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TeL EVergreen 8-JĄ raži pradžia. 

.— irmoji auka, 
jiksti gyrėsi... 
lesia lietuvius, 

šventadieniais susitarę ai jiems teisėta.

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

TeL EVergreen 7-(jį.
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaru

J. Wentz 
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asario 3 d. New Yorke 
jsi gražus Lietuvos pilie- 
būrys. Jie įsteigė Lietu- 
piliečių Amerikoje ryti- 
valstybių skyrių. Išsi- 

:o vadovybę. Nutarė arti- 
bendradarbiauti su Va

inių valstybių skyriumi, 
adovybėn išrinktos įžy- 
s asmenybės: pulk. K. 
liūs, adv. J. Robinzonas 
ių veikalų autorius), 

Brooklyn,! c Al. Valušis, New Yor- 5 j ’
debonas kun. J. Gurins- 

_2ZX buvęs Lietuvos seimo 
" ys J. Januškis, rašytojas 

. Vaičiulaitis, Lietuvos 
lominių organizacijų at- 
ras L. Grigonis, buvęs 
uvos pasiuntinybių Lon- 

Geriaiisias pasrii“ ir Maskvoje patarėjas

įj PALOCIUS
5IOS RŪŠIES
ava, Arbata, Hot Chocolate
HENS <
is geriausios Smetonos, alusRabinavičius ir kun. Dr. 
priimami užsakymai. KREIPI;

§ Cinkus
Brooklyn,

Starkus, ilgametis 
uvos pedagogas. 

Mažiausio pasisekimo!
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Laikraštis išvadžio;
tokie žmonės perjiur narsiųjų karių eilė-

3 iš Chicagos. Jis žuvo 
’Ijio 23 d. generolo Mac

miršę, kas buvę bolše *
kais, ir nebepajėgią aj guvusių lietuvių karių 
kas įvyktų, jeigu b. jr daugiau. Žinome, kad 
vėl grįžtų. Nekantr us pr Kaminskas pir-
kas įvyktų, jeigu b: jr daugiau. Žinome, kad 
vėl grįžtų. Nekanb ug pr Kaminskas pir- 
nės trukdą „organinį įnįs, apįe ^urį mus pa_ 
Istoriniai persitvarkye žinįa Taį pirmoji Chi- 
kalaują laiko. !>s lietuvių auka,kad Ame- 
„Ostlandas” gyvenai būtų saugi, kad Lietuva 
persitvarkymo perioč <utn laisvę, kad visas

kalaują laiko. 1>s lietuvių auka,kad Ame- 
„Ostlandas” gyvenai būtų saugi, kad Lietuva 
persitvarkymo perta utų laisvę, kad visas 
negali įvykti be ska ,uiįs susilauktų gražesnio 
be aukų, kurių kis jaus.
turįs nešti. Reikalas _____
apie „laisvos Europi juodžio mėnesį Brookly- 
mą.”
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tusio 30 d. bolševikai tu- 

... savo mitingą. Jam ruo- 
radijo a pusantro mėnesio. Skel- 
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i „Laisvė” pradėjo aiš- 
i, kad teisėtą Lietuvos 
ausybę sudarą Kuibyše- 
nusikraustę Paleckis ir 
___ Tam „paremti”, 

' cituoja 1940 m. birže
li. Lietuvos ministerio ir 

— Tai nieko neto gen. konsulo persiųstus 
esu pripratęs priėjėsimus, 
nepatogumų.

Kavinėje
— Labai atsipra|į.įja 

ponas atsisėdot 
no skrybėlės.

gen. konsulo persiųstus
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irdi, jei Lietuvos atsto- 
- persiųsdavo Kauno pra- 
fRius, tai jie : pripažino 
ickį ir kitus rusų paka- 

JOSEPH VAŠU3 teisėta Lietuvos vy- 
sybe. Bet „L” necituoja 
e pranešimuose buvusių 
bių pareiškimų, kuriuo- 

----—Pažymėta, kad Lietuvos 
87-34 90th'st., woodhaf ’iklausomybe nebus nai- 

,ma, kad privatinė nuo- 
rbė bus gerbiama ir t.t.
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HAvemeyer 8-t uvos įstaigos perduoda- 
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REAL ESTATE INSU 
and LIFE INSUBl 

Mortgages Loaned and 
496 Grand St, Brookt 
Residence:

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENĮ

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Vilniaus Apylinkes 
Išgabentieji

(Santrauka pranešimo, gau
to iš Portugalijos).

Vilniaus apylinkėje prave
stas tikslus surašymas as
menų, išgabentų į Rusiją. Iki 
rugsėjo 1 d. surašytos žinios 
apie 6,602 tremtinius, ku
rių 4,502 vyrai. Daugiau
sia bolševikai ištrėmė pirmą 
gabenimo dieną (birželio 14 
d.) — 2,208 asmenis.

Išgabentieji tremtiniai sa
vo užsiėmimu, darbu bei pro
fesija skirstomi taip:

2,528 ūkininkai, miškinin
kai ir dvarininkai; 718 į- 
staigų tarnautojų, 437 dar
bininkai, 167 amatninkai, 110 
inžinierių, 147 teisininkai, 
67 gydytojai ir vaistininkai, 
54 sanitarai, 187 technikai, 
432 mokytojai i r profesoriai, 
71 studentas, 145 mokiniai, 
450 kariškių ir pensininkų, 
337 policininkai, 132 geležin
keliečiai, 24 namų savinin
kai, 86 prekybininkai, 10 
žurnalistų, 31 vienuolis, 11 
kunigų, 340 be profesijos ir 
kt.
Tautybėmis taip skirstomi: 
2,270 lietuvių, 3,939 lenkai, 
158 gudai, 206 rusai, 28 toto
riai ir vokiečiai ir kt.
Daugiausia išgabenta iš na

mų—5,513; iš kalėjimų iš
vežta 1,809. Gabenti suaugę, 
vaikai ir seno amžiaus as
mens. Vaikų nuo 1 iki 
4 metų išvežta 251, nuo 4 iki 
7 m. — 199, nuo 7 iki 15 m. 
— 586; jaunuolių nuo 15 m. 
iki 21 m. — 623, nuo 21 iki 
50 m. — 3,991, nuo 55 iki 70 
m. — 453, senelių per 70 me
tų — 151.

Olandų Indija 
Gerai Ginasi

Batavia. —Šią savaitę olan
dų Indijos salos kasdien tu
rėjo didelius japonų puoli
mus. Ištisi japonų lėktuvų 
būriai bombardavo Javos ir 
kitas salas. Daug nuostolių 
padaryta, sunaikinta ar su
gadinta keletas laivų bazių.

Javos saloje daugiausia 
bombarduotas Surabaya mie
stas, kuriame gyvena apie 
350,000 asmenų. Tai svarbus 
prekybos centras, didelis mo
dernus uostas.

Puolimo metu keliolika ja
ponų lėktuvų pašauta. Svar
bieji puolimai atremti, nors ir 
turėta nemažų nuostolių.

BEDARBIU DAR 
NETRŪKSTA

Washington. —WPA žinio
mis, šiuo metu Amerikoj dar 
yra 4,200,000 bedarbių.
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Gaminam valgius 
niško ir lietuviška 
Čia taip pat gL 
Amerikos išdirbi^ 
portuotų degtiniu.

vynų ir gero U 

Joseph Zei‘ 
Savininkė

unas praneša”, visiškai 
os atsakomybės už pra- 
mų turinį nesiimdamos. 
įstaigos neslėpė gautų 

ii ir jas perdavė Ameri- 
lietuviams.
r dar reikia kitokio aiš-

ninkus važiuoti „raudonomis 
gurguolėmis”, iš kurių plėš
davo javus ir kitus ūkio ga
minius okupantų kariuome
nės ir komisarų reikalams.

Lietuvis laisvai aukoja tik 
savo tautai ir toms jėgoms, 
kurios kovoja už laisvą pa
saulį.

aunamos iš Lietuvos 
Portugaliją žinios, sa- 

fs^fcad naciai verčia Lietu- 
ūkininkus „laisvai auko- 

savo ūkio gaminius. Na- 
skelbia, kiek kuris kai- 
ar apylinkė „suaukojo.” 

ai bolševikai trempė Lie- 
411 Trandį !s žcm,ęL,ir ije skelbė apie 

,, ufUspat ūkininkų „laisvus 
Brooklyn.^ >limus„ Jie vertg ūki.

Maskva susirūpinusi Wa- 
shingtono stipria ranka Bal
tijos valstybių atžvilgiu. Len
kų spauda spėlioja, kad E- 
den buvęs nuolaidus Stalino 
ir Molotovo reikalavimams 
pripažinti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją Rusijos įtakai. Bet 
visas reikalas užkliuvęs Wa
shingtone, kur vyriausybė 
griežtai nusistačiusi už Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybę.

Lenkų spauda ragina len
kų vyriausybę būti artimes
niuose santykiuose su Lietu
va, Latvija ir Estija ir per
daug nesmilkyti Maskvai.

Šių metų vasario 7 dieną sueina 45 metai, kai Seinuose 
buvo įšventintas į kunigus Kazimieras Urbonavičius. (

Šia proga plačiau neminėsim jo biografijos. Tik pasiten- ■ 
kinsim nurodę, kad kun. Dr. K. Urbonavičius gimė 1874 m. ■ 
Marijampolės parapijoj ir jau apie 40 metų gyvena Ameri
koje. i

Daug įdomiau priminti jo darbus, kurie jį iškelia į pir- ; 
muosius Amerikos lietuvių kunigų eilėse. Apleidžiant šiuo . 
tarpu grynai parapijos veiklą, pasakykim keletą žodžių apie . 
jo visuomeninę ir literatūrinę vertę.

Kun. Dr. K. Urbonavičius nuo pat pradžios Amerikoje 
domėjosi ir dirbo įvairiose organizacijose. Jiis buvo Tautos 
Fondo ir Federacijos pirmininkas, taip pat tokias pat parei
gas ėjo ir Kunigų Vienybėj. Uoliai visą laiką besirūpinda
mas lietuvybe, jisai kur galėdamas ir kiek galėdamas nesi- . 
gaili savo jėgų net ir dabar, kada pats jau turi labai saugotis i 
su silpna savo sveikata. Šį jo visuomeniškumą gerai atsi
mena visi, su kuriais kun. Dr. K. Urbonavičiui teko sykiu lie
tuviškųjų rūpesčiu naštą pakelti.

Šį jo visuomeninjsusidomėjimą matomoj r jo straips
niuose. Savaitė iš savaitės jisai uoliai „Darbininko” skilty
se užregistruoja mūsų socialines nuotaikas, rūpinasi dides
niu organizacijų ir viso lietuviškojo sąjūdžio pakilimu. Ant
roj vietoj jo dėmesys tuose straipsniuose nugręžiamas į po
litiką, ne tiek vidaus, kiek užsienio. Diena iš dienos, atsidė
jęs jisai seka šio pasaulinio gaisro evoliuciją, nagrinėja 
galimas perspektyvas ir strategijas, duoda ryškią nuomo
nę šioje taip painioj padėty. Tai tik rodo, kad kun. Dr. K. 
Urbonavičius, susilaukęs jau bemaž 70 metų, nė kiek nuo 
gyvenimo srovės nėra atsilikęs, bet dažnai savo teisingomis 
išvadomis net už akių jam užbėga.Koks tai gražus tiek darb
štumo, tiek dvasios judrumo pavyzdys tiems, kurie sulaukę 
vos pusės šito amžiaus atrodo jau pasenusios sielos ir skur
džiai įsitraukia vien į siaurų savo interesų kevalėlį.

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus publicistika tiesiog mus nu
veda prie kitos jo raštų dalies—prie apysakų, vaizdelių ir 
prie poezijos. Pats jisai prisipažįsta, kad šitas apysakas jam 
geriausiai sekasi rašyti, kada jis ką nors gali „ant dantų pa
imti;” ar kokius cicilikus, ar pirmaeivius, ar ištižusius lie
tuvius, ar visokius savanaudžius, ar senuosius rusintojus 
ir dabartinius bolševikėlius. Tada jo plunksna dirba greitai 
ir aštriai. Tai tik paliudija, kad autorius turi publicisto ir 
polemikos žmogaus prigimtį, kad jo nebaido visi šios žemės 
sūkuriai ir potvyniai.

Tų apysakų, vaizdų kun. Dr. K. Urbonavičius yra para
šęs daug. Kiekvienam lietuviškam knygyne gali rasti jo 
knygų, pasirašytų Jono Kmito slapyvardžiu. Savo literatū
rinių darbų jis toli gražu nesikėsina baigti. Turi suplana
vęs nemaža naujų knygų. Jei tik sveikata leis, reikia tikė
tis, kad ne vienas iš tų planų virs tikrenybe. Galima primin
ti, kad šiuo metu per „Ameriką” yra leidžiamas vienas iš Į 
stambiausių J. Kmito-Urbonavičiaus veikalų — „Vytis ir 
Erelis”. Įvairiomis progomis jis yra parašęs nemaža eilėraš
čių, iš kurių yra sudaręs vieną rinkinį, ir iš kurių dabar jau 
būtų galima ir kelias knygas išleisti.

Negalima tylomis praeiti pro kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
vertimus. Jis yra į mūsų kalbą išvertęs geroką glėbį kny
gų, tarp kurių randam tokių stambių veikalų kaip Dicken- 
so „Oliver Twist” ar Mark Twaino kūriniai. Iš tų vertimų 
matyti, kaip gražiai moka pasigauti lietuviškų posakių, 
charakteringų išsireiškimų, taip kad anie vertimai, nors 
atlikti kai kurie iš jų jau seniai, ligi šioliai nėra atsilikę 
nuo mūsų kalbos. Pataisius vieną kitą išsireiškimą ar žodį, 
kurie per tą laiką jau išėjo iš mados arba kurių vietoje ga
lima rasti tikslesnių, tuosius vertimus neabejojant būtų ga
lima šiandien perspausdinti, ir jie savo gyvumu, lankstumu 
pralenktų ne vieną paskutiniu laiku išleistą vertimą.

Visus šiuos publicistinius ir literatūrinius darbus tin
kamai įvertino ir Lietuvos Universitetas, sueikdamas 1940 
m. kun. K. Urbonavičiui daktaro laipsnį.

Plačiai domėdamasis įvairiomis sritimis, kun. Dr. K 
Urbonavičius turi dar vieną rūpestį, kuris yra pats didžiau
sias: tai Lietuvos ir lietuvybės ateitis. Į tą ateitį jis žiūri 
šviesiai, nors nepamiršta ir visų tų kliūčių, kurias mūsų kra
štui reikės pralaužti ir tos tikrovės, kurioje šiandie gyvena
me.

Mums malonu linkėti, kad šitas savo viltis Lietuvos 
šviesia ateitimi kun. Dr. K. Urbonavičius pats savo akimis 
išvystų ir jų tikrenybe pasidžiaugtu. Ilgiausių metų ir gau
siu Dievo malonių Garbingajam Sukaktuvininkui, artimam 
„Amerikos” Bičiuliui.

Vasario 3 dieną 8 vai. va
karo New Yorke „Hotel New 
Yorker” patalpose, įvyko 
steigiamasis Lietuvos pilie
čių sąjungos J. A. Valstybių 
Rytų apylinkės susirinkimas.

Susirinkimą sušaukė ini
ciatorių grupė, į kurią įėjo 
pulk. K. Grinius, kun. J. Gu- 
rinskas, J. Januškis, adv. J. 
Robinzonas ir pulk. A. Va- 
lušis.

Susirinkimą atidarė pulk. 
Grinius ir sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos Generalinis 
Konsulas J. Budrys,, kuris 
taip pat įėjo į garbės prezi
diumą. Darbo prezidiumas 
buvo išrinktas iš pulk. K. 
Griniaus — pirm., adv. J. 
Robinzono — vicepirm. ir A. 
Vaičiulaičio — sekretoriaus.

Dalyviams gausiai pasisa
kius dėl įstatų projekto, bu
vo prieita prie svarbiausio 
tikslo — Rytų apylinkės ko
miteto rinkimo. Tą komitetą 
sudaro pagal įstatų projek
tą 9 asmenys ir į jį buvo iš
rinkti: pulk. K. Grinius, adv. 
J. Robinzonas, pulk. A. Va- 
lušis, kun. J. Gurinskas, J. 
Januškis, A. Vaičiulaitis, L. 
Grigonis, H. Rabinavičius ir 
kun. Dr. J. Starkus. Kandida
tais pasiliko p. Devenienė ir 
P. Vainiūnas.

Komitetas iš savo tarpo iš
skyrė pirmininku pulk. K. 
Grinių, vicepirmininkais — 
kun. J. Gurinską ir H. Ra- 
binavičių, iždininku — pulk. 
A. Valušį ir reikalų vedėju 
A. Vaičiulaitį.

Balsavo iš viso 47 asmenys. 
Dvylika iš jų balsus atsiun
tė iš provincijos, kaip kun. 
Dr. J. Starkus, kun. Dr. K. 
Gečys, kun. Pr. Vasiliauskas, 
p. O. Kajeckienė ir k.

Susirinkime dalyvavo 43 
asmenys — jų tarpe keletas 
svečių. Buvo atvykusių ir iš 
tolimesnių apylinkių. Svetys 
iš Chicagos kap. P. Laba
nauskas painformavo apie 
Chicagoj atliktus darbus ir 
planus. Prie Rytų apylinkės 
priklausyti pareiškimus yra 
atsiuntę per 50 asmenų.

Susirinkimas, užtrukęs ke
lias valandas, praėjo labai 
vieninga dvasia.

Dabar komiteto išrinkto
sios valdybos artimiausias ti
kslas yra drauge su Chica
gos—Vakarų apylinke paruo
šti bendros visų Lietuvos pi
liečių J. A. V. organizacijos 
įstatus ir sudaryti organiza
cijos vyriausią organą — Ta
rybą.

Šios savaitės pradžioje 
pranešta, kad Amerikos lėk
tuvai ir laivai staiga užpuolė 
japonų Gilbert ir Marshall 
salas, kur japonai turėjo įsi
rengę laivų ir lėktuvų ba
zes. Didelių laivų nerasta. 
Sunaikinta keli japonų ma
žesni laivai ir daug lėktuvų. 
Puolime amerikiečiai neteko 
savo 11 lėktuvų.

Manoma, kad iš minėtų 
salų gruodžio pradžioje japo
nai puolė amerikiečių val
dytas Midway ir Wake sa
las.

Pusė Bilijono Dol. 
Kinijai Remti

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paprašė Kon- 
reso leidimo suteikti Kinijai 
pusės bilijono dolerių pasko
lą, kuri Kinijai šiuo metu la
bai reikalinga.

Atstovų rūmų užsienių ko
misijos posėdyje keli vyriau
sybės nariai nurodinėjo, ko
dėl Kinijai reikia duoti tokią 
didelę paskolą. Tikimasi, kad 
Kongresas savo sutikimą 
duos šiomis dienomis.

KARE PERNAI ŽUVO 1,250,000 ŽMONIŲ
Metropolitan gyvybės ap- 

draudos bendrovės apskai
čiavimu, pernai karas pra
žudė nuo 1,250,000 iki 1,- 
600,000 žmonių gyvybių, kai 
tuo tarpu 1939 - 1940 metais 
žuvo apie 300,000.

Žuvusiųjų skaičius labai 
padidėjo ryšium su mūšiais 
Rusijos fronte. Apskaičiuoja
ma, kad Rusijos fronte žu
vo 300,000, o gal ir 600,000 
vokiečių. Per tą patį laiką 
rusų žuvę daugiau kaip 750,- 
000 karių.

Japonų nuostoliai per tris 
gruodžio mėnesio savaites 
siekė kelių tūkstančių, kai

pirmame pasauliniame kare 
japonai iš viso neteko tik 300 
žmonių.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių nuostoliai per pirmą
sias tris savaites buvo dide
sni nei pirmajame pasaulinia
me kare per pirmuosius me
tus. Vien tik Havajų salų 
Pearl uoste žuvo 2,729 as
mens.

Anglai pernai neteko apie 
40.000 asmenų, italai — tarp 
30,000 ir 50,000. Rumunija 
neteko apie 40,000 karių, suo
miai — apie 20,000. Graiki
joje per mūšius žuvo apie 15,- 
000.

SINGAPORE NUOLAT PUOLAMA
Singapore. — Japonų ka

riuomenės daliniams pavyko 
praeitos savaitės gale iš
stumti anglus ir jų sąjungi
ninkus iš Malajų pusiausalio 
ir prisiartinti prie Johorės 
sąsiaurio, kurs skiria Mala
jus nuo Singaporės

Singaporės miestas ir sala 
jau turėjo kelis japonų lėk
tuvų bombardavimus. Užmu
štų ir sužeistų skaičius nema
žas. Visi gyventojai uoliai da
lyvauja salos gynime. Singa
porės gynimuisi daug padeda 
amerikiečių didieji bombane- 
šiai, kure nuolat aplanko Ma
lajų pasiausalį ir naikina ja
ponų jėgas.

Šiomis dienomis Singapo
rės gynėjai laukia didžiulio 
japonų puolimo iš oro ir

Malajų pusiausalio. Gynėjų 
vadovybė pasiryžusi laikytis 
visomis pajėgomis. Paskelb
ta, kad netrukus bus susi
laukta pagelbos.

iš

AURE UžDAVINIENE

Vilniuje mirė Vilniaus an
trosios vidurinės amatų mo
kyklos direktorė agronome 
Elena Uždavinienė-Šešplau- 
kytė. Ji palaidota Rasų ka
pinėse gruodžio 7 d. Velionė 
buvo Vinco Uždavinio, buv. 
„Mūsų Vilniaus” redakto
riaus ir Vilniui Vaduoti Są

jungos veikėjo žmona.

Naciai Gabena 
Daugiau Karių

Bernas. —Šveicarijoje gau
tomis žiniomis, Vokietijoje 
sustabdytas civilinių gyven
tojų keliavimas traukiniais > 
Visi geležinkeIiaT^dab'af^pr>A 
skirti kariams ir karinei me
džiagai į Rusijos frontą ga
benti.

Gyventojų judėjimas trau
kiniais pirmą kartą šiemet 
suvaržytas sausio 17 d. Nuo 
tos dienos nacių vadovybė 
pradėjo daugiau papildomų 
kariuomenės dalinių į rusų 
frontą nusiųsti.

Lenkai Sudarė
Naują Tarybą

Londonas. — Lenkų pre
zidentas VI. Račkevičius pa
sirašė dekretą, kuriuo 31 
asmuo paskirtas į Lenkijos 
Tautinę Tarybą.

Naujon tarybon įeina visų 
partijų nariai ir du Lenkijos 
žydai. Vėliau bus įtrauktas 
ir ukrainiečių atstovas.

Senoji lenkų taryba buvo 
paleista rugsėjo 3 d. Per
tvarkyta ir lenkų vyriausy
bė, kurion paskirti keli as
mens, ką tik grįžę iš ištrėmi
mo Rusijoje.

LAIVYNAN STOJO 100,000 SAVANORIŲ
Washington. — Nuo 1941 

m. gruodžio 8 d. iki š. m: 
vasario 2 d. į laivyną įstojo 
100,000 savanorių. Viduti
niškai, kasdien į laivyną sa
vanoriais priimta 1,786 ame
rikiečių. Daugiausia priim
ta per pirmas 30 dienų, bet 
savanorių plaukimas nėra 
dar ir šiandien sustojęs.

Toks gausus savanorių jū-

rininkų skaičius gražiausiai 
liudija apie amerikiečių jau
nimo patriotizmą. Savanoriai 
bus priimami ir toliau. Kong
reso nutarimu, laivynas gali 
turėti 500,000 jūrininkų, šis 
skaičius bus sudarytas išim
tinai iš savanorių.

Hitlerio Sukaktis

Šaudo Jaunimą
Vichy. — Paryžiuje naciai 

okupantai šios savaitės pra
džioje sušaudė šešis Pary
žiaus jaunuolius, 
jaunuolių ištrėmė 
Rusiją.

Šios bausmės 
kaip kerštas už 
asmenų žygius, nukreiptus 
prieš vokiečių karius ir jų į- 
rengimus.

o šimtą 
į rytus, į

įvykdytos 
nesurastų

Sausio 30 d. suėjo lygiai 
devyneri metai, kai Hitleris 
tapo Vokietijos kancleriu. 
Toms pareigoms jį paskyrė 
prezidentas Hindenburg, ku
riam mirus Hitleris pasiėmė 
visą valdžią į savo rankas.

Sukakties proga, 
buvo sušaukęs kelis tūkstan
čius savo pasekėjų. Jiems 
sporto salėje, Berlyne, jis pa
sakė kalbą.

Savo kalboje Hitleris labai 
puolė prezidentą Rooseveltą

Hitleris
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AMERIKA

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Brangi ir reikšminga diena 
— Vasario 16 d. — Pirkim 
apsaugos b onus, remkime 
Amerikos Raud. Kryžių. — 
Nepamirškime ir lietuvių 

tremtinių Sibire.
Čia pat vasario 16 diena.

3.00 
1.60 
3.25
1-75'Lietuviams nepaprastai bran

gi diena, nes tai yra diena, 
kurią lietuviai susitelkę 
krūvon paskelbė, kad jie yra 
laisvi ir nepriklausomi, kad 
Lietuvos gyvenimą tvarkys 
demokratiniai pagrindais.

Su kokia meile, jėga ir 
pasišventimu kalbėjo ir dirbo 
laisvam ir kultūringam lie
tuvių gyvenimui Basanavi
čiai, Kudirkos, Valančiai, 
Vaičaičiai, Pečkauskaitės,

Jakštai - Damb-

Reikia pasidžiaugti, kad paskutiniu metu Lietuvos pi
liečių organizavimas pavirto tikrove. Teisybę sakant, šis 
darbas jau turėjo būti padarytas seniai. Vieni kitų laukda
mi, ar ieškodami „patogesnių aplinkybių”, ar kokių politinių. Maironiai, Jakštai - Damb- 
sumetimų dėliai to vieningo ryšio tarp Lietuvos piliečių, pa-1 rauskai, Vaižgantai - Tumai 
tekusių į Jungtines Valstybes, niekas tinkamai nesigriebė ir kiti, sunku ir aprašyti, 
sumegzti. Dabar jau darbas pradėtas. Reikėtų truputį ap- Daugelis iš jų už lietuviš- 
gailėti, kad jis neina taip sklandžiai ir su tokiu atsakomybės ką žodį, mintį, raštą buvo 
pajautimu, kaip šią valandą Lietuvos piliečiams tiktų. Tam baudžiami, ne vienas jų už 

■ lietuviškos tautinės sąmonės 
ugdymą buvo ištremti į Ru
sijos gilumą.

Kiek gražiausių Lietuvos 
sūnų ir dukrų už lietuviškos 
knygos platinimą buvo iš
tremti į Sibirą, sunku ir 
išskaičiuoti. Sibiro žemė pri
glaudė jų kaulus, bet jų pa
sišventimas , energija, drąsa 
ir meilė labai labai daug 
svėrė 1918 metų vasario 16 
dieną, kada Lietuvoje su
skambėjo laisvės giesmė, nes 
visiems jų darbai kalbėjo: 
mes 
pėse 
būtų 
mi.

Amerikiečiai lietuviai, iš
vykę pireš didįjį karą į Jung

kaltės rastume tiek skirtingose pažiūrose į paties organiza- 1 
vimo pobūdį, tiek kai kurių asmeninėse ambicijose, tiek per ' 
lengvam šito žygio supratime, tiek pagaliau ir senų sąskaitų i 
neužmiršime.

Skirtingas pažiūras visados galima suderinti, žinant, ■ 
kad visų čia esančių Lietuvos piliečių pagrindinis kelrodis 
yra laisva tėvynė. Tuo pagrindu visi privalo rasti bendrą 
kalbą. Daug sunkiau su asmeninėmis ambicijomis. Tačiau 
kas jų nepaaukos aukštesniam tikslui, kaip' tik pasirodys 
esąs menkas pilietybės egzamine. Dar sunkiau su senų są- ; 
skaitų ir senų neteisybių neužmiršimu. Demonstratyvus 
priminėjimas senų griekų, toks pats demonstratyvus teigi
mas, kad tik paskutiniame režime glūdi visos perspektyvos 
Lietuvai, tik rodo tokių Lietuvos piliečių nepasimokymą iš 
įvykių, kurie visą pasaulį apvertė aukštyn kojomis. Pasau
linių perversmų akivaizdoje keista regėti, kad vienas kitas 
Lietuvos pilietis, kokias aukštas ar nežymias pareigas be
būtų turėjęs, nemoka perkelti į naudingesnes vėžes savo 
galvojimo ir savo veikimo.

Šių pastabų akivaizdoj būtų labai gražu, kad visi Lietu
vos piliečiai kuo greičiausiai rastų bendrą žodį ir pradėtų 
bendrą darbą, kurio vyriausias švyturys yra Laisva Lietu
va. Kas šį švyturį turės prieš akis, be jokio abejojimo, vie
ningai rankas pasiduos ir visas jėgas paskirs aukščiausia
jam tikslui paversti tikrove.

Tuo tarpu, kadangi darbas prasidėjo ne taip jau sklan
džiai, išrinktiems asmenims reikės susieiti į draugę ir išdirb
ti vieningą organizacijos pastatą, kuriame visi galėtų tilp
ti ir jaustis lygūs. Tai pirmas žingsnis.
—Airtraš^žiUYSnis turėsbūtP Lietuvos piliečių aktingesnis 
įtraukimas į lietuviškosios ateities, lietuviškosios veiklos, 
kūrybos propagandos darbą. Čia vadovybė net turėtų numa
tyti kiekvienam nariui įvykdytinus uždavinius, ar tai pa
skaitų pobūdžio, ar tai propagandos, ar tai ateities planavi
mo, ar tai spaudos ir organizacijų srity, ar tai kuriuose 
specialinitose. ruožuose, žodžiu, reikėtų taip sutvarkyti, 
kad lietuviškosios akcijos atsakingą, net ir visai juodą dar
bą visi neštų. Dabar gi matome sąrašuose eilę piliečių, kurių 
viešajam lietuvybės darbe visai nematom. Antra vertus, vėl 
esama piliečių, ant kurių užgulus didelė spaudos, paskaitų, 
propagandos našta, kartais, rodos, net per sunki vieno žmo
gaus pečiams. Tai yra nenormali padėtis. Piliečių organiza
cijos vadovybė turėtų labai paisyti, kad tie nariai, kurie yra 
prašomi laikraščių, draugijų į pagalbą straipsniu, gyvu žo
džiu ar kitu darbu, nuo tos pagalbos neatsisakytų. Priešingu 
atveju, Lietuvos piliečių tarpe atsiras neišvengiamas susi
skirstymas į nedirbančius ponus, kurie pro biznį ar kitus ap
čiuopiamesnius rezultatus nepajėgia pajudinti piršto vieša
jai veiklai, ir juodadarbius tarnus, kurie visur turi atspėti 
ir savo asmeninę gerovę visiškai pamiršti. Ateities Lietu
vai, atsiminkime, reikės kaip tik tų juodadarbių tarnų.

Trečias žingsnis bus sueiti į kontaktą ir į darnų veikimą 
su Amerikos lietuvių organizacijomis. Greta šitų organizaci
jų, Lietuvos piliečių sąjunga turės sueiti į kontaktą ir su 
panašiais kitų tautų sąjūdžiais. Pirmoj vietoj čia reikėtų 
turėti ryšius su tradiciniais Lietuvos gerais kaimynais— 
latviais ir estais, net su jais išdirbti bendrą veikimo planą ir 
juo labiau sustiprinti ryšius tarp šių kraštų ateities. Lygiai, 
būtų naudinga, jeigu tik galima būtų tikėtis teisingų atei
ties gairių, susikalbėti su lenkų atsakingais sluoksniais.

Tolesnis darbas vestų į Lietuvos piliečių pastangas pra
simušti į didžiąją pasaulio opiniją. Šioj srity išnaudojant vi
sas progas, pirmiausias ir sunkiausias žygis būtų bent tar
pas nuo tarpo praverti duris Lietuvos balsui, laisvų lietuvių 
nusistatymui, išsiaiškinimui į ten, kur formuojama toji pa
saulio oopinija — į Amerikos spaudą, į Amerikos įtakin
guosius sluoksnius. Tai vienas iš sunkiausių uždavinių, bet 
praeitis liudija, kad, turint atsidavusių žmonių ir planingai 
veikiant, galima prasimušti ir į šias viešosios nuomonės rei
škėjų viršūnes. Nėra ko minėti, kad gal dar didesnė atsa
komybė šioj srity gula ant Amerikos lietuvių, kurie geriau 
pažįsta vietos sąlygas ir žmones, kartais net patys sėdi tose 
atsakingose vietose.

Pagaliau laukia patsai pagrindinis dalykas — planų nu- 
statvmas Lietuvos ateičiai ir sudarymas organų, kurie kitų 
valstybių akyse turėtų valstybinio oficialumo galios. Ar tai 
vvriausybės, ar tai kito atsakingo organo sudarymas neturi 
iškristi iš ateities planų, šiam dalykui ypač turėtų būti de
dama daug jėgų atsimenant, kiek kliūčių stovi ant kelio. 
Reikia pabrėžti, kad atsakingų organų planavimas turėtų 
eiti glaudžiam kontakte su dabar čia esančiomis Lietuvos 
institucijomis. Tiek šių institucijų, tiek piliečių sąjungos 
interesai čia turėtų būti vienodi, bet drauge ir nevaržą vieni 
kitų autonominės veikimo galios. Žiūrint į ateitį, būtina tu
rėti toki organą, kuris gausintų Lietuvos suverenumo žen
klus ir būtų autoritetas papildyti spragas, kurios kartais 
galėtų atsirasti dabartinių Lietuvos valstybinio aparato li
kučių tarpe. Juo greičiau bus prie šito siekimo prieita, juo 
labiau teks apsidžiaugti, bet tik pakeliui neturi būti jokio 

, jokio primetimo ar jokio bereikalingo užsispy-

tines Amerikos Valstybes, 
kur gyveno laisvu gyveni
mu, labai gerai suprato sa
vo brolių lietuvių sunkią da
lią, todėl su visa lietuviška 
energija, pasišventimu, iš
mintimi ir tūkstančiais dole
rių atėjo Lietuvai į pagalbą 
ir padėjo jai atsistoti ant 
laisvės ir nepriklausomybės 
kojų.

Lietuva nuo 1918 metų va
sario 16 d. iki 1940 metų 
birželio 15 d. kopė į ekono
minio ir kultūrinio gyvenimo 
viršūnes. Lietuviai visose 
gyvenimo srityse didelę pa
žangą buvo padarę, bet 1940 
metų birželio 15 d. rusai 
bolševikai pagrobė Lietuvą ir 
ištisus metus ją engė ir 
plėšė, o dabar lietuviai pa
vergti vokiečių nacių, kurie iš 
lietuvių atima visa, ką lie
tuvis turi skanesnio ir ge
resnio.

Lietuvą ištiko skaudus gy 
venimas. Pavergta Lietuva 
liūdi, bet ji taip pat ir ruo
šiasi prisikėlimui, ruošiasi 
prisikelti laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui.

Liūdi ne tik pavergta Lie
tuva, bet taip pat liūdi lie
tuviai, gyveną kitur, bet ir 
jie visa širdimi ir 
gyvybe trokšta ir 
tyti savo brolius 
nepriklausomus.

Nebetoli vasario 16 d., 
Lietuvos Nepriklausomybės 
ir Laisvės diena. Pavergti 
lietuviai tą dieną minės sa
vo širdyse, ar slapta, kur 
nors nuošaliose vietose. Visi 
pavergti lietuviai tą dieną iš
rašys dar kartą savo širdyse,

rimo iš visų suinteresuotų sluoksnių. Tame darbe mašina 
turi veikti visu sklandumu. Jei ji taip veiks, piliečiai ir in
stitucijos pasirodys puikiai atlikę vieną iš svarbiųjų savo 
uždavinių.

Galop, Lietuvos piliečių sąjunga turės rūpintis pačia 
Lietuva, konkrečia kova dėl jos laisvės, realia parama tiems 
piliečiams, kurie yra patekę čia ar kituose kraštuose, ir dau
gybe kitų reikalų, kuriuos atneš kasdien besikeičiąs gyveni
mas ir kurie gali paskatinti Amerikoj esančius Lietuvos pi
liečius tapti visur kitur išblaškytų Lietuvos piliečių orga
nizaciniu branduoliu.

Jeigu dar prisiminti Lietuvos piliečių santykius su šiuo 
kraštu, tai jie ir be žodžių kiekvienam aiškūs: jų lojalumas 
Amerikai yra visiškas, jų viltys dėl Lietuvos žemės ateities 
glūdi Jungtinių Amerikos Valstybių politikoje ir toje ko
voje, kurios laimėjimu jie neabejoja ir kurią remia visomis 
savo jėgomis. Tai rodo ir patsai gyvenimas: keletas Lietu
vos piliečių jau žygiuoja Amerikos armijos eilėse. Jeigu rei
kės, jų ir daugiau ten žygiuos ir kausis, žinodami, kad sy
kiu jie kaujasi ir dėl pačios Lietuvos laisvės.

Nėra malonesnio balso už tą, kuris suskamba iš Ame- , 
rikoj gimusio lietuvio ir sako: neužmirškit manęs—aš išsi- : 
ilgau jūsų, broliai lietuviai! Dažnai šaukiama, kad tie mū- ; 
sų amerikiečiai lietuviai per greit atitrūksta nuo lietuviškų
jų reikalų. Pasirodo, kad ne vienas tokių „atitrūkėlių” toks 
pasidarė visai prieš savo norą. Mat, reikia šiuo jaunimu rū- ! 
pintis, neišleisti jo iš akių — ir jis to rūpinimosi nori, pasi
genda ir yra dėkingas, kada susilaukia gražaus lietuviško 
žodžio, atminimo, dovanėlės. Ypač tai jaučia, kada patenka 
tarp svetimų žmonių.

Štai rašo iš kariuomenės vienas karys:
,;Aš noriu paminėti vieną atsitikimą, kurio liudininku 

buvau. Mūsų brigadoje yra vienas pulkas, kurį sudaro du 
trečdaliai lenkų kilmės jaunuolių. Jų pavardės grynai len
kiškos ir tarpusavy dažnai kalbasi lenkiškai. Važiuojant 
traukiniu iš vienos vietos į kitą, visiems kariams buvo 
išdalinta dėžutė su 50 cigarečių ir su užrašu „With compli
ments to Polish boys in service” nuo kažkokios lenkų orga
nizacijos, kurios vardo gerai nepamenu. Mane labai stebino 
toks lenkiško jaunimo U. S. kariuomenėje prisiminimas— 
žinoma, tas nestumia tų jaunuolių nuo lenkų, bet priduoda 
garbės ir noro būti lenku.

„Kodėl mūsų lietuviai visuomet verkia ir dejuoja, kad 
mūsų jaunimas ištautėja, nenori prisipažinti lietuviais ir 
t.t. ? Vienas atsakymas — nededa pastangų palaikyti tą 
jaunimą prie savų organizacijų ir draugijų.”

Iš tikrųjų, kas nors turėtų susirūpinti tais mūsų jau
nuoliais, kurie išsiilgsta lietuviško prisiminimo šiais lai
kais, kada dažnai tenka kilnotis jiems iš vietos į vietą, kuri 
atsakinga įstaiga turėtų juos sekti, surinkti jų adresus ir 
kiekviena palankia proga nusiųsti ar sveikinimą, ar dova
nėlę. Tada per Kalėdas, per kitas šventes, nors ir vienas bū
damas toli nuo savųjų, toks jaunuolis nesijaus užmirštas, 
atitrūkęs nuo lietuviškojo pasaulio.

i Kuri didelė organizacija, ar tų organizacijų sudarytas 
i sambūris, turėtų įsitraukti šį darbą į artimiausių savo dar- 
į bų programą. Tikimės, kad tokiam centrui ateis į talką, pra

nešdamos adresus, mažesnės draugijos, kurių nariu yra tas 
ar kitas jaunuolis, praneš šeimos, atskiri asmenys, o paga
liau ir pats tasai jaunuolis primins save, kai žinos, kur 
kreiptis.

Būtų tikrai malonu išgirsti daugiau tokių amerikiečių 
lietuvių jaunimo balsų, kaip tasai, kurį čia skaitėme ir ku
ris mus pasiekė iš armijos.

valiose ir protuose griežtą 
rezoliuciją:

mes gimėm laisvi, todėl 
mes niekam nevergausime. 
Lietuva turi būti laisva ir 
nepriklausoma, verčiau be
velysime mirti, bet me
keno nebūsime pastumdė
liai.
Jungtinės Amerikos Vals

tybės šiandien kovoja ne tik 
už savo krašto apgynimą ir 
laisvę, bet taip pat ir paverg
tųjų tautų išlaisvinimą, to
dėl Jungt. Amerikos Valsty
bės kovoja ir už Lietuvą. 
Tat visų lietuvių, gyvenan
čių Jungt. Amerikos Valsty
bėse, didžiausia ir švenčiau
sia pareiga visomis jėgomis : 
remti visas Jungt. Amerikos 
Valstybių pastangas šį karą 
laimėti. Jungt. Amerikos 
Valstybėms šį karą laimė- : 
jus, ne tik visas mūsų kraš
tas, kuriame mes gyvename, 
bet ir visas pasaulis bus . 
saugesnis, nes diktatorių še- . 
limas bus išguitas iš gyveni
mo ir pavergtieji, laisviau 
atsidusę, stos į kūrybingą • 
darbą.
Ką mes turime dirbti?

1. A.L.R.K. Federacija ragi
na visus lietuvius ir lietuviš- ' 
kas organizacijas pirkti ' 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių apsaugos bonus. Ne tik 
lietuvis perka apsaugos bo
nus, bet taip pat paragina ir I 
kitus, kad kuo daugiausiai 
būtų išpirkta apsaugos bo- 
nų. Pirkdami apsaugos bo
nus, mes aiškiai įrodysime, 
kad mums brangiausias tur
tas yra laisvė ir kultūringas 
gyvenimas.

Mes žinome, kad lietuviai 
apsaugos bonų pirkime yra 
parodę didelį uolumą. Bet juo 
daugiau įsigysime apsaugos 
bonų, juo labiau pareikšime, 
kad mes daugiausiai moka
me vertinti laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą ir tuo 
pačiu prisidėsime prie graže
snio ir saugesnio gyvenimo.

2. Lietuviai daug gražios 
imčiatyvos' rodo Jungt. A- 
merikos Valstybhi Raudono
jo. Kryžiaus darbuotėje: ren
ka aukas, duoda savo kraują 
ir uoliai remia visas Raudo
nojo Kryžiaus p astangas.

Atrodo, kad ir nebereiktų 
šiuo klausimu kalbėti. Bet, 
vis dėlto, šia proga dar kar
tą kreipiamės į Amerikos lie
tuvius ir prašome dar uoliau 
paremti Amerikos Raudono
jo Kryžiaus darbuotę, ren
kant aukas, duodant savo 
kraują sužeistiems, ruošiant 
parengimus ar vakarus Rau
donojo Kryžiaus naudai. Šiais 
darbais mes prisidėsime prie 
mūsų brolių karių pastangų 
laimėti šį baisų ir žiaurų ka
rą.

3. Lietuviai greit minės va
sario 16 d., Lietuvos Laisvės 
ir Nepriklausomybės dieną.

Chicagoj, New Yorke, Pitts- 
burghe ir kitur lietuviai iš
kilmingai mini vasario 16 die
ną, Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dieną ir 
tą dieną, per iškilmingą mi
nėjimą surinktus pinigus au
koja Jungt. Amerikos Vals
tybių Raudonajam Kryžiui.

A.L.R.K. Federacija ragi
na visas lietuviškas katali
kiškas organizacijas minėti 
vasario 16 dieną, jos gautą 
pelną skirti Jungt. Ameri
kos Valstybių Raudonajam 
Kryžiui, bet taip pat malo
niai prašome nepamiršti ir 
mūsij brolių lietuvių tremti
nių Sibire, kurie šaukiasi 
mūsų pagalbos.

4. A.L.R.K. Federacija 
nuoširdžiausiai prašo Lietu
vai Gelbėti Fondo skyrius 
sugyvinti savo veiklą ir pra
vesti aukų vajų lietuvių 
tremtinių Sibire reikalams.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių gyvybiniai reikalai ir 
pavergtos Lietuvos sunki 
būklė šaukia mus į didelį 
darbą. Tat aukokimės Jungt. 
Amerikos Valstybių pergalei 
ir padėkime Lietuvai išsiko
voti laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

A.L.R.K. Federacijos 
sekretoriatas.

MŪSŲ
Praeitą savaitę Rio de Ža- 

neiro mieste, gražioje Bra
zilijos sostinėje, posėdžiavo 
Amerikų (Šiaurės ir Pietų) 
ribose gyvuojančių respub
likų užsienių reikalų minis
terial. Visi jie vieningai pa
sisakė už pageidavimą nu
traukti diplomatinius ir pre
kybinius santykius su plėši
kiška Ašimi — Vokietija, 
Italija ir Japonija.

Naudinga susipažinti bent 
trumpai su seseriškomis šio 
kontinento respublikomis, 
kurios savo likimą jungia 
su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis. Tų respublikų 
į pietus nuo mūsų valsty
bės yra dvidešimt. Pažinki
me jas.

Argentina
Argentinos respublikos plo

tą sudąro 1,078,278 kvadra
tinės mylios. Gyventojų yra 
13,318,320. Jos kaimynai — 
Bolivija, Paragvajus, Brazi
lija, Uragvajus ir Čilė. La
biausia išsivystęs kviečių, 
kukuruzų, linų ir avižų ū- 
kis. Dideliuose ūkiuose sėk
mingai auginami gyvuliai, y- 
pač avys, 
ožkos ir 
randama 
aukso. Yra ir žibalo šalti
nių. Užsieniui daugiausia 
parduodama žemės ūkio ga
minių (mėsos, galvijų, vil
nų, odų, bičių korių, javų, 
sėmenų).

Sostinė — Buenos Aires 
miestas, kuriame gyvena 2,- 
470,000 žmonių. Tai didžiau
sias Pietų Amerikos mies
tas. Turi požeminį susisieki
mą. Šilčiausi mėnesiai yra 
sausio, vasario ir kovo, šal
čiausi — birželis, liepos ir 
rugpiūtis.

Argentinos kalba — ispa
nų. Iki 1810 m. gegužės 25 
d. Argentiną valdė Ispani
ja. Revoliucija pagimdė ne
priklausomą respubliką^—■IhūX*«tydin<a-l 831 
1853 m. buvo visa eilė suki
limų. Visa respublika paskir
styta į 14 provincijų, kurios 
turi savivaldybės teises, 
renkasi gubernatorius ir sa
vo seimelius.

Tautos atstovybę sudaro 
dveji rūmai — senatas (30 
narių, renkamų 9 metams) ir 
atstovų rūmai (158 nariai, 
renkami 4 metams). Prezi
dentas renkamas šešeriems 
metams. Nuo 1938 m. vasa
rio 20 d. prezidentu yra Ro
berto M. Ortiz, bet dėl ligos 
1940 m. liepos 3 d. jis pasi
traukė ir dabar jo pareigas 
eina Ramon S. Costillo.

Katalikų tikyba yra vyrau
janti, bet visoms tikyboms 
pripažinta laisvė. Yra 6 u- 
niversitetai. Piniginis viene
tas — pezas (23 amer. cen
tų vertės).

Argentinoje gyvena keli 
tūkstančiai lietuvių. Tėvai 
marijonai Buenos Aires mie
ste vadovauja lietuvių para
pijai, kurioje dirba ir sese
lės kazimierietės.

Bolivija
Plotas — 537,792 kv. my

lios. Gyventojų — 3,426,- 
296. Jos kaimynai — Peru, 
Čilė, Brazilija, Argentina ir 

; Paragvajus. Labai kalnuo- 
• tas kraštas. Daugiau kaip 

pusė gyventojų yra indėnai, 
kalbą savo tarmėmis, 
tvirtadalis gyventojų 
šyto kraujo. Beraščių 
šimtis labai didelis.

Bolivija turtinga sidabro, 
vario, cinko, aukso kasyklo
mis. 15 nuošimčių skardos 
gamybos pasaulyje tenka 
Bolivijai. Yra ir žibalo ver
smių. Žemės ūkis gausus bul
vėmis, kakava, kava, kruo
pomis, ryžiais. Auginami ir 
gumos medžiai. Ąukso kas
met iškasama pusės milijo
no dolerių vertės.

Sostinė — La Paz miestas, 
esąs gražioje kalnų aplinku
moje, 12,700 pėdų aukštu
moje. Garsi ten katedra, ku
rioje telpa 12,000 žmonių 
(pradėta statyti 1835 m., už
baigta 1933 m. kovo 4 d.).

Valstybinė kalba 
Pagal 1880 m. 

ją, prezidentas 
tautos tiesioginiu 
4 metams. Nuo 1940 
vo 10 d. prezidentu 
Enrique Penaranda. 
jos valdžioje 
nuo 1540 iki 1750

Didžiausia Pietų 
valstybė yra 
plotas — 3,275,500 
mylių. Gyventojų 
256,605. Jos krantai^ 
lanto yra 4,889 myW 
Jos kaimynai — Ve^ 
Olandijos, Anglijos irk 
cūzijos Gvinejų 
Uragvajus, Argentina,!' 
gvajus, Bolivija, Penį 
lumbija. Ji turtinga, 
vandens keliais, W 
net 27,318 mylių.

Brazilijos valstybių 
ba — portugalų. Tu?:

Tėvj« Meilė X“
gėdytis 

ris universitetus, 39X(i|įnorite, kad jūsų vaikai Jei | 
išpildytų visas šiame kui mu

karvės, arkliai, 
kiaulės. Kalnuose 
sidabro, vario ir

džios mokyklų, 913 virtUgęLf . 
mokyklų, 217 kolegijiUime Dievo jiems skirtą- 
džios mokslas privabj pareigas, turite auklė- 

nemokamas. |
Svarbiausi mineraid 

sas, manganesas, geležį 
mantas, anglis. Aukso ii 
los kasmet duoda 50 a 
nų dolerių. Yra ir žibd 
smių. Dirbamos žeirą 
32,250,266,384 akrai. iį 
ma medvilnė ir guma. į kaip ir kiti nelavina- 
namas vaškas, reikalii 
lektros laidams ir grarj 
plokštelėms. Užsieniui! 
Ii j a daugiausia parduos 
vos, medvilnės, mėsos,I 
odų, kakavos, vaško, į 
brangiųjų akmenų ir d

Braziliją nuo 1500 d 
1822 m. valdė portj 
1822 m. Brazilija išsilai 
ir pasiskelbė konsti 
monarchija ~

js taip, kad jie mylėtų 
ię, Prisirišimas prie vi- 
jj artima, sava, yra į- 
u žmogui; jį įdiegia 
o į kiekvieną sielą. Bet 
u daigelis nebus rūpes- 
d ugdomas, jis arba vi- 
lenkai tetaręs. arba iš-

novės c 
Lietuva 
priespa 
vo padi 
bą ir t 
apie ki 
mylinti! 
sišvęsdi 
darbui, 
visas I

kai tur 
žens. 1 
sieloje i 
tėvynės

Pirmi;
jūsų va 
giniai, 
darbštes

■ dirbs,
i tautos g( 

Išmoki
1 ti labiau
’ anp ir ne 
didžiausiu 

rx'istn 

irgmaijad nevar- v \

aušinai.

ipinkites, kad vaikas iš 
mažens pamylėti) tėvų 
s, Kreipkite jo dėmesį į 
hivos krašto grožybes. 
.Skite lietuviškų dainelių, 
lokite senovės pasakų 
idavimu; užlaikykite 
Js lietuviškus papro- 
J&egu vaikas su visu tuo 

Pir™*pgu?"ir X 

ratonum pasirinktas 2,™ M.,: v 
galijos karaliaus Jono 
nūs Dom Pedro, kurs

uos sielos dalelė. Y- 
ckykite vaiką mylėti 
roti lietoj kalbą..

naus Dom Pedro nd
Dom Pedro II vainiU.■ ,n ■ , 
1841 m., būdamas liBJ? sve- 
Dom Pedro II valdė ik. ų- , JTa

laužys

Kalba yra vy-
dabro sai 
lies, kaip 
minga ši 
sąžiningi) 
šai neval 
nes stipri 
saugoja š 
širdys.

ui. lapkr. 15 d, kai jį ra ‘įį*3 W 
to nušlavė revoliucija, rJą ?e^as 
m. vasario 24 d. Br “Mltėtii, tai ne
priėmė naują konsti P “tanų tautos, 
kurios daug dėsnių pftnihigiliai į šir- 
linta iš Jungt. Amerik®įgytai!gėdytis sa- 
stybių. __

Brazilija yra jungtiilį..
stybė, susidedanti išį y y T C ‘ CDCĮ Ii 
botos autonomijos valįp'lly || L|\lLI< 
vienos teritorijos iri 
federalinio distrikto. I

1937 m. lapkr. 10 d.| 
dentas Getulio Durnelis! 
gas pakeitė valstybinį! 
dymą, įvesdamas pusi®- 
poratyvinę santvarką® 
bartinis terminas W

Apysaka
Parašė

Jonas Smitas

_ (W)
1943 m. lapkričio m. ifeiw

Kariuomenėje apielt^^Liet

negarbingo jų vado poelg

135 & Vyksta< 
Darsus ii^ » ^k° klastos, senas d’

* J ’ Ik.
nų. Laivynas modernui*5^® 
siems vyrams taikomai 
nė prievolė. Piniginis I 
tas — milreisas (5 I 
centų vertės).

Brazilijoje gyvena i| 
ka tūkstančių lietuvių. 
Paulo mieste yra lietuvi 
rapija, mokykla. Dirbai 
kunigai, kelios seserys! 
ciškietės.

Ke- 
mai- 
nuo-

Čile
Čilės respublika yra Į 

bet siaura valstybė.! 
Krantai Ramiajame vi 
nyne yra 2,900 mylių! 
Dauk aukštų kalnų, dažų 
mes drebėjimai.

Čilėje yra taip labai 
kalingo, jodinai būtino! 
rato — jo čia yra 70 i 
visame pasaulyje gaum 
Daug vario, 
Čilė užima 
vietą. Dvi 
milžiniškas 
las. Gausu 
kitų mineralų — auks&l 
dabro, cinko, mangw 
druskos.

(Bus daugiau)

kurio ganij 
pasaulyje» 
provincijos 
geležies ki 
anglies. Tu

Priėjo E 
bet 

^paspaudė Audi

Pradėti. Pinniaus 
weikatos

Net 11131 bwS^^-bet 
*16 *

K^SSoti,'~atsak^A 

nebstu 
K ^obuciaugalėjęssu

Ws... - paj

kiek pas 

RW^^kamnema

Pastovėti

nudėti, bet da

^'C’^P sužinojai 
^nugalėjoteAr jau įsigijai ApsiĮ 

mo Bonų ir Ženkleli??
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Valstybinė kalba —ji 
Pagal 1880 m. kom 

ją, prezidentas ren 
tautos tiesioginiu bąli 
4 metams. Nuo 1940 
vo 10 d. prezidentu y 
Enrique Penaranda. 
jos valdžioje Kolivii!!^^^ 
nuo 1540 iki 1750 nu

Brazilija
Didžiausia Pietų 

valstybė yra B 
plotas — 3,275,500 | 
mylių. Gyventojų t 
256,605. Jos krantai p 
lanto yra 4,889 myli 
Jos kaimynai — Vei 
Olandijos, Anglijos ir 
cūzijos Gvinėją ko] 
Uragvajus, Argentina, 
gvajus, Bolivija, Peni 
lumbija. Ji turtinga 
vandens keliais, kuri

ntiiaaiiUĮMimHijiiMiiiiMiiiiMiiiiaiiii

net 27,318 mylių.
Brazilijos vaistyto 

ba — portugalų. Turi 
ris universitetus, 39,0'Li norite, kad jūsų vaikai 
džios mokyklų, 913 yičLgę išpildytų visas šiame 
mokyklų, 217 kolegiją >nime Dievo jiems skirtą- 
džios mokslas privaįo pareigas, turite auklė- 
nemokamas. ios taip, kad jie mylėtų

Svarbiausi mineralą rnę. Prisirišimas prie vi
sas, manganesas, geleži 
mantas, anglis. Auksoitas žmogui;
los kasmet duoda 50 jas į kiekvieną sielą. Bet 
nų dolerių. Yra ir žibi ;as daigelis nebus rūpes- 
smių. Dirbamos žen ai ugdomas, jis arba vi- 
32,250,266,384akrai.!menkai tetarps, arba iš- 
ma medvilnė ir guma, 
namas vaškas, reikalii 
lektros laidams ir grai.
plokštelėms. Užsieniui

Tėvynės Meile

gę išpildytų visas šiame

kas artima, sava, yra į- 
jį įdiegia

3, kaip ir kiti nelavina- 
ausmai.
ipinkites, kad vaikas iš 

Uja daugiausia pard»:m“ens pamylėtų tėvų 
J ° Kreipkite ]o demesj j

iivos krašto grožybes, 
brangiųjų akmenų ir"’, ykįte lietuviškų dainelių, 

° Irifo oormiroc’ no Gauru

vaidS*H’adavi,my: 1 iim hntn

vos, medvilnės, mėsos, 
odų, kakavos, vaško,

Braziliją nuo 1500
1822 m. '
1822 m. Brazilija išsil? 
ir pasiskelbė konsti 
monarchija. Pirmuoju 
ratorium pasirinktas 
galijos karaliaus Jono

.kokite senovės pasakų 
; užlaikykite 

ius lietuviškus papro- 
Tegu vaikas su visu tuo 

e suauga, tegu tai palie- 
am brangu ir artima, 
savos sielos dalelė. Y-

S -d iš mokykite vaiką mylėtinūs Dom Pedro, kurs .
Katrffab 18314*- JS“*
naus Dom Pedro Ui 
Dom Pedro II vaini 
1841 m., būdamas 15 
Dom Pedro II valdė ii ■ . , ,• •. . na ir svarbiausia tauty-m.lapkr.l5d,kaijĮ..vm5 
to nusiavė revoliuciy 
m. vasario 24 d. 

• * • 1 t-l XX lit/bUVlll LCIIAUU0,pneme naują konst _ \
kurios daug dėsnių p skite vaikui giliai į šir- 
linta iš Jungt. Amerii I galvą, kad gėdytis sa

' kite, kad jis kalbėtų 
. ai ir grynai, kad nevar- 
visokių iškraipytų sve- 
žodžių. Kalba yra vy-

symė. Kad niekas lietu- 
Jii nebekalbėtų, tai ne- 
Dtų ir lietuvių tautos.

į galvą, kad gėdytis sa

Tu nušvitai giliuos pusnynuos,
Nuo kraujo žeme kaito —
Buvai, tartum plaukais lininiais, 
Kukli laukų mergaitė.
Šimtai dėl Tavo vardo grūmės,
Išalkę ir be miego;
Ir širdys jų ne aukso rūmuos, 
Tik po pilkom sermėgom.
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vo kalbos yra biaurių biau- 
riausia. Tai vis tiek, kaip 
gėdytis motinos.

Jei galite, pasakokite vai
kui mūsų šalies istoriją, se
novės didvyrių darbus, kiek 
Lietuva iškentėjo po rusų 
priespaudos, kiek vargo bu
vo padėta beginant savo kal
bą ir tikybą. Papasakokite 
apie knygnešius ir kaip tie 
mylintieji tėvynę žmonės pa
sišvęsdavo tam pavojingam 
darbui. Papasakokite apie 
visas Lietuvos nelaimes ir 
laimėjimus. Visa tai jūsų vai
kai turi žinoti iš pat ma
žens. Taip auklėjant,- vaiko 
sieloje ims augti ir bujoti 
tėvynės meilės daigas.

Pirmiausia rūpinkitės, kad 
jūsų vaikai neužaugtų tin
giniai. Juo lietuviai bus 
darbštesni, juo daugiau nu
dirbs, tuo aukščiau kils 
tautos gerovė.

Išmokykite vaiką brangin 
ti labiau už viską savo są
žinę ir nepardavinėti jos už 
didžiausius turtus. Tuomet 
jis paaugęs, dėl kyšių ne
laužys įstatymų, nedarys to 
kas žalinga, už aukso ar si
dabro saują neišdavinės ša
lies, kaip Judas Kristų. Lai
minga šalis, turinti tokių 
sąžiningų vaikų! Jokie prie
šai nevalios jai pakenkti, 
nes stipriau už visus mūrus 
saugoja šalį jos dorų piliečių 
širdys. (Bus daugiau).

Padangėj debesy sustingo, 
Vasario snaigės krenta — 
Tu vėl kenti, Tu nelaiminga — 
Ant naujo vargų kranto.

ŠEIMININKĖMS
®--------------------------------

Foršmakas
1 stiklinė smulkiai suka

potos keptos veršienos;
1 stiklinė trintų virtų bul

vių ; 2 be ašakų sukapotos sil
kės; 2 sutarkuoti obuoliai;

4 šaukštai rūgščios grieti
nės; 2 šaukštai sviesto; 4 
kiaušiniai; truputis tarkuotų 
svogūnų; kiti prieskoniai pa
gal skonį, kaip, pav., pipirai, 
druska.

Viską labai gerai išmaišy
ti. Skardą gerai ištepti svie
stu, apibarstyti trintu pyra
gu, išdėti paruošta masė ir 
pusei valandos įstatyti į kar
štą krosnį.

Labai geras valgis šventa
dienį pusryčiams arba po 
sriubos.

Surnikas
IV2 svaro varškės,
3 kiaušiniai,
2 šaukštai grietinės,
V2 puoduko miltų,
2 šaukštai sviesto (tirpy

to), truputis druskos.
Pertrintą per koštuvą varš-

kę trinti su kiaušiniais, vė
liaus sudėti grietinę, sviestą, 
miltus. Tešla taip paruošti, 
kad galima būtų kočioti, ir 
kad nebesimatytų varškės 
kramslelių. Iš tešlos daryti 
paplokščius kočėlėlius, su- 
piaustyti ir sudėti į verdantį 
vandenį su druska. Išplaukus 
įviršų išgriebti, užpilti svie

stu. Dėl atmainos galima kep
ti pečiuje.

Malta kava savo svoriu ly
gi miltams.

Du puodukai ryžių — ly
gus vienam svarui ryžių; du 
puodukai- sviesto ar kitų rie
balų — taip pat lygus vie
nam svarui riebalų.

stybių.
Brazilija yra jungti 

stybė, susidedanti ii 
botos autonomijos vi 
vienos teritorijos ii 
federalinio distrikto.

1937 m. lapkr. 10 i 
dentas Getulio Durnel 
gas pakeitė vaistyto 
dymą, įvesdamas pus 
poratyvinę santvarka 
bartinis terminas I 
1943 m. lapkričio m

Kariuomenėje apie 
vyrų.—Aviacijoje 5,0 
nų. Laivynas moderni
siems vyrams taikom rtgėla, pagaliau, suprato, kas čia vyksta. Pažinęs 
nė prievolė. Piniginis 
tas — milreisas (5 
centų vertės).

Brazilijoje gyvena
■ ka tūkstančių lietuvi? __ _
■ Paulo mieste yra lieta ?smu nušvitusi. Ji karštai paspaudė Andriui 

rapija, mokykla. Dili
kunigai, kelios seserj Nebežinau nei nuo ko pradėti, 
ciškietės.

Čilė
Čilės respublika Jik° nuoširdžiausiai tamstai padėkoti už išgelbėji- 

bet siaura vaistyk tokioj buvom padėty! Brr!...
krantai Ramiajame ^ai aš panelei turiu padėkoti, — atsakė Andrius, 
nyne yra 2,900 myjiano yvybę išgelbėjai. Jei tamsta nebūtum per-

;, tai aš tik iš ano pasaulio būčiau galėjęs su Dievu 
yti.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
D tarpu Tautgėla pradėjo atsipeikėti. Lietuviai ka- 
i atrišo jam rankas ir pasodino į kėdę. Nuginkluo
tai, baukštingai besidairydami, susiglaudė kampe, 
buvo gėda dėl negarbingo jų vado poelgio.

ų ir matydamas, kad tas narsus lietuvis antrą 
jį išgelbėjo iš Bezicko klastos, senas dvarponis 

)siašarojo.
Eik, sūnau, į mano glėbį!
glamonėjo jį, kaip tikrą sūnų. Priėjo Eugenija, 
sutramdžiusi pirmąjį savo jausmą, bet vis tiek 

ran-

ačiu 
toks

. Pirmiausia, 
lliui, kad tamsta gyvas, pilnas sveikatos ir 
s! O buvau maniusi, kad esi žuvęs. Net mano akys 
:o, kai tamstą gyvą pamačiau. Bet — bet pamir

Tai aš panelei turiu padėkoti, — atsake Andrius.

ro, 
lo
tos 
ka 
er- 
ul- 
110- 
ir 

as- 
įjo-

ks, 
ku- 
įtu- 
ku- 
nių 
ūž
ti).

Dauk aukštų kalnui 5 
mes drebėjimai.

Čilėje yra taip $ Koks baisus, niekšingas žmogus... — pasipurtė 
kalingo, jodinai b* ^.Pažvelgus į Bezicką.....................................

° 7 ** v rFinc Kcnvorac nn tioL” hin
rato —- jo čia yra 1 
visame pasaulyje ? 
Daug vario, kurio Į? 
Čilė užima pasaulį 
vietą. Dvi provincij 
milžiniškas geležies 
las. Gausu anglies. ■ r- ___
kitų mineralų — 
dabro, cinko, n$ 
druskos.

(Bus daugiai

; įas Ksaveras ne tiek buvo baisus, kiek pasigailė- 
vertas. Aplamdytas, apkruvintas, dar gerokai ka- 
apkumščiuotas(jie tai padarė niekam nematant), 
k buvo nusilpnėjęs, kad negalėjo pastovėti ir su- 
0 į kėdę. Taip ir sėdėjo užmerktomis akimis. Ge
is Andrius ne juokais pradėjo jo gailėtis.
Nelaimingas žmogus. Kada jis mane išdavikiškai 
i tai buvau pasiryžęs vietoje jį nudėti, bet dabar....

Tautgėlai vis dar nebuvo aišku, kaip tas viskas 
Dvarponis degte degė domėjimusi.

Bet pasakyk man, tamsta, kaip sužinojai apie 
nelaimę? Kokiu būdu taip greit nugalėjote visą 
pulką?

Ar jau įsigijai Pulką? — nustebo Andrius. — Man atrodo,

kad jų vos 50 tebuvo. Ai’ gi tai būtų toks mažas pul
kas?

— Tai tas niekšas bus pamelavęs, — pašiepiančiai 
tarė Tautgėla. — Jis gyrėsi esąs pulkininku, kad ir jo 
pulkas dar mažas, vos 100 karių. Bet, girdi, jį lietuvių 
belaisviais papildysiąs. Tačiau įėjęs čia kareivis jį tik 
poručniku pavadino.

— Greičiausiai taip ir bus, — tarė Andrius. — Pul
kas negali būt toks mažas. Bet mūsų būrys dar ma
žesnis, vos tik pusė lenkų pajėgos.

— Užklupom juos netikėtai, tai nekaip ir gynėsi. Be 
to, mūsiškiai mušėsi labai ryžtingai — prieš lenkus, ži
note, jie patys ryžtingiausi. O sužinoti buvo lengva, nes 
mums buvo pranešta, kad lenkų būriai jau įsibriovę į 
Lietuvą ir sukinėjosi šioj apylinkėj. Tik vieno dalyko 
nežinojom, kad šios kuopos vadas buvo Bezickas. Dėlto 
taip ir atsitiko, kad, įėjęs į šį kambarį, visai jo nepaste
bėjau ir tik tada sužinojau, kad jis čia, kai jo kardas 
prašvilpė pro mano ausį. Gerai, kad jūsų dukrelė suri
ko. Aš atšokau ir tik tuo būdu išsigelbėjau nuo jo pasa- 
lingo smūgio.

— Niekšas! — suniurnėjo Tautgėla.
— Taip, tai buvo niekšiškas puolimas. Negaliu atsidė

koti panelei Eugenijai, kad man gyvastį išgelbėjo.
— Taip, Eugenija šauni, ryžtinga mergelė. Ir kokia 

gudri! žinai, kokį šposą ji tam niekšui Bezickui iškir
to?

Ir Tautgėla pradėjo kažką Andriui kuždėti.
— Bet, tėveli! — mėgino jį sustabdyti nuraudusi 

Eugenija.
Tautgėla nesiliovė. Jam toliau bekuždant, ir Andrius 

pradėjo rausti. Vadinasi, panelė Eugenija pripažino jį 
savo sužieduotiniu! Andrius nū nesapnavo, kad jo var
das būtų tiek pabrangęs. Tiesa, ji tai padarė vien Be
zickui įžeisti, bet vis dėlto ne ką kitą, tik jį tam tikslui 
pasirinko. Ir kaip gudriai viskas buvo sugalvota! And
rius besiklausydamas plačiai šypsojosi, gi Tautgėla, kad 
ir buvo gerai aplamdytas, staiga pradėjo kymiai kik
sėti ir, pagaliau, garsiai kvatoti. Bezickas krūptelėjo ir 
atidarė akis. Ir vėl tas pragariškas juokas. Pastebėjęs, 
kad jie triese linksmai kuždasi ir kvatoja, lenkas iš 
naujo pajuto širdyje pagiežą. Viską užmiršęs, jis griež
tai sukruto ir mėgino atsistoti, bet sunki kareivio ran
ka nusileido ant jo peties.

— Sėdėk, ponas, ramiai!
Deja, jis belaisvis ir bejėgis. Keršto jausmai reikia 

sutramdyti ir šaltai galvoti, kaip čia išsigelbėti. Įžeista 
puikybė gali kiek palaukti. Ji čia ne vietoj. Ponas Ksa
veras liūdnai apsvarstė savo likimą. Ateitis kaip naktis 
tamsi. Išsigelbėjimo nesimato. Pasigailėjimo iš jų ne
sulauks, nes perdaug su visais turi sąskaitų. Bet kas 
čia? Lauke pasigirdo triukšmingi balsai ir į kambarį 
įžengė keletas vyrų. Ar ne pagalba? Deja, visi lietuviai

mo Bonų ir Ženkli

Artinasi visų lietuvių tau
tinė šventė — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimas. Brooklyne minė
jimas rengiamas vasario 15 
d., Labor Lyceum salėje, 4 
vai. p. p. Įžanga tik 50c.

Visas pelnas yra skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kuris šiandien daug 
gelbsti nukentėjusiems nuo 
karo audros ir yra reikalin
gas mūsų dosnios paramos.

Bendro lietuvių k omiteto 
pastangomis paruošta įdo
mi programa, pakviesti me
nininkai, kalbėtojai, kurie 
maloniai sutiko dalyvauti.

Nepraleiskime šios progos. 
Atsilankykime gausiai į šį 
ypatingą Nepriklausomybės 
minėjimą. Kiekvienos daly
vavimas yra svarbus. Kuo 
skaitlingesnis bus šis minė
jimas, tuo didesnė garbė bus 
patiems lietuviams. Tegu 
niekas nesulaiko nuo dalyva
vimo šioje metinėje tautus 
šventėje. Dalyvauki ir para
ginki kitus drauge ateiti į 
Labor Lyceum salę, vasario 
15 d., Brooklyne.

Minčiij Žiupsnelis

Kai moteris myli vyrą, tai 
jo protas galvoja už jos šir
dį.

Visuomenės nuomonės silp
numas yra tame, kad ji daž
niausiai išreiškiama privatiš- 
kai. W. Post

Tik moteris gali mylėti ir 
išlaikyti savigarbą.

Moteris apsivylusi meilė
je ko greičiausiai išteka; 
vyras — lieka nevedęs.

Jaunystė tęsiasi kur kas 
ilgiau, negu jauni galvoja.

Diana

Moteris panaši angelui 
tuo, kad kenčiantieji yra jos 
širdžiai — arčiausi.

Balzac

Nespręskime apie žmogų iš 
to, ko jis nežino. Žiūrėkime, 
ką jis žino ir kaip tomis ži
niomis naudojasi.

Vovenargus

Brangi Palmyra,
Aš esu sena moteris, mo

tina kelių sūnų ir dviejų duk
rų. Gyvename visi vienam 
mieste. Mano visi vaikai, 
nors ir vedę, laiko mano na
mus jų visų šeimų centru, ir 
kai tik koks vargas, kiek
vienas su savo bėda pas ma
ne.

Juos visus augindama 
daug vargo iškentėjau ir 
maniau išleidusi į „svietą” 
galėsianti pailsėti. Bet da
bar... Kartais kelios marčios 
ar dukterys suneša vaikus, 
mat, jauniems reik balių, 
pasižmonėjimo, na, o aš se
na — tinku tik jų vaikus 
auklėti!

Nusibodo jau man tas vi
skas. Senis barasi, sako, jis 
anūkų neauklės. Bet aš, bū
dama motina, neturiu širdies 
ką nors savo vaikams saky
ti, tuo labiau, kad tai vienas, 
tai kitas dovanukę atneša. 
Tik mano seantvei to vargo 
perdaug!

Ar aš gerai padaryčiau, 
jei visiems savo vaikams su 
jų „beibėmis” uždaryčiau 
duris? Juk jau gali patys 
tvarkytis.

Labai prašau jūsų patari
mo.

Sena Motina

Atsakymas:
Ne vienos motinėlės pana

ši dalis. Motina ligi miršta 
— vaikų bėdose paskendus. 
Bet tai nereiškia, kad vaikai 
savo motiną norėtų kankin
ti! Jie jaučia tvirtą, pasto
vią sieną už mielos motinos 
pečių, ir glaudžiasi už jų, už 
to meile ir atsidavimu pa
remto rūmo, ko svetimuose 
tikrai nerastų.

Sprendžiu iš Tamstos laiš
ko, kad Jūsų visi vaikai do
rai išauklėti. Nors jau vedę, 
turi gilų prisirišimą prie sa
vo senų tėvelių, kas šiuose 
laikuose retenybė!

Šių laikų šešiolikinis sū
nus — bėga iš namų, kuo 
toliausiai, kad būtų nuo tėvų 
nepriklausomas!

Mergaitės — verčiasi šel
mystėmis, nors ir ištekėju

sios, nenori būti motinomis, 
vengia vaikų, kad galėtų 
būti „lieknomis panomis”, 
galėtų visur išeidinėti, kad 
būtų nesurištomis rankomis 
ne tik darbui, bet ir balia- 
vonėms.

Tad, nors Tamstą, Senoji 
Motinėle, išvargina jūsų 
vaikai ir anūkėliai, bet tu
rėtumėt džiaugtis, kad prie 
jūsų glaudžiasi. Mano nuo
širdus patarimas: neuždary
kite savo vaikams durį].

Vietoj to, gražiai ir atvi
rai pasiguoskite savo senat
ve, negalavimu, o protingi 
vaikai jus pilnai supras, už
jaus ir nekraus jums nepa
keliamos naštos.

Anūkėlius atstūmę, žinoki
te, kad dažnai jų pasiilgsi- 
te, pasigesite. Tad, ar verta 
eiti prieš save, ko tikrai vieni 
užsidarę nepakęsite!

Maži kūdikiai — senų 
žmonių paguoda. Kai suau
gę biaurisi raukšlėtu veidu, 
atsikišusiais kaulais, išniru
siomis gyslomis, surembėju- 
siomis rankomis, tai mažu
čiai, tarytum, šventieji, jau
sdami jiems tik tyrą sielą, 
— glaudžiasi, prisiriša, bu
čiuoja ir glamonėja, kas 
žiaurią senatvę paįvairina, 
sušvelnina.

Tarp tėvų ir vaikų, tik ta
da nutrūksta ryšys, kai at
skiria kapai. Bet ir tada do
ri vaikai jungia savo maldas 
su tėvų sielomis, nelaimėse 
ir varguose per juos guo
džiasi dangui, užtad tėvų 
nuopelnai vaikams privalo 
būti dideli.

Palmyra.

JUOKTIS SVEIKA

Abu Tokie
(Per telefoną)

„Alio, Onute, čia Jonas 
kalba. Ar dar tu mane my
li?”

„Žinai, kad myliu, Jonuli.”
„Aš taip maniau, kad tu 

tokia! Čia ne Jonas, bet 
Juozas, tu apgavike!”

„Acha, tai ir tu toks! čia 
ne Onutė, bet Mariutė ”

ii' jų prieky Vaišmantas su Bitinu. Daugiau neprietelių. 
Ii’ Bezickas nuleido galvą.

— Girdėjau, kad čia yra sužeistų. Kur jie? — pa
klausė dr. Bitinas.

Jis buvo kareiviškai apsitaisęs, nes ėjo kariško gydy
tojo pareigas. Su juo buvo Vaišmantas, taip pat pasi
siūlęs šioj ekspedicijoj dalyvauti, ne kaipo karys, bet 
iš įdomumo, kaip Tautgėla pasielgs, susidūręs su lenkų 
ir lietuvių kariais.

Tautgėla labai nustebo šių naujų svečių atsilankymu, 
bet priėmė juos mandagiai, be įprasto išdidumo. Gyve
nimo sukrėtimai ir skaudūs nusivylimai gerokai palau
žė Tautgėlos puikybę.

— A! Sveikučiai, seniai matyti sveteliai! Atleiskite, 
kad mano svetingumas nebus pagal geriausio tono tai
sykles, nes šiuo momentu turiu ir nekviestų svečių. Ir 
jiems privalu kiek dėmesio skirti.

—žinom, žinom, ponas Tautgėla, — atsakė Vaiš
mantas. — Kas skaudžiausia, ir mes prie šių pastarų
jų prisiskaitom. Atvykon čia tik kariškai ar, geriau 
sakant, labdaringais reikalais, nes nugirdom, kad šiam 
kambary įvyko kautynės ir yra sužeistų.

— Sunkiai sužeistų nėra, bet apdaužytų atsiras. Aš 
— vienas, o kitas sėdi ten kėdėje. Tai ponas poručni- 
kas Bezickas.

— Bezickas?! — net pašoko Vaišmantas.
— Bezickas?! — suaidėjo Bitinas.
— Tas pats. Eikite pažiūrėti. Jis tikrai mediciniškos 

pagalbos reikalingas. Aš jau visiškai sveikas. ’
Visi sužiuro į Bezicką. Vargšas sėdėjo, rankomis vei

dą užsidengęs. Kiek gėdos! Gi kada Tautgėla, negailes
tingai pakėlęs skardų savo balsą, atpasakojo tą niekši
šką puolimą, Bezicko pečiai nervingai sukruto. Atrodė, 
kad jis verkia. Andriaus širdis visiškai sutirpo.

— Panie poručniku! — jis tarė. — Esi daug nusi
kaltęs, ypač išdavikišku puolimu suteršdamas kario 
vardą. Bet gėda, kurios dabar paragavai, yra tinka
mas tau atlyginimas. Kariu nebuvai ir nebūsi. Taigi, 
nusivilk uniformą ir eik sau sveikas kur nori. Bet jei 
užsispirs! likti karininku, tai aš savo-sąlygą tada pa
statysiu. Jei sutinki nusivilkti mandierą, tai esi lais
vas, jei ne, tai kitas klausimas.

— Ką tu čia plepi? — suriko Tautgėla. — Toks niek
šas reikia pakarti. Gėda — ba! — jis neturi gėdos!

— Bet, ponas Tautgėla, — protestavo Andrius, — 
pakarti žmogų, kad ir kalčiausią, aš negaliu. Tai bude
lio darbas.

— Tai jį sušaudyk!
— Jis to nevertas, nes suteršė kario uniformą.
— Tai — tai paskandyk, susprogdyk, ar ką! Ar 

bent atiduok pulko vadui, tai jis žinos, kaip pasielgti. 
Tokio kriminalisto negalima paleisti, nes jis vėl savo 
darbelius pradės dirbti.

— Na, na, — kuždelėjo Vaišmantas Bitinui — ponas 
Tautgėla ne juokais nori nusikratyti buvusių savo prie- 
telių. O žinai, lietuvybės atžvilgiu, toks Bezickas mums 
labai naudingas. Tai geriausias antidotas prieš lenkys
tės ligą.

Čia Bitinas bakštelėjo Vaišmantui į pašonę, kad ty
lėtų, nes Tautgėla gali nugirsti.

Bezickas tuoj pastebėjo Andriaus nuolaidumą ir su
manė juo pasinaudoti. „Tas banditas litvinas nieku bū
du man nedovanotų — galvojo lenkas. — Čia turi bū
ti kita jo nuolaidumo priežastis. Jis gudresnis už tą 
storžievį Tautgėlą. Jis nu junta, kad Lenkija užkariaus 
Lietuvą, ir gerinasi baltajam arui. Jei taip, tai galima 
pasiderėti.”

— Panie pulkovniku, — kreipėsi į Andrių. — Labai 
ačiū, kad suteiki man laisvę. Bet tamstos sąlyga man 
persunki. Pats esi karys ii’ žinai, kad būti išvilktam iš 
uniformos yra toks pažeminimas, kad ir gyventi ne
verta. Visi pirštais badys. Ar negalėtum paleisti mane 
laisvą kaip stoviu, su kario rūbais? Baltasis Lenkijos 
erelis to tamstai neužmirš.

— žiūrėk, koks gudruolis! — riktelėjo Tautgėla. — 
Pirmiau banditu vadindavo, dabar jau į pulkininkus 
pakėlė. Neklausyk to žalčio, aš jį pažįstu kaip nudilusį 
skatiką. Ir dar baltąjį erelį čia kaišioja, o kiek kartų 
erelio garbę suteršė — begėdis!

Bezickui reikėjo smarkiai įsižeisti, bet jis jau nebe
kreipė į Tautgėlą jokio dėmesio. Visą viltį Andriuje pa
dėjo. Tačiau ir Andrius nebuvo jau toks minkštas. Jis 
turėjo savo planą.

— Jei tamsta manai, kad savo poelgiu nesuteršei 
lenkų kario garbės, tai galėsi dėvėti savo uniformą, kai 
sugrįši į Lenkiją. Bet kol esi Lietuvoj, turėsi ją nusi
vilkti.

— Pasigailėk, ponas pulkininke!—maldavo Bezickas.
— Jei taip, tai aš pastatysiu savo sąlygą, — tarė An

drius. — Tamsta suteršei karininko vardą, puldamas 
mane iš užpakalio...

— Iš šono! — pataisė Bezickas.
— Nemačiau, iš kur mane puolei, bet puolei man ne

matant, vadinasi, išdavikiškai. Taigi, jei nori savo gar
bę kiek atpirkti, turėsi stot į dvikovą.

— Į dvikovą?! Su kuo? — sudrebėjo Bezickas.
— Žinoma, kad su manim.
— Bet tamsta dvikovą jau laimėjai!
— Tai nebuvo dvikova, tik apsigynimas nuo klastin

go puolimo. Dvikova turi būti garbinga. Nereikalausiu, • 
kad kardu kovotum, nes pasirodė, kad mudviejų šansai 
čia nelygūs. Mudu šaudysime.

— Ką tu čia vėl plepi? — suriko Tautgėla. — Juk tas 
bailys gali tave nušauti!

— Nebijok, tamsta. Jo ranka drebės, nes žinos, kad 
aš jį nušausiu.

(Bus daugiau)
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Mirė Vladas Zaleckis — 
sausio mėn. 21 d.; palaido
tas iš šv. Jurgio parapijos.

viai dar ilgokai šnekučiavo
si, dalinosi įspūdžiais. Visi 
sakė, kad tokios jaukios ir 
gražiai praėjusios vakarienės 
jau seniai neturėjo. *
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JCS NIEKUR NEG 
Kaip Petraičių

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

Albertas Misiūnas susituo
kė su Marijona Plutaite 
sausio mėn. 24 d. šv. Jurgio 
bažnyčioj.

Susituokė Jonas Bukaus
kas su Pranciška Čekanai- 
tyte. Jungtuvės buvo sausio 
25 d. Šv. Jurgio parap.

Kun. Ignacas Valančiūnas,
Šv. Kazimiero par. klebonas, kurio vardinių 
proga vasario 1 d. parapijiečiai buvo surengę 

šaunią pagerbimo puotą.

GAVĖNIA IR REKOLEK
CIJOS

Parapijos choras sudainavo 
keletą dainelių, vadovau
jant varg. p. J. Mickūnui.

Šaunioji vardinių puota
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„BOMBARDUOTA”

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

LIETUVIS GRABORIUS
Laisniuotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Ė-

Paškevičienė, Pocienė, baigta Lietuvos himnu. Nuo- 
Kundrotienė, Utkienė. Valgių, taika buvo jaukiausia. Daly- n • A 2 X rri • . • >■ ._ _ . v . v•

Pa 
man 
tomo 
50,K 
patį 

nimo iš Penu, kuf^pgjo VAIČIULAITIS men 
niiej 
šiai

Vasa,i*io-Fgbpna

Philadelphijos Žinios
56-TOS KLEBONO VARDINĖS

NE MAN, NE MAN

Kasmet 1 vasario yra šv. 
Kazimiero parapijos Phila- 
delphijoj metinė šventė. Tai 
klebono kun. Ignaco Valan- 
čiūno vardinės. Parapijie
čiai, mokykla kiekvieną me
tą rengia vardinių vakarą 
—Vaišes su atitinkama pro
grama. Kai kurį laiką viską 
paruošdavo Solemnizantui 
nežinant— „Staigmena.” Bet 
vieną kartą tas ,surprize” 
buvo atidengtas, ir tiesa pa
sakyta į akis...

Štai ateina geros širdies 
parapijietė ir klausia klebo
ną: „Ar tėvelis neturi dar ti- 
kieto į vaišes”... „Kokias?” — 
klausia nežinąs Varduvinin
kas. „Argi Tėvelis nežinai?” 
— Ir taip paslaptis žuvo, 
nors buvo išlaikyta lig pas
kutinės dienos...

Šiemet viskas .daryta be 
paslapčių, aiškiai visiems ži
nant. Juk visi žino, kad jau 
bus vardinės, kad pagerbtu- 
vės daromos, kad visas susi
darąs pelnas skiriamas pa
rapijai. Todėl nekartą Var
duvininkas yra pasakęs: 
„Ne man, ne man, bet vis
kas mums ir mūsų parapijai.” 
Tačiau Vardinių proga para
pijiečiai atsimena savo gerb. 
kleboną, nuoširdžiai sveikina, 
dvasinių dovanų vainiką pi
na? Taip šiemet visos bro
lijos paaukojo bendrą Komu
niją ir kitas maldas už savo 
vadovą. Tretininkų Kongre-

-v^gacija aukoja bendrą Komu-
niją vasario 1 d., šv. Vardo 
draugija — vasario 8 d. Gy
vojo Rožančiaus Brolija ir 
Maldos Apaštalavimo Br-ja 
tą jau atliko. Mokyklos vai
kučiai priėmė bendrą Komu
niją per iškilmingas Vardu
vininko šv. Mišias vasario 
mėn. 1 d.

Džiaugiasi galėdamas dirbti 
Bažnyčiai, Kraštui, Lietu- 

—. vybei.
Kartą pasiaukojęs Bažny

čiai, džiaugsmingai tarnauja 
savo Motinai Bažnyčiai. Pir
miausia, gyvai rūpindamasis 
palaikyti gyvąją Bažnyčią

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA | 
•Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.«

Direktorius !
ANTANAS DZIKAS Į 

3619 East Thompson Street ■ 
Philadelphia, Pa. į

Telefonuokite: Regent 2937 Į

Phone, Poplar 2065

•I b
rzi__ ___ ___ ____________________ m

FRANK PŪKAS
Diamonds - Watches - Jewelry
Watches, Clocks and Jewelry 

Repaired
609 N. 12th Street 
Philadelphia, Pa.

Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.

Iš TOLIAU IR Iš TOU iflETOS t
-rlf t JlJ AX . .

daugiau ta. draugi j a turėtų 
narių ir kad stiprėtų, tai ta
da stiprės ir lietuviška vei
kla, ir mūsų centai rems 
mus pačius.

Šv. Kazimiero parapija, 
Philadelphijos lietuviai nuo
širdžiai dėkingi nepalaužia
mam lietuvybės rėmėjui. Vi
si linki dar ilgų ir laimingų 
darbo metų.

A

žmonių širdyse. Bet visada 
rūpinasi ir gyvosios Bažny
čios namais, rūpestingai puo
šdamas, gražindamas. Daug 
jėgų pašventė ir naujos baž
nyčios statymui savo pirmoj 
klebonavimo vietoj Girard
ville, Pa. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčia Philadelphi- 
joj taip p at gražiai sutvarky
ta ir palaikoma. Pergyvena 
ir sielojasi visos Bažnyčios 
laimėjimais ir atjaučia visus 
nepasisekimus. Tai tikras Ba
žnyčios Vyras, kaip sakoma 
visiems nusipelniusiems žmo
nėms. Ir ne taip stiprios 
sveikatos, bet bažnyčios tar
nyboj visada gyvas ir rūpes
tingas. Pirmas klausykloj, 
uoliai skelbia Dievo Žodį, 
dažnai organizuoja pridėti-! 
nes pamaldas, kad tik palai-1 
kytų gyvą parapiją ir šven
tumą parapijiečiuose...

Solemnizantas atsimena ir 
tą kraštą, kuriame gyvena. 
Jau per pirmutinį karą uo
liai tarnavo U. S. Negalėda
mas eiti frontan, dirbo kito 
fronto eilėse... Prakaituoda
mas ir savo gyvybę pavojun 
statydamas, dar tada klieri
ku būdamas, epidemijai siau
čiant, padėjo laidoti mirusias 
aukas. Remdamas U. S., pir
mutinis perka apsigynimo 
bonus, remia patrijotines 
draugijas, aukodamas stam
bias sumas.

Kun. kleb. I. Valančiūnas 
jautriai myli Lietuvą, savo 
Tėvynę, jos Nepriklausomy
bę. Lietuvos skausmai - — jo dainavo, gražiai vaidino. Y- 
skausma.1, Tėvynės laimėj i- pag pasižymėjo motinos rolė-

c_je Loreta Kavaliauskaitė, 
grab. Kavaliauskų dukrelė, 
kuri vasario 6 d. mini savo 
septintą gimtadienį. Sveiki
name.

Kleb. kun. Ig. Valančiūnas 
iš širdies dėkojo taip gausiai 
atsilankiusiems parapijie
čiams, visiems programos da
lyviams

Be jau minėtų kalbėtojų, 
svečių tarpe buvo kunigai Če- 
pukaitis ir Ažukas, prof. 
Senn žmona, Antanaičiai ir 
jų svečiai iš toli. Buvo svečių 
iš Camden, N. J. Vakarienės 
šeimininku buvo komiteto 
pirm. Sim. Mažeika, sekr. T. 
Balčiūnaitė, šeimininkėmis 
buvo: Barauskienė, Navic
kienė, Beniušienė, Kaulakie
nė,

K. St. R.

Puiki Vakariene
Vasario 1 d. šv. Kazimiero 

par. salėj iškilmingai pagerb
tas kleb. kun. Ig. Valančiū- 

• nas, jo vardinių proga. Va
karienė buvo pradėta lygiai 6 
vai. vak. Salė buvo pilna žmo
nių — per 400.

Atidarymo žodį pasakė 
kun. V. Vėžis. Programos ve- 

i dėjum paskirtas Pranas Kati
lius, Kat. Susiv. generalinis 
organizatorius. Sveikinimo 
kalbas pasakė kun.Dr.J. Star
kus, prof. Alf. Senn, „Ameri
kos” redaktorius, kun. Dr. V. 
Martusevičius. Visos parapi
jos draugijos suteikė dova
nų.

Įdomiausia programos da
lis buvo parapijos mokyklos 
vaikų dainavimas ir vaidini
mas, kuriuos priruošė seselės 
kazimierietės. Visi dalyviai 
lydėjo didžiausiu pritarimu 
kiekvieną jaunųjų lietuvių 
žingsnį ir žodį. Nepaprastai 
gražaus įspūdžio darė vaiku
čių lietuvių kalba — jie taip 
taisyklingai, taip ryškiai kal
bėjo, lyg būtų lankę Lietuvos 
pradžios mokyklą. Gražiai jie

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ' 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga, 
dele, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

mai — jo laimėjimai. Lie
tuvą ir lietuvius re- . 
mė ir remia visomis savo jė
gomis. Kiek aukų gavo Lie- . 
tuva ir lietuviai iš jo dosnios 
rankos — vargiai kas suskai
čiuos. Lietuviškos organizaci
jos, lietuviška spauda, lietu- ; 
viškas veikimas, lietuvybės , 
likimas Amerikoje yra jo sie
los gelmėse. Karui prasidė
jus, be perstojimo rūpinosi . 
Lietuvos likimu, kovojo už 
kenčiančių lietuviu išlaisvini
mą, rūpinosi išgelbėti vieną 
tautietį iš Filipinų salų, vis
ką padarė ir šiuos žodžius ra- , 
Šančiam, kaip tėvas savo kū
dikį globojo.

Lietuvių kalba, kultūra y- 
ra arčiausiai jo širdies. Nese
niai įsisteigė Lietuvių Kultū
rinis Institutas: pirmasis į- 
stoja garbės nariu, paauko
damas 100 dol. Kiek tik pa
sirodo lietuviškų knygelių ar 
apie Lietuvą, tuoj pirmasis 
savo pinigais perka, žmo
nėms dalija, kad visi taip 
pat karštai Tėvų Žemę pamil- 
;ų. Savo lietuvišką charak
terį turi tokį tvirtą, kad 
beveik visur lieuviškai šne
ka, lietuvišką dainą ir lietu
višką dvasią labiausiai bran
gina. Lietuvybei palaikyti 
tarp jaunimo atgaivino 3-čią 
Lietuvos Vyčių kuopą, ją re
mia globoja, pats nariu įsira
šė, kad tik paremtų taip 
naudingą lietuvišką jaunimo 
organizaciją. Organizacijos 
centrinius ar kuopos reika
lus ttaip gyvai atjaučia, kad 
pirmasis duoda savo auką, 
remia, kad tik ji išsilaiky
tų ir geriau gyvuotų.

Lietuviška katalikiška pa
rapinė mokykla taip pat yra 
nuolatinėj jo akivaizdoj. Kas 
atsimena mokinius šventėse, 
iškilmėse, jei ne jų klebonas? 
Jis perka dovanų, apdovanoja 
mišioms tarnautojus ir viso
kiais kitais būdais remia sa
vo mokyklą.

Lietuvių stiprybę mato lie
tuvių finansinėj gerovėj. To
dėl remia ir pats yra ALRK. 
Susivienijimo nariu, kad tik

padavėjos Ariškevičienė, T. 
Balčiūnaitė, A. Agurkytė, F. 
Azaranskytė, P. Navickaitė, 
Ą. Paškevičiūtė, E. Veliūtė, 
O. Rimgailaitė, M. šeparaus- 
kaitė.

Puotai surengti daug pasi
darbavo P. Jurgaitienė, Am- 
brazienė, K. Dryža, Januške
vičius, P. Mažeika, Seilius, 
Stankaitis. Dirbo ir Bielskis, 
Skiotis, Kisielius.

o*

Vasario 15 d. šv. Jurgio pa
rapija rengia Užgavėnių bly
nų balių, par. salėje. Kiekvie
nas parapijietis gaus progos 
kartu užgavėti, gražiai ir 
linksmai laiką praleisti, o jau 
nimas pasišokti. Visi kviečia
mi į šį metinį parapijos pa
rengimą. Kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas su rengėjais kvie
čia visus atsilankyti į šį Už
gavėnių balių. Visi dalyvau
kime.

Parapijos trustistai ir ko
lektoriai pasiliko ir šiems 
metams tie patys: J. Masai- 
tis, A. Klimaitis, J. Mockevi-

T - , v JONAS JANKUS i 
cius, J. Šerkšnius, r:lG0NIN®JE 
ga ir J. Baltrušaitį U _ ___

nas džiaugiasi jaį . 3 į New Yor- 
tartinas ir rimtas kliniką išvežtas 
liekamas, tad smaP, ^ųJonas Jankus, Ap- 
darbiauti su toki^ parapijos vargo- 
pijos darbuotojais. F; Vasari0 4 d. jam 

Parapijos choras sunki vienos a- 
valdyba pradėjo ^Lracija. Ligoniui tek- 
buotės metus, k^įėje išbūti apie ke

rną, bus pasėkminįg svaitės.
ir naujais choronįf.^m j. jankui 

ras ir choro vedėj^ p. JaD. 

nisauskas kviečia į sūnui 8iuD.
atvykusį jaunimą ‘ aojautos 
prie parapijos chor;“ ’ 
tu darbuotis. Čiona° ‘_________

(Kun. St. Railos kalba per radiją)
Šiandien yra kun. Ignaco Valančiūno, šv. Kazimiero 

parapijos klebono Vardo Dievos išvakarės. Rytoj vardinės. 
Todėl vardinių iškilmių ir vaišių rengimo komiteto įga
liotas, džiaugsmingai sveikinu mūsų mielą Varduvininką. 
Parapijiečiai, vaikučiai, jaunimas, brolijos, organizacijos, 
Šv. Kazimiero Seserys, choras, draugai, pažįstami, pagel- 
bininkai kun. Vėžys ir aš, nuoširdžiai sveikiname savo 
Dvasios Vadą, melsdami Dievo palaimos ir ištvermės, as
meniškos laimės’ ir parapinės gerovės, kuriai savo gyve
nimą pašventė. Mes manom, kad mūsų maldos, kurias au
kojami visada, ypač Vardinių proga, klebono intencija, bus 
gražiausia mūsų meilės ir dėkingumo puokštė.

Savo nuoširdžiausius sveikinimus ir dėkingumą išreiš
kiu šiuo sukurtu eilėraščiu:

Štai vėl laimingos Vardinės atėjo, 
Kurių visi laukėm ir didžiai norėjom, 
Net ir oro bangos čia prašnekėjo, 
Kad savo Vadą visa širdim pamylėjom!

Šiandien lenkia savo galvas seneliai,
Ir kalba maldelę jaunieji vaikeliai,
Ne mūs’ Vadas visus nuo pikta gina, 
Kai reikia pabara ar gražiai pamokina.

O kad tik mes mokėtum tai suprasti, 
Ir kad Tėveliui dėl mūsų nereiktų kęsti; 
Mes žinom, kad Jūs mus karštai mylit, 
O mūs’ širdys kodėl vis dar tylit?

šių Vardinių vieną dieną,Bent
Mes tikrai atsimename Tėvelį visa siela,
Už Jus maldaujam Aukščiausį,
Kad nutiestų gyvenimo kelią ilgiausią.

Su malda siunčia sveikinimus mokyklos vaikučiai,
Nuo jų neatsilieka ir kiti jaunučiai,
Visi mes pynėm sveikinimų vainiką vieną,
Ir tai darėm visą metą ne vieną dieną.

Mūsų meilė ir dėkingumas šią šventę vainikuoja,
Lietuviškos dūšios ir be žodžių dėkoja,
Rytoj prie vaišių stalo tikrai kviesim,
Ilgiausių Metų giedot jautriai norėsim!

Laimingų Metų!

Gavėnios metu daug kur 
bus atliekamos rekolekcijos, 
misijos ar šiaip susikaupimo 
ir pamaldumo Valandos. Phi- 
ladelphijiečiai vyrai turės 
progos atlikti uždaras reko
lekcijas pas St. Joseph in the 
Hills, Malvern, Pa. Čia gali
ma atlikti rekolekcijas kiek
vienu laiku, nes 1942 m. reko
lekcijų tvarka labai plati.

Štai kada prasideda tos 
rekolekcijos: kovo (March) : 
6, 13, 20, 27; balandžio (Ap
ril) 2, 10, 17, 24; gegužės 
(May) 1, 8, 15, 22, 29; birže
lio (June) 5, 12, 19, 26, 30; 
liepos (July) 3, 7, 10, 17, 24,

Vasario 3 d. vakare buvo 
pirmas bandymas Philadel- 
phijiečių, kaip jie mokėtų 
slėptis ir viską paslėpti, jei 
priešas pasirodytų virš mie
sto. Baisu ir nyku pasirodė, 
kai visur tik tamsa ir tyla 
viešpatavo. Gyvulėliai ir tie 
atjautė miesto puolimą, šu
nys slėpėsi, kaukė, mat, dar 
nepriprasta; sakoma, vėliau 
visi pripranta. Kokių nuoty
kių įvyko, išgirsim vėliau.

31; rugpiučio (August) 7, 
14, 21, 28; rugsėjo (Septem
ber) 5, 11, 18, 25. Ir kitais 
mėnesiai prasideda kiekvie
ną penktadienį. Tai gera pro
ga dvasioje atsigaivinti ir at
sinaujinti. Dar yra ir kitų vie
tų, kur vyrai gali atlikti reko
lekcijas.

Moterys ir mergaitės gali 
atlikti rekolekcijas pas do- 
minikones 1812 Green St., 
Philadelphia, Pa. Bet lietu
vėms ypač patartina atlikti 
rekolekcijas Villa Joseph Ma
ry, Newtown, Pa., ten lie
tuviškai ir labai patogiai ir 
pigiai galima atlikti rekolek
cijas.

Malvernoje pirmieji Phila- 
delphijiečiai turės rekolekci
jas Electric Company ir 
Northeast Catholic Auklėti
niai. Kada lietuvių grupė pa
darys savo rekolekcijas? Juk 
uždarų rekolekcijų ruošimas 
yra pats moderniausias apaš
talavimo būdas.

Čia yra apie 450,000 telefo
nų, kasdien skambinama apie 
200,000 kartų. Elektros iš
naudoja per metus 3,043,499,- 
276 kilovatų valandų.

Susituokė
Vasario 1 d. Danielius 

Stoves su Julija Dulinskai- 
te. Sutuoktuvės įvyko su šv. 
Mišiomis.
MB*, -_ Mirė ~——

Sausio 28 d. Ona Karlo- 
nienė, 49 m.; palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo velionės gi
minaitis kun. Alauskas. Šv. 
mišių auką užprašė už a. a. 
Norgelių š., K. Matijošaitė, 
Kavaliauskas, Siročių, š., šv. 
Cecilijos Draugija. Velionė 
paliko vyrą ir dukrelę. Šv. 
Kazimiero parapija meldžia
si už jos sielą.

Grabnyčios
švęstos iškilmingai, bet ne 

taip, kaip Lietuvoj ta šven
tė švenčiama, kai visa baž
nyčia paskęsta žvakių švie
soje. Bet senesnieji ir čia 
palaiko tą gražų religinį pa
protį, dalyvauja pamaldose, 
pašvenčia grabnyčių žvakę, 
kurią laikosi ir vėl užžiebia 
ligoje ir kitais atvejais. Ge
rai, kad mokyklos vaikučiai 
pratinami dalyvauti ir nepri
valomose, bet reikšmingose 
šventėse.

vyksta, tuojau į į ____ 1
ja. Čionai yra iš^ 30 d L K. Fede- i 
sey ir Brooklyn, fe. New Yorko apskri
tai yra pasislėpę. &. garinkime dalyvavo 
jaunimą į Vaičiulaitis,
jas, o ypač chori^eiltų žodžio" redakto- 

r^- . Apskr. pirm. D, J. Aver-
Dr augi jos viena į pakviestas, svečias pa

perka Defense Bon^kojo savo įspūdžius iš 
rengiasi remti, p^o Romoje, popie- 
Kryžių. Tikrai šis į veiklos. Jo pranešimas 
ra labai svarbus ir d suįdomino gausiai su- 
lietuvio remtinas, tusius Federacijos vei-

s.

P j . T^ioširdžiai pritarta vasa- 
oaltUDOie, Jį5 dieną ruošiamam Lie- 

-b nepriklausomybės pa- 
---------- bimo šventės minėjimui.

— VI. Draigino ^džiaugta, kad keli na
šiu vykioj e visiems i jau pasižymėjo Lietuvai 
kams išdalintos blaaeti Fondo vajui praves- 
gal kurias pasižadApie tai plačiau bus pra- 
tam tikrą savaitinės! vėliau. Nutarta kreip- 
dalį pirkti boną. draugijų susirinkimus, 
pirkti bonų per 19 $ant didesnės paramos L.

— Mirė Kazys Vali.
sirgo šv. Karoliaus ’kautis susirinkimas bus 
studentas Edvardas no 27 d., 8 vai. vak.,

— Moterys ruošiaaiškimo par. salėje, 
vėnių vakarienei, 1 ------------------
vasario 8 d. TikimaiJUNGIEČIŲ APSKR, 
dalyvių, nes visiems, SUVAŽIAVIMAS 
jiečiajois «.tsbistk ISa ,, į

ALRK Susivienijimo 10-tos 
kuopos susirinkimas praėjo 
labai triukšmingai. Mat, ge
neralinis organizatorius Pr. 
Katilius pranešė, kad kuopa 
labai auga, nes jau per tris 
savaites įstojo 43 nauji na
riai. Nė vienai kuopai nepa- > 
sisekė taip savo narius pa
dauginti. Kuopa pradeda tik
rai atgyti ir šiame susirin
kime matėsi gyvumo dvasios. 
Pasiginčyta ir kuopos reika
lais. Kai kurie neaiškumai 
bus išaiškinti ir vėl kuopoj 
bus ramu ir labai ogerai, ko 
visi tik ir laukia. Jei kuopa 
galės, tai siųs savo atstovų į 
Susivienijimo Seimą. Nauja 
finansų sekretorė F. Azaran- 
skaite pradėjo eiti savo parei
gas. Ji dabar narių mokesčius 
siųs Centrui, o iždininkas lai
kys tik kuopos pinigus, tai 
taip ir labai gerai nutarta, 
paaiškinus gen. organizato
riui, nes sekretorius yra 
centro apdraustas 1000 dol., 
tad niekada nežus žmonių pi
nigai.

J - J » ■'-i. » i ... ........ 1

— Vasario_16 d. Kerų SąjungosNewXoTk^ 
karnai paminėta. Atity Jersey apskrities meti-' o 
tuvos prezidentas A suvažiavimas bus š. m. 
na. Jam pasitikti, V. .rio 22 d., 2 vai. popiet, 
čio rūpesčiu, miestoelų Karalienės par. salė- 
paskyrė 300 dol. >13 go. Fourth St, Broo-

— Kaip kasmet, le. 
nepriklausomybės rlgos kuopos maloniai pra-l 
mo šventė atitinkaįg išrinkti savo atstoves 
paminėta bažnyčioje.^ įa(j kiekvienai kuo- 
salčje. būtų atstovaujama šia-

~ ; nuvažiavime.
Mananapol S. Subatienė

_______ Apskr. pirmininkė

Pamaldos už ark
Jurgi MatuleviiD^Ų VAKARIENĖ

Sausio 27 dieną. , ~
lygiai 15 metu nuo Swsmuop. 
Jurgio Matulevičiai™.13 Į. 

Marianapolio kolegif13 
atlaikytos iškilni plr'S’ 

maldos uz N y
hjos atnaujintojo « ’
sias giedojo į h

rektorius kun. A » darb..ios j 
Į pamaldas buvo )r ; RokieD
vai ir broliai nWtei tir29.tosk 
legi]os profesoriai iLJg 
•Į* o i e

Šunininkės ruošiasi sve 
d tinkamai pavaišinti ska

Sis menuo yra >g p0 vakarienės 
spaudos Platinimo rogram0g bug smagūs 
Katalikai privalo fe bus gera muzika. Va- 
patys skaityti *lenės pradžia 8 vai. vaka- 
spaudą. Bilietas tik 40c.

T , TYn -engėjos nuoširdžiai kvie-
Londone mirė Dt; skaitlingiausiai at- 

worh, palikęs 16 _______________
rių 6 yra gydytojai Is----------- ----------------------
ir 2 dukterys)^ y

St. Francis ‘ 
Brooklyne, sutvarfe 
kas taip, kad moki^ 

tų mokyklos kursą 
tus. Kolegiją neturės 
gų Kalėdų ir Velyki 
Vasarinės pamokos? 11 Grand Street, 
geg. 18 d. TeLEVergre

_________ - IŠDIRBĖJAI GEBOS 1
Gen. Clarence T$ Ateikite pasižiūrėti mūsų p 

riam pavesta saugo? palyginkite kainas su k 

indėnų giminės

j® mokėsite už rakandu

, j Kaip Petraičių
.vSsekZSB PETRAITI® 

škiai ragino žmones 
skaityti šv. Raštą.
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IR IŠ TOLI VIETOS ŽINIOS
UZ. JONAS JANKUS 

LIGONINĖJE
nūs, J. Šerkšnius, J. 
?a ir J. Baltrušaitis, 
aas džiaugiasi jais, „ , .
kartinas ir rimtas Masarl° 3 d; Į New LT 
iekamas, tad smagu 
iarbiauti su tokiais 
pijos darbuotojais.

Parapijos choras su, i i laivi^a ouimi vicuuo <x-
valdyba pra ėjo saj operacija. Ligoniui tek- 
buotes metus, kurie, J b 
ma, bus pasekmingi į 
ir naujais choro nariai 
ras ir choro vedėjas 
nišauskas kviečia iri "“faI įveikti, p. Jan- 
atvykusį jaunimą p 
prie parapijos choro i 
tu darbuotis. Čionai y 
nimo iš Penn., kurie 1LLBEJ0 VAIČIULAITIS 
vyksta, tuojau į cnor 
ja. Čionai yra iš Ne 
sey ir Brooklyn, kuri 1 
tai yra pasislėpę. Kvi, 
jaunimą į jaunimo < 
jas, o ypač choristus 
rą.

Draugijos viena po 
perka Defense Bonds, 
rengiasi i 
Kryžių. Tikrai šis daį. 
ra labai svarbus ir kiį 
lietuvio remtinas.

silankyti ir linksmai laiką 
praleisti.

DAUGIAU NUSIŽENGIMŲ

Korespondentų Pranešimai
So. Boston, Mass.

PASIDAIRIUS PO NEWARK^

akių kliniką išvežtas 
ūkas Jonas Jankus, Ap- 
kimo parapijos vargo- 
nkas. Vasario 4 d. jam 
aryta sunki vienos a-

ligoninėje išbūti apie ke- 
as savaites.
inkėdami muz. J. Jankui

ir sūnui Justui siun- 
ne užuojautos ir padrąsi- io žodį.

ausio 30 d. L. K. Fede- 
ijos New Yorko apskri- 
1 susirinkime dalyvavo 
stojas Ant. Vaičiulaitis, 
identų žodžio” redakto- 
i. Apskr. pirm. D. J. Aver- 
pakviestas, svečias pa

ikojo savo įspūdžius iš 
rem^v Genimo Romoje, iš popie- 

veiklos. Jo pranešimas 
i suįdomino gausiai su- 
įkusius Federacijos vei
ls.
uoširdžiai pritarta vasa- 
15 dieną ruošiamam Lie- 
)s nepriklausomybės pa- 
bimo šventės minėjimui, 
džiaugta, kad keli na- 
jau pasižymėjo Lietuvai

Nuo šių metų, pradžios 
New Yorko mieste labai su
varžytas gatvėse automobi
lių pastatymas. Įvestos dvi
gubai didesnės pabaudos, 
kad tik mažiau nusižengimų 
susisiekimo tvarkymo taisyk
lėms būtų.

Pernai sausio mėnesį teis
man už per ilgą gatvėse au
tomobilių laikymą pateko 
50,833 asmens, o šiemet tą 
patį mėnesį — 51,800 as
menų. Iš jų pabaudų pernai 
miestas gavo 82,629 dol., 
šiemet — 155,904 dol.

o

JAUKIOS VESTUVĖS

Baltimore, J

Vasario 1 d. Angelų Kara
lienės bažnyčioje susituokė 
Alfredas Savičiūnas su Al
dona Šertvietyte („Ameri
kos” skaitytojų dukrele). 
Pokylis įvyko ukrainiečių 
salėje, Brooklyne. Dalyvavo 
daug svečių, kurie linksmi
nosi jaukioje aplinkumoje.
Jaunavedžiai susilaukė daug 

sveikinimų, dovanų. Gra
žiausio jiems gyvenimo!

— VI. Draigino dii L 
siuvykloje visiems da 
kams išdalintos blanbėti Fondo vajui praves- 
gal kurias pasižada Apie tai plačiau bus pra
taro tikrą savaitinės 
dalį pirkti boną. i 
pirkti bonų per 19 sįant didesnės paramos L.

— Mirė Kazys Valai’.
sirgo šv. Karoliaus k( jkantis susirinkimas bus 
studentas Edvardas

— Moterys ruošiasi
vėnių vakarienei, ki 
vasario 8 d. Tikimasi 
dalyvių, nes visiems _ ______ _________
jiečiams atsiusti ------- — •

— Vasario 16 d. bus iterų Sąjungos New York 
karnai paminėta. Atvj w Jersey apskrities meti- 
tuvos prezidentas A, 
na. Jam pasitikti, V. Ifrio 22 d., 2 vai. popiet, 
čio rūpesčiu, miesto ielų Karalienės par. salė- 
paskyrė 300 dol.

— Kaip kasmet, Lie. 
nepriklausomybės p: isos kuopos maloniai pra- 
mo šventė atitinka! os išrinkti savo atstoves 
paminėta bažnyčioje 
salėje.

i ;a vėliau. Nutarta kreip- 
į draugijų susirinkimus,

trio 27 d., 8 vai. vak., 
ii eiškimo par. salėje.

JlJUNGIEČIŲ APSKR.
I SUVAŽIAVIMAS

suvažiavimas bus š. m.

M3 So. Fourth St., Broo-

Marianapoli

’bu, kad kiekvienai kuo- 
būtų atstovaujama šia- 
suvažiavime.

S. Subatienė 
Apskr. pirmininkė

Pamaldos už arta
Jurgi Matule™ LYNV VAKARIENE

Sausio 27 dieną, 
lygiai 15 metų nuo ar 
Jurgio Matulevičiaus! 
Marianapolio kolegijų 
atlaikytos iškilming 
maldos už Marijonų -
V • . J • , , gražią programą išpildys
sias giedojo kolegijo ^onikos na§H d • ku_ 
rektorius kun. A. Ma
Į pamaldas buvo atsili 
vai ir broliai marijo: 
legijos profesoriai ir 
tai.

oterų Sąjungos 29 kuopa 
trio 13 d. penktadienį 
fia Užgavėnių Blynų Va- 
enę, Apreiškimo par. sa-

No. 5th ir Havemeyer 
Brooklyn, N. Y.

Šis mėnuo yra i 
spaudos platinimo 
Katalikai privalo pis 
patys skaityti kad 
spaudą.

Londone mirė Dr. 
worh, palikęs 16 vai 
rių 6 yra gydytojai ( 
ir 2 <

darbščios veikėjos E. 
;ekūnienė ir J. Rokienė 
taip pat ir 29-tos kuopos 
is.
nmininkės ruošiasi sve- 
tinkamai pavaišinti ska- 

s blynais. Po vakarienės 
rogramos bus smagūs 
ai; bus gera muzika. Va- 
enės pradžia 8 vai. vaka- 
Bilietas tik 40c.
engėjos nuoširdžiai kvie- 
visus skaitlingiausiai at-

Maspetho Žinios
Vasario 1 d. Moterų S-gos 30 

kuopa turėjo našlių balių, 
kurin atsilankė daug dalyvių. 
Buvo svečių iš Hempstead, 
Bayonne, Brooklyno ir kitur. 
Daug buvo iš Brooklyno šv. 
Monikos dr-jos, kurios atvy
ko su savo pirm. E. Vaite- 
kūniene. Jps pasitiktos su 
maršu. Buvo dainų progra
ma, kurią išpildė sąjungie- 
čių grupė.

Dalyviai įvairiai apdovano
ti. L. Janonienė ir F.. Skur- 
navičius apdovanoti kaip iš 
toliausiai atvykę; didžiausi 
našliai — Jonas Butkus ir 
Arlauskienė, storiausi — L. 
Kupil ir M. Sirutis, mažiau
si A. Brusokienė ir J. Mačiu- 
laitis. Lietuviškas sūris te
ko M. Varnaitienei, gėri
mai — M. Siručiui.

Gauta gražaus pelno, ku
rio pusė paskirta seselėms 
pranciškietėms. Visas dova
nas suaukojo kuopos narės. 
Atsilankė visi trys parapijos 
kunigai. Rengimo komisija 
dėkinga visoms aukotojoms, 
darbuotojoms ir atsilankiu
siems.

Baliaus metu surinkta 
Raud. Kryžiui $7.50.

O. P.

Dainos Meno Šventė
Vasario 8 d. Bostono ir a- 

pylinkės lietuviams bus tik
ra dainos meno šventė. Jor
dan Hall įvyks artistės Apo
lonijos Stoškiūtės (dramati
nio soprano) koncertas. Tai 
bus pirmas Worcester, Mass, 
lietuvaitės pasirodymas šioj 
šaly, po šešerių metų 
studijų ir pasekmingo darbo 
Europos sostinėse. Progra
moje dalyvaus ir vyrų kvar
tetas, muz. Juškos vadovy
bėje.

Koncerto pradžio 3:30 vai. 
po pietų. Visas pelnas Lietu
vai Gelbėti Fondui. Po kon
certo, 6:30 vai. Boston City 
Club įvyks šaunus bankietas 
artistei pagerbti, šiuo kon
certu yra ypatingai susido
mėjusi šviesesnioji lietuvių 
jaunuomenė.

Dėkoja Už Paramą
Anglas rašytojas Ernest 

John Harrison, kurs yra 
parašęs puikią knygą apie 
Lietuvą, iš Londono prisiun
tė Dr. Pr. Galiniui nuošir
dų padėkos laišką už pasiųs
tus prieš Kalėdas $40.00. 
Tuos pinigus Dr. Galinis su
rinko iš vietos lietuvių. Tai 
esąs dar vienas įrodymas 
lietuvių būdo prakilnumui. 
Prašo kiekvienam aukotojui 
padėkoti, jo, jo žmonos ir jų 
dukrelės Aldonos vardu. 20 
metų praleistų besidarbuo
jant su lietuviais buvę jo 
smagiausi gyvenimo metai.
Įdomaujasi N. A. Katalikų 

Seimeliu
Vietos lietuviai labai susi

domėjo paskelbtu Naujos 
Anglijos Lietuvių Katalikų 
Seimeliu, kuris įvyks vas. 22 
d., Lawrence, Mass. Jis ruo
šiamas kun. Pr. Juro vado
vybėje.

Susidomėjo nepaprasta Sei
melio dienotvarke, jo pro
grama ir pakviestaisiais re
tais dalyviais iš tolimesnių 
kolonijų, k. t. — kun. J. 
Balkūnas iš Maspeth, N. Y., 
J. B. Laučka, Brooklyn, N. 
Y. ir St. Gabaliauskas, net iš 
Cleveland, Ohio, rašyt, prof. 
A. Vaičiulaitis, Thompson, 
Conn, ir k.

Seimely, be įdomių refe
ratų, rimtų diskusijų ir kal
bų, vakare bus naujenybė— 
Teismas „Pasyviojo Sabota
žo.” Kaltintojų, kaltinamųjų, 
gynėjų ir teisėjų sąstatą su
darys šie asmenys :Dr.Pr. Ga
linis, asesorė J. Jakavonytė, 
red. S. Gabaliauskas, adv. J. 
Cunys, adv. B. Sykes, A. F. 
Kneižys ir J. B. Laučka.

Reikia tikėtis, kad į šį sei
melį suvažiuos šimtai veik
lesniųjų katalikų ir darbuo
tojų

Organizuoja Komitetą
Lietuvių piliečių vietinė 

draugija šaukia vietos liet, 
draugijų atstovų susirinki
mą kovo 1 d. tikslui sudaryti 
lietuvių komitetą, kuris orga
nizuotų lietuvius šios šalies 
apsigynima įvairiems dar
bams. Organizavimo komite
to priešaky adv. Jonas Griga
lius, adv. Kazys Kalinauskas, 
A. Matjoška ir k. A.

Bayonne, N. J.

Rašo
Jokūbas Stukas, Jaunasis, 
Newarko Radijo vedėjas.
Sausio 31 d. gražią puotą 

surengė šv. Cecilijos choras 
choristui Albinui Poneliui, 
kuris vasario 10 d. išva
žiuoja tarnauti Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Puota įvyko 
par. salėje; buvo apie 200 
syečių. Šv. Cecilijos choras 
ir visi svečiai palinkėjo Albi
nui Poneliui geriausio pasise
kimo kariuomenėje.

ir duktė, Žydaneckai, sulaukė 
sausio 30 d. p. Garnio, kuris 
paliko sūnų ir dukrelę. Ilgiau
sių jiems metų!

Vladas Žilys ir Jievutė Na- 
ruškevičiutė apsives šešta
dienį, vasario 7 d., švč. Trejy
bės bažnyčioje (4 vai. po
piet). Geriausio pasisekimo.

Petras Stukas ir Albertas 
Jodelis baigė East Side di
džiąją mokyklą, aukštais pa
gyrimais. Sveikiname.

MASPETHO L. VYČIAI

— Vasario 1 d. vyčiai tu
rėjo bendrus pietus švedų 
valgykloje ir aplankė teat
rą. Dalyvavo J. Wezwick su 
žmona, M. Augustinaitė, M. 
M. Stalkiūtė, Myk. Wezwick 
su žmona (ką tik sugrįžę 
iš medaus mėnesio kelio
nės), J. Kuraski, Tessie 
Wezwick, Alf. Wezwick, Ant. 
Girnius ir Pat Keršulytė. 
Gaila, kad daugiau narių ne
dalyvavo.

— Vasario 2 d. įvyko 
kuopos susirinkimas, kuria
me buvo daug svarbių rei
kalų.

— Nutarta priimti Great 
Necko vyčių pakvietimą su
sitikti vasario 22 d. „bowl
ing” žaidime. Visi laukiame 
malonaus laiko.

— Daugelis vyčių ruošiasi 
vasario 15 d. dalyvauti La
bor Lyceum salėje iškilmė
se. Ten bus minima Lietuvos 
nepriklausomybės šventė, o 
pelnas skiriamas Am. Rau
donajam Kryžiui.

Pat Keršulytė

New York, N. Y.

J yra gydytojai If--------------------------------------------- ------------------------------ -

dukterų l ĮETUVIų RAKANDŲ KRAUTUVE 
Francis I
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St. ______
Brooklyne, sutvarkė 
kas taip, kad mokia 
tų mokyklos kursą F 
tus. Kolegiją neturės 
gų Kalėdų ir Velyki

B

Vasarinės pamokos!409 ir 417 Grand Street, 
x rI’nl lu. V o -r.

geg. 18 d.

s

u 
i, 
>- 
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Gen. Clarence Tini 
riam pavesta saugo'; 
jų salas, yra kati 
Oklahoma valstybės, 
indėnų giminės kiln

‘, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Klebono žodis
Vasario 1 d., sekmadienį, 

Aušros Vartų par. bažnyčio
je buvo nepaprastai giedra. 
Kun. Jurgis Gurinskas, nau
jasis klebonas, sveikino pa
rapijiečius, kviesdamas ben
dradarbiauti parapijos dar
be.

Žmonių nuotaika nepapras
tai graži, pakilusi. Visi 
džiaugiasi susilaukę lietuvio 
klebono ir reiškia J. E. New 
Yorko arkivyskupui gilų dė
kingumą.

Šį sekmadienį, sausio 8 d., 
tuoj po sumos, par. salėje į- 
vyks parapijiečių susirinki
mas. Tikimasi, kad jis bus 
gausus.

REIKALINGAS LIETUVIS

Pereitą sekmadieni 
šv. Rašto sekmadienį 
škiai ragino žmones! 
skaityti šv. Raštą, f

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

■s

Aušros Vartų lietuvių par. 
bažnyčiai ir salei prižiūrėti, 
patarnauti. Kreiptis į klebo
niją:

32 Dominick St., New York, 
N. Y.

Jankauskienė smarkiai kri
to ant ledo ir sumušė savo 
koją. Linkime jai greitai pa
sveikti. Ji yra St. James 
ligoninėj.

Baranauskai susilaukė net 
dviejų anūkų. Jų žentelis

Ateinančią savaitę bus 
daugiau žinių. Plačiau apie 
šias žinias klausykite Newar
ko „Lietuvos Garsų”. Radijo 
programa girdima šešta
dieniais 4:30 popiet, stotis 
WBNX. (1380 kil.); vedė
jas J. J. Stukas, Jr.

stas Balsis, ižd. Mončiūnas, 
fin. rašt. Vikt. Bringa. Dva
sios vadu yra kun. J. Kripas. 
Tai smarki valdyba Nauji na
mo užveizdos yra Jonas Gra
mas ir Jurgis Grigonis. Ne
užilgo vyrų klubas turės sa
vo metinę vakarienę.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Hartforde bus mi
nima vasario 15 d. mokyklos 
salėje. Kalbėtojais bus prel. 
Ambotas, kun. J. Bogušas ir 
Liet. Gen. konsulato atašė Si
mutis iš Brooklyn. Rengia 
Lietuvos Gynimo komisija, 
kurios pirm. Viktoras Bringa.

Sausio 30 d. Petrui Elijo- 
šiui surengta „Cheer party” 
tėvų namuose, Bonner St. At
silankė daug žmonių, ir link
smai laiką praleido. Petras 
serga paralyžiumi, bet ma
loniai šypsosi. Jisai taiso ra
dijus. Jo brolis Henrikas

Čigonų vakaras
Par. choras sausio 25 d. tu

rėjo smagų čigonų vakarą. 
Rengimo priešakyje buvo 
varg. J. Burke. Sudainuota 
daug gražių lietuviškų dai
nų. Scena buvo įrengta kaip 
tikras miškas, kuriame „či
gonai” gyveno, makarais 
šmaikštavo, įvairius šposus 
krėtė. Solistais buvo Adelė 
Čiurinskaitė, M. Grigaliūnai- 
tė, M. Kvetkauskaitė, varg. 
J. Burke, Mart. Ruzgis. Ke
lias dainas sudainuoti chorui 
padėjo ir kleb. kun. M. Ke
mėšis.

Veikalėlį „Kaimo mokyk
la” suvaidino M. Kvetkaus
kaitė, J.Čiurinskas, G. Radze
vičiūtė, E. Česnauskaitė, J. 
Navickas, V. Radušis ir M. 
Ruzgis. Visiems patiko.

Žmonių buvo pilna salė. Po 
programos buvo šokiai. Pel
nas skirtas parapijai.

Nupirkta žemės
Šiomis dienomis šv. Myko

lo lietuvių parapija įsigijo 
naujos nuosavybės — nupirk
ta puspenkto loto (apie 1,000 
k v. pėdų). Žemė yra prie pat 
klebonijos ir par. salės. Kle
bonas planuoja įrengti gražų 
parką.

Draugijos valdyboje dirba J. 
Stankus, S. Pocius, I. Matulis, 
Jr., C. Ivaškauskaitė ir J. 
M. Šlekaitytė.

J. J. Stukas, Jr. visiems 
labai širdingai dėkoja: sve
čiams, šeimininkėms, tar
nautojams, artistėms, Pr. A. 
A. Dulkės ir savo chorams.

Paremkime šį patriotingą 
jaunuolį. Klausykimės ir rem
kime jo programą Jo antra
šas — 196 Oliver St., Ne- 
warke. Telefonas: Market 
2-5543. Buvęs

kus, kuris žymiai pagelbė
jo savo ptarimais. Visi po
sėdžiai bus laikomi puošnioje 
Hotel Bond English Room sa
lėje. Ponia Navickienė nuo 
Allen Place rūpinsis svečių 
delegatų nakvynėmis aprūpi
nimu. žodžiu, viskas daroma, 
kad seimas Hartforde pil
niausiai pasisektų.

Brown universitete (Pro
vidence) yra žymus „radijuši 
ninkas.”

Hartford, Conn.

Vasario 17 d. bus parapijos 
blynų balius. Šeimininkės jau 
dabar ruošiasi.

Sausio 31 d. palaidotas 
Jurgis Grenda.

Kiekvieną antradienį (7:30 
vai. vak. lietuviškai, 8:15 
angliškai) novena prie Ste
buklingo Melaliko. Parapijie
čiai gausiai lankosi.

Newark, N. J.
Didelis Radijo balius

J. J. Stukas, Jr., jaunas ir 
vienintelis Newarko lietuvių 
radijo vedėjas, sausio 25 d. 
turėjo savo gražų koncertą ir 
radijo balių, įvykusį parapi
jos salėje. Atsilankė per 300 
žmonių. Visiems patiko nau
jai suorganizuotas „Newar
ko Lietuvos Garsų” radijo 
choras, vedamas J. J. Stuko. 
Labai gražiai lietuviškas dai
neles padainavo. Svečius link
smino Pr. A. Dulkės vaidinto
jai ir Stuko artistai. Po kon
certo buvo smagūs šokiai.

Buvo svečių ir iš toliau. Vi
si buvo labai patenkinti. Kal
bėtojai palinkėjo J. J. Stukui 
geriausios kloties, ir žadėjo 
jam daug paramos, nes jau
nuolis Stukas (gimęs ir au
gęs Amerikoje) pasiryžo pri
traukti lietuvišką jaunimą 
tautiniam darbui ir parodė 
svečiams, kad jis tai gali pa
daryti. Jo programos gir
dimos, kas šeštadienį iš 
WBNX stoties (1380 kilc.), 
4:30 popiet. Jo programose 
taipgi kalba M. Matulytė, ra
dijo draugijos raštininkė.

Hartfordo lietuviai vyrai 
ir moterys pilnai susiorgani
zavę veikti Amerikos labui. 
Vyrai turi savo Defense gru
pę, o moterys — Red Cross 
Holy Trinity Unit. Vyrams 
vadovauja Pranas Mončiū
nas, moterims — Valerija 
Kaunietytė. Įeina beveik vi
sos prapijos draugijos.

Raudonojo Kryžiau naudai 
vasario 14 d. mokyklos sa
lėje bus bazaras su šokiais. 
Visi kviečiami dalyvauti. Bo
nų platinimo komisijoje dir
ba Pranas Mončiūnas, Sta
sys Šriupsas, Antanas Randis 
ir kun. Kripas. Jie patarnaus 
lietuviams, kurie tik norės A- 
merikos bonų. -

Kelios draugijos turi nusi- 
pirkusios bonų: šv. Jono už 
$3,000, šv. Elžbietos — $2,- 
000, Vyrų Klubas — $500. 
Pati parapija ir turi nusipir
kusi. Pirkime bonus. Remki
me savo kareivius ir šalį. A- 
merika pagelbės Lietuvai at
statyti nepriklausomybę.

Susivienijimo seimas
Hartforde birželio mėnesio 

pabaigoje Susivienijimas tu
rės savo metinį seimą. Vieti
nė komisija su pirm. A. Kau
niečiu priešakyje sunkiai 
darbuojasi. Turėjo kelis su
sirinkimus. Buvo atvykęs 
centro raštininkas V. Kviet-

Vasario 17 mokyklos sa
lėje bus pramoga, kurios pel
nas seimo rengimo išlaidoms 
padengti. Visi kviečiami atsi
lankyti. Kleb. prel. Ambo
tas nuoširdžiai pritaria vie
tinei komisijai ir savo pata
rimais daug pagelbėjo.

Tikimasi, kad šis lietuvių 
apdraudos organizacijos sei
mas bus sėkmingiausias.

Prelates J. Ambotas sausio 
22 susilaukė 73 metų am
žiaus. Sveikiname ir linkime 
i am sulaukti dar daugiau 
linksmų gimtadienių.

Nauja Vyrų Klubo valdy
ba: pirm. J. Kemėšis, vice- 
pirm. Ant. Randis, rašt. Ju-

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTOR CO. 
WILLIAM LOMUSCIO

12 Powers St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■115-17 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK DACHILLE
d /b /a Baltic Street Beer Distributors 

115-17 Baltic St.. Brooklyn. N. Y

i
TIKRAS BIČIŲ j

Medus I
Vartokite savo sveikatai !

5 svarai (liepų) ..................... $1.25
10 svarų (liepų) .................... $2.25

5 svarai (dobilų) .................. $1.00
SIUNTIMAS APMOKĖTAS 

į KONČIAUS BITININKYSTĖJ 
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
I Galima gauti ir j
J „Amerikos” Administracijoj J 
j 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. J

Šiomis dienomis mirė Jur
gis Maženis. Iškilmingas mi
šias laikė prel. Ambotas, asi
stuojant kunigams Gradec- 
kui ir Kripui. Prie šoninių al
torių mišias laikė kunigai Pe
tras Karlonas ir Jurgis Vil- 
čiauskas. Paliko nuliūdime 
žmoną, 13 mėnesių mergai
tę ir tėvus.

Inž. Vincas Kranauskas, 
kuris dirba prie State High
way Dept., gavo paaukštini
mą. Su žmona gyvena Poquo- 
nock, Conn.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. NEwtown 9 - 4464

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

--------------------------------------------—--------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
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.

---------- .... ------ ----— ■ —

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Vai antie jus 
VERONICA R. VALANTDEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

s

495 Grand Street,
Gros J. NAVICKO Orkes
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dys artiste Barbora Darlys, ... clirpno.ff 1l51rfln.
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BALIUS
Angelu Karalienės

dalyvauti 
pasakyti 

ministeris

Apreiški- 
komiteto

ir do- 
ir bu- 
vaka-

Šį sekmadienį mūsų para
pijos šv. Vardo draugijos vy
rai, taip pat gerieji parapi
jiečiai, eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių me-

Juozą iš Pabradės P°*f 
pranešti St. Mineiki^ 
niaus, Didžioji 29.

nirs nuo 1920 m. liepos 12 
į skelbėsi tikriausiu laisvo
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v
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Šį penktadienį, vasario
, Vanderbilt

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

JAUNIMO DIDŽIOJI 
PRAMOGA

—I—
Skaudžiausia, kad'Ameriko- 
; turime stambų būrį išdavi-

N ir ženklelių?

Ateinantį pirmadieni, va
sario 9 d., prasideda dienos 
šviesos taupymo laikas. Laik
rodžiai turi būti pavaryti 
vieną valandą pirmyn. r

Nėjusių svetimiesiems tar
pti Tie Maskvai parsidavę 
^tuviai nesijaudino, kai

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K E U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

Ateinantį sekmadienį pa
rap. Sodalietės eis bendrai 
prie Šv. Komunijos 9 vai. 
mišių metu.

Neleidžiama laisvai k 
Tik ypatingais ateiti 
duodamas vokiečio sr* 
misarų specialus 
keliauti.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
Joseph Z ei da t 

Savininkas
411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

n
d
Ii
r

Parapijos apyskaitoje pa
žymėta, kad pernai mūsų pa
rapijoje gimė 71, mirė 53, 
apsivedė — 53.

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7 - 2940
JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 

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

219 So. 4th Street, 1
(Williamsburgh Bridge Plaza)

P> 
di 
m 
n 
T 
v

Tel. EVergreen p^elgtoSSUfartyS, 
valandos: uiikti darbaiU““*-

6 —8 vakare rTnŠti HoraL
Šventadieniais susitari _

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Tei. EVergreen L prieš 24 metus Lietuvoje,
valandos: ovječių okupuotoje, vasa-

7; 16 d. nuskambėjo skar- 
Penktadieniais uždaru laiSVČS SŪKIS'. UCUlVa 
=—=-^en^

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS
Sekmadienį,

Vasario - Feb. 8,1942
TRANSFIGURATION SALĖJE

Brooklyn, N. Y.Marcy Ave. ir Hooper St,

Programoje Dalyvauja

l,

Vadovauja Pr. Dulkė

Vaidintojai:
MILKEVIČIŪTĖ 
DABKEVIČIŪTĖ 
LANGIRDAITĖ
DULKUČIAI
MEDŽIUNIŪTĖ
ŽUDŽIUTĖ

Durys atdaros 4 vai. p.p.

Programos pradžia
5 vai. p.p.

Maloniai visi kviečiami 
atsilankyti

Angehj Karalienes Parapijos Choras

Muzikali Stulginskų šeima iš Waterbury, Conn.

LIETUVOS ATSTOVAS PULK.ŽADEIKIS 
SUTIKO DALYVAUTI VASARIO 15 D.

žioje draugijoje ir pasigrožė
ti mūsų jaunuolių gražiomis 
dainomis.

Solistė Kižienė

Solistai
KAŽEMŪKAS 
KRIAUČIŪNAS 
LAŠAITĖ
KISELIAUSKAITĖ 
NAGINIUTĖ

I
Bilietas 50c ir 75c

Šokiams 35c

Sv. Jurgio Parapija

lutinai sudarytas ir pradės 
savo veiklą. Lietuviai, įsigy
dami bonus, prašomi atsimin
ti, kad jie taupo savo uždirb
tus pinigus ir tuo pačiu pa
deda Amerikai didžiajame 
gynimosi žygyje.

Prof. St. Šalkauskio 
Laidotuves

Prof. Stasys Šalkauskis, 
paskutinis laisvos Lietuvos 
Vytauto D. Universiteto rek
torius, mirė gruodžio 4 d. Jis 
iškilmingai palaidotas gruo
džio 8 d. Šiaulių kapinėse, 
šalia savo tėvų kūnų. Bažny
čioje pamokslą pasakė J. E. 
vysk. Kaz. Paltarokas. Pro
cesijai į kapines vadovavo 
Šiaulių klebonas kun. Byla.

Kapinėse universiteto var
du atsisveikino kun. prof. St. 
Gruodis, draugų ir mokinių 
vardu — Juozas Ambrazevi
čius, Šiaulių visuomenės — 
Dr. D. Jasaitis; kalbėjo u- 
niversiteto ir prekybos insti
tuto studentų atstovai. Už
dėta keletas vainikų.

Gruodžio 7 d. Kaune, stu
dentų bažnyčioje, atlaikytos 
gedulingos pamaldos už prof. 
St. Šalkauskį. Mišias laikė 
kun. Bieliūnas. Pamaldose da
lyvavo daug profesorių ir 
studentų.

Kvislingo Naujas 
Paskyrimas

Brooklyno Lietuviai Gydytojai'
- - - - - - - yasario 16 šūkis.

gyva tikrove. Jam įgyvendin
ti lietuvis liejo savo krau
ją, aukojo savo gyvybę. Su- 
įįtam laisvam gyvenimui 
puošnesniu padaryti, lietu- 

Brooklyn,\L uoliai dirbo per visus 22 
laisvės metas.

Lietuvos laisvės medį pa- 
1940 m. birželio 15

Vasario 15 d. 4 vai. popiet, 
Labor Lyceum salėje, Wil
loughby Ave., Brooklyne į- 
vyks didžiulės iškilmės — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėji
mas. Šias iškilmes ruošia 
bendras New Yorko lietuvių 
komitetas, kuriu įeina įvai
rių organizacijų, grupių ir 
laikraščių atstovai.

Jau visa programa paruo
šta. Salės durys bus atda
ros nuo 2 vai. popiet. Pro
gramos vedėju bus kun. Nor
bertas Pakalnis, 
mo par. klebonas, 
pirmininkas.

Iškilmėse sutiko 
ir sveikinimo žodį 
Lietuvos įgaliotas
ir nepaprastas pasiuntinys 
pulk. Povilas Žadeikis. Taip 
pat sutiko programoje da
lyvauti pulk. Kazys Grinius, 
ilgametis Lietuvos karo at
stovas užsienyje — jis tars 
laisvėje esančių Lietuvos pi
liečių žodį.

Meninę programos dalį pil-

vicepirm. M. Putinienė, prot. 
rašt. A. Civinskienė, fin. rašt 
A. Dulkienė, ižd. M. Makna- 
vičienė.

Pranešta praeitų metų 
darbuotės apyskaita, kuria 
visos narės nepaprastai 
džiaugiasi. Turėta kelios 
pramogos. Daug pasidarbuo
ta savo bažnyčiai, paremti ge
ri darbai. Valdyba ir narės 
dirbo gražiausiu sutarimu. 
Nutarta padirbėti ir Lietuvai 
Gelbėti Fondui.

Visos narės džiaugsmingai 
nutarė tinkamai atžymėti sa
vo klebono kun. J. Aleksiūno 
vardines. Klebonui pagerbti 
nutarta kovo 19 d., per Juo- 
zapines, suruošti operetę „Ju
lytė”. Vaidins sodalietės, o 
jas priruoš seselės pranciš- 
kietės. Bilietai bus tik po 40c.

Parapijos laimėjimų antra
dienių vakarai, buvę Grand 
Paradise salėje, perkeliami į 
parapijos salę. Įžanga 
vanos tos pačios, kaip 
vo. Prasidės 8:15 vai. 
re.

Vasario 22 d. prasidės šv. 
Misijos, kurias ves T. Gabrie
lius, pasijonistas. Pirmą sa
vaitę misijos bus lietuvių 
kalboje, antrą — angliškai. 
Misijos baigsis kovo 8 d. Tą 
dieną — kovo 8 d. — prasidės 
40 vai. atlaidai.

smuikininkė Margareta Dig- 
rytė, pianistas Justas Jankus, 
Apreiškimo par. choras, An
gelų Karalienės par. vyrų 
choras. Tautiškus šokius pa
šoks Lyraičių šokėjų grupė.

Trumpas kalbas pasakys ir 
vietiniai redaktoriai: Juozas 
Laučka, Juozas Stilsonas ir 
Juozas Tysliava.

Po programos bus šokiai, 
kurie prasidės 7:30 vai. vak. 
Įžangos bilietas tik 50c. Visas 
pelnas Amerikos Raudonai 
jam Kryžiui.

Rengimo Komitetas malo
niai kviečia visus New Yor
ko lietuvius gausiai atsilan
kyti, savo artimuosius pa
kviesti.

Lietuviai! Paminėkime Lie
tuvos Laisvės ir Nepriklau
somybės Dieną! Paremkime 
Amerikos Raudonąjį Kry
žių!

salėje bus surengti užkan
džiai ir kartu įvyks susirin
kimas. Į šį susirinkimą yra 
kviečiami visi parapijos vy
rai atsilankyti. Labai prašo
mi.

Šiandie 5 vai. popiet, 
Transfiguration salėj, Brook- 
lyne, bus koncertas, kurį 
rengia parapijos choras, va
dovaujamas muz. Pr. Dulkės. 
Be savųjų choristų, bus ir 
svečių. Iš Waterburio, Conn, 
atvyksta dainininkai: brolis 
ir 3 sesutės — Stulginskai, 
kurie palinksmins atsilankiu
sius savo gražiomis dainelė
mis. Bilietai tik 50c ir 75c 
asmeniui. Prašomi visi geros 
valios lietuviai atsilankyti ir 
praleisti smagiai laiką gra-

Rengia operetę
Gvvojo Rožančiaus draugi

ja vasario 1 d. turėjo labai 
rražu, i domu ir gausų susi
rinkimą. Jame pradėjo eiti 
savo pareigas naujoji valdv- 
ba: pirm. A. Pažereckienė, I

Šį pirmadienį parapijos 
sodalietės turės susirinkimą 
parap. salėje, tuoj po nove- 
nos pamaldų. Parapijos mer
gaitės prašomos prie šios 
garbingos draugijos prisira
šyti.

6 
d., Vanderbilt viešbutyje, 
New Yorke, įvyksta Apreiš
kimo par. choro penktmeti- 
niai šokiai. Bilietų dar galima 
gauti „Amerikos” adminis
tracijoje ir pas choristus.

Šie šokiai yra viena įdo
miausių pramogų.

Sausio 13 d. šv. Jurgio pa
rapijoje įsisteigė nauja drau
gija — Jaunų Moterų Susi
vienijimas. Jos įsteigimu 
rūpinosi kleb. kun. K. Pau- 
lionis. Draugijos tikslas y- 
ra: pavaduoti senas veikė
jas ir mokyti jaunas mote
ris sekti jų darbų pavyzdį. 
Jaunos moterys šį tikslą su
prato ir skaitlingai organi
zuojasi ir kviečia visas ki
tas prisidėti ir veikti.

Pirmininkauja B. Brundzie- 
nė, darbšti ir visiems gerai 
žinoma nenuilstanti veikėja: 
vicepirmininkė yra O. Sig- 
nė, sekr. S. Cassana ir kor. 
rašt. V. Beliūnienė. Lauksim 
daug veikimo iš šios valdy
bos.

Šeštadienį, vasario 21 d., 
bus suruoštas pirmas šios 
draugijos vakaras — laimė
jimų pramoga. Bus galima iš- 
laimėti gražiausių ir įdomiau
sių dovanų. Bilietai po 35c 
(su užkandžiais). Kviečiame 
visus parapijos ir šios apylin
kės lietuvius skaitlingiausiai 
dalyvauti šiam pirmam pa
rengime ir padrąsinti jaunų 
moterų naują veikimą.

S.

Stockholmas. — Norvegiją 
pavergę naciai nutarė jiems 
palankų pataikūną majorą 
Vidkun Quisling paskelbti 
Norvegijos ministeriu pirmi
ninku. Naciams labai sunku 
valdyti Norvegiją, todėl jie 
mėgina lyg kalbėti apie Nor
vegijos nepriklausomybę.

Suomių spauda rašo, kad 
tik labai maža norvegų dalis 
rems Quislingą. Per paskuti
nius laisvos Norvegijos rin
kimus Quislingo nacių parti
ja buvo surinkusi 30,871 
balsą, kai tuo tarpu darbo 
partija laimėjo 400,000 bal
są.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė pasirašė susitarimą 
su Etiopijos imperatorium 
Haile Selassie. Susitarimas 
galioja dvejiems metams. 
Etiopijos imperatoriui ang
lai duos pustrečio milijono 
svarų sterlingų.

Teismai ir policija bus an
glų rankose. Be Anglijos su
tikimo, Etiopija negalės 
skelbti karo. Italai nelaisviai 
ir civiliniai paliekami anglų 
žinioje. Anglams paliekamas 
laisvas susisiekimas Etiopi
joje.

Š. m. vasario 14 d. Grand 
Paradise salėje įvyks šv. 
Jurgio dr-jos balius. Bilietai 
po 45 c. Pradžia 7 vai. vak.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

Lietuvių Skyrius 
Bonams Platinti

Rengia Šv. Jurgio Draugija

Šeštadienį, VASARIO - FEB. 14,1942
GRAND PARADISE SALĖJE

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS

New Yorke valstybės iždo 
departamentas sudarė tauti
nių grupių komitetus, kurie 
stengsis pagelbėti valdžiai ir 
patiems gyventojams apsi
gynimo bonų platinime bei 
įsigijime..

Lietuvių skyriaus pirmi
ninku valstybės iždo depar
tamentas paskyrė Juozą Gar
švą, kuriam pavedė sudaryti 
lietuvių komitetą. J. Garšvos 
vadovaujamas komitetas sa
vo veikla apims ne tik New 
Yorką, bet sieks visą New 
Yorko valstybę, kur tik lie
tuviai gyvena didesnėmis 
grupėmis.

Girdėti, kad šiomis dieno
mis lietuvių skyrius bus ga-

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirir.4 *—”•
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS JjįetUVlO QtaUgU.
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPĘ) jjggįyg 1920 1926 ir 1939 

netų sutartimis iškilmingai 
Brooklyn, Niadėjo gerbti Lietuvos ne- 

____  —•-^■•■•priklausomybę. šlykštesnių 

RUSIJA NEGAUNA VISOS PAR^^ST1”
—T—

-------  . _ Lietuvos nepriklausomybei 
kada ir kiek paramojLįglbti Amerikos lietuviai 
na, bet buvo pažadėta|gįaUg pagelbėjo. Bet jie 
kiek tik galima, ^W^g padėjo, kad tas paskel- 
paramos Rusijon re^ įvykdytas gyve- 
daug laiko, mažiausia Le Amerikos lietuviai 
— aštuonių savaičių, auįaS) pįrį0 laisvės
kalinga parama rįnko milijoną parašų
paskubinta, ji g^ijetuvos laisvo gyvenimo pri
siekti mūšio lauko laibažmimui užtikrinti.

Taip pat praneša^ Lietuviai amerikiečiai nuo 
Anglijos pažadėta J“? b“«15.i 

, .___ ;i_._1rdaai sielojasi ir rūpinasi,
id Lietuvai vėl būtų grąžin- 
. nepriklausomybė. Tie rū- 

nors ir pamažu, 
darbui vis tikresnių 

rmų. įsteigta visus jun-

Washington. — Iš patiki
mų šaltinių pranešama, kad 
Amerikos pažadėtoji Rusijai 
parama tik pusiau išpildyta. 
Ši žinia kelia rimto susirūpi
nimo tuose sluoksniuose, ku
rie žino, kokiu dydžiu vokie
čiai ruošiasi pavasario veik
smams.

Amerikos paramos prista
tymas sumažėjo ryšium su 
japonų užpuolimu. Susitari
mas su Maskva nenurodo,

,,Ūkininkų Patarėjas 
įsivedęs specialinĮ—s] 
pavadintą ,,Žinios apie din
gusius ir ieškomus.” Gauta
me šio laikraščio numeryje 
skelbiamos tokios pavardės:

1. Kas turi kokių žinių apie

Įvairios Žinios 
Iš Lietuvos

Trūksta mokytojų.
„Naujoji Lietuva” paskel

bė straipsnį apie mokytojų 
trūkumą mokyklose. Laikraš
tis sako, kad vien tiktai pra
džios mokyklų mokytojų 
trėmė Sibiran apie 800.

Apdegusi Kretinga
Kretingoje esą sudegę

gyvendintos arba kituose na
muose arba apylinkės vieto
vėse. Mažiau apgadinti na
mai esą taisomi. Baigiama 
taisyti vieneri dideli namai, 
kuriuose tilpsiančios visos 
vietinės administracijos į- 
staigos. Joms susitelkus vie- 
sugriauta 100 namų. Be pa
stogės likę 70 šeimų. Jos ap- 
noje vietoje, bus laisvų visa 
eilė privatinių butų, į ku
riuos būsiančios apgyvendin
tos šeimos, likusios be pa
stogės. Tuomet būsią galima 
laikyti, kad butų stoka bū
sianti pašalinta.

Nacių salė
Vilniaus miesto vokiečių 

komisaro rūmuose, kaip ra
šo vokiečių laikraštis, ati
daryta specialiai įrengta sa
lė, kurioje susirinksią vokie
čių nacionalsocialistai įvairių 
partijos iškilmių progomis. 
Joje numatyta vietų 300 žmo
nių. Salė įrengta vokiečių 
nacionalsocialisams, kurie 
dirba v okiečių valdinėse į- 
staigose Vilniuje.

Mažai gydytojų
Lietuvoj žymiai sumažėjo 

medicinos personalas. Liko 
836 gydytojai, 136 dantų gy
dytojai ir 41 gydymo įstai
ga.

dų mokykloje, prašau^, Surinkta auk^ patoė-', 
ti Jaroševičiui, Aleksui! s ir tremtiniams su- 
liai. ėlpti.

2. žinančius apie į —I-
Nazarevo Vlado, ^Lietuva nuo 1941 m. vasa- 
Karvelio prekybos Daros naujoje okupacijoje. Vėl 
prašau pranešta Lukuiiauji rūpesčiai ir vargai Lie- 
revui, Rozalimas, Bnivos žmonėms. Bolševikas
km. įtėmė Lietuvos žmonėms tur-

3. Kas žino apie lifeą. Pūdė kalėjime. Trėmė Si- 
lekso Sabeckio, prieiiiran, Nacis rekvizuoja liku- 
buvusio Pabradės polį turtą. Jaunuomenę spiria 
prašome pranešti iuklėti vergovės dvasioje. 
Sabeckiui, Avižiškių Stiprius vyrus siunčia į Vo- 
lonų paštas, Kėdainiųdetiją sunkių darbų. Kraš-

4. Motinos Elenos Fan atnešta dėmėtosios šilti- 
čienės, gyvenusios ūės epidemija. 
Vilijampolėje, Mikalad n , . 
Kalnų g. Nr,12,iešl»B^™ 
Ona Jaruševičienė.
apie jos likimą, 
pranešti: Greiz «. M™diebe
geni, Firma ScMetaf*““P,SU)UŪ^

5. Kas žino apie rele?“ "“l’8 laBraate‘-
jos felčerį Kriščiūną r 
tą, Vaitiekaus sūnų, pr® 
rą gyvenusį Žeimių i 
ly, Kėdainių apkr., nį... . • ,
prašoma pranešti kSJ'I" motinos gimdytą. 
Vaitiekui, Vobučių kuj 
rijų valse., Alytaus apsi

6. Kariai ir buvusi? i . ,
riai žinanticii aDįeMe bolševiko le- 
Baltrušio likimą, p’Ct"® 

laiku tarnavusio PaN| 
poligone Nr. 30918, 
parnešti tėvui Jonui 
šiui, Tabariškių pašto 
tūra.

7. Kas žino apie liki
lypavičiaus Vlado, bi 
navos valsčiaus savij _ _ ----------
bes sekretoriaus, bo^W®ės Amerikos Valsty- 
suimto 1940 m. lapknv8 kad dalis pasau- 
d. ir 1941 m. birželio R verguvėje, 
vežto iš Kauno į Vilnin « .
Įėjimą, prašau prane^j 16 minėjimo iškil-
lypavičienei Bronei, tortą su dėkingumu
j e, valsčiaus savivaldy*1^™™1 prezidentui Roose-

8. Kas žino apie »i«
Igną, tarnavusį 6-tanilį
ninku pulke, ir Įeit. ^Vasario 16 proga nukreip-

i drauge su Lietuvos žmo- 
js savo maldas j Aukš-

kurs Lietuvą „ap- 
P kgina” ir „amžiais 

^Ws jos neapleis."

W kai tūkstančiai lietuvių 
Sibiran.

k šiandie jie nesirūpina, 
Lietuva išvystu laisvės 
Jie nori, kad tėvų že- 
js vieno okupanto patek
into reples. Bet tušti ju 
di norai! Ne tam šiandie
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