. _ __ _ . ____

tc sell beer, wine and liquor at retail under BASTONE’S BAR & RESTAURANT I ------ —'4K S“'
_v. , . ’ Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-> 3821 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N.Y. B 46 Smith St.,
Balandžio 11 d., sekmadie- anglų kalba, apie Lietuvą ir Lrol,law „at 318 Gran<1 st - ", i i x £ Brooklyn. Countv of Kincrs. to

nj, 7 vai. vakare, sv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, parapijos

Elizabeth, N. J
Bažnytinis koncertas tc sell beer, wine and liquor at retail under

, Borough of
— - , , - Brooklyn, County of Kings, to be consumedlietuvių tautos siekinius. Da- on the premises.

.. , v _ I GRAND PARADISE CO, INC.Imas prenumeratas uzsisake^is Grand st., Brooklyn, n. y.

choras rengia metinį bažny- arba aukojo šie asmenys:
Po $5.00: Adv. John W. 

Anseli, Kazys Jovais, Alf. 
Stankevičius, J. Shain-Šiau- 
čiūnas, J. Šimėnas.

$4.00: Mrs. Johannes Kaiv.
Po $3.00: P.

Dr. M. J. Vinikas, 
vydai.

Po $2.: Jos. C. 
Mikas Buika, Mrs. 
M. ir A. Dausevičiai, Dabuls
kis (Pa.), Mik. Dumble, Kas. 
Galchus, L. Gaubas (N. J.), 
Jos. Ambrozaitė-Jolkovski, 
D. E. Kašėtos, kun. Kaz. Pau- 
lonis, C. Pupkis, Vikt. Radze
vičius, J. A. Ribinskas (N. 
J.), Pov. Samulėnas, Alf. Še
putis, Wm. Shedlow, X. ir M. 
Strumskiai, A. J. Viznis.

Pov. Rugienius $1.50; Fr. 
Lavinskas $1.25.

Po $1.: Mrs. Geo Akelaitis, 
Jos Andryauskas, Rūtelė A- 
verkaitė, P. Adomaitis A. Ba 
čkūnas, K. Bagdonas, 
Balkūnienė, Jon. F. 
maitis, V. Baltrūnas, 
Baranauskas, E. Barkauskie- i 
nė (N. J.), Jos. J. Barnath,' 
Mrs. J. Bayoras, Bieliauskie-' 
nė, Cas. Binkins, Pius Bla- 
žaitis, Anna Block, J. Bobi- ; 
nas, Jos. Boley, Mrs. Fr. 
Bručas, Konst. Budrys.

Tom Cirkielis, Ant. ir Ona 
Citavičiai, M. Degulienė, Mrs. „ v --------------------

/ -w t t \ v. Ito beer, wine and liquor at retail underW. D1111S (N. J.), R. Dirzie- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

nė, J. Dragūnaitienė, Pr. Dul
kė, C. Dumblis, Ernest Ebel, ■ 
F. Faltinaitis (N. J.).

Garbanauskas, Jos. Garš
va, Mrs. Anna Gemis, P. J. 
Gillis, M. Graunas, J. Gražys, 
S. Gudaitienė, Izabel Gudau
skas, Mrs. Edna Guerrieri, 
Vincent Hintz, Jon. Jakaitis, 
J. Jankūnas, J. Januškis, Ka
zim. Jasaitis, Oskar Jordan, 
P. Jurgeliūtė.

tinį koncertą.
Šalia „Paskutinieji Septy

ni žodžiai,” Th. Dubois kan
tatos, bus solo, duetų, trio 
ir choras. Solo pildys visi 
vietiniai solistai: Iz. Buniū- 
tė, P. Gvaldis (smuikas), Ve
ra . Pranskietis, G. Paulaus
kas, A. Venskus ir Al. Žvirb
lis.

Visi bažnytinės muzikos 
mėgėjai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Bayonne, N. J
— Bal. 11 d. 9 vai. mišios 

bus laikomos a.a. Įeit. Juozo 
Valuntukevičiaus (Walen) 
intencija. Velionis buvo Dr. 
J. Višniausko žmonos brolis.

— Šiomis dienomis para
pijos vargonininku pakvies
tas A. Stasevičius. Jis mielai 
patarnaus „Amerikos” užsi- 
rašymo reikalu.

— Kovo 28 d. pakrikštytas 
Amšiejų sūnus Antanas Po
vilas, gimęs vasario 27 d.

— Balandžio 4 d. pakrikš
tytas Wm. ir Jasupinos (Bal
čiūnaitės) Kasakauskių sū
nus Raymond Stanley.

— Kovo 21 d. pakrikštyta 
Miltono ir Onos (Preskiny- 
tės) Flagg dukrelė Lucija.

— Balandžio 1 d. Dr. Juo
zas ir Ona Višniauskai susi
laukė dukrelės. Motina 
dukrele yra šv. Vincento 
goninėje.

IEŠKO GIMINAIČIO

ST.. 1 ■■■
Brooklyn, N. Y. B

SU

li-

Ieškau Jono Budrio, gy
venančio kur nors Kanadoje. 
Čia miręs jo dėdė paliko tur
to, kurios dalis ir jam pri
klauso. Kas žino apie Joną 
Budrį Kanadoje, maloniai 
prašomas pranešti šiuo 
resu:

K. Budrys, 
64-17 56 Rd. 

Maspeth, N. Y.

ad-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
at 197 No. 
County of 
premises.

1—
197 No.

NOTICE 
RW 241 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 861 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 352 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retrul under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STEVE PETRAGLIA
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 242 has been issued to the undersoigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5940 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 101 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE. is hereby given that License No. I Sal. RL 1220 has been issued to the undersigned 
_ . to sell beer, wine and liquor at retail underJtsaltra- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

- , 'trol Law at 387 Oakland St., Borough of Mary Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
- - on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(The Old Oakland Tavern)

387 Oakland St . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1031 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 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5189 has been issued to the undeersigned

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Atkočaitis,
Jon. Nar-

Benedict, 
S. Butan,

Alcoholic Beverage Control Law 
8th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

CONCETTA SANGIOVANNI
8th St., Brooklyn, N. Y.

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

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Gra bortus—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
1155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
RL 1201 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 Broadway, Borough of 

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

NETBE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius
(PrieS pat AprelSkimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

rušaitis, Mrs. G. Katilius, K. 
uwevro-rx, Kavajiauskag, pauj Kazaka-

K. Kairaitis, Marg. Kairie- 
nė, V. Kalvelis, C.
(N. J.) Karalienė, M. Karak-j
tinas, Juoz. Karpavičius, Mrs.
C. Karpus, J. Karpus, A. Ka-1

------ , p Kazanauskas (N. 
Kalanta A- Kazlauskas, S. Kazlau 

- ' skis, S. Kazlauskis, E. Kin- 
der (N. J.), Mrs. M. Klaus,

(Užbaiga 6 pusi.)

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA

DIDŽIULIS PAVASARIO
Apreiškimo 

Parapija

Koncertas-Balius
RENGIA

AMERE
Gegužės-May 9 d., 1943

WEBSTER RAEL
119 East 11-th St. New York City

Vyrų žiniai
Šv. Vardo Dr-jos mėnesi

nė bendra šv. Komunija bus 
balandžio 11 d. 8 vai. mišių 
metu. Visi draugijos nariai 
prašomi dalyvauti. Dabar 
misijų laikas, todėl kiekvie
no nario pareiga dalyvauti.

Po mišių, parapijos salėje 
įvyks susirinkimas, prieš ku
rį bus kalbama dalis šv. Ro
žančiaus už Lietuvą. Prašo
mi visi parapijos vyrai atei
ti į salę ir kalbėti kartu šv. 
Rožančių. Labai būtų gražus 
pavyzdys, kad visi parapijos 
vyrai prie šios organizacijos 
prisirašytų. Kitų tautybių 
parapijose vyrai gausiai pri
klauso prie šv. Vardo drau
gijos, tai kodėl mes, lietuviai, 
negalėtume gausiau prie šios 
garbingos draugijos priklau
syti.

susirinkimą bal. 5 d. Nutarė 
turėti šeimyninį vakarėlį (ju 
darnus paveikslus) kada nors 
rudenį. Šiemet užsimokėjo į 
Federacijos Apskritį ir išrin
ko delegatę p-lę Šimkiūtę. 
Metinės mišios užprašytos 
birželio 6 d. 8 vai. ryte.

— Kareivis Jonas Vitkaus
kas, Blissvillietis, vyriausy
bės pranešimu, yra dingęs 
šiaurės Afrikoje.

— Didžiąją Savaitę Mas
petho bažnyčioje pamokslus 
sakys kun. Dr. Juozas Vaš
kas, MIC. Pamaldos bus kas
dien. Bus tai metinės rekole
kcijos.

— Šv. Vardo draugija Ve
lykoms nusiųs dovanėlę vi
siems parapijos kareiviams.

— Parapijoje bus suraši
nėjami asmenys, kurie nori 
aukoti savo kraujo Raudona
jam Kryžiui. Tuo reikalu rei
kia kreiptis į kleboniją.

SODALIEČIŲ DĖMESIUI

Brooklvno Lietuviai Gydy

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

PROGRAMOJ: Philadelphij os Operos art. SUE GRISKA, 
art. RAPOLAS JUŠKA, Bostono LietuviŲ JaunaniečiŲ Šo
ke jų Grupė, kiti įdomumai.

Balandžio 4 d. Maspethe į- 
vyko visų vietos parapijų so- 

L susirinki- 
nimo dramos grupė yra"pa- mas. Labai gyvai svarstyti

NUKRYŽIUOTA MEILĖ”

Apreiškimo par. CYA jau- Paliečių valdybų

SI E GRISKA—NAlJ A DAINOS PAJĖGA
Malonu „Amerikos” skai-1 

tytojams pranešti, kad „Ame! 
rikos” Pavasario Koncerte - 
Baliuje turėsime gražią pro
gą pirmą kartą išgirsti dai
nuojant Suzaną Griškaitę, 
jauną lietuvaitę, Philadelphi- 
jos operos artistę, žinomą 
Sue Griška vardu.

Sue Griška yra gimusi ir 
užaugusi Hartforde, lietuviš 
ko j e šeimoje. Iš pat mažens 
mėgo muziką, mokėsi pianu 
skambinti. Dainavimo meno 
pradėjo mokytis būdama au
kštesnėje mokykloje. Keliose 
katalikų bažnyčiose Hartfor- 
de_yiedojo solQ. Kurį laiką sa 
vo balsą lavino Metropolitan 
operos artistės Anna Kas- 
kas priežiūroje, o vėliau tre- 
jis metus kas savaitė važinė
jo į Bostoną, kur savo gražų 
dramatinio soprano balsą la
vino pas artistą Rapolą Juš
ką. Pažymėtina, kad R. Juš
ka šiaip neduoda dainavimo 
pamokų, bet jis taip aukštai 
vertino jaunos hartfordietės 
balsą ir jos gilų muzikalumą, 
kad mielai jai pagelbėjo (Sue 
Griška yra artima p. Juškie
nės — Labeskiūtės draugė). 
Vieneris metus Sue Griška 
praleido dainuodama su Shu
bert Co. lengvose operose.

1942 m. rudenį Sue Griška 
atvyko į Philadelphiją ir čia 
ji padainavo Philadelphijos 
operos vadovybei, kurios var 
du dir. Sylvan Levin iš karto 
pasiūlė sutartį. Praeitą sezo
ną Philadelphijoje Sue Griš
ka gražiausiu pasisekimu dai 
navo devynias roles įvairio
se operose: Faustas, Figaro 
Vestuvės, Bohema, Cavaleri- 
ria Rusticana, Sevilijos Kir
pėjas, II Trovatore ir kitose.

Philadelphijos opera važi
nėjo po įvairius miestus ir 
Sue Griška visur turėjo dide
lį pasisekimą ir kaip vaidin
toja, ir kaip dainininkė. O- 
peros vadovybė taip paten
kinta jos vaidyba ir dainavi-

mu, kad jau pasirašė sutar
tį ir ateinantiems metams; 
sekančiame operos sezone ji 
turės dar keturias naujas ro
les.

Čia verta pažymėti, kad 
Sue Griška yra koncertavusi 
Wilmingtone, Clevelande, 
Pittsburghe, Washingtone ir 
kitur.

Lietuvių tarpe platesniu 
mastu Sue Griška pirmą kar
tą pasirodys „Amerikos” Pa
vasario Koncerte — Baliuje, 
kurs įvyks gegužės 9 d. puoš
nioje Webster salėje, New 
Yorke. Tos dienos nekantriai 
laukia visi dainos mėgėjai. 
Ruoškimės šiai didelei me
no šventei.

Kitame numeryje paskelb
sime labai įdomų mūsų spe
cialaus reporterio pasikalbė
jimą su p. Griškaite.

® Pranas Bajoras, „Tėvy
nės” redaktorius, balandžio 
6 d. dalyvavo naujo torpedi
nio laivo išbandymo iškilmė
se. Jis atstovavo Lietuvių 
Karo Bonų Komitetui. Turė
jo progos pasivažinėti nauju 
laivu.

® Šv. Jurgio dr-jos 50 me
tų sukakties paminėjimo va
karienė bus gegužės 15 d. 
Bilietų galima gauti „Ameri
kos” administracijoje.

® Adv. Wm. J. Drake daž
nai važinėja į Washingtoną, 
kur jis daugely įstaigų atsto
vauja vienai laivų bendrovei.

Angelu Karalienes 
Parapija

ruošusi gražų, didelį keturių 
veiksmų tikybinį veikalą 
„Nukryžiuota Meilė”. Šis vei 
kalas bus vaidinamas Aprei
škimo par. salėje du kartu — 
balandžio 11 d. 8:30 vai. vak. 
ir balandžio 18 d. 2:30 vai. 
popiet ir 8:30 vai. vak.

Vaidins šie jaunuoliai: Le
onė Juodytė, Jean Aukštuo
lytė, E. Johson, Aldona Je- 
sinskaitė, M. Belickytė, Pet
ras Miltenis, Juozas Levo- 
nas, Bertha Rimidytė, Euge
nijus Jankus ir Julia Klosy- 
tė. Veikalas labai tinkamas 
gavėnios metui.

Verta pamatyti šį veikalą, 
parodyti susidomėjimo jauni 
mo lietuviška veikla.

Iš anksto palinkėtina darb
štiems jaunuoliams gražiau
sio pasisekimo „Nukryžiuo
tos Meilės” pastatyme.

Šv. Jurgio Parapija

reikalai

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIU
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Išpildome Income 
Tax Blankas

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
86-56 85th St., Woodhaven, 

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

Tel. Virginia 7-1896

® „Amerikos” Pavasario 
Koncertas gegužės 9 d. bus 
tikrai istorinis. Juo pradėsi
me „Amerikos” dešimtmečio 
minėjimą. Koncertas bus puo 
šnioje Webster salėje, New 
Yorke.

• Prof. K. Pakštas šios sa
vaitės gale dalyvaus Politi
nių ir Socialinių Mokslų Aka
demijos suvažiavime, įvyks- 
tančiame Philadelphijoje.

• Marijona Kižytė buvo 
sunkiai susirgusi plaučių už
degimu. Dabar jau sveiksta. 
Linkime jai veikiai visai su
stiprėti.

• 40 „Amerikos” bičiulių 
uoliai darbuojasi platindami 
„Amerikos” Pavasario Kon
certo bilietus. Iš anksto bilie
tai po 75c„ o prie kasos lan
gelio bus po 1 dol. ir daugiau.

• Leopoldas Grigonis, Lie
tuvos-Amerikos eksporto — 
importo bendrovės pirm., da
bar esąs kariuomenės aviaci
joje, iš Floridos perkeltas į 
Alexandria, La.

• Stella Žostautaite, po 
sunkios operacijos, jau stip
rėja.

• Atvelykio švente šiemet 
Brooklyne bus reikšminga. 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
gegužės 2 d. kun. Antanas 
Masaitis atlaikys savo pir
mąsias mišias.

• Eleonora Bartkevičiūte 
susirgo, bet jau stiprėja.

• Don. Wieta, aviacijos ka
detas, lakūnų mokykloje (A- 
labamoje) eina pirmuoju vi
sose srityse. Jis buvo „An
nunciator” redakcijos narys, 
artimas „Amerikos” drau
gas. Linkime jam tapti pir
mos rūšies lakūnu!

Šį sekmadenį, balandžo 11 Sąjungietėms
d., Šv. Vardo draugija, o taip Moterų S-gos 35 kuopos 
pat visi parapijos vyrai eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
9 vai. šv. Mišių metu. Tuojau 
po mišių, parap. salėje, bus 
trumpas ’ susirinkimas, ku
riu kviečiami visi parapijos 
vyrai ateiti ir prisirašyti 
prie draugijos. Šiam susirin
kime bus aptarta pavasario 
ir vasaros pramogų tvarka.

Mūsų klebonas, kun. J. Ale 
ksiūnas kiekviena proga kvie 
čia parapijos vyrus prisira
šyti prie šios draugijos, bet 
dauguma vyrų tik pažadais 
ir gyvena. Pažada prisirašy
ti, bet savo pažadą pildo tik 
tada, kai kokis nesmagumas 
juos paliečia. Vyrai, pildyki
te savo pasižadėjimą, ateiki
te į salę ir susirinkimo metu 
prisirašykite.

susirinkimas bus sekmadie
nį, balandžio 9 d., tuojau po 
sumos. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Serga mūsų dvi narės.' Vi- 
cepirm. T. Jakupčionienė yra 
Brooklyno ligoninėje. Ona 
Fogelmanaitė, priklausanti 
kuopai nuo mergaičių sky
riaus, serga plaučių uždegi
mu. Abiems narėms linkima 
stiprėti ir prašoma Dievo, 
kad grąžintų joms sveikatą. 
Grįžkite sveikos ir tvirtos 
mūsų pulkelį.

sodaliečių veiklos 
nutarta gegužės 3 d. turėti 
sodaliečių konferenciją, kuri 
įvyks Maspetho parapijoje. 
Tokios konferencijos turės 
būti kasmet. Visos dalyvės 
prižadėjo 100% bendradar
biavimą.

Sodaliečių graži nuotaika 
ir uolumas visus stebino. Su
sirinkimas baigėsi arbatėle 
ir skaniais lietuviškais tor
tais , kuriuos iškepė nepažį
stamas svečias.

Būtų labai gražu ir pavyz
dinga, jeigu visos sodalietės 
suprastų ir padėtų mums šia 
me svarbiame sumanyme. 
Mergaitės, sukruskime! Bū- 
Ikime tikros Marijos dukros! 
Dirbkime kartu vieningai ir 
[viešai pagerbkime Mariją.

Antras valdybos susirinki
mas įvyks balandžio m. 14 d.'kas, V. Pūkas, Edv. Pulokas, 
Šv. Jurgio par. salėje 8 vai. p. Pusnikai, K. R. Pusta, M. 
vak. Daug svarbių dalykų Ražanauskas, Ona Rimidie 
bus svarstoma. i'nė.

Tikimės, kad nepažįsta
mas s v e č i a s vėl suteiks 
mums surprizą su savo gar
dumynais ir pasaldins mūsų 
susirinkimą.

Sodalietė.

(N. J.), Mrs. P. Litt, P. Luko 
ševičius.

Peter J. Marsh, John Mas- 
lauskas, Elena Matulionytė, 
Fr. Mazauskas, Bron. Mende- 
ris, Petr. Mikalauskas, J. Mi 
kolaitis, M. Mikolaitis, Mik- 
laševičiai, Jon. Milišauskas, 
Mrs. Miller, Mat. Miškinis, 
Jos. Mitchell, P. J. Montvila, 
P. Mačiulaitis.

J. Navickas (N. J.), Ona 
Nemanienė, Jon. Neveraus- 
kas, D. Normant, J. Num- 
gaud, Ant. Osteika, Jon. Pa
lionis, F. Pask, Mrs. Ona Pa- 
skewitz. J. Paulauskienė, A. 
Pažereckienė, D. Peleckis, J. 
Peterson, Ant. Pisčikai, Jon. 
Pecukonis, A. Poderis, Puido

VALSTYBĖS MOKESČIAI

i

Šį sekmadienį, 5 vai. p. p., 
mūsų parapijos salėje bus ro 
domi judami paveikslai: „Šv. 
Pranciškaus gyvenimas”. Pa 
veikslais rūpinasi Šv. Pranci
škaus Tretininkės. Bilietų 
kaina — 50c.

Tai geriausia proga pama
tyti reikšmingus, įdomius, 
gražius paveikslus. Visi pasi
naudokime !

M. B.
’’Šventoji Kankine”

Šv. Jurgio par. sodalietės 
balandžio 11 d. stato veikalą 
„Šventoji Kankinė”. Laukia
ma gausiai atsilankant.

Misijos
Balandžio 12 d. 7:30 vai. 

vak. prasidės misijos, kurias 
ves kun. Dr. J. Vaškas, MIC. 
Misijos bus visiems.

Iki š. m. balandžio 15 d. 
reikia sumokėti pajamų mo
kesčius New Yorko valsty
bei. Atitinkamas pajamų mo 
kesčių blankas turi išpildyti 
visi tie nevedę asmens, kurie 
pernai turėjo pajamų $1,000 
ir daugiau ir tie vedę, kurių 
pajamos siekė nemažiau 2,- 
500.00.

M.
J.

M.

Maspetho Žinios

LIETUVA SPALVOSE IR 
KARO NAUJIENOS

Švč. Panelės Stebuklingo 
Medaliko altorius jau stato
mas. Atrodo, bus labai didin
gas ir gražus. Bus tai nepap
rasta koplyčia Švč. Marijos 
garbei. Altorių stato artis
tas Jonas Subačius.

Antradienio vakarais Rau
donojo Kryžiaus lietuvių sky 
rius mūsų par. salėje mezga 
siuva kariams drabužius. Mo 
terys, kurios turi laisvo lai
ko, prašomos talkon.

Kristaus Kančia paveiksluo
se

Šį sekmadienį, bal. 11 d., 
parapijos salėje 7:30 vai. va
kare, bus rodomi judamieji 
paveikslai: „Kristaus Kan
čia” ir „Šv. Pranciškaus gy
venimas”. Įžanga suaugu- 
tiems 50 centų, vaikams 25c. 
Tretininkai kviečia visus pa
matyti šiuos paveikslus. Pel
nas skiriamas bažnyčios rei
kalams.

Draugijų susirinkimas
Visos draugijos prašomos 

išrinkti po du delegatu į dr- 
jų bendrą komitetą. Delega
tų susirinkimas įvyks bal. 12

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

Providence, R. I.— Bridge Weckine^ 
Club salėj, 98 Plainfield St., 
penkt., bal. 9, 7:30 v. v.

Gardner, Mass. P.A.C.C.
Hall, prie Pleasant St. šeš- 
tad„ bal. 10 d. 7 7val. vakare.

Athol, Mass. Lietuvių sa
lėj, prie John St„ ketv., bal. 
15 d. nuo 7:30 v .v.

Haverhill, Mass. Lietuvių 
Gedimino Klube, 324 River
St., penkt., bal. 16 d., 7:30 v. 
v.

Lietuvos Šventes
Atgarsiai

(Pradžia 5 pusi.)
J. Klikūnas, Mrs. F. Klimas, 
Jos. Klimas, J. Krasnis. Kaz.

10 SŪNŲ KARIŲ

Mrs. Van Coutren, Bronx, 
N. Y., turi 12 vaikų, kurių 10 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje.

Balandžio-A

TeL EVeręreen

TeL

411 GRAND STR
BROOKLYN, N. Y.

9 — 12 
1 — 8 v 

Penktadieniais

8 — 1©
1 —2 po
6 — 8 v 

šventadieniais

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKAND 
KASDIEN

Patogi vieta užėjir 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas

gėrimų

kata- 
X^OMENINIO IR 

GYVENIMO

PENKTADIENI

Brookl

Telephone Resid
EV 7 - 1670 VI 7 ■

JOSEPH VASTUN
REAL ESTATE INSURAL 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Boū
496 Grand St., Brooklyn, N
Residence: J
87-34 90th St., Woodhaven, N

Brookl

Lt

• Jo

lt

[-Class matter March 16, 1934 a 
N. Y. under the Act of Mar

' Ralandžio 18 d. Chicagoje skyrii 
t ^ajna padėti ^5 m. su- linksi 
\-į įįį „Draugo” redakci- damai 
įdirba Ignas Sakalas. vei, 1; 
'L Sakalas laikraštininko P^la

Si Karą: jau 1911 metais . 

įjįs Seinuose prie „Šalti- 
7benorėdamas tarnauti 

pulkuose, 1913 m. (tu- 
>įėdamasapie 20 m. amžiaus) 
rLko į Ameriką ir gavo 

Clevelande, dirbtuvė
je tačiau įgimtas palinki- 
^į prie žurnalistinio darbo 
paskatino jį drauge su kitu j . 
^lietuviu leisti lietuvišką sa-j 
•'vaitraštį „Santaika”. Čia Sa- 

fadas pats dirbo ir redakci
jos ir spaustuvės darbą. Ap

linkybėms susidėjus teko lai-

taučių komitetais
skirtingų tikybini
nių ideologinių ski
iyuus iia.Jiiax giasi 
darbiau i a. Pirmoi

nių ideologinių ski 
rybos nariai graži 
darbiau j a. Pirmoj 
pusmečio balansas, 
žus ir daug žadąs a

Tarybon dar ne 
draugijos ir org 
šiuomi yra ragina 
Šiems metams met 
kestis nustatytas 
bos pilnaties (visų 
atstovų) posėdžiai 
kas mėnesį pirmą 
nį Apreiškimo para 
klos muzikos kamb 
vemeyer ir No. 5th 
klyn, N. Y. Nauju 
priima Valdyba, 
kreiptis pirm. kun. 
nio (259 No. 5th S' 
lyn, N. YJ, arba re 
dėjo adv. K. R. Jurg 
Union Avė., Brookl 
adresu.

Tarybon priklaus 
jų atstovai yra pr 
pranešimą paskait 
organizacijos susi 
se.

Kun. N. Pakalni 
Adv. K. R. Jurgė

las - 
antri 
kvies 
veik 
visą 
nem 
Šąli 
Kat 

j tose 
I J 
,niū 
(kr?
vos 
Al 
(lei 

bastį perleisti kitiems (da- (ba 
Jtar „Santaikos” vietoje įsi- , 
įkarusi „Dirva”).

Ign. Sakalas nuo 1918 m. vi 
V dirba „Draugo” redakcijoje, S 
^tvarkydamas Cbocagos ir ki- ii 
i- tų lietuviškų kolonijų žinių t

WRAD0 PUO]
fr ________

Londonas. — Rusijos ži
nių agentūra pranešė, kad 
balandžio 13 d. vokiečiai bu- 

■^vo pradėję puolimą Lenin- 
® grado fronte, vartodami tan- 
•^kusir kanuoles. Bet, sako
*; rusai, vokiečių puolimas bu-
■11 vo atremtas, padarant prie- 

šui didelių nuostolių.

Šią savaitę rusų lėktuvą 
du kartu bombardavo Kar? 
liaučių, kur padaryta did< 

lustelių. Antrame bon 
abardavime rusų lakūnai išs 

į t. laikę virš Karaliaučiaus 
imt valandas; Karaliaučiaus Ii 

panos matėsi ir 60 mylių ? 
iki-štame.
M Vokiečių puolimas Lėni 

grado kryptimi aiškinau 
' ndymu vėl atkirsti šį 

nulį miestą nuo susisic 
io su užnugariu. Antra,

Saugok Savo
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūr 
AKINIAI prieinamia 
kainomis pagal jų

Ši įstaiga įsteigta prieš 4

Jon. šaltis, Fabian Saran- 
ko (N. J.), Mrs. M. Schultz, 
Kaz. Shablickas, J. Shabu- 
nas, J. J. Sherry, Rudolf 
Shillers, A. A. Shimukonis, 
J. Sidabras, P. Šimkienė, Jos. 
Simokaitis, Jos. Simonaitis, 
Ant. Sinkevičius, Jos. Skaru
lis, Dr. Aldona šlupas, Frank 
Spūdis, S. Stagniūnai, Jos. 
Stankevičius, Jos. Stankūnas 
Iz. Staniai, S. Steckis, A. Ste
ponaitis, J. V. Stilson, 
Strazdas, Pet. Stripakai, 
Stukas Jr„ S. Subačius,
Sukauskas, M. K. Swingle, O. 
Skužinskienė.

Mary Tamošaitis, John Tu 
mas, W. Turulis, Jos. Urba- 
naviče, Jon. Vaiginis, Aleks. 
Valužis, Al. Valušiai, U. Var- 
neckienė, Večkienė, Fr. Ve- 
nis, Ona Veriackienė, Magd. 
Visneusky, Walter Vitkus, 
Vitkevičius, Barb. C. Viznie- 
nė (Conn.).

Juoz. Waitkus, Mrs. Eva 
Waluk, Leonas Walužis, E.

, J. Wenchus, adv. 
Alfred J. Wentz, Loretta C. 
Waitecavage.

F. Yocis, Ant. Yuska, Za- 
barskiai, Marė Zabielskienė, 
Petr. Zabielskis, Joe Zaka
rauskas, Liaut. Anne Zinke, 
Walter Zaukas, Stella Žos
tautas, K. Žudžius, John Žu
kauskas, A. J. žvingilas; J. 
Raudonaitis (50c).

Aukos sumos voke nepažy
mėjo: Pr. Rubliauskas, Mika
lina Jurkūnas, VI. Pivoriū
nas, Bugailiškis, Veron. Za- 
liauskienė, M. Bebaskis, An
na Naujelum, Mrs. Petronėlė 
Radwinsky, ir viena pavardė 
žydiškai užrašyta.

Viso prenumeratų sąskai- 
ton ir aukų surinkta $323.06.

_ ir 
prenumeratų. Knygos kainos 
tuo tarpu negalime nustaty
ti, bet numatoma kaina 4 ar 
5 dol.

Baigiant, dar galima pas
tebėti, kad Taryba užmezgė 
santykius su panašiais kita- į

Kraučiūnas, F. Kriaučiukas, |T , . 4 .,T„„ v- T ^„Si„=JLauklama daugiau aukų i

d. po vakarinių pamaldų. Bus ;kas’ Kubilius, Pov. Kubi-
„ ■ J___ j parapijoje lius- Jon- Kuodis, V. Kuras,

War Emergency Committee. Kurmis, P. Kyrius.

Jon. Krunklis, K. J. Krušins-i

organizuojamas parapijoje

Žinutės

liūs, Jon. Kuodis, V. Kuras,

Dr. Chas. Laban, A. La- 
pash, Jon. Laučiškis, K. Lau-

— LRK Susivienymo 108 rinaitis, S.Lauruškaitė,K.Lei 
kuopa turėjo savo bertaininį ,ga, J. Lekutis, J. Liubinskas

Stenger & Ste
OPTOMETRISTAS — O

394-398 Broadway, Brookl

įasitenkinimo, kodėl S1 
įas nepasako „susirūp 
šiam pasauliui Rusijos 
eilinių aspiracijų Rytų F 

^pa-įpos atžvilgiu”.

itt.1 — * —
100 Balandžio 13 d. su 

■^200 metų, kai gimė Th 
^[Jefferson, trečiasis A 
ppįjkos prezidentas, neprik! 

mybės deklaracijos aut 
^Sukakties dienoje Wa 

lie. tone šiam dideliam am 
italus čiui pagerbti atidaryt? 

kiniškas paminklas.
Jefferson buvo laba 

tari- asmenybė — jis ir v? 
Ė- ninkas, ir filosofas, ii 
bo-tektas, ir diplomata 

Mai blausiai jis bus minint 
ftpra- didysis kovotojas d 
^ka- gaus laisvės. Visuom* 
Mirtini jo žodžiai, kuri 

iškalti jo paminkle: 
tprie Dievo alto 

(prisiekiau amžiną 1 
(kokiai Uranijai, n 
įprieš žmogaus mint

PĮ^kosprezidentas, neprik1

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUC 

FOTOGRAFA 
65 - 23 GRAND AVE

Maspeth, N. Y.

Jįll Vyr. prokuroras 
Biddle Kongreso v 
misijos posėdyje b; 
i pareiškė, kad ti 
atleistas iš tamyb( 
nas valstybės ta 
kurs priklauso 
partijai. To reikal 
rikos gerovė, sak 

Biddle, būdama 
mo departamento 

^-(puikiai žino, ką 
Jam žinoma įvai 
ir priešvalstybi 
žmonių ir grupi 
rūpi pasikasti p 

1® pamatais ir ūži 
nams žmonių n? 

^’žius.

'tavė- 
■M jis
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