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Prieš 24 metus Lietuvoje, 
kiečių okupuotoje, vasa- 
> 16 d. nuskambėjo skar- 
,s laisvės šūkis: Lietuva 

^ngia į nepriklausomą gy- 
nimą.
Tas šūkis netrūkus tapo 

į va tikrove. Jam įgyvendin- 
lietuvis liejo savo krau- 
aukojo savo gyvybę. Su-

rtam laisvam gyvenimui 
ošnesniu padaryti, lietu- 

Brooklyn,Rj uoliai dirbo per visus 22M - r:sves metus.i Bridge Plaza)

PALOCIUS
)S RŪŠIES

Arbata, Hot Chocolate
NE Geriausias pasirinį 
geriausios Smetonos, ALUS B 
imami užsakymai. KREIPK]

Ginkus

Lietuvos laisvės medį pa- 
rto 1940 m. birželio 15 
mos rūstus uraganas. Jį 
nešė rusas bolševikas, 
rs nuo 1920 m. liepos 12 
skelbėsi tikriausiu laisvo 

tuvio draugu.
Maskva 1920, 1926 ir 1939 
jtų sutartimis iškilmingai

Brooklyn, N dėjo gerbti Lietuvos ne- 
-------- iklausomybę. šlykštesnių 

tarties sulaužymų pasaulio 
orija nedaug žino.VISOS PARAI
Lietuvos nepriklausomybei 
skelbti Amerikos lietuviai 
daug pagelbėjo. Bet jie

kada ir kiek paramos 
na, bet buvo pažadėta
kiek tik galima. NusijiUg padėjo, kad tas paskel- 
paramos Rusijon reil nas būtų įvykdytas gyve- 
daug laiko, mažiausia 
— aštuonių savaičių,,
kalinga parama nebnuS) rinko milijoną parašų

1 ne. Amerikos lietuviai 
; intė aukas, pirko laisvės 

paskubinta, ji galinti aįuvos laisvo gyvenimo pri
siekti mūšio lauko laik žinimui užtikrinti.

Taip pat pranešam Lietuviai amerikiečiai nuo 
Anglijos pažadėta A0. m- birželio 15 _d. nuo- 
duodama visu pilnumi d Lietuvai V§1 būtų grąžin- 
================= nepriklausomybė. Tie rū- 

nTNCWčiai’ nors ir Pamažu> LLiOIYV 1711 IVvu )da ęĮarbui Vis tikresnių 
-------  mų. Įsteigta visus jun- 

nti įstaiga. Nusiųsta dele-kaių Stepą Stakeliūną, 
tiniu laiku buvusį rija pas-prezidentą Roose- 
dų mokykloje, prašau] tą. Surinkta aukų pabė- 
ti Jaroševičiui, Aleksu iams ir tremtiniams 
liai. pti.

2. Žinančius apie —*—
Nazarevo Vlado, 
Karvelio prekybos na j 
prašau pranešta Luku 
revui, 
km.

3. Kas žino apie lik 
lekso Sabeckio, prieš 
buvusio Pabradės p turtą. Jaunuomenę spiria 
prašome pranešti 
Sabeckiui, Avižiškių 1 prius vyrus siunčia į_ Vo- 
lonų paštas, Kėdainių

4. Motinos Elenos
čienės, gyvenusios 
Vilijampolėje, Mikais - ■ - • 
Kalnų g. Nr. 12, iešk:' ” - -
Ona Jaruševičienė. K‘- - - ■
apie jos likimą, PLaį žino, kad šiandie Lie- 
pranesti: Greiz (Th 70s iįkįmas yra sujungtas 
gen), Firma Schleber.- ....

5. Kas žino apie vėl
• jos felčerį Kriščiūnu ’

tą, Vaitiekaus sūnujkaudžiausia, kad A.meriko- 
■ rą gyvenusį Žeimių

ly, Kėdainių apkr., n

su-

d sietuva nuo 1941 m. vasa- 
naujoje okupacijoje. Vėl 

uji rūpesčiai ir vargai Lie- 
Rozalimas, Bros žmonėms. Bolševikas 

jmė Lietuvos žmonėms tur- 
Pūdė kalėjime. Trėmė Si
an. Nacis rekvizuoja liku-

kieti vergovės dvasioje.

itiją sunkių darbų. Kraš- 
i atnešta dėmėtosios šilti- 
5 epidemija.

' Bet lietuvis nenusimena, 
iaudi dalia jam ne naujie- 

. Ją iškęs. Joje ištvers. Jis

visos žmonijos laisva atei-

—*—
L

mrime stambų būrį išdavi- 
. lietuvės motinos gimdytų.

3
prašoma pranešti Kn gjusįų svetimiesiems tar- 
Vaitiekui, Vobučių fc Tie Maskvai parsidavę 
rijų valse., Alytaus aj ;uvįaį nesijaudino,
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ARKIV.SKVIRECKO RŪPESTIS ŽYDAIS

Degė „Normandie”
-s

Vasario 9 d. 2:45 vai. po
piet New Yorko uoste kilo 
didelis gaisras — užsidegė 
milžiniškas prancūzų „Nor
mandie” laivas, 83,000 tonų. 
Tai didžiausias pasaulyje lai
vas, kurio pastatymas kašta
vo per 60 milijonų dolerių. 
Neseniai šis laivas buvo per
imtas į Amerikos karo lai
vyno žinią ir buvo ruošiamas 
karinei tarnybai.

Gaisras tęsėsi kelias valan
das. Gesinimo darbe buvo ke
li šimtai gaisrininkų. Dau
giau kaip 100 asmenų sužei
stų. Vienas žuvo.

Pravestasis tyrinėjimas, 
kaip viešai skelbiama, rodo, 
kad nelaimės priežastimi bu
vęs didelis neatsargumas. 
Gaisras kilęs nuo geležį skėlu- 
sios ugnies kibirkščių, kurios 
pateko į netoli buvusius mai
šus ir gelbėjimosi guminių 
diržų krūvą. Gaisras taip 
greit plėtėsi, kad tuojau visas 
denis paskendo liepsnose.

Laivyno vadovybė pareiš
kė, kad jokio sabotažo nebu
vę.

Gruodžio 10 d. šis milžinas 
laivas apsivertė. Gaisrą gesi
nant į laivą supilta tonai van
dens, kurs pavirto į ledą, ir 
laivas neatlaikė didžiulio svo
rio. Ar laivas bus galima iš
kelti ir pataisyti, dar nežino
ma.

Lenkų Visas Turtas
it 1 • ' -
Vokiečiams

patirta, 
vyriau- 

pareiškė 
arkivys-

Iš tikrų šaltinių 
kad Lietuvos žydų 
sias rabinas Šapiro 
raštu padėką J. E. 
kupui Skvireckui už žygį pas
Vokietijos generalinį komisa
rą Lietuvoje von Renteln dėl 
žydų gyventojų aprūpinimo 
maistu. Vyr. rabinas su ki
tais žydais apgyvendintas 
gheto Kaune.

Graikai Neturės 
Diktatoriaus

ka-
pa-

Visos

Jeruzalė. — Graikijos 
ralius Jurgis II nutarė 
naikinti diktatūrą, 
graikų grupės bus įtrauktos į 
darbą.

Karaliaus nutarimas vi
suose graikų kariuomenės da
liniuose sutiktas labai palan
kiai.

Minėkime Lietuvos Laisvės Diena
Lietuvių Karių 
Garbes Sąrašas

„Amerikos” skaitytojams 
būtų labai įdomu žinoti, kiek 
ir iš kokios kolonijos lietuvių 
tarnauja Dėdes Šamo kariuo
menėje. Maloniai prašome vi
sus „Amerikos” skaitytojus 
pranešti „Amerikai” vardus, 
pavardes ir adresus tų jau
nuolių, kurie pašaukti į ka
riuomenę. Jų vardai bus skel
biami „Amerikos” skiltyse ir 
užrašai bus laikomi atitinka
moje knygoje.

Adresuokite:
„Amerika”,

222 So. 9 St., 
Brooklyn, N. Y.

PREZIDENTO PLANAI KARUI LAIMĖTI

NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMAS
Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta tokiu doku

mentu :
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. 

vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos, ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 
18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų val
stybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos val
stybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauk
tas steigiamasis seimas, demokratiniu balsavimu jos gy
ventojų išrinktas. Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

Pasirašė: Dr. Jonas Basanavičius, S. Banaitis, M. Bir
žiška, K. Bizauskas, Pr. Dovydaitis, S. Kairys, P. 
Klimas, Donatas Malinauskas, VI. Mironas, S. Naru- 
towicz, Alfonsas Petrulis, K. Šaulys, Dr. J. šaulys, 
J. šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, 
A. Stulginskas, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

kai 
jtuvą trempė bolševiko lė
ta. Jie kėlė džiaugsmo or
as, kai tūkstančiai lietuvių 
imti Sibiran.

6. Kariai ir būviu 
riai, žinantieji api« 
Baltrušio likimą, pas 
laiku tarnavusio Pat 
poligone Nr. 30918,1 
parnešti tėvui JonuiTr ^šiandie jie nesirūpina, 
šiui, Tabariškių pašt 
tūra.

d Lietuva išvystų laisvės 
;ą. Jie nori, kad tėvų že-

7. Kas žino apie iii™n0 J>Panto patek- 
lypavičiaus Vlado, l ’.klto ’.'jj ®et tustl

. v. Liti norai! Ne tam šiandienavos valsčiaus _ . .. ,ii- jungtines Amerikos Valstybes sekretoriaus, th • , , , ..• x -man „k 3 kovoja, kad dalis pasau- suimto 1940 m. lapP 
d. ir 1941 m. birželio 
vežto iš Kauno į Vi#

liktų verguvėje. 
—-b—

v JVasario 16 minėjimo iškilme] imą, prašau p ;se dar karįą su dėkingumu Ii c “minkim prezidentui Roose- 
tui Lietuvos bylą. Jis jos 
užmirš!

lypavičienei Bronei, 
je, valsčiaus savivalė

8. Kas žino apie 
Igną, tarnavusį 6-tai 
ninku pulke, ir Įeit Vasario 16 proga nukreip- 
Juozą iš Pabradės F; ne drauge su Lietuvos žmo- 
pranešti St. Minei# savo maldas į Aukš- 
niaus, Didžioji 29. usiąjį, kurs Lietuvą „ap- 

zdi ir gina” ir „amžiais
Neleidžiama laisyį,argusios los neaPleis ”

Tik ypatingais rfįf--------------------------------
duodamas vokiečių^ vr jau įsigijai Apsigyni- 
misarų specialus ‘f 
keliauti.

Bonų ir ženklelių?

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” skelbia Dr. Max Wink
ler straipsnį. Autorius esąs 
„vyriausios rytų turto valdy
mo įstaigos” vedėjas. Ši į- 
staiga valdanti turtą, „pri
jungtuose rytų kraštuose,” 
kurie anksčiau sudarė Lenki
jos teritorijos dalį.

Šių kraštų plotas siekiąs 
87,000 ketv. kilometrų ir ja
me esą, be žemės ūkio, „dide
lio našumo ir turtingą ateitį 
turinti pramonė.” Toliau laik
raštis rašo: „Tie naujieji ry
tai ateityje nebegali būti gy
venami, kaip ligšiol, mišrių 
gyventojų. Jų grynai vokiš
kas pobūdis turi būti užtik
rintas.”

Minėta įstaiga, vykdyda
ma jai pavestą uždavinį, tu
rinti konfiskuoti ir sunaudoti 
230,000 pramonės ir amatų 
įmonių ir 250,000 miesto na
mų \ bei sklypų, kurie pri
klausę „buvusiajai Lenkijos 
valstybei ar buvusiems Len
kijos piliečiams.” šios įmo
nės jau dabar esančios per
leidžiamos į privatines ran
kas.

Pirmoje eilėje esą atsižvel
giama į įmonę norinčio gauti 
„asmenybę”. Prašymų esą 
gaunama iš Vokietijos vo
kiečiu, Lenkijoje gyvenusių 
vokiečių ir vokiečių repa
triantų. Už įmonę reikią ma
žai įmokėti, be to, už likusią 
sumą nustatyti žemi nuošim
čiai. „Tūkstančiai,” kaip iš- 
sireiškia autorius, „įmonių 
esą rezervuojami vokiečiams 
— karo dalyviams.”

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paskutiniame 
su spaudos atstovais pasi 
kalbėjime pareiškė, kad 
jungtinių tautų strategijos 
dabartinis tikslas yra kiek 
galima daugiau nuvarginti 
priešą, apnaikinti jo jėgas ir 
— gerai pasiruošti pergalės 
smūgiui.

Prezidentas nepasakė savo 
nuomonės, kada Amerika ir 
jos sąjungininkės bus pilnai 
pasiruošusios. Pergalei už
tikrinti prezidentas- vra pa
prašęs Kongreso sutikimo 
didžiuliam veiklos planui, 
pagal kurį būtų pagaminta 
185,000 lėktuvų, 120,000 tan-

kų ir 18,000,000 tonų laivy
no. Tai šiems ir sekantiems 
metams programa, kuri turės 
užtikrinti laimėjimą.

500 Mil. Algoms
Detroit. — General Motors 

automobilių bendrovė pernai 
darbininkams algų išmokėjo 
500,142,165 dol., kas yra 143 
mil. dol. daugiau, nei 1940 
metais. Vidutiniškai kiekvie
nas darbininkas gavo po 43 
dot 40c. per savaitę.'

Automobilių darbininkų u- 
nija dabar prašo padidinti 
atlyginimą vienu doleriu per 
dieną.

FILIPINUOSE JAPONAI STIPRINĄS;

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Filipi
nų kariuomenė, gen. MacAr
thur vadovybėje, Batano pu- 
siausalyje tvirtai laikosi. Visi 
japonų puolimai iki šiol at
remti, padarius priešui dide
lių nuostolių.

Šios savaitės viduryje ja
ponai sutelkė daugiau savo 
jėgų ir, matyti, pasiruošė di
desniam puolimui, kurio kiek
vienu momentu laukiama ir 
tikimasi.

Apskaičiuojama, kad Bata
no pusiausalyje iki šiol japo
nai turėjo sutraukę penkias 
divizijas, o šeštoji buvusi su-

sisiekimo linijoje. Šalia to, ja
ponai turėjo papildomus ka
rių dalinius arti pusiausalio.

Nuo vasario 10 d. japonai 
pradėjo žymiai didesnius puo
limus, kuriems naudojama 
lėktuvų ir artilerijos pagalba. 
Amerikiečiai ir filipiniečiai 
narsiai kovoja prieš žymiai 
gausesnius ir geriau apsigin
klavusius japonų dalinius.

Šios savaitės gale galima 
tikėtis ir liūdnesnių žinių iš 
Filipinų fronto, kuriame iki 
šiol gen. Mac Arthur kariuo
menė parodė tiesiog karžygi- 
škiausių veiksmų.

SINGAPORE PATEKO JAPONAMS?
Londonas. — Vasario 11 

d. čia gauta žinių, kad Sin
gaporės miestas buvo di
džiausiame pavojuje. Tokio 
radijas buvo pranešęs, kad 
tą dieną japonų kariuomenė 
buvo įėjusi į miestą.

Singaporės radijas vasario 
11 d. pranešė, kad anglai ir 
kiti gynėjai dar stipriai gi
na Singaporės miestą, nors 
ir puolamą labai didelių jė-

Kai šie žodžiai bus skaito
mi, atrodo, Singaporės mie-

LIETUVOJ ATIMA KAILIUS, VILNAS
Vokietijos reicho komisa

ras išleido atsišaukimą į 
„Ostlando” gyventojus, ku
riuo „buvusių laisvų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos val
stybių” ir Gudijos gyventojai 
raginami aukoti kailius ir 
vilnonius daiktus vokiečių 
kareiviams rytų fronte. Daik-

tai turi būti aukojami iki 
1942 m. sausio 5 d. Už daiktus 
būsiąs mokamas atitinkamas 
atlyginimas. Kas nuo atly
ginimo atsisakysiąs, tai daik
to vertė būsianti įmokėta 
„vietinėms” labdarybės į- 
staigoms. Tie vietovių seniū
nai ir miestų burmistrai, ku-

VASARIO 16 AKTO PASKELBEJAI

stas bus patekęs į japonų 
rankas. Singaporės pralaimė
jimas yra didelis smūgis 
Anglijai ir visiems sąjungi
ninkams. Tai buvo tolimųjų 
rytų Gibraltaras, milžiniška 
laivynui ir lėktuvams bazė.

rie ypatingai pasižymėsią 
šioje akcijoje, gausią pažy
mėjimus raštu.

Kitu reicho komisaro įsa
kymu, visi kailiai, o taip pat 
kepurės, pirštinės ir batai iš 
kailio ir veltiniai (vailokai), 
esantieji krautuvėse ar lom
barduose, konfiskuojami. 
Tiems daiktams pirkti leidi
mai iki atskiro įsakymo ne
gali būti išduodami.

1917 m. rudenį Vilniuje į- 
vyko lietuvių konferencija, 
kurios atstovus buvo išrinkęs 
visas kraštas. Konferencija 
išrinko 20 žmonių į Lietuvos 
Tarybą, kuriai pavedė rūpin
tis Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu. Tarybos na
riai 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbė Lietuvą atsistatant ir 
stojant į nepriklausomų val
stybių “šeimą; • - - — ■ -

Nepriklausomybės paskel
bimo nutarimą pasirašė šie 
vyrai:

Dr. Jonas Basanavičius, lie
tuvių tautinio atgimimo va
das, „Aušros” išleidėjas”, 
tautos žadintojas. Jis mirė 
Vilniuje 1927 m. vasario 16 
d.

Saliamonas Banaitis, senas 
lietuvių veikėjas, miręs 1933 
m.

Mykolas Biržiška, lietuvių 
literatūros profesorius, bu
vęs Vilniaus gimnazijos di
rektorius. dabartinis Vilniaus 
universiteto rektorius.

Kazys Bizauskas, buvęs at
stovas Washingtone, b. Lietu
vos ministerio pirmininko pa
vaduotojas, įgaliotinis Vil
niaus kraštui. Bolševikai jj ir 
jo šeima išga.beno į Rusiją. A- 
pie jo likimą neturima žinių.

Pranas Dovydaitis, Vytau
to Didžiojo universiteto pro
fesorius. Ateitininku įkūrėjas, 
mokslininkas, katalikų visuo
menės vadas, buvęs ministe
ris pirmininkas. Bolševikai ji 
ir jo šeimą išgabeno Rusijon.

Steponas Kairys, socialde
mokratų vadas, inžinierius, 
gyvenąs dabar Kaune.

Petras Klimas, Lietuvos 
atstovas užsienyje, gyvena 
Prancūzijoj, istorikas.

Donatas Malinauskas, vil
nietis, kilęs Traku apskr. iš 
bajorų šeimos, didelis kovo-

jas dėl lietuvių teisių. Jis jau 
miręs.

Kun. Vladas Mironas, bu
vęs ministeris pirmininkas. 
Apie jo likimą neturima ži
nių.

St. Narutavičius, kilęs iš 
Žemaitijos, lietuviškos dva
sios dvarininkas. Jo brolis 
buvo pirmasis Lenkijos prezi
dentas.

— Kun. ALU^EetrijlLtt-Jdles iš 
Vabalninko parapijos, dau
giausia veikęs Vilniaus kraš
te, jau miręs.

Prel. Kazimieras Šaulys, 
kilęs iš Švėkšnos par., Kauno 
arkivyskupas generalvika
ras.

Dr. Jurgis Šaulys, buvęs 
daugelyje valstybių Lietuvos 
atstovas, dabartinis Lietuvos 
atstovas Šveicarijoje.

Jokūbas Šernas, biržietis, 
protestantų veikėjas, jau mi
ręs.

Antanas Smetona, gimęs 
1874 m., pirmutinis ir ket
virtas prezidentas, dabar gy
venąs Amerikoje.

J. Smilgevičius, visuomenės 
veikėjas.

Vysk. Justinas Staugaitis, 
Telšių vyskupas, buvęs sei
mo pirmininkas, kurį laiką ė- 
jęs prezidento pareigas.

Aleksandras Stulginskis, 
antrasis Lietuvos preziden
tas, buvęs seimo pirmininkas; 
bolševikai jį ir jo šeimą iš
gabeno Rusijon.

Jonas Vailokaitis, pramo
nininkas ir bankininkas, da
bar gyvenąs Berlyne, iš kur 
vokiečiai neleidžia jam nie
kur išvažiuoti. Jo dvi dukros 
gyvena Amerikoje.

Jonas Vileišis, buvęs ilga
metis Kauno burmistras, ku
rį laiką buvęs Lietuvos at
stovas Amerikoje. Jo viena 
duktė su šeima ištremta Si
biran. Vienas sūnus ir duktė 
su šeimomis Amerikoje.

Vasario šešioliktoji yra 
Lietuvai tokia pat šventė, 
kaip Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Liepos Ketvirto
ji. Tai laisvės ir nepriklauso
mybės paskelbimo šventė.

Nors Lietuvos nepriklauso
mybė laikinai sutrempta 
(1940 m. birželio mėnesį— 
bolševikų rusų, o 1941 m. lie
pos mėnesį — nacių vokie 
čių), tačiau laisvose pasaulio 
dalyse esą lietuviai ir jų 
draugai atitinkamai paminės 
šią šventę. Didžiausi minėji
mai bus Amerikoje.

Turimos žinios rodo, kad 
stambesnieji minėjimai bus 
šiose vietose:

Vasario 15 d. — Brooklyne, 
N. Y., Chicagoje, Hartforde, 
Waterbury, Rochesteryje, 
Pittsburghe, Philadelphijoj.

Vasario 16 — Baltimore, 
Md., Washington, D. C. Ne
wark, N. J.

Vasario 22 d. — Lawrence, 
Mass., Amsterdame, New 
Britain, Conn.; vasario 23— 
So. Boston, Mass.

Brooklyne minėjimas į- 
vyks vasario 15 d. 4 vai. po
piet, Labor Lyceum salėje. 
Svečiais kalbėtojais bus Lie
tuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris 
pulk. Povilas Žadeikis, Lietu
vos piliečių S-gos Rytų Apy
linkės pirm. pulk. Kazys Gri
nius. Minėjimą ruošia bend
ras komitetas, kurio pirmi
ninku^ yra kun. Norbertas 
Pakai fs.

Šiei fet Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimų 
pelnas daugiausia skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Minėjo Griniaus
75 M. Sukaktį

Fernas. — Patirta, kad 
Kam.. buvo paminėta buv. 
Respublikos Prezidento Dr. 
Kazio Griniaus 75 metų su
kaktis. Paminėjime dalyvavo 
Jubiliato artimesnieji drau
gai.

Tremtinių Sąrašas 
Sugrąžintas

V-
s

BURMAI PAVOJUS DIDĖJA

Bernas. — Gaunama žinių, 
kad Lietuvos Piliečių Sąjun
gos Berlyne į Amerikos Jung
tines Valstybes siųstas ant
ras bolševikų deportuoto  jų 
Lietuvos piliečių sąrašas, ku
riame sužymėta beveik 7,000 
pavardžių, yra grąžintas at
gal. Taip atsitiko, greičiau
sia, ryšium su tuo, kad A- 
merikos Jungtinės Valstybės 
irgi pasidarė kariaujančia 
valstybe. Nors sąrašas buvo 
pasiųstas dar prieš karo iš
siplėtimą, bet jis jau Ameri
kos nepasiekė.

Todėl Lietuvos Informacijų 
Biuras, kuris turi minėto są
rašo vieną egzempliorių, 
pradės sąrašą nurašinėti 

dalimis siuntinėti.
ir

ji

Brooklyn© vyskupijoj Ka
lėdų metu našlaičiams suau
kota $267,975.67.

Brooklyno airių labdary
bės baliuje — Emerald Ball 
— surinkta $15,000.00 aukų.

Rangoon. — Iš Malajų pu
siausalio ir Siamo japonai 
pradėjo sustiprinantį žygį į 
Burmą. Jiems čia svarbu pir
moje eilėje atkirsti garsųjį 
Burmos kelią, kuriuo plaukia 
parama Kinijai. Įvykius Bur- 
moje ypač stebi kinai, kurių 
vyriausias vadas, gen. Čiang- 
kaišekas, šiuo metų lankosi 
Burmoje.

Vienoje vietoje, apie 120 
mylių nuo Rangūno, japo
nams pavyko pereiti stipriai

kursaugotą Salween upę, 
gynėjai laikėsi per 10 dienų.

Japonų lėktuvai kelis kar
tus mėgino bombarduoti Bur7 
mos sostinę, Ranguno mies
tą, bet čia gerai kovoja ame
rikiečių ir anglų lakūnai.

Bernas. — Gaunama žinių, 
kad Dr. Ladas Natkevičius, 
iki bolševikų okupacijos bu
vęs Lietuvos pasiuntinys Ma
skvoje, gyvena Kaune. Ten 
taip pat gyvena pulk. Stasys 
Zaskevičius.

Šiauliuos Buvo 
Gen. Moscardo

Grįždamas iš fronto so
vietų Rusijoje, kur aplankęs 
ispanų savanorius, Šiauliuo
se apsilankęs ispanų genero
las Moscardo, pasižymėjęs 
Alcazaro gynėjas. Ispanijos 
vidujinio karo metu. Vokie
čių karininkų ramovėje jam 
buvę suruošti priešpiečiai.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIŲ TAUTOS PASKYRIMAS
Lietuvių tauta visada yra 

turėjusi didelių žmonių, ku
rie rūpinosi jos ateitimi, sie
lojosi jos dalia, ieškojo nau
jų kelių. Vienu tų didelių vy
rų buvo prelatas Aleksand
ras Dambrauskas, daugiau 
žinomas Adomo Jakšto var
du. Prel. Dambrauskas mi
rė 1938 m. vasario 19 d. A- 
pie jį daug parašyta, bet gal 
dar daugiau ateities istori
kai apie jį pasakys. Čia no
rime pasinaudoti Juozo Amb
razevičiaus straipsniu (ats. 
„Židinyje”, 1938 m. kovo m.), 
kuriame jis nagrinėja lietu
vių tautos paskyrimą Jakšto 
supratimu.

Kiekviena tauta nusismai- 
gsto sau gaires, ką ji turėtų 
padaryti sau pačiai ar duoti 
visam pasauliui. Tie siekia
mieji dalykai vadinami tau
tos paskyrimu, tautos misija, 
tautinėm aspiracijom.

1907 m. prel. Dambraus
kas (buvo tada jis 47 m. am
žiaus) „Draugijoje” tarė sa
vo aiškų žodį apie lietuvių 
tautos paskyrimą. Stovėjo 
jis tada lietuvių šviesuome
nės priešakyje, tad jo žodis 
daug reiškė.

Jakštas stovėjo už nuola-

vienas turi vykdyti dorybę ir 
šviesą; santykius su kaimy
nu paremti meile.

Nusakęs žmonijos idealą, 
Jakštas leidžiasi į lietuvių 
tautos idealą ir paskyrimą. 
Jis pripažįsa, kad kiekviena 
tauta turi skirtingą pašauki
mą. Lietuvių tauta turi lik
ti savita, „iš mūsų dvasios 
plaukianti, nes iš aklo bei 
vergiško svetimų kultūrų pa
mėgdžiojimo maža naudos, o 
dar mažiau garbės. Būkim 
sau žmonės, o ne kitų bež
džionės.”

Jakštas nesitenkino bend
rais posakiais. Jam svetimos 
tuščios svajonės, svetimas ir 
imperialistinis nusiteikimas. 
Savo mintis jis yra išreiš
kęs viename eilėraštyje, ku
riame Lietuvos adresu jis 
taip sako: „Tau skirta tart 
žmonijai žodis naujas, Tu pa
šaukta ne griauti, bei ardyti, 
Tavo garbė — ne lieti priešų 
kraujas, bet kurt, mylėt ir 
gera vien daryti.” Jo noras y- 
ra: „Lieuvių tauta, kad ir 
maža, bet teesie graži, dora, 
tobula, giliai tikinti, karštai 
atsidavusi kūrybos darbui.” 
Jis įrodinėja, kad lietuvis yra 
linkęs ne į jėgą, ne į galybę, 
bet į grožį. Mūsų tautos šūkis 
esąs ne i nlatuma. bet i gilu-

* " kuria]re 
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paskelbimo “šventės minėj i-’ darbuotės apyskaita’, 
mas, šias iškilmes ruošia visos .-

ko jis laukė iš žmonijos, iš i 
tautos, iš kiekvieno asmens.
Jo nuomone, kūrybos uždą- : 
vinys yra skirtas ir atski
ram žmogui, ir tautai, ir . 
žmonijai. Jis rašė, kad tau- j 
ta, norėdama gyventi, „turi 
rodyti kūrybos žymių; nie- ' 
ko nauja nesukurdama, pasi
rodytų esanti pasaulyje ne
reikalinga ir neabejotinai tu
rėtų dingti.”

Jakštas pasisakė prieš ra
mybę, sustingimą, apsitrau- 
kimą vietoje stovėjimo liū
nais ir grimzdimą į mirusių
jų karalystę. Jam tik judėji
mo neužteko. Jis norėjo, 
kad judėjimas būtų nukreip
tas į tikslą, į savo tikrąjį pa
skyrimą, į idealą.

Kai žmonės tautos nežino, 
kur jų idealas ir kuriais ke
liais pis pasiekiamas, tada 
kyla netvarka tautose ir 
tautų tarpusavio santykiuo
se. Jakštas mato ir supran
ta balsus, kurie norėtų iš
vesti tautas iš netvarkos. Jis 
neremia tų nusiminusių ide
alistų, kurie moja ranka į 
neva nebepataisomą, gyveni
mą ir skatina marinti jaus
mus, kad atsidustų geres
niu gyvenimu nors anapus 
grabo. Jis kritiškai žiūri ir 
į mokslo optimistus, kurie 
per mokslą maną pakelti 
žmogų ir sutvarkyti pasau
lį.

Jakštas žino, kad žmogus 
nėra tik dvasinė būtybė, kad 
laikinai gyvena ne dvasinia
me pasaulyje ir todėl žemėje 
turi parodyti savo kūrybą, o 
ne tik savęs tramdymą. Jam 
aišku taip pat, kad tariamo
ji mokslinė pažanga žmonijai 
išgelbėti yra tuščias burbu
las. Jis nurodo vidurinį, 
jungiantį kelią, kur turi eiti 
žmonija, kaip pagrįsti santy
kius su kaimynais. Jo nuo
mone „tiktai tiesa, aukš- 

. čiausia, pilniausioji, tiktai 
dorybė, tik šviesa, tik mei
lė švenčiausioii išaiškins pa
slaptis.” Jam žmonijos ir tau
tos galutiniu idealu yra Auk 
ščiausioji Tiesa, savyje kiek

O lietuvi, argi tu nejausi, 
Kad mus slegia likimo našta? 
Ar ne tavo Lietuva brangiausia 
Šiandie tyso, žemėn parblokšta?
O ji kenčia kruvinoj vergijoj 
Nelaiminga, apleista, deja. ' 
Senos žaizdos nevisai užgijo — 
Šiandie atsivėrus vėl gili nauja...
Argi tavo gailesys nebunda,
Ar neskausta gi dabar širdis, 
Ar tėvynės sielvartingo skundo 
Nė girdėte šiandie negirdi?
Argi tavo taip širdis užšalo
Ir atšipo taip visi jausmai, 
Kad nelaimė didelė be galo, 
Kad tėvynės sielvartai skausmai
Tau pradėjo šiandie nerūpėti, 
Lyg jau būtų jie tau svetimi?...
Nesinori, nesinori ir tikėti, 
Kad jos laime netikėt imi....
Priaugino karžygių - galiūnų, 
Laisvės kelią pasirinko ji... 
Ar šiandieną mes, tikrieji sūnūs, 
Jos karčiam likimui būsim abeji?
Tad, lietuvi, kur bebūtum, 
Kas bebūtum — privalai ją gint 
Ir neleisti ją, lyg žalią rūtą, 
Piktai kojai mirtinai numint.
Nesvarbu, kad ta kova nelygi — 
Pergalė tikriausiai mūsų bus.
Eik drąsus, nes mūsų šventas žygis — 
Mūsų laisvės žygis įstabus...
O lietuvi, argi tau krūtinėj 
Neatbunda laisvė ištrokšta?
Ar pakęsi, kad tavo tėvynė 
Taip kančiose liktų apleista?...

LIETUVOS VALSTYBES ŠVENTE
Valstybės ženklas Vytis, 

trispalvė vėliava ir tautos 
himnas yra patys aukštieji 
Nepriklausomos Lietuvos 
simboliai. Namie ir užsieny
je juos sutinkama su didžia 
pagarba. Jie ženklina tautos 
tradicijas, prisimenamas per 
valstybės ar tautos šventes. 
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mą. Taip Jakštas skelbė dar J 
1907 m., taigi, lygiai prieš 35 ; 
metus.

I
Lietuvai atsteigus nepri- 

klausomybę,tautinio paskyri- 1 
mo klausimas vėl naujai at- I 
gijo. Prof. Stasys Šalkauskis, 
įžymusis lietuvių tautos min
tyto j as, vienas pirmųjų ėmė 
rodyti lietuviams platesnį ir 
pilnesnį tautinį paskyrimą: 
atsižvelgiant į Lietuvos ge
ografinę padėtį ir istorinį 
likimą, suderinti lietuvių 
tautoje Rytų ir Vakarų dva
sią. Šis paskyrimas neprieš
tarauja Jakšto aiškintam pa
skyrimui — jis taip pat kū
rybingas ir taikingas. Prof. 
Šalkauskis giliai pažvelgė ir 
prašneko į protą, bet daugu
ma tautos nebuvo patraukta 
ir nukreipta viena linkme į 
veiklą.

Suimti visos tautos dėmesį 
ir kreipti viena linkme mėgi
no A. Smetonos skelbtas tau
tinės vienybės šūkis. Jis bu
vo stiprus savo patrauklumu, 
bet silpnas tuo, kad jam 
trūko apčiuopiamo turinio ir, 
svarbiausia, gyveniman vyk
dymo. Šis šūkis neiššaukė 
tikros kūrybos.

Visai tautai į gyvą kūrybą 
išjudinti 1935 m. prof. K. 
Pakštas metė šūkį: pasukti 
Lietuvos gyvenimo laikrodį 
šimtą metų pirmyn, šis šū
kis sujudino žymią dalį tau
tos, bet jam dar nebuvo lem
ta pakeisti gyvenimo tikro
vę.

Paminėti skelbti tautiniai 
paskyrimai., bei šūkiai mėgi
no tautą įtikinti, patraukti 
ir išjudinti. Visi jie virstų 
tautai, kad ir skaudžiai da
bar kenčiančiai, gyvuoju sie
kimu ir tikrais darbais, jeigu 
jų vykdymas būtų suderin
tas.

Prieš viso pasaulio lietuvių 
akis dabar spindi aiškus pa
skyrimas: glaudžioje vieny
bėje gyventi, kurti ir kovoti 
dėl šviesesnės pasaulio atei
ties ir laimėti Lietuvai nepri
klausomybę.

] ris 
Švenčių ir“simbolių reikšmė . 
labai didelė tautos gyveni- ■ 
me, nes jie visiems pilie- ■ 
čiams duoda progos pajusti ' 
laisvo žmogaus savigarbą ir 
tautinės vienybės dvasią. Va
sario šešioliktoji yra ypatin
ga šventė. Jos gilioji pras
mė glūdi tautos himne, ji 
ženklina atgimusios tautos 
idealų įsikūnijimą. Nelai
mingos tos tautos, kurioms 
nėra tekę politine laisve nau
dotis.

Žvilgtelkim atgal, prieš 24 
metus. Vokiečių okupacijos 
metu Vilniuje rudenį 1917 m. 
susidarė politinė organizaci
ja, pasivadinusi Lietuvos 
Taryba; jos tikslas buvo rū
pintis krašto ateitim. Kai 
Rusijos karo frontas sukniu
bo ir įsivyravo revoliucija, 
kai vokiečiams vakarų 
frone, įstojus Amerikai Ali
jantų talkon, ėmė > nebesi
sekti, Taryba manė atėjus 
laiką paskelbti Lietuvą ne
priklausoma valstybe. Tam 
sumanymui vokiečiai pasi
priešino. Tačiau, ko toliau, 
to mažiau buvo jiems vilties 
laimėti’karą. Lietuviai pama
tė laisvės pragiedrulį. Tary
ba ryžosi, žūt būt, vykdyti 
tuojau, ką buvo anksčiau su
maniusi. Vilniuje savo grie
žtai slaptame posėdyje 
(kad vokiečiai nepajustų) 
visi Tarybos nariai pasira
šė iš anksto paruoštą nuta
rimo tekstą ir leido jį iš
spausdinti 1918 m. vasario 
16 d. lietuvių dienraštyje, 
„Lietuvos Aidas”, kuris bu
vo tuomet vienintelis lietuviš
kos dvasios spaudos orga
nas, nors ir prižiūrimas vo
kiečių cenzūros. Rūsčiai su
tiko vokiečiai tą revoliuci
nį Tarybos žygi: sukonfis- 
kavo tą dienraščio laidą, ir

■ tik vienas kitas jos nume
ris pavyko išgelbėti. Kai ku-

į rie Tarybos nariai buvo su-
■ laikyti. Tarybos nariai pri-
■ klausė ne vienai srovei. Nu- 
i tarimo pasirašvmas reiškė
• tautos vienybę ir jos pri-
• brendimą nepriklausomam 

gyvenimui.

Apie tą Vilniškį nutarimą 
sužinojo visas kraštas. Žmo
nės reiškė džiaugsmą kaip 
galėdami ir tikėjosi atsikra- 
tysią baisiai įkyrėjusios oku
pacijos. Vokiečiai, neįveikę 
paversti Lietuvos Tarybą 
įrankiu savo politikai, ėmė 
ją smarkiai varžyti ir jau 
besimose ia suardyti, dargi

sekti, j ų J ar oų.. pą v 
visai sunaikinti. Laimei, vo
kiečiai rudenį 1918 m. buvo 
įveikti Alijantų, 
nebegalėsią likti 
tapo nuolaidesni 
rūpino Tarybos veiksmais.

Išlikusi gyva, Taryba or
ganizavo Lietuvos valdžią, 
tvarkė jos aparatą ir šalies 
finansus, ligi 1920 m. pava
sarį buvo sušaukta 
kratiniu būdu tautos atsto
vybė, seimas. Tauta įverti
no Tarybos žygį padarytą 
1918 m. vasario 16 d. kaip 
svarbiausią įvykį jos atgimu
siame gyvenime, ir pavertė 
tą dieną valstybine švente.

Paskelbtą Nepriklausomy
bę teko tautai ginti, ginti 
net iš kelių pusių. Galop 
1920 m. liepos 12 d. pasi
rašyta taikos sutartis su 
Sovietų Rusija. Tarp 
ko Sovietai pasižadėjo 
ką:

„Rusija be atodairą 
pažįsta Lietuvos Valstybės 
savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einančio
mis juridinėmis sėkmėmis 
ir gera valia visiems am
žiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi Lietu
vių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet 
priklausiusi Rusijai, tas fak
tas neuždeda Lietuvių tau
tai ir jos teritorijai jokių 
pareigų Rusijos link.”

Praėjo 20 metų kūrybinio 
darbo nepriklausomybės ap
linkumoj. Amžinai minėti
nas laikotarpis.

Bet štai 1940 m. birželio 
15 d. Rusija užpuolė Lietu
vą, pavergė ją, gaudė žmo
nes ir trėmė Sibiran, sunai- 

’ kino jos tautinius simbolius, 
uždraudė giedoti tautos him
ną, uždraudė ir tautinę šven-

■ tę švęsti Nespėjo lietuviai
■ nusikratyti vienų okupantų, 

rusu komunistų, kaip įsilau
žė 1941 m. birželio pabaigoje 
jų kraštah kiti, 
nacionalsocialistai, 
mais atsiėmę iš

Karas vyksta ne tik van
denyne, ore, žemėje, bet ir 
žmonių širdyse ir protuose.

Atrodo, kad jau kada ne 
kada, bet vykstant baisiam 
karui visi galvos apie pasi
ruošimą pergalei. Bet kur 
tau. Staugiant kanuolėms ir 
ūžiant lėktuvams vis dar kai 
kurie žmonės nepamiršta ir 
apie nešvarius biznelius, ku
riais nuodija jaunų žmonių 
širdis ir protus. Čia kalbame 
apie įvairias nešvarias kny
gas ir piktinančius paveiks
lus, kurie silpnina žmonių 
moralę ir veda žmones į dva
sinį ištyžimą, kuris paruošia 
kelią į netikėjimą ir pamirši
mą rūpintis ir sielos reika
lais.

Ne tik žmogus atakuoja
mas blogomis knygomis, ne
švariais paveikslais, bet taip 
pat jis traukiamas į visokius 
sąjūdžius, kurių tikslas kovo 
ti prieš Dievą ir Katalikų 
Bažnyčią.

Nė vienu laikotarpiu, tur 
būt, Katalikų Bažnyčia ne
pergyveno tokių skaudžių va
landų, kaip šiandien. Jau ne 
vienas pesimistas 
tarti .-„Krikščionybė 
na krizę.” 

, Ne krikščionybė 
na krizę, bet jos 
jai. Krikščionybė yra stipri, 
sveika ir pajėgi, tik gaila, 
kad daug žmonių pro ją pra
eina ir nesidomi.

Kai šiandien žmoniją išti
ko baisi katastrofa, tai da
bar daugelis jau praregėjo ir 
suprato, kad visų tų baisių 
nelaimių, kurios dabar vyk
sta pasauly, svarbiausia prie 
žastimi yra nutolimas nuo 
Kristaus ir paneigimas Jo 
mokslo viešame gyvenime.

Jei mes norime geresnio ir 
žmoniškesnio gyvenimo, mes 
turime būti geresni ir žmoni
škesni,, nes kokie yra žmonės,

nusimanė 
Lietuvoje, 
ir nebesi-

demo-

kit- 
štai

išdrįsta 
pergyve-

pergyve- 
išpažinė-

ir nepriklausomybę išsikovo
ti, kuri dabar vėl išplėšta, su
kūrė gražias kultūrines įstai
gas, suorganizavo parapijas 
ir t.t. ir t.t. žodžiu, lietuvis 
atsistojo ant savo kultūrinių 
kojų. Dabar tenka daugiau 
susirūpinti savo dvasios puo
šimu (bet niekas nesako, kad 
ši sritis būtų buvusi apleis
ta), tik mes norime pabrėž
ti, kad dabartinis gyvenama
sis laikas reikalauja daugiau 
dvasios milžinų, jei norime, 
kad mūsų vardas būtų am
žiams įrašytas į istorijos la
pus ir galėtumėm daryti tei
giamos įtakos tiems, kurie 
klaidžiojo gyvenimo kryžke
lėse. Nes labai svarbu, kad 
katalikų frontas kasdien sti
prėtų ir didėtų.

Katalikų frontas bus stip
rus ir didingas, juo mes dau
giau turėsime sąmoningų ir 
organizuotų katalikų. Todėl 
svarbu išplėsti organizacijų 
tinklas: vyrų, moterų, o ypač 
jaunimo. Labai čia atkreip-

STIPRINKIME SAVO FRONTU tinas dėmesys į vyfcl

(Tęsinys)

zacijos išplėtimą j. - 
nimą, nes jaunime j 
ateitis ir pasididžijš ;

Taip pat reikėtų į ' 
ir apie knygų hidįj1 
tinimą, kurios įnešą 
dvasios į mūsų pieno 
šalia to, mes knyguy1 avižų, r-v- . . 
daug pasitarnauti alyvų, & A Mvių, ir & j 
Lietuvai, kuri dabar gražiausiai auga J111^ 
visų galimybių paJ ypo gaminime ”” į 
riaušių veikalų. W geptintą vietą pasaulyj 
vių Kultūrinis ta J |ote _»•
srity gražų dart, j E ’’ į n 
bet negalime W" (daugiausia «•
leidimo užkrauti. j4 į apie 30,000 
reikia lietuvių k*; 5 J ktoįs ^i,). 
turinio, dailiosios!^.« 
gražių apysakų i,, » valstybinė

•(.•‘m j -i -i i. J dauguma katalikai. Nisos h y 
sntĮ. Tad reiketųa 

knygų išleidimu »ši . ...
kitiems.

gražių apysakų į

tuvių Kultūrinio

’styi 
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Čilė užima B 
dvi1 
ir J 
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Klesti it t*®9 ®s;
ūkiai. Gausu kw-

, lAb . . w«iii irki.

Valstybės plotas -M

tin
iff

■ m 
ipi1 karas pripažinta privatinių 

-1 • u. mokyklų laisvė ir teisė.
Veikimo dirva pluį

tėl818 m. Prezidentas ren- 
| karnas šešeriems metams.

Tautos atstovybę sudaro 45 
senatoriai ir 145 atstovai. 
Pinigas - pezas (16 amer. 
centų). Kariuomenėje 20,000 
vyrų" Laivyne 8,000 žmonių,

turime, tik reikiasub 
blaškytas jėgas kai® 
ir lietuvybei palaikyti 
printi lietuviuose.

A.L.R.K. Fediį

BASANAVIČIAUS MIRTIES

Tokius mes turime ir laikus.
Nežiūrint, kad mes ir sun

kius laikus gyvename, bet pa
sauly dar yra daugiau gero, 
negu blogo. Mes matome dar 
didelį pasišventimą ir karžy- 
giškumą krikščionyse. Tie 
reiškiniai mus džiugina ir 
ragina nenuleisti rankų, bet 
su triguba energija dirbti, 
kad platintumėm Kristaus 
karalystę žemėje.

Tada tik mums seksis pla
tinti Kristaus karalystę že
mėje, kada mūsų prote, šir
dyje, valioje ir visame mū
sų gyvenime Kristus bus gy
vas. Taigi, kas nori dirbti 
katalikiškąjį darbą ir nori, 
kad jis būtų sėkmingas, kad 
mūsų pavyzdys atšalusius 
sušildytų, reikia gyvos dva
sios ir energingos valios.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse lietuviai \ daug yra 
nuveikę įvairiose srityse: 
buvo padėję Lietuvai laisvę

1

vokiečiai 
Grąsini- 
Lietuvos

Klaipėdą, vokiečiai buvo gi 
pasižadėję gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę. Bet kur 
tau! Drang nach osten pra
sidėjo neregėtu tempu. Ir vėl 
kaip ano karo metu: prie
vartos darbai, rekvizicijos, 
kalėjimai. Vilniuje, Kaune ir 
visoje Lietuvoje šįmet, per 
16 vasario Lietuvos vėlia
vos neplevėsuoja, „Lietuva 
Tėvynė Mūsų” nebesigirdi. 
Tik draugingų demokratijų 
šalyse, kur tebepripažįs
tamos Lietuvos atstovybės, 
yra prisiglaudusi Lietuvos 
laisvė su nepriklausomybės 
ženklais.

Akivaizdoje išplėštos lais
vės lietuviai nerimsta. Ne
rimsta norėdami, bet nega
lėdami nusiųsti pagalbos sa
vo broliams tremtiniams. Di
dysis demokratijos vadas, 
Prezidentas Rooseveltas, yra 
pareiškęs, kad ir Lietuvos 
laisvė nėra palaidota, kad ji 
tik įmesta agresoriaus kalė
jimam Tat lietuviai tikėda
mi dirba, kad demokratinis 
frontas laimėtų, kad teisė 
kardą nugalėtų.

LPSŽ.

Šių metų vasario 16 d. su
kanka lygiai penkiolika me
tų, kai Vilniuje mirė Dr. Jo
nas Basanavičius, lietuvių 
tautinio atgimimo vadas, pir
masis pasirašęs Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
raštą 1918 m. vasario 16 d.

Dr. J. Basanavičius gimė 
1851 m. lapkričio 11 d. Vil
kaviškio apskr., Ožkabalių 
kaime. Pradžios mokslą gavo 
pas kaimo „daraktorius” 
Gimnaziją baigė Marijampo
lėje. Maskvos universitete 
gydytojo mokslus baigė 1879 
m. Buvo ten kviestas pasi
likti profesūrai ruoštis, bet 
dėl silpnos sveikatos turėjo 
išvykti Bulgarijon, kur jį 
kvietė bulgarų _ valdžia būtį] te] 
vyriausiu^Lom-Palankos de- ( 
partamento g ydytoju.

Bulgarijoje Basanavičius ■ 
rėmė bulgarų tautinį judėji- j 
mą, dėl ko jam 1882 m. teko 
išsikraustyti iš Bulgarijos, 
nes jį pradėjo persekioti 
rusų pataikūnai. Jis atvyko 
į Vieną, Austrijos sostinę, 
vėliau į Prahą, kur giliau stu
dijavo mediciną ir istoriją.

Važinėjo po daugelį mie
stų, arti susipažino su čekų 
tautos veikėjais. Būdamas 
užsienyje, jis siuntė savo 
raštus į Prūsų lietuvių lai
kraščius. 1883 m. būdamas 
Prahoje, Basanavičius sure
dagavo „Aušrą”, kuri ėjo 
iki 1886 m.

1884 m. Basanavičius grį
žo Bulgarijon, kurios kalnų 
oras buvo labai naudingas 
jo nusilpusiai sveikatai. Čia 
jį ištiko nelaimė — vienas 
pamišęs bulgaras jį peršovė; 
vienos kulkos gydytojai ne-, 
galėjo iš jo kūno išimti ir ji 
kankino Basanavičių per dau
geli metų. 1889 m. jį pakir
to kitas smūgis — mirė jo 
jauna žmona Gabrielė-Eleo- 
nora. Po to jis persikėlė i 
Varnos miestą, kur išgyveno 
iki 1905 m. I Lietuvą negalė
to grįžti dėl rusų persekio
jimo.

1905 m. atvyko Basanavi
čius i Vilnių. Čia jis rado 
gražu būrį lietuvių šviesuo
lių. Jis inešė daug šilumos, 
gyvumo. Jis stojo lietuviškos 
veiklos priešakin. Tų metų 
lapkričio 2 d. jis drauge su 
Donatu Malinausku,- kun. J. 
Ambrazieiu ir M. Dovoina- 
Silvestravičium pasirašė ir 
įteikė Rusijos valdžiai me
morandumą, kuriuo pareika
lavo Lietuvai autonomijos. 
Tą natį mėnesi jis vadova
vo lietuviu šviesuoliu grupei, 
kuri sušaukė Vilniuje pirma 
didiji lietuviu tautos at
stovu su važi a vima, žinom a 
Vilniaus Didžiojo Seimo var
du. Šis seimas atliko dideli 
darba. Jis ivvko 1905 m. 
o-ruodžio 4 d. Jo pirmininku 
visu balsais išrinktas Dr. Jo
nas Basanavičius. Jo padėję-
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Dominiko Respublika
Plotas - 19,332 kvadr. 

mylios (mažesnė už Lietu
vą). Gyventojų - 1,616,561

T (daugiau kaip milijonas ma- 
^Vilniaus Seime Oau, nei Lietuvoje). Ši res- 

2,000 atstovų. Seimai publika užima du trečdalius 
kalavo Lietuvai aj Santo Domingo salos, esan- 
jos, tautos seimo, l oos tarp Kubos ir Puerto 

laisvės lietuvių kalt; iiikos, Likus) trečdalį salos 
atstovai po visus Ii: užima Haiti respublika, 
kampus išnešiojo laisiį žemė labai derlinga; dir- 

kį ir paruošė dirvą -lamosžemės yra apie 15,500 
vasario 16 žygiui,

Vilniaus seime DrJ, 
navičiaus vaidmuo bmfkava, ryžiai, kukurūzai ir ta- 

 

didelis. Aplink ji s^bakas. Yra ir sidabro, plati- 

šviesuomenė, ūkini' ,M,vario,geležies,druskos, 
bininkai. Jis buvo atgimdęs, žibalo, bet jų kasyk- 
čios tautos simbolis, i los dar neišvystytos, 
da jis vadintas tauos* Gyventojai yra europiečių, 
chu. , "" „

ties gyveno Vilniuje.Smsia katabkų. WwA*' 
įsteigė mokslo Draugi Įėję tik apie 3,500 karių.Lū.f1 

ko jos knygyną, muzi 
do mokslinį žurnalą 
vių tauta”, uoliai 
spaudoje. Didžiojo k 
tu dirbo lietuviams š 
jos centro komitete.
vo 1917 m. Vilniaus Ade la Concha (nuo 1940 
ei joj, kuri išrinko jį a,| 
niaus Tarybą. *

Yra lankęsis ir Ame ' 
Buvo kuklus, ramaus 
žmogus, į pirmas vietai 
veržęs asmuo. Daugia 
takos lietuvių tautoje 
rėjo savo paslaptingi 
kuri ypač traukė ir 

jaunuomenę.
Jo kūnas palaidotas 

niuje, garsiose Rasų k 
se, kur ilsisi ir kitu į 
lietuvių kūnai.
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ifiikiečią ir indėnų mišinys,

-tik pakraščių sargy-V1 
i. Nuo 1940 metų paskirta.

75,000 akrų žemės Euro-f 
pebėgėliams bei tremti- 

imis apsigyventi.
Prezidentu yra M. J. Tron-

Įvairios Žinia
Iš Lietuvos

šerti

WTIS ir EI
Apysaka
Parašė

Kamajų miestelis m 
nukentėjo. Nemažai 

bolševikai išvežė į S

• Šėtos miestelis per 
skaudžiai nukentėjo. į
• Iš Pasvalio ištrenk 
mokytojai, ūkininkai. t> 
tojai. Jų tarpe išw 
agronomą K. Lenartą,! 
ton paskirtas agr. Kai
• Jau kuris laikas, ki 
valyje įsisteigė vaiki) 
lis. Jame yra keliolikai 
čių vaikučių, kurių tėl 
vežti arba nužudyti.

• Karo viesulas 
visiškai nepalietė.

Vytauto Didž, Un$ 
te, nežiūrint, visų Pa-; 
neleista atidaryti jaun® 
kursų. Išimtis padary 
medicinos, statybos 
nologijos skyriams.
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,,Deutsche Zeitung “H 
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tinas dėmesys į vyčių 
zacijos išplėtimą ir $ 
nimą, nes jaunime yi 
ateitis ir pasididžiav 

Taip pat reikėtų p; 
ir apie knygų laidinę 
tinimą, kurios įneštų 
dvasios į mūsų gyve 
šalia to, mes knygų ij 
daug pasitarnautu 
Lietuvai, kuri dabar 
visų galimybių paru 
riaušių veikalų. Tiesa 
vių Kultūrinis Institu 
srity gražų darbą ja 
bet negalime visų b 
leidimo užkrauti. Jut 
reikia lietuvių kalbai 
turinio, dailiosios lite 
gražių apysakų ir i 
Jau čia kaip ir neįein 
tuvių Kultūrinio Ii 
sritį. Tad reikėtų kita 
knygų išleidimu pas 
kitiems.

Veikimo dirva plati 
turime, tik reikia su! 
blaškytas jėgas kati 
ir lietuvybei palaikyti 
printi lietuviuose.

A.L.R.K. Fed 
sekre

MŪSŲ SĄJUNGININKAI PIETUOSE
(Tęsinys)

[RTIES SUKA
jais išrinkti kun. p 
Būčys, Ant. Smetona 
Kairys ir karininkas 
nas.

Vilniaus Seime d 
2,000 atstovų. Seimą 
kalavo Lietuvai ai 
jos, tautos seimo, 
laisvės lietuvių kai! 
atstovai po visus 1 
kampus išnešiojo lai; 
kį ir paruošė dirvą 
vasario 16 žygiui.

Vilniaus seime Dr, 
navičiaus vaidmuo bt 
didelis. Aplink jį 
šviesuomenė, ūkininl 
bininkai. Jis buvo at{ 
čios tautos simbolis, 
da jis vadintas tauos 
chu.

ties gyveno Vilniuje 
įsteigė mokslo Draup 
ko jos knygyną, muz 
do mokslinį žurnalą 
vių tauta”, uoliai i 
spaudoje. Didžiojo k 
tu dirbo lietuviams š 
jos centro komitete, 
vo 1917 m. Vilniaus k 
ei joj, kuri išrinko j 
niaus Tarybą.

Yra lankęsis ir Ai 
Buvo kuklus, ramai 
žmogus, į pirmas vie: 
veržęs asmuo. Daug 
takos lietuvių tautoj 
rėjo savo paslaptie 
kuri ypač traukė ii 
jaunuomenę.

Jo kūnas palaidoti 
niuje, garsiose Rasą 
se, kur ilsisi ir kiti 
lietuvių kūnai.

Įvairios Žiu 
Iš Lietuvi

Čilė
Klesti ir žemės ūkis. Di

deli pieno ūkiai. Gausu kvie
čių, avižų, pupų, obuolių, 
slyvų, kriaušių, bulvių, ir kt. 
Gražiausiai auga vynuogės. 
Vyno gaminime Čilė užima 
septintą vietą pasaulyje.

Valstybės plotas — 296,- 
717 kv. mylių. Gyventojų tu
ri 5,000,782 (daugiausia eu
ropiečių kilmės; apie 30,000 
vietinės kilmės araukiečių). 
Sostinė — Santiago miestas, 
įsteigtas 1541 m. Valstybinė 
kalba — ispanų. Gyventojų 
dauguma katalikai. Visos ti
kybos toleruojamos. Katali
kams pripažinta privatinių 
mokyklų laisvė ir teisė.

Ispanų jungo Čilė nusikra
tė 1818 m. Prezidentas ren
kamas šešeriems metams. 
Tautos atstovybę sudaro 45 
senatoriai ir 145 atstovai. 
Pinigas — pezas (16 amer. 
centų); Kariuomenėje 20,000 
vyrų. Laivyne 8,000 žmonių, 
laivų—nedaug.

Dominiko Respublika
Plotas — 19,332 kvadr. 

mylios (mažesnė už Lietu
vą). Gyventojų — 1,616,561 
(daugiau kaip milijonas ma
žiau, nei Lietuvoje). Ši res
publika užima du trečdalius 
Santo Domingo salos, esan
čios tarp Kubos ir Puerto 
Rikos. Likusį trečdalį salos 
užima Haiti respublika.

Žemė labai derlinga; dir
bamos žem.ės yra apie 15,500 
kv. mylių. Svarbiausi ūkio 
gaminiai — cukrus, kakava, 
kava, ryžiai, kukurūzai ir ta
bakas. Yra ir sidabro, plati
nos, vario, geležies, druskos, 
anglies, žibalo, bet jų kasyk
los dar neišvystytos.

Gyventojai yra europiečių, 
afrikiečių ir indėnų mišinys. 
Kalbame—ispaniškai. Dau
giausia katalikų. Kariuome
nėje tik apie 3,500 karių. Lai
vynas — tik pakraščių sargy
bai. Nuo 1940 metų paskirta 
apie 75,000 akrų žemės Euro
pos pebėgėliams bei tremti
niams apsigyventi.

Prezidentu yra M. J. Tron- 
cos de la Concha (nuo 1940 
m.)

Ekvadoras
Ekvadoro respublika yra 

P. Amerikos vakarų pakra
štyje. Jos plotas — 275,936 
kv. mylios; gyventojų —3,- 
200,000. Kalnuota tai šalis; 
aukščiausias kalnas Chimbo- 
rago (21,424 pėdų).

Respublikos atstovybė iš 
dviejų rūmų (32 senatoriai 
ir 56 atstovai). Prezidentą 
renka visa tauta ketveriems 
metams. Moterys balsavimo 
teisę laimėjo 1929 m. Nuo 
1940 m. prezidentu yra Arro- 
oy del Rio.

Ekvadoro respublika tur
tinga sidabru, žibalu, variu, 
geležimi, anglimi, tik jų kasi
mas dar neišvystytas. Ji ne
priklausoma nuo 1822 metų. 
Gyventojai daugumoje kata
likai. Pradžios mokslas pri
valomas. Kariuomenėje 8,- 
000. Reikalingų daiktų dau
giausia perka Jungt. Valsty
bėse.

Sostinė — Kvito miestas. 
Jame labai daug brangių me
no senienų. Jis labai kalnuo
tas, gatvės siauros.

Gvatemala
Šios respublikos šiaurės 

kaimynas yra Meksika. Tai 
vidurinės Amerikos respub
lika, turinti 3,284,000 gyven
tojų. Jos plotas — 45,452 
kv. mylios. Sostinė — Gva
temalos miestas.

Žemė derlinga. Užsieniui 
daugiausia parduodama ka
vos. Apie 40 nuošimčių 
plantacijų valdo vokiečiai. 
Gerai auga bananai, cukraus 
nendrės, pupos, kukurūzai ir 
kviečiai. Randama sidabro, 
aukso, vario, geležies ir 
chromo.

Prezidentas renkamas, pa
gal 1928 m. konstituciją, še
šeriems metams. Dabartinis 
prezidentas gen. Jorge Ubi- 
co valdo nuo 1931 m. Konsti
tucinis susirinkimas jo ter
miną pratęsė iki 1949 m.

Gyventojai daugumoje ka
talikai. Kalba ispaniškai. 70 
nuošimčių jų gryni indėnai, 
kiti pusiau maišyti. Yra 
daug įdomių senovės isto
rinių paminklų, ir kitokių 
liekanų.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

AMERIKA

Julius Baniulis

NUOTAIKOS
16.
Debesys
Užslinko debesys juodi ir uždengė padangę, 
Pranyko saulė — anė spindulio neliko.
Pro kaimynų trobas ir pro mūsų langus 
Žaibai švytravo, kai baisi audra ištiko.

17.
Mes lauksime
Tamsu visur aplinkui. Diena už marių devynių. 
Nubudę jau ir laukiame ateisiančios dienos.
Rūkai lyg mūro siena — dar nematyti spindulių, 
O vis dėlto mes lauksime ir laukt nenusibos.

18.
Globa-
Ar būsi mūsų Vilniuje ar būsi mūsų Kaune, 
Vistiek, kuris galingas, tas vargšą silpną žmogų 
Sava globa ir savo rūpesčiais visais apkrauna, 
Kai tik priglaudžia jį po savo tėviškuoju stogu.

19.
Kaukių balius
Gyvenimas dažnai atrodo tiktai kaukių balius, 
Kurin sueina ir šaunūs ponai ir gražios ponios; 
Iš oro stebime jų prašmatnybę ir tokią dalią — 
Čia kostiumai ir kaukės apibūdina juk žmones.

20.
Kelias
Ak, rodos, eium eitum, ir niekur nenuklystum — 
Tu eitumei tiesiu keliu, kuris į tėviškėlę veda: 
Panemuniais, padubysiais, kai gėlės ten pražysta, — 
Ten pamatytum jau seniai matytą, bet pažįstamą dar 

veidą.
21.
Elgetos dalia
Nieks tavęs nenori, nieks tavęs nelaukia, 
O pas kiemo vartus niekas niekur nesutiks... 
Eisi kur nenori, kur širdis netraukia-----------
Tau per dienų dienas svečias varstyti duris.

Haiti
Haiti respublikos plotas 

užima San Domingo salos 
trečdalį; jo dydis— 10,204 
kvadratinės mylios. Gyven
tojų turi apie 3 milijonus, 
žemės gelmėse turtų nedaug. 
Daugiausia auginama kava, 
po to — medvilnė, cukraus 
nendrės. Daug tikimasi iš 
tabako auginimo. Plečiamas 
įvairiij šiltų kraštų vaisių 
auginimas.

Gyventojų daugumą suda
ro negrai. Likusią dalį su
daro mulatai, kilę iš pirmųjų 
prancūzų kolonistų. Baltųjų 
užsieniečių tėra apie 1,500.

Valstybės tikyba yra katali
kų. Kunigai daugiausia pran
cūzai. Oficiali kalba—pran
cūzų, bet daugumas kalba 
prancūziška kreolų tarme. 
Mokyklų yra apie 1,060 su 
90,000 mokinių.

Haiti nuo 1677 m. iki 1791 
m. buvo prancūzų kolonija. 
Turėjo daug revoliucijų. 
Nuo 1910 iki 1915 m. buvo 
net septyni prezidentai. 1915 
m. atvykę Amerikos jūrinin
kai atstatė tvarką; Amerikos 
kariuomenė išbuvo iki 1934 
m. Prezidentu dabar yra Elie 
Lecot. Jis išrinktas 1941 m.

(Bus daugiau)
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(Tęsinys)
— Bet kas čia per kvailystė! — piktinosi Tautgėla. — 

Turėti nelaisvėj tokį niekšą, jo nepakarti ir dar jam 
duot progos gerą žmogų nušauti! Iš tiesų, kol gyvas 
nemačiau tokios donkišotystės!

Ir kiti pradėjo Andrių atkalbinėti. Bitinas nusivedė jį 
į šalį ir mėgino įtikinėti.

— Klausyk, Andriau, ar tu juokauji, ar ką? Juk pa
leisti kulką, tai ne kardu kautis. Bet koks bailys ir drą
siausią vyrą gali nušauti. Mesk šalin tą garbės pamoką. 
Ar gi nematai, kad tas Bezickas tai žulikų žulikas? Ką 
jam garbė reiškia?

— Ne Bezicko garbė man rūpi. Aš noriu nulaužti 
ragus lenkų karininkui, kad nelįstų mums į akis su 
savo baltuoju ereliu.

— Bet jis tave gali nudėti. Tada jam didesni ragai 
išaugs.

— Pavojaus kiek yra, bet aš turiu savo planą.
— Šaudysitės tuščiais šoviniais?
— O, ne, ne! Tuo atžvilgiu viskas bus tvarkoj.
— Nieko nesuprantu. Tai koks gi tavo planas?
— Pamatysi. Dabar negaliu pasakyti. Visą įspūdį su

gadinčiau.
Tiek iš jo teišgavo. Net Eugenija išdrįso įsikišti.
— Iš tiesų, ponas Andriau, aš nesuprantu tamstos 

pasiryžimo. Kas per garbė su tokiu Bezicku kovoti? Juk 
tai tamstai pažeminimas. Bet, kas svarbiausia, statai 
pavojun savo gyvybę. Labai prašau, atšauk tą dviko
vą. Padaryk tai dėl manęs!

Jos žvilgis tiek buvo reikšmingas, kad Andrius jau 
pradėjo svyruoti. Bet ne. Jis turi įvykdyt savo suma
nymą.

— Panele Eugenija! Aš dėl tamstos kad ir į ugnį. Bet 
čia garbės dalykas. Ne mano, bet visos Lietuvos. Aš 
tam lenkui turiu atkeršyti — už Vilnių. Kokiu būdu aš 
jam keršysiu, dabar negaliu pasakyti. Paskui tamsta 
pamatysi, kad kerštas buvo saldus. Visam gyvenimui 
nešlovės lopą aš jam prisegsiu.

— Bet tamsta gali žūti. Aš tik to bijau.
— Nežūsiu, panele, nežūsiu.
Eugenija patraukė pečiais ir liūdnai atsidususi nuėjo 

šalin. Ir Vaišmantas mėgino jį perkalbėti. Veltui.

— Tai kaip, ponas poručnike, — kreipėsi Andrius į z 
Bezicką — ar jau pasiryžai stoti su manim į dvikovą?

Bezickas buvo jau kitaip pasiryžęs. Išbalęs, kalinąs 
dantimis, jis pareiškė:

— Ne, panie pulkovniku. Paleisk mane kad ir be ka
rio uniformos.

Andrius pašiepiančiai šyptelėjo.
— Neturiu čia civilinių drabužių. Paleist vienmarš- 

kinį — susišaldysi, gausi plaučių uždegimą ir numir
si. Vadinasi, vis vien galas. Ar ne geriau garbingam 
lenkų kariui su ginklu rankose pražūti? Jei pats to ne
supranti, tai nors aš užtarsiu lenkų kariuomenės gar
bę. Išsyk nepriėmei mano pasiūlymo, dabar jau per 
vėlu išsisukinėti. Turėsi kautis, nori ar nenori. Jonai! — 
kreipėsi į puskarininkį: — užtaisyk du revolveriu, pono 
poručniko ir mano. Įdėk tik po vieną kulką. Tą viską 
padaryk prie jo akių, kad nebūtų kokių įtarimų.

Puskarininkis jau triūsinėjo apie revolverius. Bezic
kas mirtinai nubalo. Jis žinojo, kad Andrius taikiai šau
do.

— Panie pulkovniku, pasigailėk!
Bet Andrius tik ranka numojo. Dvikova turi įvykti.

Dvikova
Jie pasirinko nedidelę kalvelę Tautgėlos parke. Vieto

vė buvo jauki, tinkama daugiau kokiam romantiškam 
posėdžiui, nei kautynėms. Šaltokas rudens vėjelis švel
niai judino nuraudusius ir nugeltusius medžių lapus. 
Pro juos malonus dangus ir linksmutė saulė. Pati gam
ta skatino prie taikos ir meilės, o čia ruošiama mirtino
ji kova. Bet žmonės tai beširdžiai žvalgai. Jų smalsumas 
tiek sujaudintas, kad būtinai turi jį patenkinti. Taigi, 
susirinko nemažas besidomėjančių būrys. Pats Tautgėla 
būtinai užsispyrė pamatyti, kokios čia bus kautynės. 
Jis buvo aiškiai piktas, dažnai kažką burbėjo ir negai
lėjo paniekos žodžių ir Bezickui ir pačiam Andriui. Vaiš
mantas su Bitinu taip pat atvyko. Ir jų nuotaika buvo 
labai prasta.

— Ir vėl tas Donkišotas kokią kvailystę sugalvojo, — 
niurnėjo Tautgėla. — Bet rodos jis nedurnas. Ką jis čia 
būtų suruošęs?

Bezickas buvo išbalęs, suvargęs. Atrodė nežinąs nei 
kur eina, nei ką daro. Jam buvo leista turėti tris ka
reivius sekundantų rolėj. Andrius atsivedė net keliolika 
savo karių. Visi smalsiai laukė, kokios čia bus kauty
nės.

— Gal ponas poručnikas nori ką pasakyti? — paklau
sė Andrius.

Bezickas krūptelėjo, lyg iš miego pabudęs.
— Ką gelbės, ar ką sakysiu, ar nesakysiu? — su

niurnėjo. — Vis tiek esu vedamas nužudyti, be teismo 
ii' pasigalėjimo.

— Bet, pons poručnike, — protestavo Andrius, — 
tamsta ne nužudyti esi vedamas, bet Lenkijos garbei

NACIAI BIJO PARAŠIUTININKŲ
Vokietijos reicho komisa

ras „Ostlandui” Lohse iš
leido atsišaukimą dėl para
šiutininkų ir sabotažninkų. 
Gautas Žemės Ūkio Rūmų 
leidžiamo laikraščio „Ūki
ninko Patarėjas” numeris, 
kuriame atsišaukimas at- 
spausdintaas ištisai. Jis 
skamba taip:

„Krašto saugumo ir gyven
tojų turto apsaugojimo su
metimais vokiečių valdžios 
organai visu stropumu veda 
kovą su gaujomis ir teroris
tų grupėmis. Gyventojai ra
ginami šiai kovai veikliai 
padėti.

1. Kas pastebėtų įtartinus 
elementus (ypatingai para
šiutininkus, atskirus sovietų 
karininkus ar kareivius, šni 
pus ar sabotažninkus, sovie
tų rusų tarnautojus, ir pan.), 
taip pat jų šeimų narius, ar
ba žinotų ar sužinotų apie jų 
pasirodymą arba buvimo vie
tą, turi apie tai tuoj pranešti 
artimiausiai vokiečių ar ne 
vokiečių įstaigai.

2. Kas nepraneštų ar šiems 
priešo elementams suteiktų 
bet kokią pagalbą (pastogę, 
maistą ar šiaip kokią para
mą), bus sušaudomas.

3. Jei ne vokiečių įstaigos 
narys jam praneštą žinią 
tuoj neperduotų artimiausiai 
vokiečių įstaigai, bus sušau
domas.

4. Už parodymus, kurie pa-

—bus be jokios atodairos im
tasi priemonių.”

Atsišaukimas datuotas Ry
ga, 1941 m. lapkričio 15 d., 
bet „Ūkininko Patarėjuje” 
paskelbtas tiktai gruodžio 5 
d.

Chicago, Ill.

Darius - Girėnas Ameri
kos Legiono post No. 271 
patalpose įvyko Lietuvos Ne
priklausomybės Minėjimo 
Komiteto visuotinis susirin
kimas, kuriame iš įvairių ko
misijų pranešimų pasirodė, 
jog ruošimasis Vasario 16 
minėti eina pilnu tempu. 
Nors dėl karo jaučiama, kad 
ūpas visur prislėgtas, bet 
kur tik pasisuksi, su kuriuo 
lietuviu sueisi, visi pasiryžę 
dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minė
jimo demonstracijoj, kuri 
rengiama didelėje auditori
joje, prie Ashland ir Van 
Buren gatvių, sekmadienį, 
vasario 15 dieną, 2 vai.

Programos komisija pra
nešė, kad šiai demonstracijai
programa jau sudaryta. Be 
lietuvių kalbėtojų, dar pa
kviesta kalbėti žymių sve
čių: Chicago miesto majoras 
Ed. Kelly, aukštas kariškis 
iš vyriausio štabo šeštosios 
karo apygardos.

Muzikalę programą išpil
dys keturi chorai: Lietuvos 
Vyčių Chicago Apskrities, 
Birutes, Pirmyn ir Sasnau
ske Ateitininkų Draugovės 
t ; /tas išpildys eilę grynai 
tautinių šokių.

Kadangi visas pelnas ski
riamas Amerikos Raud. Kry-

dėtų tokį viešo saugumo ir 
tvarkos sudrumstymą su
trukdyti ar sugauti piktada ' 'Upi, dėl to oficialiai pakvie-

i • gįOs viSų lietuvių Raud. Kry
žiaus vienetų moterys, kurios

rius, srities komisaras gali 
skirti atlyginimą iki 5,000
rbl. dydžio. Parodymų davė
jams, jei jie to pageidautų, 
užtikrinama, kad jų vardai
bus laikomi paslaptyje.

5. Vietovių gyventojai lai
komi taip pat atsakingais už 
netoli jų esančių susisiekimo 
kelių, geležinkelių, vielos lai
dų ir už visų kitų vokiečių 
įtaisų saugumą. Už šios prie
volės nepaisymą prieš gy
ventojus — visų pirma, prieš 
atsakinguosius valsčių viršai
čius ir apskričių seniūnus

Raud. Kryžiaus uniformose 
sudarys salėj nurodytojų ir 
patarnautojų kadrą.

Finansų komisijos nariai 
pranešė, kad paskleista tarp 
Chicago kolonijų apie. 2,000 
bilietų ir mano, kad visi jau 
išpirkti. Salė yra milžiniška, 
dėl to vietos bus visiems. 
Kuriems nebus galimybės į- 
sigyti iš anksto bilietu, galės 
nusipirkti prie Auditorijos 
kasos langelio. Įžanga tiktai 
25c. Rap.

atstovauti. Juk stoji dvikovon, vadinasi, gali mane nu
kauti, o pats gyvas išlikti.

— Vargiai. Jei tamsta ir nukaučiau, ko nesitikiu, tai 
gyvas vis vien neišliksiu. Jie mane užmuš.

— Kaip tai? Kas tamstą užmuš?
— Nugi šitie tamstos palydovai. Mes tik keturi len

kai, o jūsų kokia dvidešimts.
— Ar gi iš tiesų manytum, kad jie tamstos gyvo ne

paleis?
— Ne manau, bet žinau.
— Na, nebūk mažas, pons Bezickai. Jei jie duos žodį, 

tai jį išlaikys. Lietuviai ne lenkai. Mes klasta ir apga
vyste nė vieno jūsų miesto neužėmėm. Klausykit, vy
rai! — kreipėsi Andrius į saviškius: — jei aš būsiu nu
kautas, tai paleiskite šį poną laisvą. Manau, jūs išpildy- 
site paskutinį mano norą.

----- Taip, taip! — pasigirdo balsų.
— Girdi, pons Bezicke? Jie davė žodį ir išlaikys. Jie 

ne lenkai. Klasta Vilniaus nepaėmė.
Nežiūrint baimės ir nusiminimo, Bezicką supurtė pa

gieža. Tas kaišiojimas Vilniaus ypač tuo skaudus, kad 
teisingas. Tačiau Bezickas žinojo, kad lietuviai žodį iš
laikys: jei nebus dvikovoje nukautas, jį gyvą paleis. 
Tad pusė bėdos jau likviduota. Reikia tik Andrių nu
šauti, ir jo kailis bus saugus. Bezickas pradėjo ryžtis. 
Kad tik daugiau šalto kraujo, kad tik ranka nedrebė
tų. Bet jei tas litvinas pirmas jį nušaus? Tada, žinoma, 
blogai. Bet reikia prie to neprileisti. Reik pirmam iš
šauti. Bet tada Andriaus draugai, matydami, kad klas
tingai nušovė, jo gyvo nepaleis. Ir taip blogai, ir taip 
negerai.

— Kaip bus, tai bus, bet aš jį turiu nušauti! — toks 
buvo galutinis jo pasiryžimas.

— Sekundantai, atskaitykite penkiolika žingsnių!— 
pasigirdo Andriaus įsakymas.

— Ar ne perdaug? — staiga Bezickas paklausė.
Andrius įdomiai į jį pažvelgė.
— Oho! Poručnikas, matyt, rimtai nori kautis, — 

suniurnėjo.
Andrius kiek susimąstė. Ar nebus padaręs klaidą, 

reikalaudamas iš Bezicko dvikovos. Jis gali desperatiš
kai susikaupti ir pataikyti. Tai būtų blogai, bet dar blo
giau, jei jis šaltai žiūrės į jojo revolverio vamzdį. Tada 
visas planas gali niekais nueiti. Bet — reikia pradėti.

— Pons poručnike — tarė lėtu iškilmingu balsu — 
kad nemanytum, jog aš noriu negailestingai nužudyti, 
aš tau užleisiu pirmą šūvį. Taikyk gerai, bet ne ilgiau 
kaip penkias sekundes. Jei ilgiau taikysi, tai jau aš tada 
šausiu.

— Kvailys! — nusispiovė Tautgėla.
Bezickas krūptelėjo, bet tuoj susivaldė. Buvo per

daug jau aišku, kad džiūgauja, gavęs teisę pirmas šau
ti.

— Gerai!
Sekundantai atskaitė penkiolika žingsnių ir pažy

mėjo vietas, kur oponentai turi apsistoti ir šauti.
— Mudu sustosiva po dešimtį žingsnių nuo pažymėtų 

vietų ir kai sekundantai ištars: trys! — pradėsime eiti 
kiekvienas prie savo ribos. Kai prieisiva, tai tamsta už 
penkių sekundų šausi. Gerai?

— Gerai! — suaidėjo Bezickas.
Sekundantams davus komandą, juodu pradėjo eiti, 

Andrius lėtai, Bezickas greičiau. Dar nepriėjęs prie savo 
ribos, Bezickas jau iškėlė revolverį ir pradėjo taikyti. 
Andrius nusišypsojo ir primerkęs akį žiūrėjo, kur Be
zickas taiko. Taikė į kaktą.

— Puikiai! — pagalvojo Andrius.
Kakta per mažas taikinys. Lengva prašauti. Kadangi 

Bezickas jau rimtai taikė, tai ir Andrius pakėlė revol
verį ir pradėjo skaičiuoti. ,

— Viens — du — trys — keturi — pen —
Bezickas ilgiau nelaukė. Nervingai krustelėjo ir iš

šovė. Kažkas šilto palietė kairiąją Andriaus ausį. Čiup
telėjo — kraujas. Aha! Bezickas nejuokauja. Labai ge
rai. Dabar bus galima su juo pažaisti.

Andrius išsitraukė skarelę ir nusišluostė apkruvintą 
ausį. Šauti nesiskubino. Užstojo nejauki pauza. Pastebė
jęs, kad prašovė pro šalį, Bezickas nervingai sukruto.

— Šauk, tamsta! — riktelėjo.
— Turime laiko, — atsakė Andrius.
— Tik penkias sekundes!
— Aš dar netaikau. Kai pakelsiu revolverį, tamsta 

galėsi skaičiuoti. Pamatysi, kad netruks nė penkių se
kundų. Gi kol kas man neskubu pasiųsti tamstą į aną 
pasaulį. Pabuvosi ten užtektinai. Verčiau tinkamai pa
siruošk į tolimą kelionę. Susitaikyk su Dievu ii' daryk 
atgailą.

Bezickas visas sudrebėjo. Atrodė, kad tuojau su
smuks.

— šauk, tamsta, greičiau!
— Na, dabar tai jau bus laikas, — suniurnėjo And

rius ir iššovė....
Bezickas žengė žingsnį pirmyn ir kniupščias sukniubo 

ant žemės. Visus supurtė klaikus šiurpulys.
— Baigta — norėjau pasakyti — komedija, bet ma

tau, kad čia jau tragedija, — tarė Tautgėla.
Visi sudrebėjo. Toks netikėtas ir klaikus tos neva 

paslaptingos dramos išsprendimas padarė nemalonaus 
įspūdžio. Vadinasi, Andrius čia nieko nauja nesugalvo
jo. Savo priešą nukovė paprasčiausioj dvikovoj, kaip 
bet koks eilinis duelistas. Kam dar reikėjo tų visų dra
matiškų mostų? Tiesiog neskanu.

(Bus daugiau)
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LIETUVA, ŠALELE BRANGI!

Antrą kartą Lietuva nega
li švęsti savo Nepriklauso
mybės šventės. Ar tai ne 
skaudi, žiauri ir baisi valan
da kiekvienai lietuviškai šir
džiai?

Nelengva mums tai supra
sti ir pergyventi, bet kaip 
kenčia lietuvės motinos šir
dis, ta širdis, kuri paaukojo 
savo mylimiausius sūnus ant 
Laisvos ir Nepriklausomos 
Tėvynės Aukuro... Kaip per
gyvena lietuviška širdis, ko
vojusi už lietuvišką žodį, ra
štą, gražiąją gamtą, vertin
gą lietuvišką kultūrą, me
ną, muziką... Šią valandą lie
tuvio širdis mirštamai dras
koma aštraus piautuvo; lie
tuvis plakamas ne rykšte, bet 
dideliu, šaltu plaktuku. Lie
tuvio kūnu maitinasi juodas 
erelis, suleidęs nagus geria 
sultinga, tiek amžių neišse
kusį lietuvišką kraują. Lie
tuvių tautą naikina šaltas, 
negailestingas Rytis, ją trem
pia ir drėgnasis Vakaris. 
Sulinkęs, prispaustas, išvar
gęs, sergąs, mirštąs, išbla
škytas lietuvis vis dar nepa
laužtas vairuoja Tėvų Že
mės laivą tarp tų baisingų 
audrų... Kur uostas? Kur iš
sigelbėjimo palaimingas švy
turys? Laisvėj gyveną Bro
liai, mūsų lietuviškos širdys 
yra jų paguodos ir vilties šal
tinis !

Tiesa, daug jau ko Tėvynė 
iš-hetuvitr-'ąmerikiečių 

senesniais laikais ir Nepri
klausomybės gyvenimo metu. 
Bet šiandieninė Lietuva yra 
netik belaisvė, kaip prieš 24 
metus, bet ji yra ir belaisvė, 
ir kankinė ir prikryžiuota. 
Pavergtoj Tėvynėj kankinasi 
kiekviena lietuviška širdis, 
kiti jau sudegė dėl Tėvynės 
meilės, ištirpo kaip lietuviškų 
laukų suneštas vaškas, kad 
tik galėtų palengvinti savo 
žemelei, dėl kurios taip daug 
dirbo ir gyveno.

Ši Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė galėtų mūsų 
širdyse įskelti neužgęstamą

troškimą, neperstojamą šūkį 
— gelbėkim lietuvį, laisvin- 
kim Tėvynę! Keliai į tą tiks
lą ir mūsų laimėjimą žino
mi. Nuoširdžiai susivienyki
me visi lietuviai vienam ben
dram tikslui — Laisvai Lietu
vai! Gyvai remkim visus 
tuos, kurie kovoja už mūsiš
kių laisvę ir kančių palengvi
nimą. Mūsų pačių didelis pa
siaukojimas ir kitų prieteliš- 
ka pagelba prikels Tėvynę 
laisvės Rytojui!

Philadelphijos lietuviai lig 
šiol labai noriai dirbo ir au
kojo Tėvynės gerovei, tiki
me, kad tęs darbą ir toliau. 
Šieme Lietuvos Nepriklau
somybės šventėst minėjimas 
bus labai iškilmingas ir su 
stropiu pasiruošimu. Visi 
Philadelphiečiai pasiryžę į- 
pinti savo dalelę į gražią 
programą. Bet laimingiausi 
bus tie, kuire įžiebs savo 
širdyse neužgęstamos Tėvy
nės meilės liepsnelę, kurie 
visomis jėgomis rems, au
kos, sielosis Tėvynės, Tėvų 
Žemės, Nepriklausomos Vals
tybės likimu; kurie visada 
atjaus brolį lietuvį!

Gyvename tokiomis dieno
mis, kad nebeužtenka skam
bių šūkių. Nūdienis lietuvis 
maldauja tikros pagelbos: jo 
graudus šauksmas girdisi iš 
Nemuno pakraščių, iš šaltojo 
Sibiro, iš iškankintos Euro
pos kraštų. Šiandien lietuvis 
kovoja gyventi ar mirti! Nie
kas neabejoja, kad mes iš
girsime jų dejavimus ir vai
tojimus, ištiesime gailestin
gumo ir didžio dosnumo 
ranką! Praktiškai padarytu- 
mėm labai naudingai, jei vi
si įstotumėm nariais į Lietu
vai Gelbėti Fondą. Jau dabar 
iš ten yra ne vienas gavęs 
pagelbos, tai ir toliau mūsų 
parama gražiausiai atjaus 
lietuvius ir Lietuvos visus 
reikalus, kurių tiek daug ir 
taip svarbių. Nepraleiskime 
Tautos šventės be Aukos!

St. R.

Vasario-February, 13 j

Adelė Agurgytė

Motinos Rauda

Phone, Poplar 2065
FRANK PŪKAS

Diamonds - Watches - Jewelry
Watches, Clocks and Jewelry 

Repaired
609 N. 12th Street 
Philadelphia, Pa.

Tel. REGent 8881

Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

L. Vyčių 3-os kuopos pir
mininkas Jonas Gurgždis su
situokė su tos pačios kuopos 
vyte Veronika Dryžaite. A- 
bu lietuviai, abu parapijos 
choro ilgamečiai giedoriai. 
Jungtuvės įvyko vasario 7 
d., 3 vai. šv. Kazimiero par. 
bažnyčioj. Nors oras nesišyp
so jo, bet nemažas draugų ir 
pažįstamų būrelis atėjo paly
dėti į naują šeimyninį gyve
nimą ir pasveikinti jaunave
džius.

Ši lietuviška porelė susi
laukė tikrai didelio skaičiaus 
sveikinimų ir linkėjimų. Lin
kėtina, kad ir toliau dirbtų 
lietuviškoj katalikiškoj dir
voj, neatsisakytų dainos ir 
giesmės meno ir dirbtų ki
tose lietuviškose katalikiško
se organizacijose.

Kiek teko nugirsti, Vyčiai 
pasveikino ir apdovanojo sa
vo vadą žengiant naujan gy
venimam

Vėl lietuviška Radijo 
programa 

trečiadieniais 9 vai. P. An
tanaitienės vedama. Kai ku
rį laiką ta programa buvo 
transliuojama angliškai.

Džiaugiasi lietuviai, kad 
vėl daugiau galės girdėti sa
vo lietuviško žodžio.

Bus daromas vasario 15 d., 
sekmad. Nuo senų laikų 
Philadelphijoj šventės iškil
mės esti Lietuvių Muzikali- 
nėj salėj ir vienoj parapinių 
salėj. Šiemet L. K. Federaci
jos organizuojamas visų tri
jų parapijų minėjimas bus 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Išrinktasis komitetas 
dirba išsijuosęs, kad tik vis
kas gerai pavyktų. Ypatingai 
daug dirba ir aukojasi Ko
miteto pirmininkas K. Dry
ža. Jo pastangomis bus labai 
gražiai papuošta salė ir at
liekami kiti parengiamieji 
darbai. Minėjimas bus su pra
kalbomis, tautine patrijotine 
daina ir muzika.

Programoj dalyvaus vieti
nis choras ir šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos vaiku
čiai, kurie vaidins ir atliks 
kitų gražių patrijotinių dalv- 
kų. Buvo pažadėta turėti ir 
Šv. Jurgio parapijos garsu
sis benas, bet dėl staigiai pa
šauktų kariuomenėn beno 
vedėju, ir kitų kliūčių, nega
lės dalyvauti. Labai gaila, 
bet jie turės savo atidirbti 
kitą kartą. Kalbės neseniai iš 
Lietuvos atvykęs, Amerikos 
Atstovybėj dirbęs, karštas 
lietuvis p. M. Milukas. Tarp 
svečių bus ir vienas žymus 
advokatas amerikietis, pro
kuroro padėjėjas M. Boyle. 
Minėjimo pelnas skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Katalikiškos spaudos 
mėnuo

Amerikos vyskupų nuta
rimu, vasario mėnuo pa
skelbtas katalikiškos spaudos 
vajaus mėnesiu. Tuo tikslu ir 
Philadelphijoj platinami ka
talikiški laikraščiai, susirin
kimuose aiškinama reikalas 
remti ir skaityti bei platinti 
sava, katalikiška spauda. Y- 
pač visi susidomėję „Ameri
ka”, kurioj yra Philadelphi- 
jos žinios su įvairiomis nau
jienomis. „Amerikos” redak
torius, viešėdamas Philadel
phijoj, davė mums dovanų- 
prailgino laiką užsisakyti 
„Ameriką” už 2 dolerius. Pa
sinaudokime lengvata. Suži
nota, kad ir prof. Senn užsi
prenumeravo „Ameriką” ir 
pažadėjo paremti savo raš
tais.

Šalta naktis, liūdesio pilna, 
Lyg vėliava tamsi plasnoja 
O mano širdis, sielvartų verčiama, 
Tyliai, giliai aimanuoja.
Ne kartą glaudžiau prie krūtinės karštos 
Tą kūdikį, —mano dangų.
Ne sykį bučiavau, po vargų naštos,
Tą meilės vaikelį brangų.

Ir štai, lyg karštis saulutės bailios, 
Prabėgo tos dienos meilingos;
O viltis, troškimas, ramybės meilios, 
Pranyko ant žemės karingos.
Pranyko ir mano linksmybė širdies.
Užgeso visi džiaugsmai.
PPagarbos gėles ant kapo jam dės.
Liks man — tik bejėgiai jausmai...

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Bridgeport, Conn

tie, kurie yra, pasiryžę veikti. 
Ypač gera valdyba išrinkta 
šiems metams. Pirmininkas 
Jankauskas yra labai nuošir
dus Vytis ir pasiryžęs viso
mis galiomis dirbti toj gra
žioj organizacijoj. Sekretorė 
Teklė Balčiūnaitė yra žy
miausi lietuvė veikėja jauni
mo tarpe, ką ji pradeda, tai 
tikrai sekasi.

Vyčiai tikrai sustiprės. Vi- 
cepirm. A. Rupšis taip pat 
energingas ir nebijo darbo. 
Finansų sekretorė E. Jablon
skytė jau seniau išrinkta, 
gražiai dirba toj organizaci
joj- Vyčių susirinkimai bus 
kiekvieno mėnesio 4 sekma
dienį, po sumos. Veikia Vyčių 
klubas. Pasisekimo. Pirmai 
valdybai dėkojama už jų dar
bą.

Susituokė
su šventomis Mišiomis Jo

nas Vasiliauskas su Bronis
lava Valonyte, vasario 7 d. 
Moterystėn palaimino kun. 
Valančiūnas. Abu susituokę 
yra geri katalikai, gyveną šv. 
Kazimiero parapijos ribose. 
Linkime ir toliau pasilikti ge
rais katalikais. Jaunoji pri
klausė prie Sodalių ir Vyčių. 
Laimingo gyvenimo.

Ruošiami Krikščioniškai 
Doktrinai mokytojai visoj 
Arkivyskupijoje, kad galėtų 
mokyti viešųjų mokyklų mo
kinius, kurių vis daugiau ir 
daugiau pradeda lankyti po
pietines mokyklas.

Šv. Kazimiero parapijoj mi
sijos prasidės vasario mėn. 
22 dieną lietuviškai, kovo 
mėn 1 d. angliškai. Misijas 
ves T. Mėšlis, jėzuitas. Para
pijiečiai, ypač jaunimas, ren
giasi uoliai dalyvauti gavėni- 
nėse misijose. Misijų pasise
kimas parapijiečių rankose.

Vasario 7 d. įvyko Ant. 
Dziko radijo programos ba
lius (muzikalinėje salėje). 
Žmonės gausiai atsilankė. 
Dziko programa būna iš WT 

stoties. Trečiadieniais 
vak. ir šeštadieniais 
vak.

Vyčių vajus ir nauja 
valdyba

Lietuvos Vyčių 3-os kuo
pos Valdyba nori sėkmingai 
pravesti Vyčių vajų. Vasario 
8 d. susirinkime Vyčiai išsi
rinko naują valdybą: pirm. 
Pranas Jankauskas, vice- 
pirm. Albertas Rupšis, sekr. 
Teklė Balčiūnaitė, fin. sekr. 
Eleonora Jablonskytė. Dabar 
kuopoj nedaug narių,

Vasario mėn. 3 d. mirė il
gai sirgęs, 82 metų amžiaus, 
geras ir ilgametis šv. Kazi
miero par. narys Antanas 
Tribulas. Velionis priklausė 
prie katalikiškų draugijų, gy
vai rėmė parapiją. Todėl ir 
laidotuvėse, vasario 7 d., ne
žiūrint nepalankaus oro, susi
rinko nemažai giminių ir pa
rapijiečių. Paskutinis atsi
sveikinimas buvo tikrai pa
žymėtinas, nes labai daug 
paaukojo šventų mišių Auką: 
Rimkienė, Maldos Apatašala- 
vimo Draugija, Rutkauskai, 
Ulevičiai, Baranauskai, Nor- 
kai, Briedžiai, Bekeriai, Pel- 
džiai, Povilaitė, Bigenis, Pui
dokienė, Dakniai, Paškunas, 
Timinskas, Čepuliai, Slanskis, 
Jakščiai, Lesčiauskai, Dryža, 
Žvirbliai, Plungis, Mekienė.

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną ir dukreles Juliją ir 
Emiliją.

Vasario mėn. 6 dieną mirė 
Rokas Mikolaitis.

EL 
vai. 
vai.

Baliun buvo atsilankęs
šv. Jurgio par. klebonas, 
kun. Dr. V. Martusevičius. 
Gausiai atsilankė jaunuome
nė, kuri labai mėgo lietuviš
kus šokius. Buvo maloni, 
gyva nuotaika. Kam reikia 
radijo patarnavimo, kreipki
tės pas A. Dziką.

— Vasario 7 d. apsivedė 
L. Duginaitė, buvusi para
pijos jauno choro narė. Šliū- 
bą davė kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas; solo pagiedojo 
jos draugė O. Radvilaitė, 
vargonavo A. Stanišauskas.

— Ateinantį sekmadienį 
užsigavėsime parapijos ba
liuje. Tai bus Užgavėnių 
blynų balius ir šokiai. Visi 
kviečiami.

— Vasario 9 d. palaidota 
p. Jakubauskienė, viena se
nųjų parapijos steigėjų ir jos 
palaikytojų. Mišios buvo iš 
kilmingos, su asista.

— Choristas J. Bunevičius 
sugrįžo iš Scranton, Pa., kur 
buvo šaukiamas į kariuome
nę, bet dar pasiliko, o J. 
Barnotas jau išvyko kariuo
menėn. Juozui linkime ge
riausio pasisekimo; choristai 
jo nepamirš, kaip ir kitų 
choro narių.
—Choro pamokos dabar įvyk
sta sekmadieniais po sumos, 
kadangi daugelis užimti sa
vo darbais, tad kurie tik ga
li, tegu lankosi sekmadie
niais ir penktadienių vaka
rais.

Vasario 1 d. du vyrai, 
Frank Toughill ir Wm. B. 
Mellor, apsirengę vokiečių 
povandeninio laivo karių u- 
niformomis, vaikščiojo po 
miestą. Apėjo laivų dirbtuvę, 
vaikščiojo paupiu, kur daug 
ginklų sandelių, kalbėjosi su 
praeiviais, net policijos nuro
dymų klausinėjo —ir niekas 
neatkreipė dėmesio, kad tai 
vokiškoje uniformoje vyrai. 
Niekas jų nesulaikė. Tik ei
nant jiems pro teatrą, kelios 
merginos pastebėjo, kad čia 
,,vokiečiai vaikštinėja,su sva
stikomis ant kepurių.” Jie 
net automobilių buvo pasista
tę arti laivyno. Krautuvėje 
už vokiškus pinigus nusipir
kę cigarečių... Ir niekas jų 
nesustabdė, niekas nesulaikė.

Kitą rytą abu šie vyrai per 
„Record” laikraštį paskelbė, 
kaip mažai Philadelphijoj e 
atsargumo ir domėjimosi...

K. D.
Šv. Kazimiero par. šv. 

Vardo vyrai vasario 8 d. 
gausiai ėjo prie Dievo stalo 
per iškilmingas mišias. Yra 
keletas atsilikusių, bet, tiki
me, ateityje ir jie dalyvaus.

Vasario 14 d. 8 vai. vak. 
bus dr-jos susirinkimas. Bus 
svarstomi svarbūs reikalai, 
likę nuo metinio susirinki
mo. Visi privalo atsilankyti 
šį šeštadienį. Visi būkime ir 
savo nutarimus vykdykime.

Report.

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Tautos Šventė
Sekmadienį, vasario 15 

mokyklos auditoriume, 
vyksta 19 metinis Užgavėnių 
tearas - konceras, kurį iš
pildys šv. Juozapo parapijos 
Vyčių ir Studentų chorai, 
vad. komp. A. Aleksio. Prasi
dės 7 vai. vak. Scenoje sta
toma 2 aktų puiki komedija 
„Piršlybos” Be to, bus labai 
gražių lietuviškų dainų ir šo
kiu ir kitų įvairumų.

Ta pačia proga bus ati
tinkamai paminėta ir Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo 24 metų sukaktis. 
Kalbės svečias kun. J. Kri- 
pas iš Hartford ir kiti. Nuo
širdžiai prašome visuomenę 
skaitlingai dalyvauti, nes 
mūsų darbuotės tikslas la
bai aiškus ir gražus. Mes dir
bame Dievui ir Tėvynei, Tau
tai ir Bažnyčiai. Lietuva vėl 
bus gyva, laisva!

Federacijos veikla
L. K. Federacijos skyriaus 

susirinkimas įvyko vasario

1 d. choro kambariuose.^ 
dovavo pirm. A. Aletf 

 

Kun. J. Bogušas labai d^^o 16 d. visoje vai- 
gėsi, kad lietuviai taip v Le turj įsirašyti visi vy
niniai darbuojasi ir lw{pfjječiai ir nepiliečiai, 
ir toliau laikytis vienytei^0 iki 44 metų amžiaus, 
ko daugiausia remti šios i jurašymo įstatymas lie- 
lies reikalus. T yjgus yyms gimusius

Lietuvai Gelbėti Foį ^97 m. vasario 17 d. j 
parinkta aukų. Draugioji m. gruodžio 31 d. 
dėta gruodžio mėnesį 
02, sausio ■
sus-me aukojo: Paulina įLį įsirašę pagal kari-lt 
leckienė $1.00, J. Breivė Lpfievolės įstatymą arba lt 
00, Juozas Augis, $1.00,1 ^kariuomenėje. t 
Karalius $2.00, Tarnas (Lgšynio rietas yra kiek- ė 
tas $2.00, J. Makauskas inkarinės prievolės re- s 
00, Clarence Balanda H^djos punkte. Geriausia 
Aug. Kankalis $1.00, liesti policijos, kuri L 
Girdžiauskas $1.00, Juonys vietą. įsirašant rei-l 
Vitkauskas $1.00, Šamb&g pasakyti vardą, pavar- 
$3.00. J gyvenimo vietą, telefono

Lietuvės moterys ne^įnerį, amžių, gimimo datą, 
gai darbuojas Am. Rausimo vietą, darbovietės j 
najam Kryžiui. R. K. ženklą ir vardą asmens, kurs L 
kų parduota už $162.00, į^da žinos užsiregistruo- j j, 
fense Bonds parduota ja® adresą.
$$75,000. Labai daug numKlausiinai -jų iš viso aš- 
sta megstinių ir pirštini — labai paprasti, 
prisiūta daug reikalingų^ Yorko valstybėje re- 
bužių. R. Kr. pirmininkė ^ravimas bus vykdomas 
stebo, kad mūsų lietuvėsįjdienas - vasario 15 ir 
trumpą laiką tiek daug į nuo 7 vai ryto iki 9 vai. 
veikė. Ir mūsų klebonasijį 
J. Valantiejus džiaugias,!----------
duoda visus patogumus p: METINIS KONCERTAS 
pijos patalpose, kad’j, - PAVYKO 
galėtumėm daugiau dartr ■— 
tis. Didelė garbė waterbeAngelų Karalienės parapi- 
tėms! h metinis konventas, įvy-

-------------- įj vasario S d. Transf igura- 
TT. M ARI J ONŲ MlSUljm alėję, praėjo nuotaikin-

Gavenios' Metu ’®! Didelę programos dalį 
ildė svečiai — Stulginskų

V! 
SI

■į, amaų, gimimo datą, - 
Ise 
išį 
Jai 
dži 
sm 
Me 
nai

Jo Eminencijos kardinolo 
Dougherty rūpesčiu, organi
zuojami abstinentai mokyklo
se ir draugijos. Pirmieji vai
siai gražūs. Daug jaunuolių 
prisirašė pire tos taip reik
šmingos draugijos, kurios 
dvasios vadu yra Jo Eminen
cija kardinolas Dougherty.

Rekolekcijos Juozapo Marijos 
Viloje

Sausio 28 d. vakare prasi
dėjo mūsų metinės rekolekci
jos, kurias vedė kun. Pr. Auk
štikalnis, S. J.

Tris dienas praleidome ty
liame susikaupime ir mąsty
muose. Dėka kun. Aukštikal- 
nio gražių ir pamokinančių 
pamokslų, šios rekolekcijos 
ilgai bus mūsų atminty j. Kun. 
Aukštikalnis vaizdingai išdė
stė religijos reikalingumą, 
ypatingai šiais laikais, kada 
visas pasaulis paskendęs 
kraujuje ir nuodėmėj; pasa
kė daug gražių minčių apie 
jaunos mergaitės gyvenimo 
paskirtį, papildė mūsų žinių 
bagažą.

Greit prabėgo tos trys, dva
sinio susikaupimo dienos, pa
likusios neišdildomą įspūdį, 
suteikusios naujų jėgų kovai 
su šių laikų modernizmo pa
gundomis.

Danute Staknytė

Šventų Mišių filmą bus 
rodoma Philadelhijoj, nau
joj kiniečių bažnyčioj, 915 
Vine Str. Kiekvieną dieną 
8:15, sekmadieniais ir šeš
tadieniais 2:30. Rodoma nuo 
vasario 15 iki balandžio 15 d. 
Visi turėtų pamatyti tą 
reikšmingą filmą.

mūs
B 

ilga, 
ma.

T
1. Worcester, Mass.-4i iš Waterbury, Conn, 

ros Vartų par. bažnyčioje|ovykusiai dainavo SofijaiP^ 
nuo vasario 22 d. iki kovol^tė. Atskirai pasi-įsiE
— kun. Jonas Jančius

2. Lawrence, Mass. .. w .
Pranciškaus par. bažnyčiai?dainelių drauge:!^ 

Sofija, _Qna ir Ed-Į
d. kun. Juozas VaškeviBsStulginskai. Publika) 
M.I.C. nesigailėjo gausių plo-l

3. Lawrence, Mass. Daugiausiai iš eilės te- 
Pranciškaus par bažnyčioįejitaąišeiti ir vėl pagro-Į^ 
(jaunimui) nuo kovo 2d. 
kovo 8 d. — kun. Jonas!
lys, M. I. C.

4. Athol, Mass. — šv. 
ciškaus par. bažny 
nuo kovo 8 d. iki kovo
— kun. Juozas Vaškeviė 
M.I.C.

5. Pittston, Pa. — šv. 
zimiero par. bažnyčioje 
nuo kovo 15 iki 17 d. kunįaiami Gaila, kad Edmun- 
Malinauskas, M. I. C.

6. Roseland, Chicago, 
Visų šventųjų par. bažn^^n^ 
j e nuo kovo 16 d. iki 2 
(jaunimui) — kun. Ant^ 
Mažukna, M.I.C.

7. Norwood, Mass. - 
Jurgio par. bažnyčioje 
kovo 16 iki 22 d. kun. 
mieras Rėklaitis M.I.C.

Jei kuris kun. klebonų 
retų pasinaudoti TT. M 
nų patarnavimu, pr 
kreiptis' iki kovo 1 d.į 
miau pasirašiusį šiuo adrt 
2327 W. 23rd Place, C 
go, Ill.

VARŽYBOSE
Šv. Kazimiero parapijos 

mokyklos Basketball koman
da įrašyta į „South” žaidėjų 
skyrių ir rungsis su kitomis 
mokyklomis. Lig šiol koman
da laimėjo nemaža žaidynių. 
Komandą moko p. Urbonas. 
Tegyvuoja jaunučiai!

i tėvui-Vladui Stul-įk’ 
i kurio grojimas se- f vi 

armonika daugeliui I to 
įtiko, isa

irdėtą brooklyniečiams tie 
kalėdodami” sudai- 

OuiStulginskienė (mo- 
1. Visa šeima gražiai ir

i pasirodė progra- 
je, vieni kitiems lenkty-

armonikėlė sugedo ir jis 
ėjo išpildyti kelių pol-

ą greičiausiai visi paste- 
i tai kad visi Stulginskų 

3 nariai gražiai vartoja 
' kalbą ir išmokę visą 

dainelių, įietaip jau daž- 
fdrdimu pas mus, bet dai- 

Lietuvoje, Tikrai 
šiai pavyzdingai Wa- 

Iktuvių šeimai, ku- 
Mžjo nei pastangų, nei 

atvažiuoti ir palinks- 
brooklyniečius. Visiems 

mns dainininkams. muzi-

Kun. K. Rėklaitis,

TĖVAS J. KIDYKAS,

prašo malda paremti f SS*-

vėnios darbus šiose paną 
jose:

Vasario 18-28 d. Šv. 
tano par. Detroit, Mich.

Kovo 1-8 d. Šv. J®? 
par. Chicago, Ill.;

Kovo 8-15 d. Šv. Petro 
Povilo par. I 
Chicago, Ill.

Kovo 15-22 d. Indiana®; 
bor, Ind.

Kovo 23-29 d. LR 
Mass.

Kovo 30—bal. 5 d. šv. 
driejaus par.
Pa.

Mote 
-New 
uis si 
vasarii 
Angelų 
je, 213 
klyne.

Visos 
somos i; 
Svarbu, 
pai būt 
me šuva

(West Puhn<

| ®Grand Street,
M EVergreen 7-8451

Ne visuomet laikomei»|
gų galvotą, tik todėl, kadjį NEGAUSITE I 
pilnas idėjų, kaip ne vi _
met yra geras tas generom. rETĮĮArrrov* TD
kuris turi daug kareivių, tLilis li\

ChanJW5iifek7r~T~~-------- -
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Iš TOLI VIETOS ŽINIOS 
• ’ )

choro kambariuose, 
zo pirm. A. Ale

VYRŲ SURAŠYMO 
DIENOS

J. Bogušas labai darT . ,VQ/I lianai Vasario 16 d. visoje val- 
Lrbėje turi įsirašyti visi vy- 

, piliečiai ir nepiliečiai, 
o 20 iki 44 metų amžiaus, 

surašymo įstatymas lie- 
visus vyrus gimusius 
___ ' m. vasario 17 d. 

1921 m. gruodžio 31 d.
anai. Nereikės registruo- 
tik tiems, kurie jau yra 

tsČiau įsirašę pagal 
j prievolės įstatymą 
yra kariuomenėje.

[sirašymo vietos yra 
name karinės prievolės re- 
tracijos punkte. Geriausia 
liklausti policijos, kuri

kad lietuviai taip 
ii darbuojasi ir 1 
liau laikytis vieny! 
augiausia remti šios 
eikalus.
jtuvai Gelbėti Fo> 
ikta aukų. Draugijų3 
gruodžio mėnesį |.

sausio — $15.66. šį 
ae aukojo: Paulina 
enė $1.00, J. Breivė 
uozas Augis, $1.00, 
.liūs $2.00, Tarnas 
>2.00, J. Makauskas 
Dlarence Balanda H

Kankalis $1.00, Ji

etuvės moterys amžių, gimimo datą,
darbuojas Am. Raaįmo vįetą;
m Kryžiui.^ R. K. ženį įr varcĮą asmens, kurs

kari- 
arba

kiek-

pasakyti vardą, pavar- 
gyvenimo vietą, telefono

darbovietės

arduota už $162.00, L - “• “ •
e Bonds parduotajam^ adresą.
>000. Labai daug nw £iausimai — jų iš viso 
uegstinių ir piršlį 
ūta daug reikalingų

ada žinos užsiregistruo- 
jčio adresą.

as-
•ni — labai paprasti.
'Jew Yorko valstybėje re-

ų. R. Kr. pirmininkė travimas bus vykdomas 
dienas — vasario 15 ir 
nuo 7 vai. ryto iki 9 vai.

o, kad mūsų lietuvės 
ipą laiką tiek daug 
ė. Ir mūsų klebonas 
alantiejus džiaugiasi 
la visus patogumus} IETINIS KONCERTAS 
3 patalpose, kad 
tumėm daugiau dar
Didelė garbė waterb: Angelų Karalienės parapi- 
3!

PAVYKO

metinis konvertas, įvy- 
vasario 8 d. Transfigura- 

-___ Įi salėje, praėjo nuotaikin- 
Gavėnios Metu 191. Didelę programos dalį 

--------- ildė svečiai — Stulginskų 
Worcester,Mass.-,na iš Waterbury, Conn. 
Vartų par. bažnyčioj o vykusiai dainavo Sofija 
vasario 22 d. iki kovo Iginskaitė. Atskirai pasi- 
un. Jonas JančiusM.č ir Edmundas Stulgins-
Lawrence, Mass. -

iciškaus par. bažny visą eilę dainelių drauge : 
uo vasario 23.ik? k< vyga, JSofįja, Ona ir Ed
am. Juozas Vaškeli idas Stulginskai. Publika

E MARIJONŲ MISŲ

. Gražiai ir gyvai sudaina-

Solo gražiai sudainavo ilga
metis Ang. Kar. parapijos 
choristės A. Kižienė ir J. La- 
šaitė. Daugeliui patiko due
tai, kuriuos sudainavo. Ki
žienė su Dapkevičiūte; Lašai- 
tė su Kisieliauskaite. Visai 
puikiai pasirodė grupė, ku
rią sudarė Kižienė, Melkevi- 
čiūtė, Lengirdaitė, Dapkevi- 
čiūtė, Kriaučiūnas ir Stupu- 
ris.

Iš vaidinimėlių silpniau iš
ėjo ,,Paliokės atsilankymas”, 
tuo tarpu, „Aš jaunas berny
tis”, kurį išpildė S. Lengir
daitė ir M. Dapkevičiūte, 
sklandžiai praėjo.

Dalyvavusiems pirmą kar
tą teko išgirsti jaunutę lietu
vaitę, J. Nagin, 13 metų. Ji 
sudainavo vieną anglišką dai
nelę ir „Avė Maria.” Linkime 
šiai jaunai dainininkei pasi
sekimo su viltimi, kad teks ją 
išgirsti ir lietuviškai dainuo
jant. Jai akompanavo M. Žu- 
džiūtė. Chorui dainuojant, 
smuiku energingai pritarė 
Medžiūnaitė; solo tvirtai dai
navo Stupuris.

Prieš programos pabaigą 
kalbėjo klebonas kun. J. Alek- 
siūnas. Nuoširdžiai dėkojo vi
siems dalyviams ir atsilan
kiusiems, pabrėždamas, kad 
kol lietuviškos dainos skam
bės mūsų tarpe, tol bus gyva 
mūsų lietuvių tauta.

Bendru dainavimu baigta 
ilga, įvairi koncertinė progra
ma.

Transfiguration salė buvo 
pilna žmonių (per 400). Po 
programos pašokta, pasivai
šinta, pasidalinta įspūdžiais 
su pažįstamais, susipažinta 
su nuoširdžiais svečiais iš 
Waterburio. E. L.,

| LANKĖSI REKTORIUS
is nesigailėjo gausių plo- 
ų. Daugiausiai iš eilės te-

C.
Lawrence, Mass. - 

nciškaus par bažnyčii į sceną išeiti ir vėl pagro- 
mimui) nuo kovo 2 i tai tėvui — Vladui Stul- 
08 d. — kun. Jonas skui, kurio grojimas se- 
M. I. C.

. Athol, Mass. — šv.ifei patiko.
:aus par. bažny Tegirdėtą brooklyniečiams 
1 kovo 8 d. iki kovo i nelę „Kalėdodami 
kun. Juozas Vaške? [1 
.C.
. Pittston, Pa. — šv. 
tiero par. bažnyčioj;
) kovo 15 iki 17 d. kilodami. Gaila, kad Edmun- 
linauskas, M. I. C.
i. Roseland, Chicago, 
sų šventųjų par. bažn; 
nuo kovo 16 d. iki i tą greičiausiai visi paste- 
unimui) — kun. Auto, tai kad visi Stulginskų 
žukna, M.I.C.
L Norwood, Mass, 
rgio par. bažnyčioje 
vo 16 iki 22 d. kun. i 
eras Rėklaitis M.I.C. 
Jei kuris kun. klebeni 
;ų pasinaudoti TT. B ourio lietuvių šeimai, ku- 

patarnavimu, pra- tegailėjo nei pastangų, nei 
eiptis ‘ iki kovo 1 i :o, atvažiuoti ir palinks- 
au pasirašiusį šiuo ai iti brooklyniečius. Visiems 
27 W. 23rd Place, 0 nos dainininkams, muzi- 
, UI. itams akomponavo Jadvy-

Kun. K. Rėklaitis,H Stulginskaitė, mokytoja.
Proving ingelų Karalienės parapi- 

choras, sumanioje muz. 
Dulkės vadovybėje, atida- 
r uždarė programą gražio- 
1, darniomis dainelėmis.

iška armonika daugeliui

Pereitos savaitės gale ,,A- 
merikos” įstaigoje lankėsi 
kun. Dr. Alf. Jagminas, tė
vų marijonų seminarijos rek
torius. Jis buvo atvykęs į 
savo tetos a. a. J. Petrai- 
tienės laidotuves.

sudai- 
0 Ona Stulginskienė (mo
li . Visa šeima gražiai ir 
idingai pasirodė progra- 
je, vieni kitiems lenkty-

TRAINIS PAKELTAS

armonikėlė sugedo ir jis 
■alėjo išpildyti kelių pol
es, valso numerių.

Vincas Trainis, karys, šio
mis dienomis pakeltas į 
Staff Sergeant. Jis dabar y- 
ra Kalifornijoje.

Sveikiname vyr. seržantą 
Vincą, linkėdami jam gra
žiausio pasisekimo kariuo
menėje.

nos nariai gražiai vartoja 
uvių kalbą ir išmokę visą 
dainelių, netaip jau daž- 
girdimų pas mus, bet dal
ijamų Lietuvoje. Tikrai 
bė šiai pavyzdingai Wa-

SAJUNGIEČIŲ APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

ŠVAS J. KIDYKAS,

prašo malda paremti j 
nios darbus šiose p*
se:
Vasario 18-28 d. Šv. 
no par. Detroit, 1$ 
Kovo 1-8 d. Šv. J1 
ir. Chicago, Ill.;
Kovo 8-15 d. Šv. Pf: 
svilo par. (West 
hicago, III.
Kovo 15-22 d. Indians 
sr, Ind.
Kovo 23-29 d. V 

iass.
Kovo 30—bal. 5 d. 

riejaus par. Philad^i 
a.

Moterų Sąjungos New York 
- New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas bus š. m. 
vasario 22 d., 2 vai. popiet, 
Angelų Karalienės par. salė
je, 213 So. Fourth St., Broo- 
klyne.

Visos kuopos maloniai pra
šomos išrinkti savo atstoves 
Svarbu, kad kiekvienai kuo
pai būtų atstovaujama šia
me suvažiavime.

S. Subatienė 
Apskr. pirmininkė

h

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
B

Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Ne visuomet laikom? 
ų galvotą, tik todėl, 
ilnas idėjų, kaip ne( 
let yra geras tas 
uris turi daug kareivį

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

■s

Angelui Karalienės 
Parapija

Pereitą sekmadienį šv. 
Vardo dr-jos nariai ėjo ben
drai prie šv. Komunijos. Po 
pamaldų salėje buvo sureng
ti kuklūs bendri pusryčiai. 
Atėjo ir gražus būrelis jau
nuolių, kurie kartu papusry
čiavo su vyresniais dr-jos na- 
nariais.Dvasios vadas kun. J. 
Laurynaitis irgi kartu daly
vavo ir džiaugėsi, kad parap. 
jaunimas pradeda darbuotis 
su senesniais ir reiškė vil
ties, kad jaunimo lankymasis 
greit padidės skaičiumi ir 
senesni parapijiečiai prisidės 
prie šv. Vardo Draugijos. 
Nutarta kiekvieną mėnesį, 
kuomet einama bendrai prie 
šv. Komunijos turėti bendrus 
pusryčius parap. salėje. Iš
laidos bus imamos iš draugi
jos iždo — vadinasi, nariams 
ir svečiams dykai.

Parapijos choro koncertas 
pereitą sekmadienį pasisekė 
nepaprastai gerai. Muz. Dul
kės paruošta programa ne
paprastai sklandžiai praėjo. 
Labai daug įvairumo sudarė 
waterburiečių Stulginskų šei
mos grupė, kuri labai gražiai 
pasirodė. Nepaprasta tai šei
ma. Garbė jiems. Parapijos 
choras irgi gražiai dainavo. 
Nors ir nedidokas jis skai
čiumi, bet darniai, skoningai 
dainavo.

Klausytojų buvo daug — 
pilna Transfiguration salė. 
Tik gaila, kad daugumos pro- 
fesijonalų nesimatė, žodžiu, 
koncertas pavyko daugiau, 
negu tikėtasi.

Sodaliečių bendroji šv. Ko
munija įvyks šį sekmadieni 9 
vai. mišių metu. Parapijos 
mergaitės kviečiamos eiti 
prie Dievo stalo kartu.

Mūsų parapijos bažnyčio
je misijos prasidės vasario 
22 dieną ir tęsis iki kovo 8 d.
Misijas ves kun. Gabrielius, 
pasijonistas.

Parapijos laimėjimų pra
mogos įvyksta kiekvieno an
tradienio vakarą, par. salė
je, 8 vai. Parapijiečiai kvie
čiami atsilankyti.

BLYNŲ VAKARIENĖ
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

vasario 13 d. penktadienį 
rengia Užgavėnių Blynų Va
karienę, Apreiškimo par. sa
lėje, No. 5th ir Havemeyer 
St., Brooklyn, N. Y.

Gražią programą išpildys 
šv. Monikos našlių d-ja, ku
rios darbščios veikėjos E. 
Vaitekūnienė ir J. Rokienė 
yra taip pat ir 29-tos kuopos 
narės.

Šeimininkės ruošiasi sve
čius tinkamai pavaišinti ska
niais blynais. Po vakarienės 
ir programos bus smagūs 
šokiai; bus gera muzika. Va
karienės pradžia 8 vai. vaka
re. Bilietas tik 40c.

Rengėjos nuoširdžiai kvie
čia visus skaitlingiausiai at-

Maspetho Žinios
— Vas. 8 d. Rožančiaus dr- 

jos blynų balius puikiai pa
sisekė. Laimėjimo dovana 
teko St. Kelmeliui. Visus link
smino pirm. Kurienės sūnaus 
orkestras. Dr-jos narės auko
jo valgius ir smarkia dirbo. 
Dr-jos susirinkime nutarta 
mirusias nares palydėti iš 
dr-jos iždo ir užprašyti dve
jas mišias.

— Kariuomenėn išvyko J. 
Pruskis, Vyt. Gražulis, M. 
Teska.

— Jau trečia savaitė, kai 
serga O. Balkūnienė, klebono 
motina. Guli šv. Kotrynos li
goninėje. Rožančiaus dr-ja 
linki greitai pasveikti.

— Serga M. Lukševičienė ir 
Valiukevičienė.

— Sąjungiečių margučių 
balius bus Atvelykio sekma
dienį (tą dieną visada būna 
..Amerikos” Pavasario Ba
lius. Red.) O. P.

AMERIKA

Korespondentų Pranešimai
Jersey City, N. J.

Blynų balius
Antradienį, vasario 17 d., 

tuoj po vakarinių pamaldų, 
bus didžiulis blynų balius. 
Ruošia visos parapijos drau
gijos. Viskas parengta pui
kiausiai. Laukiama parapijie
čių ir apylinkės lietuvių gau
saus dalyvavimo.

Vaikų choras
Neseniai parapijoje suor

ganizuotas vaikų choras. Šis 
choras labai gražiai gieda 
sekmadieniais per 8 vai. mi
šias ir antradieniais per no- 
venos pamaldas. Novena bū
na 7:30 vai. lietuviškai, 8:15 
v.v. angliškai.

Newark, N. J.
Tradicinė Švč. Trejybės pa

rapijos vakarienė bus sekma
dienį, vasario 15 d., 5 vai. p. 
p., par. salėje, kampas Adams 
St. , ir New York Ave. Ne
wark, N. J.

Neužmirškime šios progos. 
Galėsime prie lietuviško sta
lo ir lietuviškų valgių širdin
gai pasišnekučiuoti ir malo 
niai laiką praleisti.

Po vakarienės bus šokiai. 
Gros geras orkestras.

Kviečia
Klebonas ir Komitetas 

Užgavėnių šokiai
Vasario 17 d. 7 vai. vak. 

par. salėje ruošiami Užgavė
nių šokiai. Bilietai po 35c. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Vasario 16 d. minėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas įvyks 
vasario 16 d. 8 vai. vak. šv. 
Jurgio draugijos salėje. Pro
gramoje šv. Cecilijos choras, 
kalbėtojai — kun. Ig. Kel
melis, kun. J. Gurinskas, 
naujas New Yorko liet. par. 
klebonas, Dr. Vinikas, J. Va
laitis ir kiti. Rengimo ko
mitetas kviečia visus gausiai1 
atsilankyti.

Baltimore, Md.
— Lietuvį policininką Ben- 

dorą buvo užpuolusi grupė 
negrų, kurių tarpe vienas bu
vo karys. Bendoras suskubo 
pavartoti revolverį, pašovė 
vieną užpuoliką, o kiti suim
ti. Bendoras sužeistas, dabar 
ligoninėje.

— Daug žmonių serga slo
gomis. Tarp ligonių yra Dr. 
Vebero sesuo Uršulė.

—Kaz. Miliausko našlė mir
tinai automobiliaus suvaži
nėta Fayette gatvėje.

— Gavėnia arti, tad mer
gelės skuba ištekėti. Šliubų 
yra daug.

— Par. salėje įvyko dide
lė Užgavėnių puota, kurios 
skaniais užkandžiais visi pa
tenkinti.

— Visi laukia vasario 16 d. 
Vieni mano pamatyti prez. 
Smetoną, o kiti susirūpinę re
gistracija karinei prievolei.

J. K.

Hartford, Conn.
Šio miesto ir apylinkės 

lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventę 
minės vasario 15 d., sekma
dienį, 5 vai. popiet, lietuvių 
par. mokyklos salėje, 339 Ca
pitol Ave. Ruošia Lietuvos 
Gynimo Komitetas.

Kalbės prel. J. Ambotas. 
kun. J. Bogušas ir Lietuvos 
gen. konsulato atašė A. Si
mutis. Bus dainų. Gros mo
kyklos benas. Sesutės pran- 
ciškietės ruošia įdomią mo
kyklos vaikų programą. Da
lyvaus ir lietuvių legijono Sa
bonio postas.

Už pelną bus perkami ap
sigynimo bonai. Visi lietu
viai, kuriems rūpi Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mas, kviečiami atsilankyti.

Grįžo atgal kariuomenėn 

lietuviai Alebrtas Vilimaitis, 
Alfonsas Smitkus. Vyrų De
fense draugija ir moterų Red 
Cross Unit rengiasi lietuvius 
kareivius remti įvairiais bū
dais. Bus sudarytas Hartfor
do lietuvių kareivių sąrašas ir 
jiems bus duodama įvairiais 
būdais paramos.

Šie lietuviai kareiviai grį
žo po kelių dienų į stovyklas: 
Aug. Baranauskas, Gegeckas 
ir Mykolas Plungė. Jie iš Po- 
quonock ir visi priklauso prie 
šv. Kazimiero Junior draugi
jos. Myk. Plungė buvo parva
žiavęs į savo tėvo Aleksandro 
laidotuves; palaidotas iš šv. 
Juozapo bažnyčios (Poquo- 
nock, Conn.) šv. Mišias lai-

PASIDAIRIUS PO NEWAKKA
— Šv. Jurgio dr-ja nuta

rė nupirkti apsigynimo bo- 
nų už 1,000 dol.

— Jodeliai ir Gaubai su
laukė vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties. Stukai — 24 
metų. Ilgiausių jiems me
tų.

— Sausio 24 d. apsivedė 
Ant. Dulkis su Bertha Palu- 
šyte. šv. Cecilijos choras lin
ki jiems ilgiausių metų.

— Birutės moterų dr-jos 
10 metų gyvavimo bankietas 
bus vasario 14 d., šv. Jur
gio dr-jos salėje. Pelnas — 
apsigynimo bonams pirkti.

— Švč. Trejybės par. me
tinė vakarienė bus vasario 
15 d., par. salėje. Bilietai po

VYRŲ SURAŠYMAS VASARIO 16 D.
Prezidentas Rooseveltas pa

skyrė pirmadienį, vasario 
16 dieną, visiems vyrams 
tarpe .20 ir 44 m. amžiaus 
registruotis karo tarnybai. 
Valandos bus nuo 7 vai. ry
te iki 9 valandos vakare.

New Yorko valstybėje gu
bernatorius Lehman paskyrė 
vasario 14-15-16 . dienas kai
po registracijos laiką visai 
New Yorko valstybei, išsky
rus New Yorko miestą.

New Yorko mieste regis
tracijos įstaigos bus atidary
tos vasario 15 ir 16 die
nas.

Nustatydamas vasario 16 
d. registraciją, prezidentas 
aiškiai pareiškė, kad šauki
mas tarnybon liečia „visus 
vyrus piliečius ir kitus vy
rus, kurie gimę vasario 17 
d. arba po, 1897 metais ir 
prieš gruodžio 31 d. 1921 m.” 
Ateiviai, kaip ir piliečiai, 
privalo registruotis militari- 
nei tarnybai. Drafto įstaty
mo pataisa parūpina, jog at
eiviams leidžiama prašyti 
paliuosavimo kaipo nepilie- 
čiams, bet bausme bus labai 
sunki — jie niekada negalės 
tapti Amerikos piliečiais. Pa
taisa taipgi sako, kad atei
viai — priešai (vokiečiai, 
austriečiai, italai ir japonai) 
nebus priimti. Juos galės pri
imti sausumos ar laivyno 
jėgos.

Prezidento proklamacija 
sako, kad vyrai tarpe 21 ir 
35, kurie užsiregistravo pa
gal parinktinės Tarnybos Į- 
statymą 1940 m. spalių 16 
d. ir 1941 m. liepos 1 d., ne
privalo vėl registruotis. Daug 
iš tų jau buvo išegzaminuo-
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TIKRAS BIČIŲ j

1 Medus i
Vartokite savo sveikatai

i 5 svarai (liepų) ................... $1.25 j
j 10 svarų (liepų) ................... $2.25 j
j 5 svarai (dobilų) ............... $1.00 j

SIUNTIMAS APMOKĖTAS

j KONČIAUS BITININKYSTEI 
57 Battery St.

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

kė velionio krikšto sūnus ir 
giminaitis kun. J. Kripas. 
Buvo atsilankęs ir prel. Am
botas.

Moterų ligų specialistas lie
tuvis dr. Allen (Ažukas) da
bar labai užimtas. Matyti, jis 
daug tarnauja lietuviams ir 
labai reikalingas mūsų tar
pe.

Dr. Antanas Šupis irgi 
užimtas, bet sakosi gal jam 
teks tarnauti Dėdės Šamo ka
riuomenėje. Taipgi dantistas 
D. Krikščiūnas tokioj pat po
zicijoje. Jauni mūsų lietuviai 
profesijonalai, bet gabūs ir 
malonūs. Visi lankosi lietu
vių bažnyčioje. Dr. Krikščiū
nas su žmona gieda mūsų pa
rapijos chore. Lietuviai, rem
kime savuosius lietuvius pro
fesionalus.

$1.50. Blynų balius bus va
sario 17 d., bilietai po 35c. 
Visi parapijiečiai ir jų drau
gai kviečiami lankytis.

— Lietuvos nepriklauso
mybės šventė bus minima va
sario 16 d. šv. Jurgio dr-jos 
salėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Dainuos par. choras. Bus 
kalbų. Įžanga nemokamai.

— J. Stuko vedama radijo 
programa iš WBNX vasario 
14 d. prasidės 4:25 vai. po 
piet. Bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. 
Dainuos radijo choras. Kal
bės p. Matulytė, bus armoni- 
sto meliodijų.
Jokūbas Stukas, Jaunasis, 

Nevvarko Radijo vedėjas.

ti ir atleisti, bet juos atgal 
pašauks perklasifikavimui.

Tikima, kad apie 9,000,000 
vyrų užsiregistruos vasario 
16 d. Nors negalima sakyti, 
kiek iš jų bus tinkami mili-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

G raborius—Balsam įloto jas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
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.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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tarinei tarnybai, bet genero
las Lewis B. Hershey nese
niai Kongrese sakė, jog gali
ma gauti 400,000 vyrų iš 36- 
44 metų grupės; apie 600,- 
000 iš tų, kurie sulaukė 21 m. 
nuo paskutinės registracijos 
ir apie 1,200,000 iš 20 metų 
grupės.

Be to, direktorius mano, 
jog bus galima atgal pašauk
ti 2,000,000 vyrų, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties 
palikti civiliame gyvenime.

Registracijos mašinerija 
veiks kaip praeityje. Vyrai 
turės nuvykti į savo vietines 
drafto įstaigas (adresai vie
toj bus parūpinti). Vyrai, iš
vykę. iš valstybių, turės regi
struotis ten sugrįžę. Ligo
niai ir kiti, kurie negali re
gistruotis vasario 16 d., pri
valės kuo greičiausiai tai pa
daryti.

Gegužės 13 d. šv. Tėvas 
Pijus XII švęs 25 metų vys
kupavimo jubiliejų. Bus ne
paprastos iškilmės visame 
katalikiškame pasauly.

Dėmėtosios šiltinės epide
mija jau pasiekė ir Berlyną.

Garsusis Pratt Mansion 
namas (Brooklyne), staty
tas 1900 m., bus nugriautas; 
toje vietoj naujus šeimynoms 
namus statys Equitable Life 
Ins. Co. Pratt name yra $42,- 
000 vertės vargonai ir daug 
kitų brangenybių. Iki šiol ja
me niekas negyvena — ūžkai- 
ti langai.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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LANKĖSI

AMERIKA

VASARIO 15-TA DALYVAUKIME
LIETUVOS ŠVENTĖS MINĖJIME

Š. m. vasario 16 d. sukan
ka lygiai 24 metai, kai Vilniu
je Lietuvos Taryba paskel
bė Lietuvą laisva, nepriklau
soma, demokratine valstybe. 
Iki 1940 m. birželio 15 d. ši 
diena buvo minima didžiau
siu džiaugsmu visame pasau
lyje, kur tik buvo lietuvių. 
Šiandie padėtis kitokia —jau 
antrą kartą Lietuvos žmo
nės minės vasario 16 d. prie
spaudoje, svetimųjų vergo
vėje. Bet laisvėje esą lietu
viai turi visus galimumus 
šią Lietuvos šventę tinka
mai paminėti.

Didžiojo New Yorko lietu
vių bendras komitetas pa
ruošė gražią programą Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventei atžymėti. 
Minėjimas Įvyks šį sekma
dienį, vasario 15 d., 4 vai., 
po piet, Labor Lyceum salė
je, Brooklyne.

Iškilmėse sutiko dalyvauti 
ir sveikinimo žodį pasakyti 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
ir nepaprastas pasiuntinys 
pulk. Povilas Žadeikis. Taip 
pat sutiko programoje da
lyvauti pulk. Kazys Grinius, 
ilgametis Lietuvos karo at
stovas užsienyje -

Meninę programos dalį pil
dys operos artistė Barbora 
Darlys, smuikininkė Marga- 
reta Digrytė, pianistai Vik
torija Valukaitė ir Justas 
Jankus, Apreiškimo par. cho
ras ir Angelų Karalienės 
par. vyrų choras. Lietuviškų 
šokių pašoks Lyraičių šokėjų 
grupė, kuriai vadovauja L. 
Stilsonaitę.

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

Salės durys bus atdaros 
^ųoJLval..popiet. Programos 
pradžia 4 vai. popiet. Minė
jimo programai vadovaus 
kun. N. Pakalnis, Apreiški
mo par. klebonas.

Po programos bus šokiai, 
kurie prasidės 7:30 vai. vak. 
Įžangos bilietas tik 50c. Visas 
pelnas Amerikos Raudona-, 
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!

Šiandie paremkime Ameri
kos Raudonąjį Kryžių, o ry 
toj ši organizacija parems 
Lietuvą ir jos vargstančius 
žmones.

□------------------------------------
Čemerka, M. LaMedica, Al. 
Nobaras, Alb. Verbickas, Ed. 
Bružinskas, V. Mockus, Ed. 
Rainis, J. Serbentą, Ad. Peč- 
kaitis, J. Kunickis.

Valdybon išrinkta: pirm. 
M. Brangaitienė, vicepirm. 
T. Jekupčionienė, fin. rašt. 
O. Balsienė, nut. rašt. S. 
Kasanienė, ižd. Staškienė. Są- 
jungietės džiaugiasi turėda
mos tokią darbščią valdybą.

Narė.

PREZIDENTO SŪNUS
LIGONINĖJE

Vasario 10 d. Brooklyno 
laivyno ligoninėje padaryta 
apendicito operacija prezi
dento Roose velto sūnui 
Franklinui, laivyno leitenan
tui.

Operacija gerai pavykusi. 
Sūnaus lankyti buvo atvyku
si jo motina.

CYA KARIAI

Apreiškimo par. CYA jau
nimo draugija i Amerikos 
kariuomenę išleido visą būrį 
savo nariu.

Kaip skelbia vasario ,An
nunciator”, šiuo metu Ame
rikos kariuomenėje yra šie 
buvę CYA nariai:

Alb. Okas, Ant. Aleliūnas, 
J. Markūnas, J. Višniaus- 
kas, Bruno Kisielius, Al. 
Zenka, P. Katinas, Al. Kati
nas, Z. Kraujelis, Al. Židana- 
vičius, V. Vartunas, J. Čes- 
tila, Ad. Gedar, Ad. Slagus, 
J. Vidikšis, J. Bealis. J. Sti- 
klrnkas, J. Kazlauskas, Al. 
Tila, Jurgis Tumasonis, Al. 
Juras, Ed. Smetanka, Ed. 
Kuzmanas. P. Tiškus, Ant. 
Gudonis, St. Palukaitis, V.

Vasario-February, 131® .A m w

Šią savaitę „Amerikos” į- 
staigoje lankėsi L. K. Studen
tų S-gos pirmininkas Petras 
Aikšnoras ir vicepirm. Vale
rija Jakštaitė (gyv. Water
bury, Conn.) Jie lankėsi or
ganizacijos reikalais.

IŠVYKO KANADON

Ona Jackevičiūtė, prieš po
ra metų atvykusi iš Lietuvos 
šios savaitės viduryje išvyko 
Kanadon. Ten ji sutvarkys 
nuolatinio apsigyvenimo A- 
merikoje reikalus.

O. Jackevičiūtė Brooklyne 
gyveno pas „Amerikos” skai
tytojus p. Zeikus.

ATVYKO APSIGYVENTI

Šią savaitę Brooklynan ap
sigyventi iš Bostono atvyko 
„Amerikos” intertypininko 
R. židžiūno šeima.

Kiek anksčiau atvyko Br. 
Janušonis, bostonietis jau
nuolis, gavęs darbą La Guar
dia lėktuvų stotyje.

ŠILTINĖS PAVOJUS ČIA 
NEGRĘSIA

New Yorko sveikatos ko- 
misijonierius Dr. Rice parei
škė, kad Amerikai negręsia 
jokia šiltinės epidemija, ku
ri dabar siaučia daugelyje 
Europos vietų.

Dėmėtąją šiltinę, kuri pa
vojingiausia, daugiausia pla
tina utėlės, skurdas ir nuo
vargis. Svarbu, kad kiekvie
nas asmuo palaikytų didžiau
sią švarą savo aplinkumoje.

Brooklyno gyventojai pra
šo New Yorko miesto vy 
riausybės sumažinti atsako
mybę automobilių nelaimėse.

Apreiškimo 
Parapija

Nauja pirmininkė
Gyvojo Rožančiaus dr-jos 

mėnesiniame susirinkime bu
vo atsilankęs kleb. kun. N. 
Pakalnis. Naujai išrinkta 
pirm. Butkienė atsisakė nuo 
pareigų. Nauja pirmininke 
išrinkta buvusi ilgametė šios 
draugijos pirmininkė, daug 
dirbusi parapijai, Ona Stag- 
niūnienė.

Klebonas sveikino naują 
pirmininkę, linkėdamas pasi
sekimo ir ištvermės darbe 
šiai draugijai, parapijai ir 
lietuvybei. M. K.

Jaunimo pramoga
Parapijos choras vasario 6 

d. Vanderbilt viešbutyje tu
rėjo savo penktus metinius 
šokius. Atsilankė daug jau
nimo. Nuotaika buvo labai 
gyva ir jauki. Dalyvių tarpe 
buvo atvykusių ir iš tolime
snių vietų. Choristai labai 
apgailestavo, kad negalėjo 
dalyvauti jų vadas, muz. J. 
Jankus, kuris susirgo ir tu
rėjo būti ligoninėje.

New York, N. Y.

SANTA CLAUS CAN HELP AMERICAN DEFENSE! This poster, 
drawn by J. W. and W. J. Wilkinson, a father and son artist team of 
Baltimore, reminds Americans that they can help the Defense Program 
this Christmas by giving Defense Bonds and Stamps in addition to 
the usual present. Nation-wide distribution of this poster has been 
made, especially in the windows of 500,000 retail stores where Defense 
Stamps—for as low as 10 cents—are now on sale.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel.

ijfjina Amer.^R. K. 
utinės šventės. 

EVergreen iįj spSttfo.

jvą kapai1 — 2 po pietų K
6 — 8 vakare t 

Šventadieniais susitar.p-

Ente
Offic

NAMŲ SAVININKAI 
VEIKIA

LIETUVOS VETERANŲ 
SUSIRINKIMAS

Ši sekmadienį, vas. 15 d., 1 v. 
popiet, Susivienijimo salėje, 
197 Grand St., Brooklyne, į- 
vyksta Lietuvos nepriklauso
mybės karų dalyvių - vetera
nų susirinkimas.

Susirinkimas tęsis iki 3:30 
vai. popiet, o iš jo visi daly
viai vyks į Lietuvos nepri
klausomybės p a s k e 1 bimo 
šventės iškilminga minėjimą, 
įvyksiantį Labor Lyceum sa
lėje.

MUZ. JANKUS SVEIKSTA

Muz. Jonas Jankus, Ap
reiškimo par. choro vedėjas, 
ramiai ilsisi Brooklyno akiu, 
ausies ir nosies klinikoje, 
kur jam padaryta dešinės 
akies operacija. Ligonį lanky
ti gali tik žmona ir sūnus.

Kaip gydytojai praneša, 
muz. J. Jankaus sveikata 
pamažu gerėja. Visi muz. 
Jankaus draugai linki jam 
veikiai išsveikti.

Vasario 8 d. Aušros Var
tų parapijos salėje įvyko vi
suotinis parapijiečių susirin
kimas, kuriame dalyvavo a- 
pie 200 žmonių.

Parapijos klebonas kun. J. 
Gurinsiąs pranešė apie pa
rapijos padėtį. Iš klebono 
pranešimo paaiškėjo, kad 
neatidėliojamai reikalinga 
atnaujinti parapijos namus 
ir bažnyčią.

Parapijiečiai nutarė tai 
atlikti talkos pagalba. Tam 
tikslui buvo išrinkta 3 gru
pės talkininkų: staliorių, e- 
lektrotechnikų ir dažytojų.

Susirinkimas parapijos tru- 
stistais išrinko J. Sartauską 
ir šadreiką. Kolektorius 
rinks šv. Vardo vyrų drau
gija sekančiame susirinkime.

Su pakeltu ūpu visi para
pijiečiai pasižadėjo sumokė
ti užsilikusį 4 metų parapi
jos mokestį.

Parapijoj nuotaika puikiau
sia. Vyrauja kūryba, dar
bas.

NEPILIEČIŲ SĄRAŠAI

Sausio 30 d. P. Buzelio sa
lėje, East New Yorke, įvy
ko Didžiojo New Yorko lie
tuvių namų savininkų organi
zacijos metinis susirinkimas, 
kuriame išklausyta valdybos 
narių pranešimai ir nusta
tyta šių metų veikimo pro
grama.

Šiems metams valdybon 
išrinkta: pirm. J. P. Mačiu
lis, vicepirm. Z. Kavaliūnas, 
ižd. P. Mačys, finansų rašt. 
J. Dobrow, prot. rašt. adv. 
Cl. Voketaitis. Direktoriais: 
P. W. Shalins, A. Briedis, M. 
Peikus, P. Tarnas, J. Medei- 
ša, M. Kirvelis, B. Skublins- 
kas, J. Gaigal, S. Steckis ir 
p. Lasiejus. Tvarkos prižiūrė
toju V. Pūkas.

Organizacijon priimti nau
jais nariais: J. Sabulis, J. 
Zabarauskas ir Alice Blake.

Sekančiame susirinkime 
bus išaiškinta: a) kurie ir 
kiek turės mažinti namų se 
nūs mortgičius; b) į kariuo
menę išėjusių asmenų šeimų 
teisės ryšyje su namų savi
ninkais; c) namų įkainavi
mas sekančių metų mokes
čiams, būdai ir laikotarpis į- 
kainavimo sumažinimui ir 
d) įeigų mokesčiai ir išim
tys. žodžiu, sekantis susirin
kimas bus labai įdomus ir 
svarbus kiekvienam namų 
savininkui. Susirinkimo vie
ta ir laikas bus pranešta vė
liau. , J. P. M.

Rusijai Naujas
Ambasadorius

Washington. — Nauju Ru
sijai Amerikos ambasado
rium prezidentas Roosevelt 
paskyrė admirolą William H. 
Standley. Rusijos vyriausy
bės sutikimas jau gautas.

Adm. Standley pernai ru
denį lankėsi Maskvoje, kai 
buvo Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos bendri pasitarimai.

Iš Lietuvos

Šv. Jurgio Parapija
Moterų pramoga

Jaunų Moterų Susivieniji
mas savo pirmą pramogą, lai
mėjimų - žaidimų vakarą, 
rengia šeštadienį, vasario 21 
d., par. salėje 7:30 vai, vak. 
Bus gražių dovanų ir skanių 
užkandžių. Pusė pelno para
pijai.

Moterų S-gos 35 kuopa va
sario 8 d. turėjo susirinki
mą. Džiugu, kad rengiamasi 
paminėti kuopos gyvavimo 
25 metų sukaktį. Minėjimas 
bus kovo 15 d., sekmadienį. 
9 vai. ryte bus mišios už mi
rusias ir gyvas nares, o 6 
vai. vak. iškilminga vakarie
nė.

Kaip kiekviena draugija, 
taip ir mūsų kuopa džiaugia
si sulaukusi tokio gyvavi
mo amžiaus.

Italijos, Japonijos ir Vo
kietijos piliečiai šį mėnesį tu
ri iš nauja registruotis. Atei
dami įsiregistruoti į pašto į- 
staigas, jie privalo atsinešti 
nepiliečių registracijos kor
telę ir tris savo fotografijas 
(šviesias).

Kiekvienas Italijos, Japo
nijos ir Vokietijos pilietis, 
kurs jau turi 14 metų, gaus 
indentifikacijos kortelę, ku
rią jis visada turės su savimi 
nešiotis.

Brooklyne Italijos, Japoni
jos ir Vokietijos piliečių su
rašymas vykdomas šiose vie
tose: Brooklyn Eagle Bldg. 
(Washington ir Johnson 
Sts.); 2634 Atlantic Ave.; 
279 Melrose St., 18-18 — 86 
St., ir 237 Havemeyer St. (ar
ti „Amerikos”).

PENKTUKAS PALIEKA

Pereitą sekmadienį New 
Yorko miesto mayoras La 
Guardia pasakė per radiją, 
kad mieste už susisiekimo 
priemones penktuko mokestis 
paliekamas ir toliau. Vadina
si, požeminiais, gatvių ir vir
šutiniais traukiniais ir toliau 
važinėsime už penktuką.

GYDĖ 62,678 LIGONIS

Brooklyno Kings County li
goninė, esanti Clarkson Ave., 
Flatbush, yra viena didžiau
sių ligoninių Amerikoje. Per
nai šioje ligoninėje gydyta 
62,678 asmens; jų gydymas 
kaštavo 4,389,1006 dol.

Šių metų pavasarį bus ati
darytas naujas psichopatų 
skyrius, kurio įrengimas kaš
tavo pustrečio milijono dole
rių.

Pernai ligoninėje 6,117 as
menų įlieta kraujo. Savanorių 
kraujo dovanotojų buvo 5,- 
068. Motinos pieno pernai čia 
padovanota ir sunaudota 9,- 
942 uncijos.

Ligoninėje pernai mirė 5,- 
670 ligonių. Gimimų buvo 3,- 
207. Lavonų skrodymų turė
ta 1,104. Vidutiniškai kiekvie
nas ligonis prabuvo 16 dienų. 
Operacijų padaryta 14,782.

Vokietijos komisaras Ry
goje perėmė į savo žinią 
Madonos apskritį. Tą progą 
jis pažymėjęs, kad „kas, va
dovaudamasis senais prie
tarais, tikisi ko nors iš 
Amerikos, turi žinoti, kad 
joks amerikiečių kareivis 
niekuomet neišlips į (Euro
pos) žemyną, nebent kaip 
karo belaisvis.” Kas truk
dąs „naujos statybos darbą, 
tas priklauso ten, kur pas
kirta vieta ramybės ardyto
jams.”

Vokietijos reicho komisa
ras „Ostlande” išleido po
tvarkį, pagal kurį gyvento
jai turi iki 1942 metų sausio 
15 d. užregistruoti vokiečių 
„reicho kredito kasai” visus 
piniginius reikalavimus, ku
riuos jie turi į asmenis, gy
venančius užsienyje. „Šio 
potvarkio prasme Vokietija 
nelaikoma užsieniu.” Nuo 
užregistravimo prievolės pa
leidžiami tie, kurių reikala
vimai neprašoka 500 vok. 
markių.

Vokietijos reicho komisaro 
„Ostlande” įsakymu, visi 
Lietuvos ūkininkai turėjo iki 
1941 m. gruodžio 31 d. ati
duoti visus prietaisus, kurie 
skirti sviestui mušti arba 
grietinei nugriebti.

Tas pats komisaras išlei
do įsakymą, kuriuo varžo
ma miesų prekyviečių (tur
gų) laisvė. „Lietuvos sri
ties” komisaras nustato, 
kuriose vietose ir kada gali 
būti prekyvietėse prekiauja
ma. Iš įsakymo seka, kad 
prekyviečių skaičius ir pre
kiavimo dienos sumažinamos.

DIDELIS BALIUS

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.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” kviečia ūkininkus „lais
vai aukoti vokiečių kariuo
menei.” Zarasų apskrities ū- 
kininkai sunešę 460 kg. vil
nos, 1221 porą pirtštinių, 532 
poras kojinių, 40 šalikų ir 
1,150 kg. verpalų. Alytaus 
apskritis ir Simno valsčius 

I „paaukojo didelius gyvulių 
I ir paukščių kiekius.”
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Tel. EVergreen 7-fid r visur įspūdingai. DaU- 

iškilmių pelnas skir- 
1-8 vakare L Amerikos Raudonajam 

Penktadieniais uždai^Ljui, ChicagoįS SUTinkta 
——1,600 dol. Brooklyne a- 
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į Daug minėjimų bus 
vasario 22 d. 
įtų gera, kad viena į- 
p surinktų tikslias ži- 

h kiek Vasario 16 proga 
Lai amerikiečiai paau- 

Brooklyn, mL Raudonajam Kryžiui.

VALANDOS:
9 —12 ryte

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

(Įasario 12 d. minėjome 
aidento Lincolno dieną, o 
ano 22 d. minėsime pir-

SALDAINIŲ PALOCIUSv abingtono gimtadienį.
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirir

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

, os istorijos knygoje spin-
7 šviesiausiomis varsomis.
5 buvo tikras patriotas.Tai

•wjB fe dėmės ir be bai-
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ATIMTO TURTO VIS NEGRffl
c jrko dienraščiai („Times,” 

v._ ud" ir „Journal Ameri- 
man, esą žiūrima, aijpj įžanginius-ve- 
X. ’ straipsnius. Jie

irai pasakė, kad Lietuvos 
riklausomybę pirma su-

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” skelbia valdžios pata
rėjo Dr. Funken straipsnį ry
šium su Voketijos reicho ko
misaro „Ostlandui” išleistų 
potvarkiu, pagal kurį rusų 
nusavintųjų namų savinin
kai skiriami tų namų val
dytojais su teise naudotis pa
jamomis. Pasak autoriaus, 
potvarkis reiškiąs „tolesnę 
pažangą kelyje į numatytą
jį privatinio ūkio atstaty
mą.” Tačiau „laikas dar ne
atėjo perleisti nuosavybę į že
mę ir miestų sklypus.” Po
tvarkis tiktai „lygina kelią 
buvusiems savininkams per
imti savo namų su sklypais 
likimą į rankas.’^

Perduodant namus valdy-

tojas esąs „patikimi 
mai nebūsią duodami 
kurie „trukdo” ats
pastangas.” Jeigu Rusija, 0 da- 
pasirodytų nepatikiu Lietuva verguvė-
kiek vienu_ metu vari? jjepažymėjo, kad lietuviai 
sė gali būti atšaukti,^ pa.
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KAIP NACIAI TVARKO MINSK
Minske atidaryti i į kariuomenės sugrįž- 
kalbos kursai. Vokiečii | 
rį tikslo varžyti gūdy 
bei kultūros, tačiau

,,Deutsche Zeitung im Ost- 
land” aprašinėja, kaip buvo 
įvestas į pareigas Minsko 
miesto vokiečių komisaras 
Wilhelm Janetzke. Ta proga 
kalbą pasakęs vokiečių gene
ralinis komisaras Baltgudi- 
jai Kube. Jis pažymėjęs, kad 
„Baltgudijos gyventojai esą 
amžiams dėkingi Adolfui 
Hitleriui, nes savo pajėgo
mis Rytų Europos tautos nie
kuomet nebūtų pajėgusios iš kalbos kursuose mol 
sivaduoti iš bolševizmo.” 
Baltgudija ir Minskas buvę 
atkariauti Europai vokiečių 
aukomis.”

Kreipdamasis į naująjį Min
sko miesto komisarą, genera
linis komisaras Kube pasa
kęs: „Imkis , tamsta, be ato
dairos žygių, taip pat baltgu- 
džių gyventojų interesais, 
prieš visa tai, kas trukdo 
mūsų darbą.” Toliau Kube iš
sireiškęs: „Kas priglaudžia 
bolševikinius sabotažninkus, 
tas bus sunaikintas.” Vo
kiečiai ne taip sau lieję krau
ją šioje žemėje. Kalbėdamas 
į susirinkusius baltgudžius, 
komisaras pažymėjęs: „Kas, 
kaip baltgudis, myli savo tė
vynę, tas ištikimybe ir darbu 
užsipelnys savo teisę į tėvy
nę.”

Kitam numeryje tas pats 
laikraštis atpasakoja Balt
gudijos istoriją. Jis pastebi, 
kad dabar Minsko miesto 
valdybai vadovaują baltgu- 
džiai, kurie bendradarbiaują 
su vokiečiais. Vokiečių civili
nė administracija perėmusi 
Baltgudiją rugsėjo 1d. Pa
sak laikraščio, „pirmą kartą 
po šimtmečių Baltgudija ga
vo vadovybę, kuri patikrina 
gudų tautos laisvą išsivysty
mą; į šios tautos kultūrą ne
bus daroma jokios įtakos, 
tuo labiau ji nebus slopina
ma.”

Čia pat laikraštis rašo, kad

to įniršo Maskva ir 
i rau- 
prok-

turį didelį interesą i sPau^°Je
vokiečių kalbos. Tai! D®va_ 1 
palengvinsią susižin 54 Bet kas kreips dė- 
vokiečių įstaigomis, laisvės
vertus, gudai tokiu te Pailso Norve-

lėsią „kaipo pagalbinė 
tarnauti vokiečių ra 
įstaigose. Minske n

Kvislingo, taip niekas 
®ys ir raudonųjų kvis-

Iševikai Brooklyne turi 
kalba vedamą radijo 

M Per jį jie bruka 

—propagan- 
vokiečių komiLjį^isirsau 

R pasako.

1,000 vyrų ir moterąl 
jie pareiškiu savo J 
sutikimą su naująjaf 
čių santvarka.” Kurs* 
visi ’ 
Minsko miesto vai® 
įmonių gudų tarnauti aną vakarą progra- 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - - - - gedėją paskelbė, kad

^ dainininkas” su- 
„Užmiršai tė-
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JOSEPH VASTūj 
REAL ESTATE INS®.

and LIFE INSURA-'l 
Mortgages Loaned and Sj 
496 Grand St, Broom 
Residence:
87-34 90th St., WoodhavS
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!*Wšo savo tėvų 
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Jie išsižadėjo savo 
^nčiančių 

„į 7^. Jiems 
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RALPH

FOTOGRAWL ,.Ik pro^ ”Lai- 65 - 23 GRAND AV&^os nepriklauso- 
 Maspeth, N-Mpasirašiu-

kiškai 
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RESTOIUNf^ kitas Mask. 
BAR & GRH1 k^ik^tis Chi. 

Gaminam valgius anOn 14 
niško ir lietuviško suj 
čia taip pat galima S 
Amerikos išdirbinio y 
portuotų degtinių, 'n 

vynų ir gero alauM

Joseph ZeW
Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
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