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NEW YORKO SPAUDA APIE LIETUVĄ Europoje Alkis, Daug Kur BadaujaLietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės dieną, 
vasario 16 d., New Yorko 
stambieji dienraščiai „New 
York Times”, „Sun” ir 
„Journal - American” pa
skelbė įžanginius straipsnius, 
kurių vertimus čia paduo
dame

„New York Times” turėjo 
tokį redakcijos straipsnį:
„LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖ
„Šiandie lietuviai daugely

je pasaulio vietų mini savo 
šalies nepriklausomybės pa
skelbimo dvidešimt ketverių 
metų sukaktį. Tai tikėjimo 
gestas, skausme atliekamas, 
nes šiandie Lietuva yra bejė
gė po Hitlerio letena. Du 
kartu nuo karo pradžios val
stybė apnaikinta priešo įsi
veržimu, pirma — Rusijos, o 
po to Vokietijos. Vaisiai tai
kaus dvidešimt metų gyveni
mo, kuriame ši nenugalima 
tauta, ilgai slėgta, išsilaikė 
šimtmečiais, beveik visiškai 
sunaikinti. Nežiūrint to, lie
tuviai tiki, kad jų nepriklau
somybė bus atstatyta. Jei 
Hitleris būtų galutinis laimė
tojas, jie žino, kad nepriklau
somybės būtų netekta, gal 
visam laikui. Rusijos dabar
tinis prisidėjimas prie Jung
tinių Tautų liberalinės prog
ramos duoda jiems (lietu
viams) vilties, kad jiems vėl 
bus leista nepriklausomai gy
venti. Šia viltimi jie ir gyve
na.”

„Journal American” 
pačią dieną taip rašė:

„LIETUVIŲ DVASIA
„Šiandie lietuviai Ameri

koje švenčia Lietuvos nepri-

klausomybės paskelbimo 24 
metų sukaktį.

„Lietuva šiandie nėra lai
sva.

„Sovietų Rusija sutrempė 
ją šiame kare, o dabar naciai 
sėdi joje kaip nugalėtojai.

„Bet Lietuvos istorija yra 
ilga ir karžygiška.

„Jos žmonės buvo anksčiau 
gausesnių už save jėgų pa
vergti, bet niekada nenuga
lėti: ir šiandie laisvos Lietu
vos dvasia yra gyva, neprii
manti jokios svetimos vergu
vės.”

„The Sun” rašė:
„LIETUVOS GIMTADIENIS

„Tarp valstybių, kurioms 
Jungtinės Tautos prižadėjo 
atstatyti suverenines teises 
ir nepriklausomybę, Lietuva 
turi ypatingų privilegijų į 
simpatiją. Jos nepriklauso
mybė buvo paskelbta 1918 
m. vasario 16 d., bet jos tau
tinio gyvenimo 24 metai buvo 
pilni pakaitų. Ji neteko savo 
nuo amžių sostinės, Vilniaus; 
pradžioje ji užėmė Rusija, po 
to — Lenkija. Vokietija pa
grobė jos vienintelį gerą uos
tą Klaipėdą dar gi prieš da
bartinio karo pradžią. Po to 
Lietuva buvo paglemžta So
vietų, vėliau nacių, kurių val
dyme ji dabar yra.

„Šios sukakties proga. Lie
tuvos ministeris Washingto
ne Povilas Žadeikis savo ša
lies ateičiai vyriausią viltį 
mato fakte, kad ir Lenkija ir 
Rusija pasirašė <• Jungtinių 
Tautų sutarties dėsnius. Ti
krai maža vilties Lietuvos ar 
bet kuriai kitai laisvei už tos 
sutarties pasirašytojų per- 

' galės ribų.”

PRAŠO PAGALBOS TREMTINIAMS Washingtone gaunami di
plomatiniai pranešimai rodo, 
kad visa Europa yra alkana, 
bet tikras badas siaučia tik 
keliose srityse, ypač Graiki
joje. Visur trūksta riebalų. 
Kava, arbata ir šokoladas vi
soje Europoje beveik visiš
kai išyko.

Geriausiai maistu aprūpin
ti Vokietijos žmonės, nors ir 
vykdoma griežta maisto kon
trolė. Maisto dalinamo kie
kio, kurs nustatytas moksli
niu apskaičiavimu, užtenka 
išgyventi. Didesnio kiekio su
mažinimas jau būtų skaudus 
smūgis.

Italijoje padėtis yra men
kesnė , nei Vokietijoje. Iš I- 
talijos ir vokiečiai ima šiek 
tiek maisto. Bado italai dar 
nežino.

Vokiečių užimtoje Prancū
zijoje maisto daugiau, nei 
neužimtoje prancūzų dalyje. 
Kuro labai trūksta. Neužim- 

------------------------- . -------- , — toji Prancūzija alkį gerai 
Kamajėlių inž. Pranas Indriūnas pažįsta, bet bado dar nėra. 

Daug padeda geras bulvių 
derlius.

Lenkijoje maisto sąlygos 
labai sunkios, ypač toje da
lyje, kurią buvo užėmę bolše
vikai. Traukdamiesi bolševi
kai sunaikino javų derlių. 
Skupiai gaunami pranešimai 
šneka apie visiškai liūdną pa
dėtį.

Danijoje padėtis bene ge
riausia. Kavos, arbatos ar ka
kavos nėra, bet duonos ne
trūksta. Daugiau skerdžiama 
galvijų, hes trūksta pašaro.

Norvegijoje siaučia alkis, 
nors badas dar nežiūri į a- 
kis. Daug suvartoja vokiečių

okupacinė kariuomenė, ku
rios vienu kartu buvo apie 
300,000 vyrų. Dabar esą a- 
pie 75,000 vokiečių karių. 
Norvegams trūksta net ir 
žuvies, kurios jie visada už
tektinai turėdavo.

Švedijoje vykdoma maisto 
kortelių tvarka. Atsargiai 
ruošiamasi netikėtinumams. 
Per paskutinius dvejis me
tus derlius buvo prastas.

Suomijoje alkis plačiai ke
roja, bet daug padeda vokie
čiai.

Ko vokiečiai negali duoti 
suomiams iš savo valstybės, 
atgabena iš Danijos ir net 
Norvegijos. Ir patys danai 
atsiunčia suomiams maisto.

Graikijoje tragiškiausia 
padėtis. Kasdien nuo bado 
miršta tarp 500 ir 800 graikų, 
Rūpinamasi pagelbėti per 
Turkiją.

Čekoslovakijoje padėtis 
(Čekijos ir Moravijos srity
je) pakenčiama. Vokiečiai 
ten „rūpinasi,” nes jiems 
svarbu, kad gausios dirbtu
vės pilnai dirbtų. Slovakijoje 
trūksta riebalų, mažai kuro 
ir odų batams. Kiaušinis ka
štuoja 25c, svaras riebalų 3 
dol.

Jugoslavijoje padėtis la
bai panaši, kaip Graikijoje, 
nors gatvėse mirimų nuo 
bado nesą. Vokiečiai ir italai 
„nuvalė” javų laukus. Ser
bijos dalyje pilna pabėgėlių.

Ispanijoje alkis šakojasi, 
bet šiemet mąistdr d’atrgiaJr; 
nei pernai. Gaunama maisto 
iš Pietų Amerikos, tik trūk
sta laivų jam atsigabenti.

Gauta aplinkiniais keliais ir 
skelbiama:

1. Felicija Poželaitė - Krump- 
lienė, gyv. Kaune, Vaižganto 50 
bt. 4 prašo pranešti Karoliui Po
žėlai, 1309 Commonwealth Ave., 
Boston, Mass., kad bolševikai iš
vežė josios motiną Oną Poželie- 
nę ir seseris: Janiną ir Elžbietą 
Poželaites. Ji praąo savo dėdę 
Karolį išvežtąsias surasti ir joms 
pagelbėti.

2. Leopoldas Krumplis, gyv. 
Kaunas, Vaižganto 50 prašo pra
nešti Antanui Uksui, 3520 So. 
Emerald Ave., Chicago, Ill., kad 
bolševikai išvežė jo žmonos mo
tiną Oną Poželienę ir dvi sese
ris Janiną ir Elžbietą Poželaites. 
Jis prašo Uksą jas surasti ir 
joms padėti.

3. Giedraitis iš Jurbarko pra
šo pranešti 1) Kasimer P. Pui- 
šis, 201 Cochrane St., East Van
dergrift, Pennsylvania, 2) Miss 
A. Romintaitė, 249 River St., 
Mattapan, Mass, ir 3) S. Kaspu
tis, So. Barre, Mass., P. O. Box 
120, kad jie rūpintųsi surasti 
išvežtuosius Jurbarko mokytoją 
Juozą Giedraitį su žmona Alek
sandra Giedraitiene - Vidžiunai- 
te ir Juozą Stankūną su jo mo
tina ir jiems pagelbėti.

4. Antanas Sodaitis, Kaunas, 
Prūsų 6, bt. 3 prašo K. K. Barau
ską, Chicago, Ill. daryti žygių 
surasti išvežtuosius Jurgį Garb- 
šą su žmona Ona ir 2 vaikais, 
Anicetą Martišių sų žmona Ane
le ir motina Marcele ir 2 duk
relėm, Bronių Lengvenį su žmo
na Marija ir sūneliu, Leoną 
Dziką, Vincą Matulaitį, Adolfą 
Jaukštą su žmona ir dukrele, ir 
jiems pagelbėti.

5. Henrikas Brazaitis, Kaune 
Viduno alėja 2 prašo pranešti 
Dr. Račkui, kad yra visi sveiki 
ir agyvena senose vietose, ir 
kad Račkus praneštų apie tai 
Povilui Brazaičiui. Be to, jis pra
šo žinių apie motiną Mariją Bra- 
zaitienę.

6. Bronius Stasiukaitis, Kau-

ne, Astronomijos 9 prašo pra
nešti P. Baltiniui, Thompson, 
Conn., Marianapolis College, kad 
bolševikai išvežė Oną Stasiukai- 
tytę-Reksnienę, mokytoją Puša
lote. Jis prašo ją surasti ir jai 
padėti.

7. M. Gerbinis iš Kėdainių 
prašo pranešti Tadui Švobai, 36- 
V2 Storrie St., Amsterdam, N. 
Y., kad išvežė bolševikai jo 
žmoną Katariną Gerbinienę -An
tanaitytę. Prašo ją surasti ir jai 
padėti. Jos brolis Kostas 
naitis esąs Argentinoje, 
nos Aires, Dock Sud C. 
pedesa N, 1493 arba Isla
Georgia Estacion Gritviken. Jį 
taip pat prašo paiformuoti ir 
prašyti, kad gelbėtų seserį.

8. Antanas Mažiulis, Kaunas, 
Aušros 41, bt. 2 prašo pranešti 
K. J. Prunskiui, Chicago, Ill., 
kad išvežti iš Bileišių Jonas In
driūnas su žmona ir 4 vaikais, iš

Anta-
Bue-
Ses- 

South

su žmona ir 3 vaikais, Domas 
Lingė iš Bileišių, Kibirkštis Juo
zas iš Dumblynės su žmona ir 
dukrele, Petras Misiūnas iš Ra
mygalos su žmona, Alfonsas 
Matiukas su žmona ir Justas Šu
tas su žmona ir dukrele iš Pur- 
piškio.

(Bus daugiau)
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KARIUOMENĖJ BUS 10 MILIJONU
Kai buvo pirmoji karinei 

prievolei atlikti vyrų regis
tracija, įsirašė apie 18 mili
jonų vyrų. Iš jų 64 nuošim
čiai buvo palikti „ramybėje”, 
kaip turintieji išlaikomų as
menų. Pusė pašauktų sveika
tai patikrinti palikti civilinia
me gyvenime, kaip netinka
mi karinei tarnybai. Ir taip 
iki praeitų metų galo Ameri
kos kariuomenėje buvo pus
antro milijono karių.

Dabartiniais planais, šių 
metų gale Amerikos kariuo
menė turės būti bent iš 3,600,- 
000 vyrų. Kadangi karo galo

dar nepramatyti, tad ir kalba
ma viešai, kad Amerikos ka
riuomenė turės susidėti iš 
mažiausiai dešimties milijo
nų karių. Tokiam karių skai
čiui sudaryti, kariuomenės 
vadovybė turės sumažinti rei
kalavimus sveikatingumo at
žvilgiu ir mažesnį skaičių at
leisti tų, kurie turi išlaikomų 
asmenų.

Vasario 15-16 d.d. nuo 20 
iki 44 metų amžiaus registra
cijoje įsirašė apie devyni mi
lijonai vyrų. Bet nemanoma, 
kad iš šio skaičiaus būtų daug 
paimta į kariuomenę.

Portsmouth, Va. —Vasa
rio 16 d. čia nuleistas į van
denį naujas karo laivas „Ala
bama”, 35,000 tonų. Jis pa
statytas devyniais mėnesiais 
anksčiau, nei numatyta.

Laivyno sekretorius Knox 
pareiškė, kad nuo šiol nauji 
Amerikos laivai pasirodys da
žnai; jie užtikrins Amerikai 
pirmenybę jūrose ir perga
le. '

Jau pradėta naujo „Ken
tucky” laivo statyba. Šis lai
vas bus 45,000 tonų.

PREZIDENTAS SMERKIA GANDUS

JAPONAI DŽIAUGIASI SINGAPORE
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netekta Singaporės, kodėl 
praleisti vokiečių laivai per 
kanalą ir t.t.

Vasario 15 d. Churchill pa
sakė per radiją kalbą, ku
rioje pranešė apie Singaporės 
kritimą ir apie kitus nepasi
sekimus. Jis kvietė visą vals
tybę budėti ir laukti dar liūd
nesnių žinių, tačiau taip pat 
ragino tikėti į pergalę, kuri 
tikrai ateisianti.

Churchill nurodė, kad An
glijai labai daug pagelbsti 
Amerikos dalyvavimas kare 
ir Rusijos kariuomenės geras 
laikymasis prieš vokiečius.

Londonas. — Anglijos žmo
nes labai nejaukiai nuteikė 
pranešimas, kad per Anglijos 
kanalą sėkmingai praplaukė 
Vokietijoj trys didieji karo 
laivai, kurie buvo saugomi 
Bresto uoste. Vokiečių karo 
laivus lydėjo visa eilė maže
snių laivų ir keli šimtai lėk
tuvų. Kautynėse anglai ne
tekę 42 lėktuvų, o vokiečiai 
— 18.

Spaudoje ir susirinkimuose 
griežtai reikalaujama dau
giau pasiaiškinimo iš vyriau
sybės sluoksnių. Norima, kad 
Churchill aiškiai ir atvirai 
pasakytų, kodėl taip greit

 0------------------------------------------
Washington. — Vasario 18 j Philadelphia. — Pernai 

d. prezidentas Roosevelt, Jungtinėse Amerikos Valsty- 
spaudos atstovų pasikalbę j i- į' " 
me pareiškė, kad dabartiniu 
metu Washingtonas yra di
džiausias melų ir gandų ga
minimo šaltinis. Jis paminėjo, 
kad New Yorkas gali būti 
priešo apšaudytas, kad Det
roitas gali būti bombarduo
tas iš oro, o Alaska gali su
silaukti priešo įsiveržimo.

Prezidentas taip pat pažy
mėjo, kad Rusijai pagalbos 
teikimas nuo gruodžio 7 d. 
sumažėjo, tačiau nuo kovo 1 
d. pagalba bus vėl įmanoma 
pilnu dydžiu. Šiuo metu ta
riamasi dėl naujos paskolos 
Rusijai.

bėse ėjo 1,974 angliški dien
raščiai — 24 mažiau nei 1940. 
Tačiau skaitytojų skaičius 
pernai buvo didesnis.

Pernai kasdien spausdinta 
ir išplatinta kasdien 42,385,- 
807 egzemplioriai, kas yra 
pusantro milijono daugiau, 
nei 1940 m.

Iš viso laikraščių pernai 
buvo 13,204.

FILIPINUOSE DIDESNI PUOLIMAI
Tojo pasakė tautos atstovų 
susirinkime, kad nuo dabar 
japonams laisvas kelias į o- 
landų salas, į Burmą, į Nau
jąją Zelandiją ir Australi
ją.

Singaporei japonai jau da
vė naują vardą. Singaporės 
miestas pavadintas Šonan, 
kas reiškia „Pietų Šviesa.”

„Oficialiai” į Singaporę ja
ponai įėjo vasario 18 d. Japo
nai skelbia radę mieste daug 
maisto, tad nebūsią vargo nei 
kariams, nei vietiniams gy
ventojams.

Olandų pranešimu, Singa
porės mūšyje japonai netekę 
200 lakūnų.

Japonų skelbimu, Malajų 
pusiausalvje anglai netekę 
450 
800 
štų.

Singapore. — Ši anglų 
tvirtovė Ramiajame vande^ 
nyne, kuriai pastatyti išleis- 
sta mažiausia 400 milijonų 
dolerių, pateko į japonų ran
kas vasario 15 d. Singaporės 
gynėjai pasidavė be sąlygų. 
Gynimui vadovavo anglas ge
nerolas Percival. Manoma, 
kad japonams į nelaisvę pa
teko apie 60,000 karių, kurių 
tarpe anglai, australiečiai, in
dai ir vietiniai.

Singaporę užėmę, japonai 
tuojau padidino savo puolimą 
prieš olandų salas, ypač Ja
vą ir Sumatrą. Jie užėmė di
džiausią aliejaus gaminimo 
centrą, kuriam įrengti olan
dai buvo išleidę per pusę bi
lijono dolerių. Atsitraukdami 
olandai visiškai sunaikino 
turtingus aliejaus versmių į- 
rankius ir visą gamybos į- 
rengimą. Aliejaus versmėmis 
japonai galėsią pasinaudoti 
tik už šešių mėnesių.

Ryšium su Singaporės pa
ėmimu, visoje Japonijoje 
reikštas didžiausias džiūga
vimas. Japonijos min. pirm.

Lietuva Laikoma
Neutralia

Olandai Laukia
Puolimu

bet nenurodo, kur tie „pasise
kimai” įvyko. Jie taip pat 
pripažįsta didelius sunkumus 
dėl esančių šalčių, tačiau nu
rodo, kad rusai jokių svar
bių laimėjimų dar nepasiekė, 
kad jie niekur vokiečių ka
riuomenės nėra apsupę.

Maskva nuolat praneša a- 
pie laimėjimus. Viename pra
nešime minima, kad rusų ka
riuomenė prisiartino prie 
Naugardo miesto ir kad vo
kiečiai pasiruošę palikti 
Charkovo miestą.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad rusams pasisekę pra
laužti Leningrado frontą ke
liose vietose.

Šios savaitės viduryje ja
ponai Filipinų salose pradė
jo didesnį ir įžūlesnį puolimą 
prieš generolo MacArthuro 
vadovaujamą amerikiečių ir 
filipiniečių kariuomenę.

Puolimas vykdomas lėktu
vais ir artilerijos apšaudy
mais. Vienoje dalyje japonai 
iš lėktuvų numetė bombas į 
pabėgėlių stovyklą, kur už
mušta 18 moterų ir 5 vaikai. 
Kiek anksčiau jie mėtė atsi
šaukimus, kviesdami filipi
niečius mesti ginklus ir pasi
priešinti amerikiečiams, nes 
japonai norį filipiniečius tik 
šlaisvinti...

Kongrese kariuomenės at
stovai pareiškė, kad į Filipi
nus nesitikima nusiųsti ka
rinės pagalbos. Bombanešių 
esą užtektinai, bet nėra kaip 
juos pristatyti.

iš

Stockholmas. — Berlyno 
pranešėjai pripažįsta, kad ru
sų kariuomenė turėjo kelis 
„mažus vietinius pasiseki
mus” savo veržimuosiuose,

Sidnėjus. — Į Australiją 
Washington© atvykęs O- 

landų Indijos vicegubernato- 
rius Mook pareiškė, kad Ra
miajame vandenyne Jungti
nės Tautos turi pradėti puo
limo žygius. Jo nuomone, pa
sitraukimas į iš anksto paruo 
štas pozicijas gali prakišti 
karą.

Mook tvirtina, kad olandų 
Indija ginsis, kol tik žmogaus 
jėgoms bus įmanoma. Jei ja
ponai užimtų olandų Indiją, 
jie pasiskubintų vokiečiams 
ir italams į talką, — sako 
Mook. Australija būtų ret
karčiais bombarduojama, bet 
laikinai ji nebūtų puolama. 
Jis tiki, kad Amerikos darbo 
ir karo mašina veikiai pradės 
suktis visu tempu.

Ryšium su vyrų registra
cija vasario 16 d., karinės 
prievolės tarnybos vadovybė 
paskelbė įvairių taisyklių. 
Vienoje iš jų nurodyta, ko- 
kion grupėn priskirti svetim
šalius. Italijos, Japonijos ir 
Vokietijos piliečiai regis
truojami kaip „piliečiai prie
šai” ir nebus imami kariuo
menėn.

Lietuvos piliečiai įregist
ruoti kaip neutralios vaisty

nepriklauso- 
paskelbimą pasirašiu- 
tuvos Tarybą vadina 
rine ir todėl visiškai 
įgia lietuvių tautos
švente.

LifjUįP šneka kitas Mask- 
aująs laikraštis Chi- 
„Vilnis” vasario 14 
10 visus dalyvauti 
ų Tautos šventės— 

16 Paminėjime”, 
nioštas Roselande.

UUių a ir Pruseika vėl ne- 
vynąk® eka! Kažin, kokių 

'juodu susilauks nuo 
gj riausio boso už tokią 

41lG^Pą „liniją”?

bab^
Gaminam 
niško ir : 
Čia taip Pį
Amerikos J-. 
portuotų

lėktuvų, 200 tankų, 12,- 
karių, kurių 5.000 užmu-

Rangunas. — Šio Burmos 
miesto civiliniai gyventojai 
vasario 18 d. pradėti iškeL 
ti į kitas vietas. Universite
tas iškeltas į Mandalay mie-|bės piliečiai ir todėl bus ima-
stą, 375 mylios į šiaurę. mi į kariuomenę.

lis rašo, kad
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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.

ATLIKTINAS DARBAS

Šių metų liepos mėnesį sukaks dvidešimt metų, kai 
Jungtinės Amerikos Valstybės pripažino Lietuvą laisva ir 
nepriklausoma valstybe. Amerikos suteiktas Lietuvai „de 
jure” pripažinimas daug reiškė. Europoje didžiosios vals
tybės vis delsė ir abejojo. Lietuva jau žengė tvirtu žings
niu, bet jai trūko didžiųjų valstybių pripažinimo.

J. A. V. žodis paskubino Angliją, Italiją, Prancūziją ir 
Japoniją. Už penkių mėnesių ir šios valstybės pripažino 
Lietuvą visiškai nepriklausoma valstybe. Nuo 1922 m. 
liepos mėnesio Lietuvai tarptautinio gyvenimo scena buvo 
atdara, laisvai prieinama.

J. A. V. 1922 m. buvo Lietuvai didžiausia moralinė 
parama. Tos paramos Lietuva šiandie labiau reikalinga nei 
kada nors anksčiau. Ir niekas kitas, tik Amerika su savo 
prezidentu Roose veltu šiandie gyvųjų pasaulyje yra Lietu
vai tikra viltis.

Kai 1940 m. birželio ir liepos mėnesiais bolševikų armi
ja ir komisarai trempė Lietuvos nepriklausomybę, kas gi 
nepajudinamai stovėjo už Lietuvą? Vokietija, dar 1939 m. 
rudenį išdavusi Lietuvą Rusijai, tuojau pripažino rusų o- 
kpaciją. Italijos Mussolini atidavė Lietuvos pasiuntinybę 
Romoje Maskvos agentams. Net Švedija susvyravo, ir 
Lietuvos turtą atidavė Maskvai. Anglija netarė viešo žo
džio. Visur buvo nejauku.

Bet buvo ir šviesos spindulių. Vatikane, prie Šventojo 
Sosto, Lietuvos pasiuntinybė liko visiškai laisva. O Wa
shingtone 1940 m. liepos mėnesį paskelbtas viešas , drąsus, 
neatlaidus žodis, kurs pasmerkė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupaciją.

Nors Washingtone Lietuvos byla ir labai tvirta, bet 
jos parėmimo niekada nebus perdaug. Dabar, tuojau, reikė
tų pradėti naują, labai gyvą sąjūdį — Nepriklausomos Lie
tuvos Draugų ir Rėmėjų verbavimo sąjūdį.

Reikia tuojau paruošti turiningą pareiškimą, kurį pa
sirašantieji pasisakytų už nepriklausomos Lietuvos atstei- 
gimą. Kiekviename mieste bei miestelyje turėtų būti su
daryti parašų rinkėjų komitetai. Geriausia į darbą į- 
trąukti jaunuomenę. Į Lietuvai nepriklausomybės pagei- 
Haujančių lakštus' pirmaisiais pasirašytojais gauti įžy
mius amerikiečius, valstybės ir miesto savivaldybių parei
gūnus.

Iki liepos vidurio turėtų būti surinkta bent milijo
nas parašų, o Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo 20 
metų sukakties dieną visi parašai įteikti prezidentui Roose- 
veltui. Tai didelis, nelengvas, bet šventas ir būtinai at
liktinas darbas.

O kas jį turėtų organizuoti? Amerikos Lietuvių Tary
bos vykdomasis komitetas tikrai privalėtų jo imtis. Lauk
sime!

(A. a. Dr. J. Basanavičiui)
O Vyre, garbingas, teisybės mėgėjau, 
Švietei mums lyg žvaigždė auksinė! 
Garsus Tavo vardas, didysis Veikėjau, 
Tau lygaus nematė Tėvynė.
Juk Tu išblaškei mūs’ šalyje tamsybę,
Tu užžiebei aušrą skaisčiausią, 
Prikėlei mūs tautą, šaukei į vienybę, 
Davei mums idėją kilniausią.
Kiek laiko, sveikatos, jėgų paaukojai
Ištirti mūs garsiai senovei,
O nuovargio niekad juk Tu nežinojai, 
Kad dirbai tėvynės gerovei.
Ir vis dar nauji Tau sumanymai kilo, 
Nauji dar darbai Tavęs laukė, 
Bet, deja, mirtis pavyduolė prabilo 
Ir giją gyvybės nutraukė.
Ilsėkis tad, brangus Didvyri, kapuose 
Tėvynės žemelėj laimingas!
Už darbus gi Tavo, Aukščiausias danguose 
Tebūna didžiai gailestingas...
Mes gi lankysime Tavąjį kapą, 
Vainikais jį puošti neliausim;
Čia stiprinsim dvasios mūs tautišką kvapą 
Ir tavo takais vien keliausim.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kauno dienraštis „Į Lais

vę” rašo, kad pereitų metų 
gruodžio pirmoje pusėje tu
rėjo pasirodyti seniai laukto 
didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno pirmasis tomas. Ry
šium su šiuo svarbiu lietuvių 
tautos laimėjimu kultūrinė
je srityje, persispausdiname 
straipsnį iš sakyto dienraš
čio:

„Ryt poryt pasirodys kny
gų rinkoje naujiena — pir
masis didžiojo lietuvių kal
bos žodyno tomas,suredaguo-

GEORGE WASHINGTON
Vasario 22 d. minime pir- ; 

mojo prezidento, George Wa- : 
shingtono gimtadienį. Wa- < 
shingtonas buvo šios valsty
bės pirmas miltarinis vadas, : 
ir visų kartų vaikai jį laiko 
„pirmu kare, pirmu taikoje 
ir pirmu širdyse jo tautiečių.”

Būdamas 18 m. amžiaus, 
jis pradėjo savo militarinę 
karjerą milicijoj. Tada Ang
lija valdė kolonijas prie At- 
lantiko pakraščio. Britų ko
lonistai nepasidavė sujung
toms prancūzų ir indėnų pa
stangoms kontroliuoti konti
nentą. Prancūzai pralaimėjo. 
Washingtonas dalyvavo ko
vose, įgydamas platų patyri
mą praktiškame kariavime.

Vėliau kilo ginčai tarp An
glijos ir jos Amerikos kolo
nijų. Drauge su Patrick Hen
ry, Benjamin Franklin, Sa
muel Adams ir Thomas Jef
ferson, Washingtonas .anksti 
ir aktyviai pradėjo pasireikšt 
ir saugoti kolonijų teises. Jis 
irgi boikotavo Anglijos pre
kes ir tarnavo pirmame Kon
tinentiniame Kongrese. Kada 
Antras Kontinentinis Kong
resas paskelbė J. Amerikos 
Valstybėms nepriklausomybę 
ir nutarė jos proklamaciją 
remti armija, Washingtonas 
buvo pašauktas būti visų gin
kluotų jėgų vyriausiu vadu.

Washingtonas per šešeris 
metus vedė stebėtiną karą 
Šiandien žiūrint į tą viską, 
istorikams yra sunku įsivaiz
duoti, kaip jo būrelis savano
rių ------- blogai išlavintų, ne
tinkamai paruoštų, prastai

aprėdytų, be maisto — galėjo 
išsilaikyti prieš Europos di- : 
džiausios jėgos puikiai išla— ' 
vintą reguliarę armiją. Ši ar
mija netik turėjo puikiai iš
lavintus kareivius, bet ir kon
troliavo jūras, turėjo reika
lingus laivus. Bet gal Angh- 
jos buvo perdidelis pasitikėji
mas ir gal netaip drąsiai jos 
kareiviai kovojo. Kitoj pusėj 
daug Anglijos vadų atvirai 
simpatizavo Amerikos kolo
nistams.

Prancūzija atvirai rėmė A- 
merikos kovą ir pasiuntė A- 
merikai laivyną. Savanoriai 
iš Vokietijos, Prancūzijos. 
Švedijos. Lietuvos, Lenkijos 
ir kitu Europos šalių atvyko 
/Amerikon stoti į Washingto- 
no armiją. Kai kurie iš ju 
ieškojo pelno, bet kiti, kain 
Fafayette, Kosciuška, Pula
ski, kovojo todėl, kad jie mė- 
£0 Amerikos laisvės ideala 
Daug kalbama apie Washing-- 
tono pasisekimus, bet mažai 
apie jo vargus, nukentėjimus. 
pralaimėjimus ir visokias ki
tas sunkenybes. Bet 1781 m 
spalių mėnesi jam pasisekė 
apsupti svarbiausią Anglijos 
armiją Yorktowne, Pennsyl 
vanijoje. Britai pasidavė ir 

i nirma dalis laisvės kovos bu- 
• vo laimėta.

Per revoliucijos karą nė 
vienas kitas karininkas ne
galėjo lygintis su Washingto- 
no strategija. Jam sekėsi 
mušti priešą kaip tik tinka
miausiu laiku. Be jo kariško 
sumanumo, pagal istorikus, 
viskas kitaip būtų užsibaigę.

Atsižymėjęs taikoj, kaip ir 
kare, Washingtonas buvo iš
mintingas pirmas preziden
tas. Jis atmetė pasiūlymą 
pasidaryti karalium, bet ka
da konstitucinis seimas susi
rinko 1787 m„ jis sutiko 
pirmininkauti. Vėliau jis bu
vo išrinktas pirmu Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezi
dentu. Jis prisaikintas New 
Yorko valstybėje 1789 m. 
balandžio 30 d.

Aštuonerius metus Wa
shingtonas buvo Amerikos 
prezidentu. Antrą kartą iš
rinktas 1792 m. Buvo sunkūs 
laikai. Karas nualino koloni
jas. Tarp valstybių ir tarp 
vietų kovos vystėsi. Šiauri
nės valstybės reikalavo pa- 
gelbos agrikultūrai. Prancū
zijoj žmogaus laisvės idėjos, 
kurios prasidėjo tarpe Ame- 
rikos kolonistų, pagimdė re
voliuciją. kuri sukrėtė visą 
Europą ligi pat pagrindų.

Daug amerikiečių reikala
vo, kad Amerika remtų 
Prancūzijos revoliucijos da
lyvius, lyg atsilyginant už 
Prancūzijos pagalbą, nepai
sant Amerikos neturtingumo. 
Washingtonas, nors simpati 
zavo, stovėjo prieš įsikiši
mą.

Politiškai irgi šalis buvo 
pasidalinusi. Alexander Ha
milton su šalininkais norė
jo stiprios centralinės val
džios, draugiškos agrikultū
rai, bet remiančios indus
trijos išsivystymą. Kita par
tija, su 
priešaky, 
deruotos 
kiekviena 
maksimumą nepriklausomy
bės unijoje, ką rėmė pietų 
ūkių savininkai. Washingto
nas antrame termine rėmė 
Hamiltoną ir federalistus.

Washingtonui buvo siūlo
ma ir trečia nominacija 1796 

' m. Jis atsisakė. Washingto- 
■ nas savo paskutines gyveni

mo dienas praleido savo ūky
je Mount Vernon, visų myli
mas ir gerbiamas. Jis mirė 
sulaukęs 67 m. amžiaus.

Washingtonas gimė 1732 
m. vasario 22 d., mirė 1799 
m. gruodžio 14 d. Jo vardu 
pavadinta ir šalies sostinė.

FLIS.

Thomas Jefferson 
ieškojo laisvai fe- 
sąjungos, kurioje 

valstybė turėtu

tas dov. Juozo Balčikonio ir : 
išleistas Lietuvos Mokslų A- 
kademijos Lietuvių Kalbos 
Instituto Vilniuje. Tai ne 
bet įvykis mūsų kultūrinia
me gyvenime.

„Lietuvių kalba tarp kitų 
Europos tautų kalbų išliko 
viena senoviškiausių ir savo 
pavidalu labai reikšminga 
lyginamajai indoeuropiečių 
kalbotyrai. Pirmasis bandy
mas duoti kiek galint pil
nesnį mūsų kalbos žodyną 
reikia sutikti su džiaugsmu, 
kurį visiškai pateisina lie
tuvių kalbos mokslas ir tau
tos lūkestis.

Kalbotyra, kaip ir kiek
vienas patirtinis mokslas, 
remiasi patirties daviniais, 
iš kurių aprašinėjimo, skirs
tymo ir aiškinimo randami 
to mokslo dėsniai ir stato
ma mokslinė sistema. Be di
desnės kalbinių davinių ap
imties kalbininkui sunku at
sekti prigimtąjį kalbos rai
dos kelią ir išsisaugoti kal
binio dogmatizmo arba libe
ralizmo. Tad išėjus didžia
jam lietuvių kalbos žodynui, 
susemiančiam į daiktą kiek 
galint daugiau patirtinio žo
džio lobio, mūsų kalbos 
mokslas galės atsistoti ant 
stipresnio pamato ir ras pa
spirties mažne visoms savo 
šakoms: ir morfologijai, ir 
ortologijai, ir semasiologijai, 
ir stimologijai,ir terminologi
jai. Trumpai tariant, geru 
žodžiu minėti žodyno pasiro
dymo įvykis verta dėl dau
gel priežasčių, jau nekalbant 
apie tai, kad po dabartinio 
laiko nerimasčių ši naujiena 
žadina ateityje vilties tauti
nės kultūros darbui ir sa
vaimingam tautos gyvenimui. 
Kalba buvo ir pasilieka vie
na žymiausių mūsų tautinės 
kultūros paraiškų, kuriomis 
lietuvių tauta ir ateityje 
galės parodyti savąjį veidą 
dermingoje Europos tautų 
sąjungoje.

„Apie čia minimo žodyno to
mo atsiradimą žodyno pra
kalboje papasakoja jo re
daktorius. Didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno medžiagai pa
matą sudarė mūsų žymiojo 
kalbininko K. Būgos paliki
mas. Būga ir reikia laikyti 
pirmuoju tokio dvdžio žody
no sumanytoju. Jis, grįžda
mas 1920 m. iš Permės, kur 
1916-1919 m. profesoriavo, 
parsivežė ketvertą pūdu žo
džiu lapelių ir , Švietimo Mi
nisterijos pakviestas, ėmė re
daguoti žodyną. Bet staigi 
mirtis (1924 m.) nutraukė 
didžiojo kalbininko sumany
mą, ir iš jo pradėto leisti 
žodyno teišėjo 82 psl., ligi 
žodžio „anga.” Paskui keletą 
metų darbas nutilo, Ivg nie
kur nieko nebūta, kol 1930 m. 
pabaigoje, švietimo Ministe
rijos pavestas, ėmėsi to di-

džio ir kruopštaus darbo doc. 
J. Balčikonis. Naujam re
daktoriui reikėjo sutvarkyti 
Būgos palikimas, kuris iš 4 
pūdų, velioniui redaguojant, 
buvo išaugęs jau ligi kokios < 
15 pūdų. Darbas buvo ne- , 
lengvas, nes žodyninė me- j 
džiaga, įvairiais laikais įvai- i 
rių rinkėjų rankiota, vertu- : 
mo buvo nevienoda, o prity- : 
rusių darbui bendradarbių ir
gi stigo. Naujoji redakcija ; 
buvo maniusi išleisti tik tai, ■ 
kas Būgos palikta, bet pama- ■ 
čiusi, jog daug raštų dar ne- ■ 
suvartota žodynui ir , apsk- ■ 
ritai, dar mažoka medžiagos i 
jam redaguoti, ėmė pati ir i 
per talkininkus rinkti žo- • 
džius iš dar neišrankiotų raš
tų ir kiek galima plačiau iš < 
gyvosios kalbos. Per IO-V2 ' 
metų talkininkų, kurių buvo : 
857, surinkta 559,986 žodžių 1 
lapelių, tiek pat bus surinku- ' 
šit per tą laiką ir pati redak
cija, tuo būdu ligi šiol Būgos 1 
palikimas padvigubėjo dau- ' 
giau kaip 1,000,000 žodžių la
pelių. Iš pradžių buvo žodžiai ; 
abėcėliškai dėliojami, bei 
tvarkomi redagavimui, ir tik 
1936 m. pirmieji rankraščiai 
buvo nusiųsti į „Ryto” spaus- ' 
tuvę Klaipėdoje. 1939 m. 
spaustuvės jau buvo surink
tas visas pirmasis žodyno 
tomas; 1940 m. „Ryto” spau
stuvę nupirkus „Spinduliui,” 
žodyno rinkinys su renkamą
ja mašina (moontipu) atsidū
rė Kaune. Nelaužtas rinkinys 
paskui žymiai dar papildytas 
gaunamąja nauja žodyninė 
medžiaga ir tik 1941m. rugsė
jo mėn. pradėtas galutinai 
spausdinti. Žodyno redakcija 
nuo pat savo atsiradimo dir
bo Kaune, iš pradžių sava
rankiškai Švietimo Ministeri
jos priklausydama, vėliau 
(1938 m.) įsijungusi į Litua
nistikos Institutą; 1940 m. 
rudeniop persikraustė į Vil
nių ir įkurtosios Lietuvos 
Mokslų Akademijos žinioje 
1941 m. pavasarį baigė pir
mojo žodyno tomo darbą.

„Ilgą ir nelengvą darbą dir
bant, pirmąjį jo bara išvarius 
redakcijai buvo džiaugsmo. 
Daug gi kliūčių turėta pra
džiai. Jau nuo seniau pasigir
sdavo mūsų visuomenėje ne
kantraujančiu balsų: kas čia 
yra, kodėl dirbama ir vis 
nieko nepadirbama? Manyta, 
kad su pirmojo tomo išleidi
mu visuomenės abejingumas 
ras sau vienokį ar kitokį at
sakymą iš parodytos darbo 
pradžios. Deją, žodvnas ne
galėjo nasirodyti viešumoje; 
bolševikų cenzoriai išrado ir 
ji esant „nekošer”, buvo už
ėję jiems ant seilės savo leni
niais jį sulopyti — perdirbti 
nagai savo kurpalį. Bet žo
dynui nebuvo lemta žūti bol
ševikiško „dogmatizmo” rep
lėse, ir jis pasirodo, koks 
jis yra. Žodyno redakcija, 
kain girdėti, su nauju pasi- 
rvžimu varo nelengvą savo 
darbą — tolvn jnusėjo jau ir 
antrai i didžiojo lietuvių kal
bos žodyno tomą.

„Prieš akis stovi 1,008 psl. 
stambaus formato knvga — 
tai pirmasis lietuvių kalbos 
žodyno tomas, i kurį sueina 
A-B raidžiu žodžiai, surinkti 
iš visų ligšiol žinomų mūsų 
žodynų, tautosakos rinkinių,

■ senųjų ir senesniųjų raštų. 
1 vertingesnių naujųjų raštų ir,
■ kiek tik buvo snėta, iš gyvo

sios kalbos. Kiekvieno žo
džio įrašvta pagrindinė Iv- 
tis bendrine kalba, nurodyti 
jo kirčiavimo polinkiai ir pa
aiškinta jo reikšmė savais 
žodžiais ir gvvosios ar raštu 
kalbos sakiniais, pažymint 
pastarųjų šaltinį. Formalinę 
žodyno redagavimo tvarką, 
kuri paaiškinama prakalbo
je, žodyno redaktoriui padė
jo anmesti mūsų žymesnieji 
kalbininkai profesoriai Dr. 
A. Salys, Dr. Pr. Skardžius 
ir Berlvno universiteto prof.
J. Gerulis, už ką jiems žo
dyno prakalboje reiškiama 
padėka. Savo žodžiu kiekvbe 
šis žodynas pralenkia visus 
ligi šiol išleistus lietuvių kai

MŪSŲ SĄJUNGININKAI PIETUO!
Honduras

Hondūro respublika — vi
durinės Amerikos valstybė. 
Jos plotas — 44,275 kv. my
lios, gyventojų, turi 1,105, 
504. Jos kaimynai — Nika- 
ragua, .Salvadoras ir Gvate
mala.

Sostinė — Tegucigalpa. Že
mė derlinga, nors ir kalnuo
ta. Daug turtingų miškų. Gy
ventojai daugiausia indėnai 
su ispaniško kraujo priemai
ša. Pradžios mokslas priva
lomas. Tikyba — katalikų. 
Kalba — ispanų. Turi daug 
uostų.

Užsieniui daugiausia par
duoda bananų, po to — riešu
tų, kavos ir tabako. Randa
ma aukso, sidabro, vario, 
cinko, geležies, anglies, bet 
kasimas dar neišvystytas.

Prezidentu yra Tiburcio 
Carias Andino (išrinktas i- 
ki 1943 m. sausio 1 d.). Pini
ginis vienetas — lempira (49 
amer. centai.

Kolumbija
Tai Pietų Amerikos šiau

rės vakarų valstybė. Gyven
tojų — 9,334,392; plotas — 
448,794 kvadr. mylios. Sosti
nė — Bagotos miestas. La
biausiai apgyventas rytinis 
pakraštys, kur sveikesnis bei 
šaltesnis oras. Daug krioklių, 
kurfe žinomi savo vaizdų 
gražumu.

Per 300 metų Kolumbiją 
valdė ispanai. Laisvė iškovo
ta 1811-24 m., kai sukilimui 
vadovavo Simonas Bolivaras. 
Jis įsteigė Kolumbijos res
publiką 1819 m.

Bagotos miestas yra Andų 
kalnuose, įsteigtas 1538 m. 
Sostinei pasiekti Magdalenos 
upe ir geležinkeliu reikia be
veik savaitės. Lėktuvu reikia 
tik pustrečios valandos kelio
nės nuo sienos.

Gyventojai daugumoje bal
tieji: indėnų priskaitoma 
105.807. Yra penki universite
tai. Tikyba yra katalikų. Kal
ba — ispanų. Kariuomenė 
maža — apie 10,000. Laivyne 
tik du naikintuvai ir maži lai
vai.

Kongresą sudaro 57 senato
riai ir 119 atstovu. Preziden
tas renkamas visuotiniu bal-

savimu ketveriems m 
Dabartinis prezidentą, 
duardo Santos.

Žemė derlinga, žėri 
kis klesti. Auginami!
medžiai. Gaminama į ' I 
kava, ryžiai. tabakaskava, ryžiai, tabakas, 
vilnė. Auginami į 
kviečiai.

Turtinga Kolumbija 
neralais. Ji turi eme 
aukso, sidabro, vario, j 
sidabro, platinos, ai 
geležies, druskos, žiba!, 
piniginis vienetas -, ĮL. g kajp mes čia į 
nis pezas (57 amer. K ’ —- —

būkime atsar
mmo, kad šiomis die-

Kosta Rika
, ^ti - šaltis, var
ne vieną. Viena dažnai

23,000 kvadj Wa pakosti, tre- 
__ i _ i _ i* MiiHnniiOlH.šios 

mylių 
kaimynai yra Niką 
Panama. Sostinė—SanU 
Visoje valstybėje

lė raudonuoja.
ir taip praeis, dažnai 

ir j savo „šalčius” 
rm’ame didesnio dėme- 

—"613,000. ŽemumowBetgi,reto 
piškas (karštas) klįį. 
Viduryje, 
siekia 4,000 pėdų, nįkoplečiasiirtaspapra- 
pakenčiamas klimatasišaltisdažnai esti sunkios 
Svarbiausias produkį,pridastimi.

kava. Tabako ganteL primena 1917- 
spirito valymas Renzos smar- 
svarbios ūkio šakos, jj tyko ir 
Ne be reikalo, prie

ploto respul

is, Atsiminkime, 
kur aufclbm metu visos ligos 

dideli, bet medžio ap 
neišvystytas. Randajįįį^ pnmena- 
dabro, aukso, alatedėmesį į 
lie j aus, gyvojo sidabį^ g 
rio.

Balsavimas priva 
Tautos atstovybę su 
atstovai. Balsuoja tikt 
Prezidentas renkam, 
nems metams. Juodai®:, 
Rafel Angel Calderoif 
dia. Valstybės tikyba 
talikų, bet visos tikykf' 
laisvę. Kalba — is

Piniginis vienetas- 
na ( 
šia užsienyje perkam 
vilnės, geležies, plieno, 
ralinio aliejaus, motu 
ko. Mėginama augint 
mos medžius.

Kuba
Kuba yra didžiausi k 

rų Indijos sala, dažnaijįteffseWx^, 
narna Antilų salų gru

ytoją ir griežtai lai-

dės ga 
lovą ilf 

Nežii 
pastanj 
jau ger 
štumas 
sijauti 
visų pi 
aikyti 

Paimki 
norska 
garsvyc 
kojas, ii 
su citrii 
pirinų, į 
prakalti 
saugoki; 
vėjo, n 
sau pak

Jei iš 
rai, tai 
pagulėti 
je, negu 
ir tuo p

daugiais 
dens, ar 
sunkos, 
tis sunki 
tinka va 
kuo lengi

Nors 
paprasti, 
čiausių, į 
tina, tūl 
Laukiam 
perdaug 
mą, suar

Kovoti 
A* I 

os apie pavojųV®*^

apsisaugoti nuo 
—tai apsisango- 

Būtent: saugokis per
so. Valgyk mažiau 
įjou ir skauradoje

(6 amer. centai).!! I* “
hi. nes kūnui taip pat 
kvėpuoti. Nebūk per
lydytame kamba- 
pub kuo daugiausiai 
oro, saugokis skersvė- 
Wi švariai. Prieš 
s visada nusiplauki

lu. Jos plotas—44,1611 s šiltos virtuvės, 
mylios. Gyvenotjųturifi)tik kelioms sekim- nuovil~ „ ... ge,

svečiu

bos žodynus: čia šalia pa
prastųjų žodžiu randame su
dėtus įvairius terminus, ar
chaizmus, neologizmus ir bar
barizmus. Praktiškai žiūrint, 
labai vertinga žodžiu aiškina
moji frazeologija, iš kurios 
mūsų sintaksei bei stilistikai 
bus daug naudos. Daugelis 
sakiniu, vpač ervvosios kal
bos. tokių gražių, jog trauk
te traukia žodyną, Ivg kokia 
idomią knygą, skaityti.

„Kas be ko, tokie dideli 
darbai, kaip visos kalbos žo
dyno redagavimas, ypač pir
masis. negali būi be trūku
mu. kaip kita vertus, ir jo 
pilnumui ir tobulumui sunku 
rasti galas. Rimta speciali 
kritika turės dabar proga 
nurodinėti, kas taisvtina to
limesniame žodvno redagavi
mo darbe. Svarbu, kad bus 
jau bent bazė, kur ateityje 
galės rastis ir tobulesniu, dar 
pilnesniu tos rūšies veikalu.

„Žodvno redaktorius, kar
ta rašančiojo paklaustas 
kaip turėtu būti spaudote 
minimas pirmojo didžiojo 
lietuviu kalbos žodvno to
mo pasirodvmas, trumpai 
aiškiai atsakė: „Raginkit, 
kad visi, kas tik gali, rinktu 
žodžius ” Ta. pačią minti pa
brėžia bs ir žodvno pra.kal- 

: boie: „Tegu šio tomo pasiro
dvmas paskatina visus gy
viau prisidėti prie taip svar
baus mūsų kultūros darbo, 
koks vra žodvno leidimas 
Žodvno autorius turi būti vi
sa tautą. Tad stojant i mū
sų kalbos žodvno rinkimo 
talka, ne tik geriausiai bus 
atsilvginta. io redaktoriui už 
dideli darba. bet ir teisin
gai suprastas svarbus rūpe
stis — išleisti ko geriausiai 
visą savo žodyną.”

000. Sostinė — Havafc ši]čjau neapsj. 
nas gražiausių ir saufį Kam čia dabar 
uostų.

8,624,434 akrai apa 
štai miškais. Visur vj 
palmės. Puikiai augai U neatsargios sekun- 
kraštų vaisiai ir dar  
Dažnai būna didelių i...

šltesnius aprėdalus,
bliij sekundžių vėl gokim 

susirg$i Į virtuvę...Bet

viską naikinančių ura| NTIO • ED PI 
Kubos salą atrado E111 Iv If uKlZL

bas 1492 m. spalių 28d į 
pirmoje kelionėje. Ni | 
laiko iki 1898 m. gruoė I 
d. Kuba buvo ispanų kd i 
1909 m. sala gavo re | 
kos tvarkymąsi. Nuo 
m. iki 1936 m. Jungti! Į 
merikos Valstybės tu > 
sikišimo teisę į vidau , 
tvarką

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
ai Ką. fcjįtj3 Pradėj° krypti Bezii
Daugiausia gaminaus Susakyti, priverstų 
,us, kurio gamyba KtjfesJr18 įsukti. Andrius pe

J®i be reikalo taip akima pasaulyje antrą 
Kita svarbi gamybos .
tabako auginimas, cifa 
cigarečių dirbimas. 
joje geležies, aukso, i 
druskos.

Vyraujanti tikyba J 
talikų. Kalba — ispaJ 
ir anglų plačiai supras 
Prezidentas — pulk, f 
cio Batista, buvęs a 
viršila, kurs prieš kelei 
tus įvykdė sėkmingą! 
smą.

(Bus daugiau)

TĖVAS J. KIDYKAS

prašo malda paremi 
vėnios darbus šiose 
jose:

Vasario 18-28 d. Šj 
tano par. Detroit, MA

Kovo 1-8 d. Šv. I 
par. Chicago, Ill.;

Kovo 8-15 d. Šv. Pj 
Povilo par. (WestP^ 
Chicago, Ill.

Kovo 15-22 d. Indian* 
bor, Ind.

Kovo 23-29 d. N 
Mass.

Kovo 30—bal. 5 d, 
driejaus par. Philadf

Pa.

įtokAT“''’3 Perėjo per daly 
ąįJ ' kbai šaltai paklausė 
fej^nabašninku?

bet žinau, 
hU baimės. Mane 
ĮMfeŽ1' j° kai 

prastai man paj 
E’tiaat labai p

būtų?
ledija? Bet dak 

š tflm ne?d° i3™ jokios 2
Peršauta, k;

br PUlsa burtininkas
■ ^yvaS) tik

Wla -
• Kaip tą viską sug

KaiP K^S^^tiirime
Numirtų. Ar d:

i1 W? "Wi gyvybes ženki 
IŠSi1““ 

I
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savimu ketveriems 
Dabartinis prezidenJr 
duardo Santos.

Žemė derlinga, 
kis klesti. Augin 
medžiai. Gaminama 
kava, ryžiai, tab 
vilnė. Auginami 1 
kviečiai. -

Turtinga Kolumbiį 
neralais. Ji turi f> ‘ 
aukso, sidabro, vario, 
sidabro, platinos, 
geležies, druskos, žib 
piniginis vienetas < s nežino, kad šiomis die- 
nis pezas (57 amer.

Kosta Rib

BŪKIME ATSARGESNES

3 slogos, kaip mes čia į- 
vadinti — šaltis, var

no nnn ne vien4- Viena dažnai 
Šios 23,000 kva įaudo, kita pakosti, tre- 

naylių ploto resp joselė raudonuoja, 
kaimynai yra Nikai a, ir taip praeis, dažnai 
Panama. Sostinė—& ;ome įr į savo „šalčius” 
Visoje valstybėje g įpiame didesnio dėme-Visoje valstybėje g įpįame didesnio dėme- 
—613,000. Žemumoi Betgi, reikia būti daug 
piškas (karštas) l resnėmis. Atsiminkime, 
Viduryje, kur an karo metu visos ligos 
siekia 4,000 pėdų,j įau plečiasi ir tas papra- 
pakenčiamas klimatu * ..............................
Svarbiausias prodj 
kava. Tabako -

karo metu visos ligos

altis dažnai esti sunkios 
priežastimi.

Spauda yra vienas sėkmin
giausių apaštalavimo būdų. 
Redaktoriaus kėdė galinges
nė už trijų karalių sostus. 
Laikraštis yra žmonių nuo- 
nių nustatytojas. Jis yra dau
geliui vienintelė mokykla.

S. Turauskas

3
i

kava. Tabako gai
spirito valymas t Pamena 1917- 
svarbios ūkio ^metuinfluenzossmar- 
dideli, bet medžio ap tyko ir
neišvystytas. W en- Ne be relkal°- Prle 
dabro, aukso, aki;enos! Pr?80s’ . Pr.lmena: 
iw.m d reiptx didesnį demesĮ į 

ivimus, kylančius iš 
aldymo.
dėjus blogai jaustis, 
į nelaukiant, kreipkis

:enos progos, primena-

kokio skers- 
dar daugiau

nesijausi ge-
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SEIMININKĖMS Skaityti tik kad skaitytum 
yra tuščia; skaityti ir pro- 
auti — šis tas; skaityti ir 
jausti — tobulybė.

Goethe

AUKLĖTOJA

Tėvynės Meilė

M. Pečkauskaitė i
$I

MOTINA v o
M

i
—tai-yra vieno Dievo vaikai 

gi viena kitai sesers.
Kiekvienas turi prašyti 

Dievą, kad kuo greičiausiai 
ateitų laikas, kada jos išti- 
kro gyvens su viena kita bro
liškai, ir pats, kiek galėda
mas, stengtis tą laiką pri
artinti.

(Tęsinys)
Paaiškinkite vaikui, kad be 

įstatymų negali gyventi jo
kia valstybė ir juo geriau, 
jie yra saugojami, juo stip
riau ji laikosi. Niekuomet 
nelaužykime įstatymų, ne- 
apgaudinėkime savo šalies 
del jokio savo pelno, del jo
kios naudos, del jokio pato
gumo.

Ir čia neduodami gero pa
vyzdžio, vargiai ko beišmo- 
kysime. Tėvai, jei norite tu
rėti dorus vaikus, būkite do
ri patys.

Kas myli tėvynę, tas gy
vai jaučia vienybę su visais 
savo tautos žmonėmis. Vie
nybė tarp tautiečių yra labai 
svarbus daiktas, yra didelė 
galybė. Jungtomis jėgomis 
padaromi dideliausi darbai. 
Vienybės mes lietuviai esa
me reikalingi dar daugiau už 
kitus: esame maža tauta, tik 
eidami iš vien tegalėsime gy
vuoti. Bet, nelaimė, mūsų 
žmonėse tos vienybės be
veik visai nėra. Kiekvienas 
tesirūpina savo šeimyna ir 
savo turtu, kur baigias tos 
ribos ten baigias ir jo rūpe
stis. Toliau viskas: kas man 
man galvoj! Kas man rūpi!

Auklėkite vaikus taip, kad 
jiems rūpėtų visi tautiečiai, 
kad jis neskirtų savo nau
dos nuo tautiečių naudos. 
Pratinkite palaikyti visur ir 
visame savuosius, lietuvius, 
pačios, žinoma, ir čia duo
damos pavyzdį.

Mylėti savo tėvynę, tai 
nereiškia neapkęsti svetimų 
tautų. Ar neapkęsti vieno 
žmogaus, ar visos tautos— 
vis tiek; neapykanta, yra 
visuomet baisi nuodėmė ir 
krikščionis turi rauti ją ša
lin iš savo širdies, lyg nuo
dingą augalą. Visos tautos

Ko mūsų žvilgsnis neuž
mato, ko kojos nesiekia, tai 
mes randame knygose, laik
raščiuose. Tos mažutės rai
dės rodos, tyli i ramiai ša
lia viena kitos stovi, tačiau 
jose glūdi gyvenimas visa 
savo pilnybe. Konn

Mėsa
Ne visuomet brangesnis 

gabalas mėsos bus minkšte
snis už pigesnį. Mėsos tinka
mas pagaminimas daug pri
klauso nuo virimo, kepimo. 
Blogu virimu galima suga
dinti ir geriausios mėsos ga
balas. Tuo tarpu iš kietos, 
pigios mėsos galima paruoš
ti skanius patiekalus.

Kada nuėjusi į krautuvę 
reikalauji minkštos, sultin
gos mėsos, tuo pačiu jau pa- 
brėži, kad nori geresnės rū
šies, brangesnės.

Kiauliena, tinkamai pa
ruošta, nėra persunki virš
kinimo sistemai. Kuo mėsa 
turi daugiau riebalų, tuo ji 
yra sultingesnė. Kiauliena 
mėsa reikalinga tušinti, kep
ti ilgesnį laiką, kaip kitas 
mėsas, kad sunaikintume tri- 
chinos parazitus, kuriuos 
dauguma kiaulių turi.

Veršiena riebalų neturi, to
dėl yra skaniausia, jei tuši- 
nama su svogūnais ar kepa
ma sunkoje.

Mėsą reikia nuplauti van
deniu, tik prieš virimą ar 
kepimą, ją reikia laikyti 
šalčiausioje šaldytuvo vie
toje ir aklai neuždengti. Jei 
reikia nevirtą mėsą laikyti 
ilgesnis laikas namuose, pa
tartina ją pridengti ar leng
vai suvinioti į aliejuotą po
pierių. Apdžiūvęs mėsos pa
viršius, kad ir šaltai laiko
mas, greičiau genda.

Mėsa visuomet bus ska
nesnė, jei bus leidžiama jai 
kepti ar virti ant lėtos ug
nies, maždaug tarp 300-350 
laipsnių. Karšta ugnis nedė
kinga mėsai, nes susitrau-

Ne kiekvienas gali padary
ti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia.

kia, pakietėja, palieka ma
žiau sultinga.

Tapios šeimininkės dažnai 
galvoja, kad verdant ant 
smarkios ugnies, suvartos 
mažiau gazo. Bandymai pa
rodo, kad ta nuomonė yra la
bai klaidinga. Jei virsi ant 
lėtos ugnies, tai tik ims 
daugiau laiko, bet gazo išeis 
nei kiek ne daugiau. Tuo pa
čiu lėtai virtas maistas bus 
sultingesnis, skoningesnis ir 
maistingesnis. Visą laiką ant 
greitųjų gaminti valgiai blo
gai atsiliepia į virškinimą, 
susilaukiama įvairių negala
vimų. Taigi ten, kur yra 
kenkiama šeimos narių svei
katai — yra blogiausios rū
šies taupumas.

Washington

^uoJdiA. Sv&ikcL

seneliai ir visi, kuriuo 
atžvilgiu stovį augš- 
už mus, kurių numany- 
prityrimas praneša mū-

PAGARBA
Pagarba yra augštesnis 

mandagumo laipsnis. Tai y- 
ra tas jausmas, kurs liepia 
mums gerbti, privengti kai 
kurių žmonių. Tie žmonės y- 
ra: tėvai, mokytojai, dvasiš
kiai, 
nors 
čiau 
mas,
sų numanymą ir prityrimą.

Pagarba yra tas pats jau
smas, kurio verčiami mes 
garbiname Dievą ir nusiže
minę, puolame ant kelių prieš 
Jį. Tik čia, žinoma, tas jau
smas yra labai stiprus, nes 
Dievas visu kuo yra aukščių 
aukščiausia Būtybė. Kadangi 
žmogus, kad ir švenčiausias, 
tėra menka dulkė prieš Die
vą, tai ir jo žadinamoji pa
garba yra daug silpnesnė.

Pagarba yra žmogui labai 
svarbus ir reikalingas jaus
mas. Neturėdamas jo, žmo
gus negali tobulintis, lavin
tis, šviestis. Juk jei aš noriu 
visa tai daryti, tai turiu 
klausyti ko, pasirinkti ką 
pavyzdžiu, vadovu, kuo sek
ti.

Bet jei nieko negerbiu, jei 
manau visus e&ant- -man ly* 
gius arba net stovint že
miau, tai ko klausysiu, kuo 
seksiu? Aišku, kad tuomet 
aš pats save tegerbiu ir pats 
savęs teklausau. Bet, nelai
mė, su tokia pagarba žmo
gus netoli tenueisi. Tai ma
tome visur ir visados.

(Bus daugiau)

dės gali lengvai paguldyti į 
lovą ilgesniam laikui.

Nežiūrint visų dedamų 
pastangų apsisaugoti, • jei 
jau gerklėje jaučiamas šiurk
štumas, akys ašaroja ir ne
sijauti kaip reikiant, imkis 
visų priemonių tą slogą su
laikyti pačioje jos pradžioje. 
Paimki karštą vonią arba 
nors karštame vandenyje su 
garsvyčiomis — pamirkyki 
kojas, išgerki karštos arbatos 
su citrina, paėmus keletą as
pirinų, gulki į lovą. Pradėjus 
prakaituoti nelipki iš lovos, 
saugokis bet 
vėjo, nes tuo 
sau pakenksi.

Jei iš ryto
rai, tai ir nesikelki. Geriau 
pagulėti pora dienų pradžio
je, negu sirgti vaikščiojant 
ir tuo pratęsti ligą, sulaukti 
sunkių komplikacijų. Turint 
slogą, patartina gerti kuo 
daugiausiai skysčių: van
dens, arbatos, įvairių vaisių 
sunkos, pieno. Reikia saugo
tis sunkių valgių. Geriausiai 
tinka valgyti kuo mažiau ir 
kuo lengesnius valgius.

Nors š ie patarimai labai 
paprasti, bet ir tų, papras
čiausių, patys daktarai tvir
tina, tūkstančiai nesilaiko. 
Laukiama kol toji bakterija, 
perdaug palaužia visą siste
mą, suardo sveikatą.

Kovoti su slogos epidemi
ja yra kiekvienos pareiga. 
Turėdama slogą geriausiai 
apsaugosi kitus, šalindamosi 
nuo visų pasilikdama namuo
se, vietoj praleidus 
svečiuose ar teatruose.

Būkime atsargesnės, 
gokime save ir kitus 
susirgimų.

liejaus, gyvojo sii 
rio.

Balsavimas priv 
Tautos atstovybę s 
atstovai. Balsuoja t 1 . v .
Prezidentas renkam ydyt°J ą ir griežtai lai- 
riems metams. Juo ė nurodimų. C------
Rafel Angel Calder,udas apsl^g0V„ nu0 
dia. Valstybės tikyb ™ų - 
talikų, bet visos tik 
laisvę. Kalba — Ė ^m0-

Piniginis vienetas nynlJ .
na (6 amer. centai).! J . vatelxL . . 
šia užsienyje perka J??
vilnės, geležies, plie: 
ralinio aliejaus, mot 
ko. Mėginama augi 
mos medžius.

.■ Kuba
Kūb^rąjidžiaiik.

rų Indijos sala, daž ai dažnai šeimininkės, 
narna Antilų salųgr ilvodamos apie pavojų, 
lu. Jos plotas—44,1!
mylios. Gyvenotjųti irio tik kelioms sekun- 
000. Sostinė — Har į kiemą šilčiau neapsi- 
nas gražiausių ir ios. Kam čia dabar 
uostų. šiltesnius aprėdalus,

8,624,434 akrai a[fž keliU sekundžių vėl 
štai miškais. W. Srižti i virtuvę...Bet 
palmės, Puikiai a i°s neatsargios sekun-

■ kraštų vaisiai ir
■ Dažnai būna dideli
■ viską naikinančių

Kubos salą atrad 
bas 1492 m. spaliui 
pirmoje kelionėje, 
laiko iki 1898 m. ? 
d. Kuba buvo ispanų 
1909 m. sala gavo 
kos tvarkymąsi. ' 
m. iki 1936 m. 
merikos Valstybės 
sikišimo teisę į vi-iĮgų 
tvarką.

Daugiausia gamiiliš tos dvikovos išsisukti. Andrius per daug jau 
raus, kurio gamyba išnaudojo ir visai be reikalo taip aktoriškai su 
ima pasaulyje ant 3sa pasirodė.
Kita svarbi garny* >s maždaug mintys perėjo per dalyvių galvas, 
tabako auginimas, 
cigarečių dirbimas, 
joje geležies, auksi 
druskos.

Geriau-

į-------tai apsisaugo-
Būtent: saugokis per- 
rnio. Valgyk mažiau 

ir skauradoje 
Nesirenk

kvčpuoti. Nebūk per- 
prisišildytame kamba- 
gauki kuo daugiausiai 
oro, saugokis skersvė- 

silaikyki švariai. Prieš 
lt, visada nusiplauki

iš šiltos virtuvės,
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Bulvės su sūriu.
6 bulvės; V2 svaro ameri

koniško sūrio, supiaustyto 
kvadratėliais; 1 sutarkuotas 
svogūnas 3 šaukštai svies
to ; 6 gabalėliai bekono; dru
skos, pipirų pagal skonį.

Nuluptas bulves supiausty- 
ti į kvadratėlius ir paviri
nus sūdytame vandenyje 5 
minutes, nusunkti. Sumaišyti 
su supiaustytu sūriu, svogū
nu, sviestu, pipirais. Sudėti į 
riebalais išteptą indą, viršui 
apdėti bekono juostelėmis ir 
kepti pečiuje 15 minučių.

VTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
simpatija pradėjo krypti Bezicko pusėn, 

s nukautas, galima sakyti, priverstinai, nes juk

a mandagiai, bet labai šaltai paklausė:
ą dabar darysi su nabašninku?
ius ramiai šyptelėjo.
ežinau, ar jis nabašninkas, bet žinau, kad nenu- 

I Jei būtų miręs, tai iš baimės. Mano kulka jo 
!|ė. Jei neklystu, tai peršoviau jo kairiąją ran- 

es aš ten taikiau. Paprastai man pasiseka pa- 
Tuoj pažiūrėsim. Dr. Bitinai, labai prašau pa
ir visi tamstos malonėkite tą „negyvėlį” ap- 

Pakartoju: jei būtų miręs, tai iš baimės. Vei- 
jiis bus tik apalpęs.

talikų. Kalba -K 
ir anglų plačiai su) 
: ^rezidentas — 
cio Batista, bur? 
viršila, kurs prieš i 
;us įvykdė sėkmių- netikinčiai susižvalgė. Kas tai būtų? Vėl koks 
smą. iškas mostas, nauja komedija? Bet daktaras Bi- 

iezicką apžiūrėjęs, nerado jame jokios žaizdos ir 
rankovė iš tikrųjų buvo peršauta, kaip And- 

TĖVAS T KTD# 170 sakęs- Visi i ji sužiuro ne tik su nuostaba, bet 
1 V & tokia išgąstimi. Tai kažkoks burtininkas. Bitinas

, nėjo Bezicko pulsą. Jis buvo gyvas, tik apalpęs, 
prašo malda p®* ^o tiesiog netikėtina.

*r-
30. 
as
vi
m- 
mo 
)US
už 
lu
pe
liai

vėnios darbus ši* 
jose:

Vasario 18-28 i 
tano par. Detroit

Kovo 1-8 d. & 
par. Chicago, ffl':

Kovo 8-15 d. 
Povilo par. 
Chicago, UI.

et—bet,—prabilo uždusęs Tautgėla — kokį tu 
ms šposą iškrėtei? Kaip tą viską sugalvojai? 
ii įvyko?
ius linksmai nusišypsojo.
aip tai įvyko, tamstos matėte. Kaip aš tai su- 
u, tuojau atpasakosiu,tik pirmiau turime šį apal- 
iiūrėti, kad jis iš tiesų nenumirtų. Ar daktaras 
iu savim konjako?
aras konjako turėjo. įpylė gurkšnį į Bezicko 

KoviTl^ d $ r tas tuojau Padėjo rodyti gyvybės ženklus. Pa- 
xyovo io- itidarė akis.

ir aš? — silpnu balsu paklausė.
)ijok, esi prietelių rankose, — tarė Andrius. — 
irsi. Jei padarei atgailą, tai bus į sveikatą. Gal 
si, ir būsi kitas žmogus. Kareiviai! Paimkite jį

bor, Ind.
Kovo 23-29 i 

Mass.
Kovo 30—tol 

driejaus par. 
Pa.

kur nuošaliai ir atgaivinkite. Dabar galėsiu tamstoms 
viską paaiškinti.

Kareiviai paėmė pusgyvį Bezicką ir nunešė jį šalį. Bi
tinas davė jiems nurodymų, kaip grąžinti ligoniui pilną 
nuovoką. Visi susitelkė apie Andrių.

— Nieko čia ypatinga, — jis tarė. —Vargšas neišlai
kė tos minties, kad jį nušausiu, ir apalpo. Visas daly
kas yra toks, kad tai įvyko ne atsitiktinai, bet pagal 
mano planą. Gi aš jau seniai planavau, kaip jam atker
šyti, o keršyti buvo už ką.

— Kad buvo už ką, tai ir aš galiu paliudyti,—perta
rė Tautgėla, — bet koks čia kerštas? Ant sausos šakos 
tokį!

— Tai aršiau, negu ant sausos šakos, — atsakė And
rius. — Tik, tamsta, pagalvok: dvikovoj apalpti iš bai
mės! Kurios tautos karys norėtų būti Bezicko vietoj? 
Bet tamstos norite žinoti, kaip aš tai sugalvojau. Aš 
buvau skaitęs kažkokiam amerikoniškam romane, 
kad su vienu Meksikos karininku beveik tas pat atsi
tiko. Jis, panašiai kaip šis Bezickas, buvo pridirbęs vi
sokių niekšysčių ir pagaliau pakliuvo į savo priešo ran
kas. Tas nenorėjo tiesiog jo nužudyti, bet pasiūlė dvi
kovą. Meksikietis, vos gyvas iš baimės, bet gi vienam 
momentui susikaupė ir peršovė anam kepurę. Jo opo
nentas (anglas) nebuvo manęs jį nukauti, bet pama
tęs, kad meksikietis taikė į kaktą, tiek įpyko, kad pa
leido kulką tiesiog į širdį. Tačiau meksikiečio turėta ki- ■ 
šeniuj stora aukso tabakinė, nuo kurios kulka nuslydo, 
jokios žalos nepadarius. Bet meksikietis krito ant vie
tos kaip negyvas — iš baimės. Ta scena man tiek į- 
strigo į atmintį, kad norėjau ją Bezicko asmenyje iš
bandyti. Aš jau ne kartą buvau su juo susirėmęs ir į- 
sitikinau, kad jis pats geriausias tam bandymui. Tik 
nebuvau tikras, ar jis turi prie širdies tabakinę, tad dėl 
atsargumo taikiau tik į rankovę. Tai buvo kiek rizikin
ga, bet tamstos matėte, kad laimingai pavyko. Visas 
uždavinys buvo toks, kad įvaryčiau Bezickui ko dau
giausia baimės. Dėlto aš taip iškilmingai patariau jam 
prie mirties prisiruošti.

— Cha, cha, cha! — negalėjo susilaikyti Tautgėla,— 
nabagui šiandie nesiseka. Jau trečią kartą jo lėšomis 
kvatoju.

Visiškai jau atsikvošęs Bezickas nugirdo triukšmin
gą Tautgėlos juoką.

— Ko tas prakeiktas senis vėl nusižvengė? — piktai 
paklausė.

Gerai suprantąs lietuviškai lenkų puskarininkis jam 
paaiškino:

— Tai tas zuchas litvinas jiems papasakojo, kad po
nas poručnikas apalpai iš baimės.

— Ką, iš baimės?! — pasipurtė Bezickas. — Aš sun
kiai sužeistas! Kulka perskrodė man šoną ir nubroz
dino širdį!

Tik tiek
Jaunas vyrukas atviručių 

krautuvėje klausė pardavė
jos gražių sveikinimo atvi
ručių — mergužėlei.

—Taip, —atsakė pardavė
ja. — Štai šioje parašyta: 
„Mano vienintelei mergužė
lei, kurią visados mylėsiu.”

— Puiku! — sušuko vai
kinas. — Aš paimsiu ketu
rias — ne — šešias tokias 
pat atvirutes.

Jau žino
Kaimynė: — Kas iš tavo 

sūnaus bus, kai jis baigs vi
sus tuos savo mokslus?

Tėvas: 
senis.

Nagi, pražilęs

aš tave 
užaugęs

Pasikalbėjo
Tėvas: — Sūnau, 

baru, nes noriu, kad 
būtum džentelmenas.

Sūnus: — Bet aš nenoriu 
būti džentelmenas, aš noriu 
būti toks, kaip tu.

— Tai pono poručniko šonas, tur būt, iš tešlos, kad 
kraujo nė kiek neišbėgo. Ir kokiu stebuklu kulka pa
taikė į šoną, kad ji peršovė tik rankovę? — pašiepian
čiai tarė puskarininkis.

Matyt, ii' jis norėjo ponui poručnikui už ką nors at
keršyti.

Kareivių būry pasigirdo blogai tramdomas juokas. 
Ta scena patraukė visų dėmesį. Dabar jau Bezicką visi 
apspito.

— Kaip gi pono poručniko sveikata? — komišku rim
tumu Andrius paklausė.

Bezickui jau grįžo pilna sąvoka. Suprato, kad mir
ties pavojus jam nebegresia. Tie baisūs litvinai jo ne- 
bežudys. Dabar jie tik iš jo tyčiojasi. Ir kaip jis mintyje 
keikė savo kareivius, kad jie be mūšio kaip avys išbė
giojo, palikę jį čia nelaisvėj! Tiesa, čia kaltas jis pats, 
palikes juos be sargybos, be vadovybės. Bet save kal
tinti Bezickas nepratęs. Tai jie kalti, bailiai ir niek
šai. Tačiau reikia likimui pasiduoti. Lietuvių galia, jų 
ir valia. Reikia politikuoti.

— Aš beveik visiškai sveikas, panie pulkovniku. A- 
čiū. Tik prašyčiau tamstos išlaikyti duotąjį žodį ir 
mane paleisti.

— Su uniforma, ar be uniformos?
— žinoma, su uniforma! Tamsta juk sakei: jei dvi

kovoj atpirksi savo garbę, tai galėsi būti laisvas kad 
ir su uniforma.

— Tai tamsta manai savo garbę atpirkęs? — primer
kė akį Andrius.

Bezickas visas paraudo.
— Ar tamstai jau taip malonu iš manęs tyčiotis?
— Malonu, labai malonu! — atrėžė Andrius. — Dau

giau pasakysiu: tame pasityčiojime glūdi visas mano 
kerštas. Aš tamstą jau kelis kartus galėjau nukauti. Ir 
pono Tautgėlos dvare prieš ketverius metus, ir mano 
tėvo ūkyje. Ir šiandie net du kartu galėjau tai pada
ryti. Nenukoviau. Nužudyti savo priešą — tai ne mano 
skonyje. Aš sugalvojau kitą kerštą — gėdos kerštą ir 
šiandien jį prie tavo poniško asmens prilipdžiau. Sa
kaisi savo garbę atpirkęs. Tegu bus ir taip — pagal ta
vo lenkišką nuomonę. Bet mano manymu, ir visų čia 
esančių lietuvių akyse, savo garbės neatpirkai.Dar dau
giau ją suteršei, nes dvikovos metu apalpai iš baimės. 
Tiek to. Čia su tamsta nesiginčysiu. Paleidžiu tamstą 
laisvą—eik kur nori. Gali pasiimti ir šiuos tris tavo ka
reivius. Bet turiu tamstą sąžiningai perspėti, kad savo 
kelyje pakliūsi į kitas lietuvių kariuomenės dalis, už 
kurių poelgį aš nesiimu atsakyti.

Tie žodžiai kaip peiliu čaižė lenko puikybę. Audringa 
pagieža siautė Bezicko širdyje, bet išgirdęs, kad gali vėl 
pakliūti į lietuvių rankas, ponas Ksaveras pamiršo sa
vo išdidumą.

— Iš kur, panie pulkovniku, jie ateina?

— Tai strateginė paslaptis, — atsakė Andrius. — 
Bet tiek galiu tamstai pasakyti, kad kelias į lenkų pu
sę atkirstas. Gal kaip nors galėsi pro juos prasiskverbti, 
bet su lenkiška uniforma bus kur kas sunkiau. Kaimie
čiai labai stropiai gaudo pakrikusius lenkų kareivius 
ir nelabai švelniai juos paglosto.

Bezickas sudrebėjo.
— Tai gal geriau be uniformos?
— Suprantama. Bet vėl sąžiningai turiu tamstą per

spėti, kad ir be uniformos ne taip jau saugu. Tamsta 
lietuviškai vos kelis žodžius temoki, o su lenkų kalba 
dabar Lietuvoj pavojinga.

Tai laikai atėjo! Su lenkų kalba Lietuvoj pavojinga! 
O ar seniai lietuvių kaimiečiai bučiavo ponų lenkų ran
kas? Bezickui tai atrodė lyg pasaulio pabaiga. Kur 
baltojo erelio pajėga? Kodėl atkaklieji litvinai prieš jį 
nedreba? Deja, baltasis aras nugalėtas, ir tai įvyko jo, 
Bezicko vadovybėje. Klaiki realybė aršesnė už blo
giausią sapną. Bet realybė turi tą ypatybę, kad su ja 
reikia skaitytis. Ir praktiškas pono Ksavero protas 
tuojau surezgė atitinkamą planą .

— Panie pulkovniku, kadangi parodei tiek džentel
meniškumo, kad mane, buvusį savo priešą, paleidai 
laisvą be jokių sąlygų, tai aš stengiausi nors iš tolo būti 
tamstai panašus ir todėl laisva valia pareiškiu, kad aš 
taip pat be jokių sąlygų pasilieku tamstos belaisviu.

Visi reikšmingi susižvelgė, Andrius vos-vos šyptelėjo, 
o Tautgėla be jokių ceremonijų nusikvatojo.

— Še tau, boba, pyragaitį! Tai bent dovana. Didvy
riškai aukoja savo kailį, kada jis nė skatiko nevertas. 
Na, Andriau, prisivirei sau košės. Sakiau, kad reikėjo 
jį ant sausos šakos užtempti. Dabar jau, žinoma, per- 
vėlu. Su savo garbės pamoka ar gėdos kerštu nieko 
čia neatsiekei. Kas jam garbė? Ar nematai, kad jis 
tik savo kailį gina? Dabar turėsi jį nelaisvėj karšinti ir, 
žinoma, ant galų pirštų apie jį stypčiosi, o jis tik šai
pysis iš tavo ritieriškumo. Tpfu!

Bezickas iš tiesų šaipėsi ir dar su aiškiu pasityčioji
mu. Jo asmeny bailystė su įžulumu taip dažnai kaita
liojosi, kad sunku būtų išpręsti, katra tų dviejų ypaty
bių jo charaktery vyrauja. Visiems neskanu, o jam, 
rodos, natūralu.

— žinai ką,—kuždėjo Vaišmantas Bitinui: — Taut
gėla tiesą pasakė. Andriaus planas buvo puikiai sugal
votas, bet, turint reikalą su tokiu Bezicku, viskas taip 
ir nuslydo šalin. Garbės pamoka jam neprikibo. Tik 
gaila tų visų teatrališkų scenų. Bezickas tai praktiš
kiausias nachalas, kokį man kada teko matyti. Jis 
išnaudoja situaciją iki paskutinio colio. Garbės sąvo
kos nė šešėlio pas jį nėra.

(Bus daugiau)



ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
Šv. Andriejaus Bažnyčia

GRAŽIAI PRAĖJUSIOS IŠKILMĖS
Lietuvių Katalikų Federa

cijos Philadlephijos skyrius 
suorganizavo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
24 metų sukakties minėji
mą, kurs įvyko nepriklau
somybės šventės išvakarėse, 
vasario 15 d. šiemet tos iš
kilmės įvyko šv. Kazimiero 
parapijos salėje ir vietinio 
skyriaus komiteto pastango
mis. Komiteto pirmininkas 
žymus lietuvis, patrijotas, 
daug dirbęs Lietuvai ir A- 
merikai jau nuo 1915 metų, 
Kazys Dryža tikrai pasižy
mėjo, kol taip gražiai viską 
sutvarkė. Jam talkininkavo 
visi: M. Biginis, Federacijos 
pirmininkas Philadelphijoj 
ir kiti komiteto nariai.

Salė buvo papuošta labai 
sumaniai: fronte matėsi A- 
merikos ir Lietuvos vėlia
vos, didžiųjų amerikiečių ir 
lietuvių paveikslai: Wash- 
ingtono, Roosevelto, Gedi
mino, Kęstučio, Basanavi
čiaus; visi jie padėti tarp 
gražiausių gėlių ir dekoraci
jų. Visa tai kėlė gražią nuo
taiką ir pasiryžimą kovoti už 
visų šalių laisvę.

Kelių šimtų žmonių public 
koj buvo žymių svečių: adv. 
J. Boyle, Amerikos Raudono
jo Kryžiaus atstovas adv. A.

j Vt ILL j 
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FRANK PŪKAS
Diamonds - Watches - Jewelry
Watches, Clocks and Jewelry 
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609 N. 12th Street 
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Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.
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Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS -
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Di-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRAB ORIU S

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Cortese, Raud. Kryžiaus 
slaugė Mrs. Muldoon, prof. 
A. Senn, Lietuvos karinio lai
vo kapitonas Povilas Laba
nauskas, M. Milukas, buvęs 
Amerikos konsulato Lietuvoj 
tarnautojas, kunigai J. Če
pukaitis, S. Mažeika, V. Vė
žys, Dr.V.Martusevičius ir ki
ti. Programą pradėjo labai iš
kilmingai Amerikos Himnu, 
kurį grojo lietuvių šv. Jur
gio parapijos benas, keliant 
Amerikos vėliavą. Atidarymo 
žodį pasakė vietos šeiminin
kas, kleb. kun. Valančiūnas, 
Federacijos skyriaus iždinin
kas, sveikindamas susirinki
mą, svečius ir pavesdamas 
savo patalpas, mokyklą ir vi
są kitą komiteto pirmininkui 
K. Dryžai. Jausmingą žodį 
tarė K. Dryža, pabrėždamas, 
kad dabar kenčianti Lietuva 
turi vilties Amerikoje, kuri 
jos nepamirš ir apgins jos 
laisvę ir nepriklausomybę 
kartu su kitų Pabalti jos 
valstybių nepriklausomybe. 
Po to nuoširdų lietuvišką 
žodį tarė M. Milukas, prieš 2 
metus atvykęs iš Lietuvos. 
Reikšmingą kalbą pasakė žy
mus svečias, prokuroras J. 
Boyle. Jis, pasirodo, gerai 
susipažinęs su Lietuvos pra
eitimi, paminėjo Lietuvos 
kunigaikščius, pažymėjo Lie
tuvos reikšmingą ir nelai
mingą geografinę padėtį. E- 
nergingai tvirtino, kad lietu
viai svetimiems nevergaus 
ir nepasiduos, kol laisvę vėl 
atgaus. Visiems kartu kovo 
jant su Dievo ir savo užta
rytojo Šv. Kazimieo pagelba, 
Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma.

Tai tikrai logiška ir labai 
simpatiška lietuviams kal
ba. Visi susirinkę giliai dė
kingai plojo už tokią malonią 
dovaną — gyvą žodį lietu
viams, ginant jų teisę, kul
tūrą ir laisvę.

Raudonojo Kryžiaus At
stovas adv. Americo V. Cor
tese taip karštai ir smarkiai 
kalbėjo, kad dažnai jo kalbą 
pertraukdavo susirinkusiųjų 
plojimas. Jo kalbos turinys 
— Raudonojo Kryžiaus pa
gelba visi kenčiantieji, ir 
lietuviai, bus sušelpti ir mes 
su Dievo pagelba laimėsim 
taiką ir ramybę. Savo kalbo
je prašė aukoti Raudonajam 
Kryžiui. Tuoj po jo kalbos ir 
buvo daroma rinkliava, kuri 
labai gražiai pasisekė. Su
rinkta $212.50, išlaidas at
skaičius, dar Raudonajam 
Kryžiui liko $172.50. Tikrai 
gražiai lietuviai pasirodė ir 
suaukojo taip gražiam ir nau
dingam tikslui.

Jautrią lietuvišką kalbą 
pasakė Lietuvos karinio lai
vo kapitonas Povilas Laba
nauskas, kurs daug kentėjęs 
ir priešams nevergavęs, be+ 
dar ir dabar norįs stoti tar
nybon ir dirbti Tėvynės ir 
šio krašto demokratijos ir 
laisvės apgynimui. Jo tikslūs 
palyginimai, kiek Lietuva 
daug pasiekė gyvendama ne
priklausoma, sužavėjo visus 
klausytojus. Lietuviškos šir
dys atjautė savo tautietį, 
smagiai plodamos ir dėkoda- 
mos. Tai tikrai Lietuvos lai
svės ir nepriklausomybės 
kovūno dvasios vyras. Kovok 
ir budėk Lietuvos Laisvės

Bažnyčia — Dievo namai 
yra tai vieta, kur Viešpačiui 
viešai teikiama garbė. Ka
me yra tikinčiųjų ,ten ran
dasi ir bažnyčia. Garbės ver
ti yra maldai skiriami namai, 
garbingos tikinčiųjų pastan
gos, kad jų bažnyčia būtų

ną, tai salės langai drebėjo, 
o lietuvių širdys susijaudi
nusios ir viltingos nepriklau
somybe atsiliepė... Girdėta, 
kad benas dar padidins sa
vo narių skaičių, bus galinge
snis. Tai didelis beno vadų ir 
pačių narių bei jų globėjų 
pasišventimas. Garbė jiems!

Vasario-February 20j 1942

tokį linksmą pasa- 
„Ar eisi į minėji
mo aš ten beisiu, 
mes patys galime

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

sargyboje — būtų Philadel- 
phiečių lietuvių dažniausias 
linkėjimas. —Taip trumpai 
būtų galima apibudinti vie
ną minėjimo dalį, bet atskiro 
pažymėjimo verta ir kita — 
meniška programos dalis.

Mokyklos triumfas
Didžiausią ir įdomiausią 

meninės dalies programą iš
pildė Šv. Kazimiero parapi
jos seselių kazimieriečių ve
dama mokykla.Nuošaliau sto
vinčiam sunkiai įsivaizduoja
ma, kiek čia buvo pašvęsta 
laiko ir energijos paruošti 
taip sudėtingą ir menišką 
programą. Kad šiek tiek su- 
prastumėm, tai būtų galima 
pažymėti 
kojimą: 
mą?” — 
kad jau
atlikti tą programą, nes tiek 
daug kartų girdėjom dainuo
jant ir vaidinant per prakti
ką” — aiškino vienas gy
ventojas, kuris netoli moky
klos gyvena... Bet už tai pa
rinkta ir paruošta programa 
tikrai giliai paveikė kiek
vieną lietuvį.

Pirmiausia visų simpatiją 
gavo 1 ir 2 skyriaus moki
nių vaizdelis „Gelbėkim Lie
tuvą”. Jame iškankinta Lie
tuva skundžiasi savo likimu 
ir šaukiasi laisvų lietuvių a- 
merikiečių pagelbos. Štai at
eina ta pagelba, tai tie pa
tys mažyčiai, apsirengę kaip 
Raudonojo Kryžiaus gailes
tingos seserys ir gydytojai, 
kurie globoja ir gydo Lietuvą 
ir kurią pagydę prikelia Lai
svam ir Nepriklausomam 
gyvenimui. Jaunučių žodžiai 
ir tokie gailestingi darbai, 
jaudino kiekvieną lietuvį. Te
ko matyti verkiančių iš gra
žaus ir vilties pilno gyvojo 
paveikslo, šio vaizdelio pa
rnešėja tikrai nusipelnė ne
vystančio padėkos vainiko.

Vyresniųjų skyrių: 5 ir 6 
„Lietuvos Piliečiai”, 3 ir 4 
„Nenurimsim,” 7 ir 8 „Lie
tuva brangi” paruošta prog
rama lygiai vykusiai paruo
šta ir puikiai atlikta. Visur 
reiškėsi lietuviškumas, ener
gingumas, pasiryžimas. Pa
žymėtina, kad visi buvo ap
sirengę specialiais, atitinka
mais kostiumais, kuriuos pa
čios seselės turėjo pagamin
ti.

Mokyklos atlikta programa 
buvo tiek graži ir įvairi, kad 
pabaigoje kap. Labanauskas 
sušuko: „Aš niekada nesu 
matęs tokios gražios progra
mos ir netikėjau, kad tai bū
tų galima pamatyti Ameriko
je, ką pamačiau Philadelphi- 
phijoj tik gaila, kad Jūs ne- 
parodėte visiems Philadelphi- 
jos lietuviams.” Visi kitatau
čiai svečiai tą patį kartojo ir 
„excellent” vadino. Garbė 
mokyklai ir lietuvėms moky
tojoms!

Beno pasirodymas
Šv. Jurgio parapijos benas 

pirmą kartą pasirodė šv. Ka
zimiero parapijoj ir iš karto 
įsigijo didelės simpatijos. Jie 
žavėjo savo koncertu, skonin
ga, lietuviškumu dvelkiančia 
uniforma ir savo maršavimu. 
Savo paskirtą uždavinį atli
ko geriausiai ir susilaukė 
didelio visų klausytojų dėkin
gumo. Kai kurios parapijie
tės jau pradėjo net „pavydė
ti”, kad mūsų parapijoj to ne
sama. Kur orkestrantai pa
sirodė, ten jiems duota pir
menybė ir tinkamai pagerbti 
ir pavaišinti. Kai kurie labai 
jauni, nė 10 metų neturį mo
kiniai, tačiau visi pučia savo 
instrumentą, maršuoja, ar 

, muša ..barabaną”. Visi groja 
1 iš gaidų ir rimtai nusiteikę. 
' Kai užtraukė Lietuvos him-

Programos pabaigoje pri
imta reikšminga rezoliucija. 
9 vai. jaunimas pasilinksmi
no. Pažymėtina, kad šį kar
tą tame minėjime dalyvavo 
didokas skaičius lietuvių jau
nuolių. Pirmiausiai choristai 
padainavo keletą dainelių, 
dalyvavo šventėje ir padėjo 
paįvairinti programą ir kiti 
jaunuoliai uoliai sekė progra
mos punktus ir pasakytas 
kalbas. Vytė Alberta Paške
vičiūtė padeklamavo eilėraštį 
„16 vasario”. J. Kavaliaus
kas vadovavo programai. 
Svečius vaišino keliolika 
nuolatinių parapijos darbi
ninkų ir veikėjų. Komiteto 
užbaigiamasis posėdis įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės 
tikrąją dieną, kaip simbolis 
viso vakarykščio susirinki
mo. Čia dar visi prisiminėm 
Lietuvą ir pasimeldėm, pasi
ryždami dirbti, kovoti 
Lietuvos.

REZOLIUCIJA

dėl

KADANGI Lietuva, taikinga ■ 
ir taiką mylinti valstybė, buvo 
Sovietų Rusijos užpulta ir oku- ! 
puota, ko pasekmėje buvo su- , 
griauta jos demokratinė sistema, ■ 
tautos ūkis, ir daugelis jos gy
ventojų įkalinta ir ištremta į So
vietų Rusiją ir Sibirą; ir

KADANGI Vokietija antru • 
kartu okupavo ir prijungė Lietu
vą kaip Vokietijos provinciją, a- 
piplėšdama Lietuvą, paimdama 
gyventojus vokiečių vergijon, ir 
užgrobdama į vokiečių rankas 
pramone, žemes ir nuosavybę; ir

KADANGI žmonijos progre
sas pasireiškia visų tautų, tiek 
didelių ir mažų, laisve ir nepri
klausomybe, ir panaikinimu tiek 
tautos, tiek ir asmeniškos vergi
jos;

Todėl,
TEBŪNIE NUTARTA, kad 

mes vienbalsiai pritariame nepri
pažinimui nei vokiečių, nei rusų 
nei kieno nors kito agresijos bet 
kokioje formoje, bet kuriuo lai
ku ir bet kurioje pasaulio daly
je, kaip kad yra nusistačiusi 
mūsų Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė, prisilaikydama 
Amerikos principų — vadovautis 
tarptautiniuose santykiuose iš
mintingumu, teisingumu ir įsta
tymais;

TEBŪNIE TOLIAU NUTAR
TA, kad mes pilnai pritariame 
Amerikos nusistatymui, 8 punk
tų programai, užgirti mūsų Pre
zidento ir Ministerio Churchill, 
rugp. 14, 1941, teikti efektyvią 
pagalbą tautoms, kurios kovoja 
atstatymui pasaulio, kuriame 
nepriklausomos valstybės, o jų 
tarpe ir Lietuva, Latvija ir Esti
ja .laisvai bendradarbiautų;

TEBŪNIE TOLIAU NUTAR
TA, kad mes, ištikimi Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiai, 
reiškiame savo giliausią padėką 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui ir Valstybės Sekre
toriui, už jų nepripažinimą Lie
tuvos okupacijos, ir dedame savo 
viltis į jų teisingą tvirtą nusista
tymą atitaisyti visas neteisybes;

TEBŪNIE TOLIAU NUTAR
TA, kad šių rezoliucijų kopijos 
būtų pasiųstos Jungtinių Ameri
kos Valstybių Prezidentui, Val
stybės Sekretoriui, Lietuvos di
plomatiniams ir konsulariniams 
atstovams ir spaudai.

graži, puiki, žmogaus sielą 
keliauti į aukštybes. Daili 
bažnyčia — tai parapijos 
garbė. Tačiau pastatyti Die
vo namai atseina nepigiai, 
dažnai gi labai brangiai. Juk 
jie turi būti didesni ir gra
žesni už paprastus žmonių 
apgyvenamus namus.

Užtat statant bažnyčią 
tenka sukrusti paprapijie- 
čiams, sulig išgale ir sielos 
kilnumu duoti didesnes au
kas. Bažnyčios statomos ne 
valdžios, ar kokios labdarin
gos įstaigos, bet pačių žmo
nių. Kurioj parapijoj nėra 
turtingų, galinčių daryti di
deles aukas, ten pastatyti ba
žnyčią yra sunkesnis, labiau 
varginantis darbas tiek sta
tymo vadovybei, tiek pa
tiems žmonėms.

Prisiminkim Lietuvą. Kiek 
ten vargsta klebonas, kiek 
žmoneliai, iki sulaukia sta
tomos bažnyčios darbų ir iš
laidų galo. Užtat naujai ba
žnyčiai pasirodžius parapijoj 
visu savo puošnumu ir malo
nia naujienybe, parapijiečius 
apima džiaugsmas, pasidi
džiavimas. Jie turėtus var
gus ir rūpesčius pamiršta, tik 
klebonui tokiuose atvejuose 
dažniausiai tenka važiuoti 
kur pataisyti sveikatą, su
tvarkyti pairusius dirksnius. 
Nauja bažnyčia paprastai 
džiaugiasi ne tik parapijie
čiai ,bet ir kaimyninės para
pijos.

Valio šv. Andriejaus Baž
nyčios parapijiečiams!

Valio Philadelphijos lietu
viai! Jūs turit savo naują ba
žnyčią. Iki šiol meldėtės para
pijos koplyčioj, šiandien jau 
linksmai ruošiatės eiti į puo
šnią, gražioj vietoj stovinčią 
bažnyčią. Jeigu iki šiol jums 
buvo kiek nesmagu, neturint 
tinkamų maldos namų, turint 
gi kitoms Philadelphijos lie
tuvių parapijoms, tai šian
dien jūs galit su pasididžiavi
mu pasakyti: turim gražią, 
nemenkesnę už kitus bažny
čią. Jeigu pašaliečiams džiu
gu matyti graži bažnyčia, tai 
parapijiečiams, suprantama, 
yra didesnis džiaugsmas ją 
matyti ir lankyti. Nuoširdžiai 
sveikiname. Sveikintini esate 
ne tik dėl naujos bažnyčios, 
bet ir dėlto, kad puošnius 
Dievo namus gavote, kad 
jums nejučioms, be vargo at
sirado graži bažnyčia— prie 
tos pačios gatvės, kur iki šiol 
meldėtės; kad visi pinigai už 
įgytą bažnyčią jūsų 
kun. J. čepukaičio 
Kardinolui.

Turit patogią, 
bažnyčią be jokios skolos. 
Garbė klebonui už jo rūpes
čius, sumanumą ir sugebėji
mą tvarkyti parapijos reika- 
us. Garbė geriems, dosniems 

šv. Andriejaus bažnyčios pa
rapijiečiams, greit ir noriai 
sumetusiems reikalaujamą 
naujai bažnyčiai sumą.

Įvyko tarp jūsų džiugi 
staigmena. Kaip ji įvyko, kie
no pastangoms ir kas per 
bažnyčia, naujai pirkta, bus 
pranešta sekantį kartą.

Saviškis

Marijona Povilaitienė, 56 
m. amžiaus po ilgos ligos mi
rė sausio 23 d. Dideliame nu
liūdime paliko savo dukreles, 
Marijoną, Adelę ir Eleną ir 
sūnų Joną. Velionė buvo pla
čiai žinoma ir visų gerbiama. 
Šv. mišias užprašė duktė A- 
delė (12) su ekzekvijoms, M. 
Stadelnikienė J. Stadelnikas, 
Jr., B. Puidokienė, Šarkų ir 
Vencių šeima, Rozuliai, Ker- 
šanskiai, A. Povilaitienė, Tu- 
moniai, R. Krasauskienė, A- 
paštalystės Maldos dr. 2, Or
dai, O. Garbazienė, šv. Rožan
čiaus dr. 2, Lockai, M. Mama- 
niskienė, A. Mameniskis, A. 
Stadelnikas, Bukiai, A. Bukis, 
Ig. Bukis, M. Milienė, šv. Te
resės dr., Deksniai, K. Ma
jauskas, R Sakaitienė, P. Paš- 
kūnas.

Trejas mišias atlaikė visi 
Philadelphijos klebonai — 
kun. J. Čepukaitis, kun. 
Valančiūnas ir kun. Dr. 
Martusevičius.

Kotryna Barčaitiė, 62
amžiaus mirė sausio 27 d. 
Nuliūdime paliko savo seselę 
Prancišką ir giminę kun. J. 
Valantiejų, kuris buvo atvy
kęs iš Waterbury ir atnašavo 
mišias prie didžiojo altoriaus. 
Prie šalinių altorių laikė mi
šias kleb. kun. J. J. Čepukai
tis ir vikaras kun. V. Ažukas. 
Šv. mišias užprašė M. Zvingi 
lienė, K. Dudonienė, J. Gra- 
kas, Tretininkų dr., P. Mar- 
tinaitė, Pr. Valantiejutė,' M. 
Milienė, J. Mokūnas, V. Dau
nienė, J. šarka, Apaštalys
tės dr. 2, B. Kristapaitė, E. 
Norbutienė, Valantiejai ir 
Freitikiai.

Antanas Danielius į; 
amžiaus, mirė sausio 3į 
(Giminė graboriaus, 
Danielio). Nuliūdime 
savo žmoną Jievą ir k ■ 
liūs. į

Vincas Vaitiekaitis, 57 į 
amžiaus, po ilgos ligos- r 
vasario 2 d. Nuliūdime p vyskupijoje per 
savo žmoną Oną ir vaikj tikintieji prisilaikys 
Misiąs užprašė: sūnus! LįyįhŲ.- 
sandras, duktė Ona Jet| į. SUsilaiky-

^iobiene, Ai žiobį u0 mėsiškų valgių pra- 
Staniškienė, A. Stanišįį pelenų Dieną ir baig- L 
Seskaitienė, P. Sutkau šeštadienyje darbi 
ir J- _V- Stain.iskiai- H jurdienį. sunki
atlaikė kunigai J. J, ( Mniadieniais nėra nė nyčio 
kaitis, Ažukas ir Siraį .........

Petras klasiokas, 3 
amžiaus, mirė vasario ?

■VIETOS

juo mėsiškų valgių pra

svar 
vaks

11 
jas, 
lia, s 
nuo

sunki

įjįo, nė susilaikymo nuo nios < 
tadiei

ĮfisoseGavėnios dienose, jąpri 
Paliko nuliūdime savoj sekmadienius, yra ” 

kuriose leidžiamaliūs ir seseles. Šv.
prašė M. Šimaitienė, P KJįi tik vieną kar

Ig-

m.

žeika, Lukai, Adomavig 
A. Žemaitienė. Mišiasaa 
prie didžiojo altoriaus 
kun. J. J. Čepukaitis,pd 
linių kun. Dr. Martusera 
ir kun V Ažukas.

Juozapas Andrušker 
54 m. amžiaus, mirė t 
d. Velionis gyveno ilgd 
tus su sūnumi, Mt. vJ 
gatvėje. Sūnui išėjus j 
riuomenę, nuvyko d 
pas savo dukteris, Sjį^tradieiiiais, ketvirta- 

kur už kelių šeštadieniais, išsky- 
1— i nr'-*^1

St., 1 
mirė, palikdamas

klebono 
įteikti

puošnią

vpagninkoir susilaikymo 
įžvalgių yra se- 
jjos dienos: kiekvienas 
įiios penktadienis; me- 
bertainio šeštadienis 

Ijį šeštadienis iki vidur
io; kiekvienas trečiadie- 
Į^kyrus trečiadienį Did. I 

. ’

ti vienų sykį; pirmadie-

bertainio šeštadienį

tądien 
leidžia 
mai:
Vyski 
mi kit 
vėnios 
kyti n 
uoliai 
malda

12.1 
Romui 
kupijo 
vėnios

savo dukteris ir sWHjsj;gjstadjenį iki vidur- 1^ Y • _   - 1-1 « 11» Z 1 m v-» T n VI 2 — f _ J _šias atlaikė kun. 
čiūnas.

Ig.
Tie, kurie dėl svarbių

ją ir 1 
laiškų

Antanina VilkauskiA^^^^įjŪU0 pa_ rikos
m. amžiaus, mirė vaši 
d.,, palikdama nuliūdime 
reles ir sūnų. Šv. mis) 
prašė M. Slavickienė,! 
kai ir Matto šeimyna 
nės Baltimorėje).

' 'ako, gali vartoti mėsiškus 
^msprie kiekvieno val- 
” JžiMiiia, leistose dienose 
inljyti.
pufai galima vartoti 
jte gaminti vietoje

leista 1 
čiant k 
laiškuč:

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

su gavėnios 
neskelbs jo- 

apie „card 
ir kitokius

Eaušinai, pienas, svies- 
r sūris gahma vartoti

Šliubai
Vasario 7 d. per mišias 

susituokė Samuelis Kazlaus
kas (Wasel) su Rozalija 
Rokšaite. Vasario 8 d. susi
tuokė : Albertas Klinka su Le
onora Danieliūte (sušv. mi
šioms) ; Antanas Kazakaitis 
su Julijona Indriuliūte; Pran
ciškus Speideris su Marijo
na Varnaite.

Visiems linkime laimės, 
daug linksmybės ir ilgiausiu 
metų vedybiniame gyvenime!

Mirė
ŠŠiais metais palaidoti šv. 

Andriejaus parapijoje šie lie
tuviai :

Elena Lučauskienė, 62 m. 
amžiaus, mirė gr. 31 d. Pa
liko nuliūdime savo vyrą Juo
zapą ir vaikelius. Šv. mišias 
užprašė jos duktė Ona Juš
kienė ir Ona Sapailienė.

Surašomi lietuviai karei
viai U. S. kariuomenėj ir jū
reiviai. Šv. Vardo Draugija 
atsiuntė gražų garbės blan
ką, kurioj bus surašomi visi 
parapijos vyrai, tarnaują ka
riuomenėj. Tas sąrašas bus. 
uždėtas už rėmų ir laikomas 
bažnyčios prieangyj, kad vi
si matytų ir prisimintų mal
dose, laiškučiais ar dovano
mis.

Knygelė „Bolševizmo siau
bas Lietuvoje” noriai ima
ma, nes ten aprašoma lietu
vių gyvenimas ir kančios pa
skutiniais laikais.

Philadelphijos katalikų sa
vaitraštis „The Catholic 
Standard and Time” prane
šė, kad ryšium 
atgailos dvasia 
kių pranešimų 
parties”, šokius
pasilinksminimus. Mat, Kata
likų Bažnyčia gavėną laiko 
rimtu susitelkimo ir atgailos 
metu, kada netinka triukš
mauti ir linksmintis.

Knygas kareiviams renka 
Philadelphijos katalikai lite
ratai. Kas turėtų daug kny
gų, galėtų paaukoti Ameri
kos kareiviams.

Mišios 12 valandą per visą 
gavėnią savaitės dienose (ne 
sekmadieniais) bus laikomos 
Katedroje, šv. Augustino, 
Gesu, Gregory’s, Juozapo, 
Mary’s, Patrick’s bažnyčiose, 
kad daugiau tikinčiųjų pietų 
metu galėtų išklausyti šven
tų mišių. Lietuvių bažnyčio
se rytais taip pat daugiau 
žmonių lankosi ir klauso mi
šių. Pagirtina.

Katalikai skautai maršavo 
vasario 8 d. Katalikams skau
tams Philadelphiioj maršuo- 
jant grojo benas, buvo religi
nės pamaldos su švč. Sakra
mento palaiminimu ir pa
mokslu. Kada lietuviai kata
likai skautai susiorganizuos? 
Dalis jaunuolių eina prie kitu 
narapijų, ten randa skautu 
draugoves.

Kūno Kultūros pamokos 
kat. parapijos mokyklose 
pradėtos praeita savaitę vi
sose Philadelnhijos arkivys
kupijos mokyklose.

Pavyzdingos sutuoktuves
Vasario 14 d. šv. Kazimie

ro par. bažnyčioje susituokė 
Juozas Vaitkus su Mikalina

artimie 
nueiti į 
skyrių, 
Ii blank 
25 žodž 
mas ne 
būti įtei 
Negaliu 
politinii 
kus.

Įteikt 
čiamasį

Okevičiūte. Sutuoktini Kį ^a’ 
šias laikė ir palaiiJj* sociai Pa‘ 
kleb. Ign. Valančiūnaig1*^ 
nieji, tėvai, seserys irs 
gai, per mišias priėmiK 
tą Komuniją. Pamaldw 

oniisitč-
Loraine Betz. Ji tai[|! 
svečius palinksmino ■ 
metu pas jaunosios t® 

Pagirtina, kad vA 
puotoj visi gražiai linl 
nosi, o kun. Valančiūnu 
linkėjo visokios laimei 
jai porelei. Atrodo, ai 
laimingai gyvens, na 
rimti, abu lietuviai. I

Gailestingieji parapiją
ŠV‘ . j^azimiero .P31 tote turėti geros medžiagos i 

parapijiečiai Kimučiai fahomote, kur juos surasti? 
laikas silpnai jaučias
Kimutienė jau keli mi J™ Šimėno d 
sunkiai serga. Bet pan lietutis lietukui 
čiai neapleidžia savodr ir gražiausia. Būsit pa 
lanko, šelpia, maistu, 
kiais būdais'rūpinasiji i 
sios ir kūno reikalais, 
didžios samaritoniškos 
lės rodo tretininkė Pd 
nė, kuri kaip savo ten 
bai nuoširdžiai rūpii 
globoja. Su dėkingumo 
mis pasakojo ligoniai 
ji daug vargsta ir aut 
kad pagelbėtų serga: 
senukams, kurie sveiki 
mi uoliai rėmė 
visus labdarybės 
Taip pat gelbsti 
nė, Deknienė ir 
darės.

Serga: Stanislovas 
nys, Gurskis Jurgis, 
nas Juozapas, 
nė Ieva, Naruckienė 
na, Rupšienė Ona, 
Grubliauskaitė 
visus ligonis 
geradariai mielai 
paguodžia, nes kai 
serga ilgoką laiką, 
cento labdarybės 

’ rinko ligonių 
siją, kuri lanko ir I u •ligonis. Tai tikrai gai

1 mo darbas.
Pasveiko Jurgaitis 

manienė.
Naujos šeimynos s 

jaunavedžiai 
kurių dukrelė 
reta. Tai lietuviška šeifl 
Taip pat pakrikštytas J* 
kas Stanelis vasario 1 
Nauji lietuviai amerik 
auga sveki ir linksmi.

it, ir taipgi vakare,

I ryto galima vartoti 
mažą gabalėlį duonos 
Ataros, arbatos ar 
tado.

liiis gero siūto, reikia gero oi

WManote, kur juos surasti?

W Čia lietuvis lietuviui

* taus jau kyla ir kils ateityje. 1 
Patikrai gerų ir tikrai pig 
to k kaimynam patarsit eiti. 
M esame 25 metus. Ilga pral 
to m® leidžia daryti tai, ko 
klitoriai Ateikit įsitikint

Basans’

Mūsųdi 
Sales R( 
parinkti 
bužai — 
kalą. Šį 
specialus 
ros kokyl 
tų ir tap 
dien, kol 
ktiirkaii

JONAS ŠIM 
79 Fifth Avė 
Union Squar 
NORINTIEJ 
traukinius ir 
žiuojant išlip 
tave; Indepei 
Street-Van A 
rios dirbtuvė 
riais važiuokit

DIRBTUVĖ a 
sisiekt telefon

Mauni
21-1049T
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Vasario-February J
Mąrio-February 20, 1942

Antanas Danieliuj j 
amžiaus, mirė sausio 
(Giminė graboriauj 
Danielio). Nuliūdimi 
savo žmoną Jievą j 
liūs.

Vincas Vaitiekui^ 
amžiaus, po ilgos liAVĖNIOS TAISYKLĖS 
vasario 2 d. Nuliūdime ---------
savo žmoną Oną ir vį ooklyno vyskupijoje per 
Mišias užprašė: sūnį lią tikintieji prisilaikys 
Sandras, duktė Ona į aisyklių:
M. Žiobienė, Ii Pasninkas ir susilaiky- 
Staniškienė, A. Staniu nuo mėsiškų valgių pra- 
Seskaitienė, P. Sutvt> Pelenų Dieną ir baig- 
ir J. V. Stainiškiaį Jidžiajame šeštadienyje 
atlaikė kunigai J, jdurdienį.
kaitis, Ažukas ir Siu Sekmadieniais nėra nė

Petras Masiokas, 
amžiaus, mirė vasa? valgių.
Paliko nuliūdime sa- Misose Gavėnios dienose, 
liūs ir seseles. Šv. H;rus sekmadienius, 
prašė M. Šimaitienė, “'"L
žeika, Lukai, Adoma? J pavalgyti tik vieną kar 
A. Žemaitienė. Mišias
prie didžiojo altoria ’asninko ir susilaikymo 
kun. J. J. Čepukaitis • nėsiškų valgių yra sė
tinių kun. Dr. Marį Os dienos: kiekvienas 
ir kun V Ažukas.

Juozapas Andruli,e
54 m. amžiaus, mirp-
d. Velionis gyvenoiįJ’ kiekvienas trečiadie-

ETOS ŽINIOS
‘ ■
::
,■

Kas norėtų siųsti legali- 
nius įgaliojimus ir įvairius 
dokumentus, turi kreiptis į 
cenzūros įstaigą Washingto
ne.

nko, nė susilaikymo nuo

, yra
nkas, kuriose leidžiama

lios penktadienis; me- 
‘ertainio šeštadienis

Šeštadienis iki vidur-

AMERIKA. 5

Korespondentų Pranešimai
Elizabeth, N. J.

70
IS. 
ii- 
li- 
-S. 
gi 
a- 
r- 
d. 
u- 
s-

šskyrus trečiadienį Did. 
tėję.
lėsiski valgiai leista 
ti vieną sykį; pirmadie- 
antradieniais, ketvirta-

ir

tus su sūnumi, Mt. 
gatvėje. Sūnui išėju 
riuomenę, nuvyko 
pas savo dukteris, 
St., kur už kelių i . v ....................
mirė, palikdamas k '1®’ sestadiemais issky- 
savo dukteris ir sė 
šias atlaikė kun. Ig 
čiūnas.

Antanina Vilkausi ' 
m. amžiaus, mirė i ’’ 
d.,, palikdama nuliui J 
reles ir sūnų. Šv. u 
prašė M. Slavickienė. 
kai ir Matto šeimyni 
nės Baltimorėje).

10. Leidžiama sočiai paval
gyti vieną sykį į dieną, ne
svarbu kada: pietų metu ar 
vakare.

11. Jo Ekscelencija vysku
pas, Apaštališko Indulto ga
lia, atleidžia nuo susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių visus 
darbininkus, kuriems būtų 
sunku išpildyti bendrą Baž
nyčios įsakymą visose Gavė
nios dienose, išskyrus penk
tadienius, Pelenų Dieną, Vili
ją prieš Kalėdas ir Didįjį šeš
tadienį iki vidurdienio. Tas 
leidžiama ir darbininko šei
mai. Visi tie, kurie naudojasi 
Vyskupo leidimu, yra ragina
mi kitokiu būdu atžymėti Ga
vėnios laiką, kaip tai, susilai
kyti nuo svaiginamų gėrimų, 
uoliai lankyti gavėnines pa
maldas.

12. Velykinės išpažinties ir 
Komunijos laikas šioje vys
kupijoje yra nuo pirmojo Ga
vėnios sekmadienio iki Šven
čiausios Trejybės sekmadie
nio.

SĄJUNGIECIŲ APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

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

FEDERACIJOS NARIAMS

o Par. Pastogėje
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etų bertainio šeštadienį 
įjį šeštadienį iki vidur-

LAIŠKAI Į LIETUVĄ

Okevičiūte. Sutuokti 
šias laikė ir palak t 
kleb. Ign. Valančiui 
nieji, tėvai, seserys 
gai, per mišias prie 
tą Komuniją. Parai

Loraine Betz. Ji

u- 
a- 
u-
ia-

’ie, kurie dėl svarbių 
įsčių yra atleisti nuo pa- 
), gali vartoti mėsiškus 
Is prie kiekvieno val- 
inoma, leistose 
valgyti, 
'aukai galima 
ms gaminti 
o.
kiaušinai, pienas, svies- 
sūris galima vartoti 

eną dieną per visą ga- 
[ sykį į dieną sočiai pa- 
ant, ir taipgi vakare, 
ižai.
š ryto galima vartoti 
i mažą gabalėlį duonos 
dūką kavos, arbatos ar

dienose

vartoti 
vietoje

Į Vokietiją, Italiją, Japoni
ją ir į jų valdomus kraštus 
laiškų siųsti negalima. Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 
leista tarpininkauti, nusiun
čiant labai trumpo turinio 
laiškučius.

Kas nori rašyti laišką savo 
artimiesiems į Lietuvą, turi 
nueiti į Raudonojo Kryžiaus 
skyrių, kur bus duota specia
li blanka. Rašyti galima tik 
25 žodžius. Jei laiškas rašo
mas ne anglų kalboje, turi 
būti įteiktas tikslus vertimas. 
Negalima nieko minėti apie 
politinius ar karinius daly
kus.

Įteiktas laiškutis bus siun
čiamas į Lietuvą per Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas bus penktadienį, vasario 
27 d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

Visi draugijų atstovai ma
loniai kviečiami dalyvauti. 
Bus svarbių pranešimų. Tu
rėsime svarstytinų reikalų. 
Kiekvienos draugijos valdyba 
turi pasirūpinti, kad jos 
draugijai būtų atstovaujama 
Federacijos susirinkimuose.

Apskr. Valdyba

Jono . universitetasŠv.
Brooklyne vasario 24 d. ati
daro 5 savaičių katalikiškos 
veiklos kursus. Kursai vyks 
vakarais nuo 8 iki 9:30 vai. 
įvairiomis temomis paskaitos 
dykai. Registruotis tuojaus 
vakarais, 82 Lewis Ave., 
Brooklyne.

Fourt Ave. So. Brooklyne, 
daug gražiau atrodo, kai 
viršutinis geležinkelis nu
griautas.

J. A. V. karo vadovybės 
nutarimu, karo kopelionai 
nesinešios ginklų.

svečius palinksmino 
metu pas jaunosios

Pagirtina, kad 
puotoj visi gražiai 
nosi, o kun. Valanfi 
inkėjo visokios lai 
jai porelei. Atrodo, 
laimingai gyvens, 
rimti, abu lietuviai

>a- 
lic
le- 
os 
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ta
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kš-

ika 
te- 
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jri-

žins.” Vaidino: E. Košuba, 
b. A. Čepanis, J. Micka, S. 
Sabas, E. Galevičius, J. Zar- 
kauskas, J. Girdžiūnas. Stud. 
J. Navickas deklamavo Pu
tino „Nulenkime galvas;” 
saksafonu jam pritarė stud. 
Chippio. Stud. Jonas Stoč- 
kus vadovavo radijo valandė
lei.

Choras, b. J. Baniui gro
jant, sudainavo tris daine
les.

Paskutinį numerį išpildė 
b. J. Banys, pagrodamas 
pi j ano solo.

Baigiantis šventei buvo 
pagerbti kritusieji dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės ir 
revoliucijos metu ir tie, ku
rių kaulai ilsisi Sibiro ty
ruose. Gaudžiant trimitui bu
vo paskelbta tylos mąlda.

Minėjimas baigėsi sugie
dojus Tautos Himną.

Iš kolegijos fakulteto į 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą atsilankė kun. dr. 
J. Starkus, kun. J. Kuprevi
čius, kun. J. Šaulys ir prof. 
A. Vaičiulaitis; atsilankė vi
si studentai (net ir nelietu
viai) seselės, darbininkai ir 
kiti namiškiai.

Daukšys apsivedė su Elena 
Wicks iš Nutley. Kuopa 
siunčia daug linkėjimų.

Alfonas ir Adelė (Bara
nauskaitė) Zidaveckai susi
laukė dvynukų — Ričardo 
Alfonso ir Barboros Adelės. 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai!

Vasario 9 d. mūsų susirin
kime lankėsi leitenantas kun. 
Paulėkas, karo kapelionas.

Kuopos pavasario šokiai 
bus gegužės 2 d. Metinė ko
munija bus kovo 22 d. per 8 
vai. mišias.

Kovo 8 d. Elizabethe į- 
vyks apskrities suvažiavi
mas, kurin išrinkti ir mūsų 
kuopos atstovai.

Kuopa pirko 100 dol. apsi
gynimo boną. Netrukus pa
aukos Am. Raudonajam Kry
žiui.

Vasario 9 d. susirinkime 
atsisveikinta su vyčiu Alb. 
Poneliu, kurs vasario 10 d. iš
vyko į kariuomenę. Vasario 
7 d. kariuomenėn atgal pa
šauktas V. Daukšys. Geriau
sio jiems pasisekimo.

Šiuo metu yra vyčių va
jus. Kviečiame visą lietuvių 
katalikų jaunimą stoti į vy
čius. K. V.

bet šiuo laiku žmonės per
daug „drabnų” turi, tad kai 
kada nežino kur praleisti.Vasario 16 d. minėjimas

Vasario 15 d., sekmadienį, 
lietuvių bendrovės salėje 
antrą valandą po pietų buvo 
pradėtas iškilmingas Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas. Salė 
buvo pilnutėlė žmonių, ku
rie ramiai, pakilusioje nuo
taikoje,klausėsi gražių kalbų, 
choro, solo, deklamacijų ir 
matė scenoje du vaidinimu.

Programą pradėjo vietos 
klebonas kun. J. Simonaitis, 
pasveikinęs susirinkusius ir 
paprašęs chorą sugiedoti 
himnus. Choras, vadovaujant 
p. Žilevičiui, sugiedojo Ame- 
kos ir Lietuvos himnus. Vė
liau antru ir trečiu kartu pa
sirodydamas sugiedojo - pa
dainavo — Lietuviais esame 
mes gimę, Maldą už tėvynę, 
Kukuok gegelė, Augin tėvas 
du sūneliu, Ant kalno rugiai, 
Pabuskim iš miego... Malonu 
buvo klausytis gražiai sutar
tinai skambančių patriotinių 
giesmių ir dainų.

Gražią, turiningą kalbą pa
sakė p. Vyt. Abraitis, primi
nęs okupantų siekius ir dar
bus. Solo sudainavo D. Petru- 
čionis: Kur bakūžė samano
ta, Šią naktelę, susilaukęs 
gausių katučių. P. A. Stak- 
nis, neseniai grįžęs iš Lietu
vos, labai jautriai nupasako
jo ką jis Lietuvoj radęs 
prieš 20 metų, ten nuvykęs, 
ką matė ten būdamas, kokią 
pažangą Lietuva padarė, ir 
kokią paliko Lietuvą, bolše
vikams valdant per kelis 
mėnesius.

Gražiai suvaidinta komedi
ja — Aukso veršis. Artis
tais buvo p. Lisevičius, Iz. Bu- 
niūtė, Ed. Višniauskas, M. 
Beržanskis, J. Bagočius. Pub 
lika turėjo skanaus juoko. 
Antras veikalėlis- — Svečiai, 
kurį sėkmingai suvaidino J. 
Budrys, p. Džiovelienė, D. P. 
Petručionis — išjudino net 
ir senesnio amžiaus stebėto
jus. Po gražių eilučių dekla
macijos, buvo padaryta rink
liava Lietuvos gelbėjimo rei
kalams. Surinkta 84 dol. 82 
centu.

Vėliau trumpa patriotine 
kalba prabilo svečias kun. 
Dr. J. Starkus. Choras, ke
lioms dainoms ir bendrai vi
sų sugiedotais himnais bai
gė tos dienos minėjimą pro
gramą. Taip gražiai pavykęs, 
turiningas ir įspūdingas šven
tės minėjimas baigėsi 6 vai.

Lietuvos reikalams stam
besnes aukas davė:

Kun. klebonas J. Simonai
tis — $5, o po 1 dolerį: kun. 
Dr. Starkus, Dom. Petručio
nis, T. Kujela, Jon. Čeponis, 
Pr. Rėklaitis, J. Jagelavičius, 
Laurynienė, Kuzmickienė, 
Kašalionienė, J. Kačionienė. 
E. Savickienė, Kačinskienė. 
Deveiniūtė, K. Baltromaitis. 
Bekavičionytė, S. Karalevi- 
čius, J. Biekša, V. ša būnąs 
B. Miškinis, C. Timel, V. Dre- 
šeris, L. Draučikas, B. Impo- 
litas, M. Gedminienė, J. Lit
vinas, Stasiūnas, St. Merke
vičius. Ašmontas. Šukienė, V 
natonis. M. Peckus, Baltru
šaitis, Guastan, J. Jakima
vičius. Jakimavičienė, Kirs- 
lienė, Plungis, J. Lesevičius.

Rap.

Bridgeport, Conn.

Vasario 16 d., Lietuvos Ne
priklausomybės diena, pami
nėta šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje su iškilmingomis 
šv. mišiomis, kurias atnaša
vo kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas. Melstasi už Lietuvos 
nepriklausomybės kovoje žu
vusius. Vargonais grojo A. 
Stanišauskas. Žmonių galėjo 
būti pilna bažnyčia, nes to
kios pamaldos retai įvyksta.

Žmonės turėtų atminti, kad 
buvo karas, ir v ėl yra, kad 
Lietuvos sūnūs žuvo už Lie
tuvos atgavimą ir vėl turės 
kovoti. Mūsų čia jaunimas 
eina ginti šios šalies, kaip ir 
Lietuvos jaunimas ėjo ir eis 
ginti Lietuvos.

Tokiose pamaldose turėtu 
būti tiek žmonių, kad netilp
tų bažnyčioje. O.

Baltimore, Md.

Lietuvos prezidentas A. 
A. Smetona atvažiavo į mūsų 
miestą vasario 15 d. Stotyje 
sutiko miesto atstovai, vie
tos lietuviai. Buvo 100 karių 
garbės sargyba. Su palydo
vais svečias atvyko į šv. Al
fonso lietuvių bažnyčią.

Iškilmingas mišias laikė 
kun. Dr. L. Mendelis, asistuo
jamas dviejų kunigų. Alto
rius buvo išpuoštas spalvoto
mis lemputėmis, kurios suda
rė tris eiles — viršutinės ži
bėjo geltonai, vidurinės ža
liai, apatinės raudonai. Tai 
buvo lietuviškos spalvos. Tik 
gaila, kad choras nesugiedojo 
„Pulkim ant kelių,” bet šį 
trūkumą puikiausiai išlygino 
kun. Dr/ L. Mendelis savo 
pamokslu. Visus pamaldų da
lyvius jis sužavėjo iki aša
rų. Po pamokslo jis paprašė 
visus dalyvauti lietuvių sa
lėje 2:30 vai. popiet, kur 
kalbėjo p. Smetona.

Lietuvių salėje publika ne
galėjo sutilpti. Budėjo poli
cija, nes bolševikai buvo pa
leidę visokių kalbu prieš 
prez. Smetonos atvykimą.

Mirė seniai sirgęs Aug. 
Skinkis.

Marianapolis

Vasario šešioliktosios pro
ga kolegijos salėje įvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjimas.

Šventę atidarė stud. J. Sto- 
čkus, vakaro programai vado
vavo stud. M. Starkus.

Kalbėjo kun. Dr. J. Star
kus, kun. J. Kuprevičius ir 
prof. A. Vaičiulaitis.

Eduardas Amšiejus padek
lamavo Maironio „Kur bėga 
Šešupė”, jam pijaninu akom
panavo b. J. Banys.

Po stud. E. Amšiejaus de
klamacijos sekė vadinamoji 
,.lietuviška radijo valandė
lė.” Per mikrofoną į salę 
buvo transliuojama komedi
ja „Kvailą supras, aklą pa

Eduardas Galevičius, prieš 
dvejis metus atvykęs iš Lie
tuvos, ALKS, ir P. Sąjungos 
žurnalo „Studentų žodžio” 
administratorius, Marianapo- 
lio studentų kuopos sekreto
rius, šį mėnesį išvyksta į 
kariuomenę. S. S.

Washington, D. C.

Baltijos Amerikos dr-ja 
vasario 22 d., sekmadienį, 
nuo 8:30 iki 9 vai. vak. per 
WINX (1340 klc.) minės Wa
shington© gimtadienį ir Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybės dieną. Kalbės dr-jos 
pirm. Dr. Ellis Haworth, pia
nu skambins Christine 
Charnstrom ir smuiku gros 
Margareta Di grytė iš GfeaT 
Neck, N. Y.

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room. Čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Šį ir sekamą mėnesį 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Gailestingieji pan US reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
Šv. Kazimiero [ 

parapijiečiai Kimui: 
laikas silpnai jaut tai jQs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, 
Kimutienė jau keli: 
sunkiai serga. Bet p 
čiai neapleidžia savo 
lanko, šelpia, mair 
kiais būdaiš'rūpinas 
sios ir kūno reikalą
didžios samaritonil: VO amate esame 25 metus. Dga praktika, daugmeninė apy-

„Factory to 
Wearer.” Čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

u [P, kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

Vasario 17 d. prasidėjo ga
vėnia. Tūkstantinės minios 
žmonių nori atlikti daug no- 
venų. Kunigai neturi nė va
landos laisvo laiko.

J. K.

Newark, N. J.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

G raborius—Balsamuoto  jas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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lės rodo tretininkė 
nė, kuri kaip savo t į 
bai nuoširdžiai iii 
globoja. Su dėkingu: 
mis pasakojo ligoi- 
ji daug vargsta it 
kad pagelbėtų stf 
senukams, kurie svč 
mi uoliai rėmė 
visus labdarybės 
Taip pat gelbsti 
nė, Deknienė ir 
darės.

Serga: Stanislova 
nys, Gurskis J 
nas Juozapas, 
nė Ieva, Narucki 
na, Rupšienė Ona, 
Grubliauskaitė 
visus ligonis me 
geradariai mielai 
paguodžia, nes kai 
serga ilgoką laiką 
cento labdarybės 
rinko ligonių lanky 
siją, kuri lankok 
ligonis. Tai tikrai # 
mo darbas.

Pasveiko Jurgai 
’ manienė.

Naujos šeimynos 
jaunavedžiai 
kurių dukrelė pak^

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužiu sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipki! Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje^ nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

DIRBTUVĖ atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Norint su- 
sisiekt telefonu šaukit: STilwel 4-6540.

Praeitą šeštadienį ištekėjo 
p. Stumbrytė. Šliubą suteikė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas.

zės 
nie- 
lokė 
liną

Manufacturers of Men’s Clothes
21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Nauji lietuviai “ 
auga sveki ir link^ -

Vasario 15 d. parapijos 
blynų balius praėjo gražiai. 
Salėje darbavosi kun. J. V. 
Kazlauskas, Klimaitis, Minal- 
ga, Norkevičius, Mockevičius, 
A. Stanišauskas, Lučinskie- 
nė, Urbonavičienė, šilinskie- 
nė, Janulienė, Sinkevičienė, 
Steponaitienė ir Šilinskiutė. 
Parapija bus jiems dėkinga 
už gražų pasidarbavimą. 
Žmonių galėjo būti daugiau,

Pirko boną
Julius ir Anelė Prakapai, 

plačiai žinomi tarp lietuvių, 
gyv. 131 New York Avė., 
pirko apsigvnimo bonų už 
2.000 dol. J. Prakapas yra 
ilgametis šv. Jurgio dr-jes 
iždininkas.

Matęs
Vyčių veikla

Kiekviena ketvirtadienį 
mūsų kuopos bowling rate
lis turi pratvbas. Sekmadie
niai žaidžia dvi komandos— 
Mėlynieji ir Baltieji. Baltie
ji turi trečią vietą; mergai
tės turi savo atskirą ratelį.

Mūsų tarpe buvo vedybų 
—Ona Valukonvė ištekėjo už 
T. Visčiaus iš Kearny, V.

i
TIKRAS BIČIŲ Į 

j i
i Medus i

Vartokite savo sveikatai
5 svarai (liepų) ................... $1.25 j

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
| KONČIAUS BITININKYSTĖ j 

57 Battery St. j
No. Abington, Mass.

I Galima gauti ir Į
į „Amerikos” Administracijoj j 
j 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. j

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenuę
Brooklyn, N. Y.

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. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteildam 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.



6 AMERIKA

TŪKSTANTINĖ MINIA VASARIO 15
New Yorko lietuviai Lie

tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 24 metų sukaktį mi
nėjo Vasario 16 išvakarėse 
—vasario 15 d., sekmadienį, 
Labor Lyceum salėje. Minėji
mą ruošė bendras komitetas.

Minėjimas pradėtas komi
teto pirm. kun. Norberto Pa
kalnio gyvu, patriotiniu žo
džiu. Priminė, kad šiemet 
sukanka 20 metų, kai Jung
tinės Amerikos Valstybės pri
pažino Lietuvą nepriklauso
ma valstybe ir džiaugėsi, 
kad Amerika šiandieninėje 
Lietuvos nelaimėje tvirtai 
stovi už Lietuvos išlaisvini
mą. Jo kalba pertraukta ke
lis kartus gausiais plojimais.

Amerikos himną giedojo 
Apreiškimo parapijos cho
ras, visai publikai pritariant.

Apreiškimo par. choras 
puikiai atidarė visą progra
mą, gražiai nuteikdamas 
tūkstantinę minią vykusiai 
sudainuotomis dainomis. 
Sergantį choro vadą muz. J. 
Jankų sumaniai pavadavo 
jo sūnus Justas. Jis diriga
vo drąsiai, tvirtai, energin
gai, dainos turinin įsigyvenu
sia nuotaika. Choras padai
navo Sasnausko „Kur bėga 
Šešupė”, Strolios „Valio dal
gelė”, Gudavičiaus „Kur gi
ria žaliuoja” ir Strauso „Du
nojaus valsą.” Kiekviena 
daina palydėta gausiausiais 
plojimais.

Margareta Digrytė grojo 
smuiku dviem atvejais. Jos 
mikliai valdomos smuiko sty
gos perdavė — Šimkaus 
„Plaukia sau laivelis”, Mon
ti „Chardasą” ir Rehfelde 
„Ispanų šokį.” Visada buvo 
malonu jos klausytis, bet šį 
kartą jaunoji smuikininkė 
scenoje jautėsi visiškai lais- 
vair ji parodė ne tik aukštą 
techniką, bet ir artistės sie
lą. Visi gėrėjosi šia lietu
vaite, praeitą vasarą aukš
tuosius mokslus New Yorko 
universitete baigusia. Jai su
maniai akompanavo Justas 
Jankus.

L. Stilsonaitės - Antanavi
čienės vedama „Lyraičių” 
šokėjų grupė visus žavėjo, 
ypač jos jaunosios dalyvės. 
Matėme scenoje Kalvelį, Ble
zdingėlę ir kitus lietuviškus 
šokius, šoko ir pati vedėja. 
Visos šokėjos mirgėjo gra
žiausiais lietuvių tautiniais 
drabužiais. Publika negailė
jo savo teigiamo įvertinimo 
ir padėkos.

Angelų Karalienės par. vy
rų choras, muz. Pr. Dulkės 
vedamas, laimėjo publikos 
dėmesį ir visišką pritarimą 
drąsia nuotaiką keliančiomis 
vyriškomis dainomis. Vyrai 
prašmatniai pasirodė. Vyrų 
chorai mėgiami, o P. Dulkei 
sekasi juos organizuoti. Pa
sisekimo ir ištvermės!

Visų laukta artistė p. Bar
bora Darlys padainavo labai 
tinkamas šventės nuotaikai 
dainas: Kačanausko „Pate
kėk, aušrine” ir Šimkaus 
..Oi greičiau, greičiau.” Ji 
dainavo jausmingai, įtikinan
čiai. Salėje viešpatavo mir
tina tyla. Buvusi Lietuvos 
operos artistė išlydėta ploji
mų audra. Po to ji giliau
siu pergyvenimu išpildė Ma-

lotte „Tėve mūsų”. Šią gies
mę ji skyrė kaip maldą už 
Lietuvą. Jai pianu meistriš
kai pritarė Viktorija Valu- 
kaitė.

Kalbėtojų buvo šeši: Lie
tuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris 
pulk. P. Žadeikis, buvęs Lie
tuvos karo atstovas užsieniui 
pulk. Kazys Grinius ir vieti
niai keturi redaktoriai: Stil- 
sonas, Bajoras, Laučka ir 
Tysliava.

Lietuvos ministeris pulk. 
Žadeikis pasitiktas nuošir
džiausiai sveikinančiu ploji
mu, Jis kalbėjo labai gyvai, 
pilnas geros nuotaikos ir 
tvirčiausio pasiryžimo kovot 
už Lietuvos ir lietuvių tei
ses. Jis džiaugėsi New Yor
ko lietuvių vieningumu. Visu 
tvirtumu pabrėžė, kad Lie
tuvos laisvės atstatymo sti
priausia viltimi valstybinin
kų pasaulyje yra preziden
tas Roosevelt, kuris nepri
pažino ir nepripažįsta Lie
tuvos okupacijos. Pažymėjo 
liūdną Lietuvos tremtinių Si
bire dalią, kurių sušelpti vis 
dar neleidžia jų įkalintojai 
bolševikai. Apgailestavo sun
kų likimą ir tų lietuvių, ku
riuos šiandie nauji okupan
tai, naciai kankina prie sve
timų darbų. Jis kvietė lietu
vius amerikiečius būti vie
ningais ir ištesėti didžioje 
kovoje už Amerikos saugu
mą, už demokratijų pergalę, 
už laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

Pulk. Kazys Grinius kariš
ku tempu ir drausmingumu 
pažymėjo, kad dideliam dar
bui atlikti bei aukštai idėjai 
įvykdyti reikalingi trys veik
smai — noras, mokėj-imas ir 
galėjimas. Lietuviai įrodė, 
kad jie nori, moka ir gali 
naudotis laisve, nepriklauso
mybe. Jie šiandie deda visas 
viltis i-Amerikos ir jos sa- 
jungininkų laimėjimą, o jis 
tikrai bus, kaip buvo 1918 m. 
lapkričio 11 d. Kvietė lietu
vius vaduotis šūkiu: „Ameri
ca First, Lithuania — al
ways!”

Amerikos Raudon. Kry
žiui parinkta aukų. Stam
biausią auką davė Apreiški
mo parapijos choras — 50 do
leriu. Iš viso susidarysią a- 
pie 500 dol.

Pasiūlyta ir adv. K. Jurgė- 
los perskaityta prezidentui 
Rooseveltui sveikinimo ir lo
jalumo pareiškimo telegra
ma priimta karščiausiu pri
tarimu.

Minėjimas baigtas kun. N. 
Pakalnio padėkos žodžiu. Iš
kilmės vainikuotos Lietuvos 
himnu, kurį giedojo visa mi
nia, artistei B. Darlys vado
vaujant, o Justui Jankui a- 
kompanuojant. Pradžioje ir 
programos gale prie Ameri
kos ir Lietuvos vėliavų sto
vėjo Dariaus-Girėno legijo- 
nieriu garbės sargyba.

Tūkstančio dalyviu tarpe 
buvo gen. konsulas J. Bud
rys, kunigai Balkūnas, Pau- 
lionis/Lekešis ir Gurinskas 
vicekonsulas V. Stašinskas ir 
atašė A. Simutis su žmono
mis. pulk. Griniaus šeima 
(motina, žmona ir sūnus)

o--------------------------- —-------------------------------------------------------- n

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

(į—......... ...........   E

LIETUVIŲ TELEGRAMA PREZIDENTUI
THE HONORABLE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
WASHINGTON, D. C.
UNITED LITHUANIAN AMERICANS OF GREATER 
NEW YORK AT THE JOINT COMMEMORATION OF THE 
TWENTY FOURTH ANNIVERSARY OF THE DECLARA
TION OF INDEPENDENCE OF LITHUANIA HELD ON 
FEBRUARY FIFTEENTH NINETEEN FORTY TWO AT 
LABOR LYCEUM, BROOKLYN, EXTEND TO YOU, MR. 
PRESIDENT, OUR MESSAGE OF UNDIVIDED LOYAL
TY AND UNSTINTING SUPPORT IN PROSECUTION OF 
THE WAR TO THE FINAL VICTORY OVER THE 
FORCES OF EVIL AND AGGRESSION. AS AMERICANS 
OF LITHUANIAN ANCESTRY WE ARE ESPECIALLY 
GRATEFUL TO YOU FOR NONRECOGNITION OF THE 
TEMPORARY SUPPRESSION OF FREEDOM AND SO
VEREIGNTY OF LITHUANIA AND SISTER REPUBLICS 
OF LATVIA AND ESTONIA. TOGETHER WITH ALL 
FELLOW AMERICANS HOLDING DEAR THE RIGHTS 
OF ALL NATIONS, LARGE OR SMALL, TO INDEPEN
DENT STATEHOOD WE REITERATE OUR FIRM 
FAITH IN YOUR LEADERSHIP IN THE PRESENT 
STRUGGLE FOR THE SECURITY OF OUR COUNTRY 
AND THE RESTITUTION OF THE RULE OF REASON, 
OF JUSTICE, AND OF LAW IN INTERNATIONAL RE
LATIONS PRESERVING A FREE ASSOCIATION OF IN
DEPENDENT STATES INCLUDING THE REPUBLIC 
OF LITHUANIA.

REVEREND NORBERT PAKALNIS 
CHAIRMAN

gerbti Barbora ir Anufras 
Cinikai, sulaukę vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties. 
St. Skarupskienė buvo svo
čia, Ant. Bunevičius — pirš
lys. Dalyvavo apie 150 drau
gų ir giminių. Kleb. kun. J. 
Gurinskas labai apgailestavo 
negalėjęs atvykti. Programą 
vedė Juozas Ksčenaitis.

Pareikšta daug linkėjimų, 
įteitka dovanų. Puotos rengi
mo priešakyje buvo Pranas 
Lukša (Skarupskienės brolis) 
ir žmona, Kavaliauskai, Dau
tartienė, Misevičienė, Šatins- 
kienė, o patarnavo jų dukros. 
Puota praėjo labai gražioje, 
linksmoje nuotaikoje.

Ilgiausių metų! R.
Visi juda

Parapijos moterys ir vyrai 
uoliai stoja savo klebonui, 
kun. J. Gurinskui, į talką. 
Pirmiausia rūpinamasi ap
tvarkyti parapijos namus

Angelijt Karalienes 
Parapija

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

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

Vasario-February 20.

Drooklyno Lietuviai Gydytoj

Enter*
Office i

reikalu. 
neaiškumų, 

delsiama?
bonus!

Tel. EVergreen 8-9221
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitariu
aunimo organizavimas vi- 

svarbus klausimas. Jis, 
L pajudintas vasario! 
^s^glijos he-

Tel. EVergreen 7-6% ,.
VALANDOS: .

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare jt į .

Penktadieniais uždaryta L. katalikų seimelyje.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

gyvesnės jaunimo 
J Irti MH nenin- tm»d 
F1' I xozvmz
vadovybe.

pagei-i
pasiūlė Jau-

M, I™ 
^cijos. Komisijos

nuomf
R;

buvęs „Sekmadienio” redak
torius Ch. Kučinskas, Dr. 
Aid. šliupaitė ir kt.

Visa minėjimo programa 
praėjo jaukiausia nuotaika. 
Čia didelis nuopelnas pro
gramos dalyvių, didelis kredi
tas minėjimo vadovui kun. 
N. Pakalniui, bet taip pat 
didelis nuopelnas ir publikos, 
kuri taip gražiai elgėsi. Po 
programos jaunimas ir gy
vos dvasios vyresnieji links
minosi.

Patenkintas

Maspetho Žinios
Pagerbė buvusios valdybos 

nares
Vas. 14 d. pagerbta buv. 

Moterų Sąjungos 30 kp. pirm. 
M .Tamašauskienė ir buy, ižd. 
V. Grazulienė. Atsilankė gra- 
žus būrys sąjungiečių ir kle
bonas kun. J. Balkūnas, kurs 
atidarė vakarą su malda.

Vakarą vedė kuopos'pirm. 
A. Kivitienė. M. Tamošaus
kienė per trejis metus pirmi
ninkavimo nemiegojo, uoliai 
ėjo savo pareigas . Jos dar
buotė šviečia visiems prieš a- 
kis.

Puotos surengime pasidar
bavo M. Nokevičienė, A. Ki- 
vytienė ir O. Petrulienė.

M. Tamošauskienė ir V. 
Gražulienė dėkojo rengėjoms 
ir atsilankiusioms už suren
gimą taip gražios puotos ir 
dovanas. Jos pasižada ir atei
tyje . darbuotis visuomenės 
gerovei.

Metinis margučių balius at
keltas iš Atvelykio į antrą 
sekmadienį po Velykų, bal. 19 
d., nes bal. 12 d. yra .Ameri
kos” Pavasario Balius. Mar
gučiai dar nepasens per vieną 
sąvaitę.

Vasario 16 d. į kariuomenę 
išvyko Jonas Augustinas, Ta
rnas Karsokas, Stasys Tau
ras, Vytautas Gražulis ir Jo
nas Kazlauskas. O. P.

Apreiškimo 
Parapija
Rekolekcijos

Jaunimui rekolekcijos bus 
užbaigtos šį sekmadienį, va
sario 22 d., 4 vai. popiet. 7 :- 
30 vai. vak. prasidės reko
lekcijos moterims ir mergi
noms, kurios nelankė jauni
mo rekolekcijų.

Kitą sekmadienį, kovo 1 d. 
prasidės vyrų rekolekcijos.

Rekolekcijas veda Tėvas 
Pranas Aukštikalnis, jė
zuitas.

Visi prašomi pasinaudoti 
šia nepaprasta dvasine pro
ga.

Šv. Jurgio Parapija

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.

Išlydėjo karį
Kat. Susiv. 115 kuopos fi

nansų raštininkas Povilas 
Karalius pašauktas į kariuo
menę. Buvo nutarta suruošti 
jam išleistuves, bet nežinota, 
kada jis buvo paimtas. Jo 
tėveliai savo namuose iškėlė 
puikią puotą, kur buvo atsi
lankę keletas giminių —Juo
zas Karalius su žmona ir 
sūnum, Ant. Andriejauskas 
su žmona, kuopos pirm. A. 
Spaičys, iždin. M. Kučins
kas.
_ Linkime kariui P. Karaliui 
Dievo palaimos karinėje tar
nyboje ir laimingai sugrįžti 
pas savuosius.

Ten buvęs
Išleistuvės

Šį sekmadienį, vasario 22 
d., 6 vai. vak., par. salėje į- 
vyks Dr. Ant. Revukui ir jo 
žmonai išleistuvių vakarie
nė. Ruošia parapijos cho
ras.

Mūsų parapijoje vasario 
22 d. prasideda šv. Misijos, 
kurias ves Tėvas Gabrie
lius, pasijonistas. Misijos 
pirmą savaitę iki kovo 1 d. 
bus lietuvių kalba, gi nuo 
kovo 1 d. iki 8 d. — anglų 
kalba, pritaikinta čia augu
siam jaunimui. Misijų metu 
pamokslai bus rytais 9 vai. 
vakarais 7:30 vai. Parapijie
čiai raginami dalyvauti ir bū
ti dalininkais teikiamų Die
vo malonių.

Šį sekmadienį Amžinojo 
Rožančiaus draugija, 9 vai. 
mišių metu, eis bendrai prie 
šv. Komunijos. Po „Graudų 
Verksmų” bus svarbus susi
rinkimas parap. salėje.

Mūsų bažnyčioje, gavė
nios metu tvarka bus tokia: 
sekmadienį 4 vai. p. p. Grau
dūs Verksmai ir Palaimini
mas ; trečiadienių vakarais 
7:30 vai. Graudūs Verksmai 
ir Palaiminimas; penktadie
nių vakarais 7:30 v. Kryžiaus 
Keliai, Palaiminimas ir tik
rojo Kryžiaus medžio relik
vijų bučiavimas.

MASPETHO KARIAI

New York, N. Y.
Lietuvos šventė

Vasario 15 d. per sumą 
Aušros Vartų par. bažnyčio
je kukliai, bet įspūdingai at
žymėta Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 24 me
tų sukaktis. Mišias atlaikė 
kun. P. Ragažinskas, Brazi
lijos lietuvių klebonas. Tu
riningą, patriotinio turinio 
pamokslą pasakė kleb. kun. 
J. Gurinskas. Prie altoriaus 
buvo išstatytos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos.

Pamaldose dalyvavusių lie
tuvių skaičiuje buvo Lietu
vos atstovas ministeris pulk. 
P. Žadeikis, gen. konsulas J. 
Budrys, vicekonsulas V. Sta
šinskas su žmona, Lietuvos 
jūrų kapitonas P. Labanaus
kas, „Amerikos” moterų sky
riaus red. EI. Bartkevičiūtė, 
L. K. Federacijos centro pir- 
minink. Juozas Laučka.

Už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės pasimelsta atskirai.

Cinikų sukaktis
Vasario 7d. Bronxo liet, 

amer. demokratų klube su
ruošta puota, kurioje pa-

Turimomis žiniomis, Ame
rikos kariuomenėje yra šie 
Maspetho lietuviai:

Petras Čepas,
Kazys Kazlauskas, 
Kastantas Milus, 
Bernardas Petrulis, 
Juozas Valantiejus, 
Antanas Petkus, 
Stasys ir Jonas Blekai, 
Jonas Bugenis, 
Jonas ir Petras Pruskai, 
Antanas Januška, 
Pranas Kepežinskas, 
Simas Rakauskas, 
Juozas Venskus, 
Jonas Pruskis, 
Vincas Arbačauskas, 
Andrius Vaičaitis (laivy

ne),
Alfonsas Bagočiunas (lai

vyne),
Jonas Stanišauskas,
Jonas Paškevičius,
Al. Navickis (aviacijos lei

tenantas),
Mikas Kazlauskas, 
Vincas Galčius, 
W. Paukštis, 
J. Martinas, 
Antanas Masonis, 
D. Olungevičius, Vyt, Gra

žulis, T. Karsokas, St. Tau
ras, Jonas Augustinas, J. 
Kazlauskas.

Idealizmas — tai amžinai 
šviesi visų žmonijos gyveni
mo laimėjimų žvaigždė.

Moterų pramoga 
Jaunų Moterų Susivieniji

Išnuomojimui
Penki kambariai. Combina

tion pečius ir combination 
sinka. Visi kambariai švie
sūs, patogūs, naujai ištaisy
ti. Pasirinkimas iš dviejų 
butų. Kainos: $20.00 ir $23,- 
00 mėnesiui. Patogi trans- 
portaci j a. Kreipkitės:

401 SUYDAM ST.
Brooklyn, N. Y.

EFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

^BONDS 
AND STAMPS

donosii 
netik 
nešioti

Ru
įimapolio kolegi- Jis pat 

-Mūrius kun. Dr. J įs^s^P‘ 
ju L K. Profesionalų Stalins 

Et? S-?03 garbės j ro prat 
Fpf pr. Galinis, Nau- _ _ Ui 
^Anglijos Sodaliecių tesi,pe

Brooklyn, R 3 ^esti: kun. Konst, 
i) Irnlaai.

EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Tel.

495 Grand Street,

centro pirm. Pr. j diržus ] 
donoji

I junimo Komisija turės
L^MDopiamuspasiū-l^11^ 

Haudesnėnnei 
, džiausi* 

vokieči; 
miją, 1! 
ir Estij 

Jokie 
būtų ja 
kariuon 
komitet 
valdovą 
sveikini 
viams, ] 
kliuvo j 
ganizuo 

Kie 
draugia 
visa eilė 
mas vei 
kia rauc 
čiau išs 
sąjungo 
raudono 
laukia i 
Valstyb 

dėta tei- čios.

Brooklyn, X.L jalUnmiii glaudesnėn 
sutelkti, Kataliky-

■------- ™ Lietuvybei ištikimybė-

KANADOJE MINĖS VASARIO
^užtikrinti.

dutė Rūtelė Kilimonyli - ,,
ką tai naujo parodyti

Kanados Lietuvių Tarybos 
pastangomis, Montreale ren
giamas Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės minėjimas. 
Bus vasario 22 d., Šv. Kazi
miero par. salėje, 3426 Par- 
thenais St. Pradžia 3 vai. po 
pietų.

Iš Jungtinių Valstybių at
vyksta žymus kalbėtojas, ku
ris pasakys pagrindinę kal
bą, nušviesdamas aktualiau
sius lietuviams klausimus. 
Kalbės ir vietiniai kalbėto
jai. Koncertinę dalį išpildys 
parapijos ir V. Klubo chorai. 
Jaunametė kolonijos žvaigž-

“V naujuką
Kai tevyneje likusie ’f / 

sų broliai, sesės jau ant 10®?no .' ^fT-ls 
tai neturi teisės vi* ■*■*. Nera 

reikšti savo patriotiniu Pa
tiniški) raidžių. Ir 
į Jaisviečiai" džiaug- 

Sešafy^  ̂
reikšmingiausiai .8 p*®* “P“' 

ipe Lietuvos „islaisvi- 
■

mų, per tautos švenę.ta 
gyvenantieji laisvoje i

Lietuvių Kariu
Garbės Sąrašas

„Amerikos” skaitytojams 
būtų labai įdomu žinoti, kiek 
ir iš kokios kolonijos lietuvių 
tarnauja Dėdės 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.

Streikai Dar 
Neišnyko

Nors šalies gerovė reika
lauja darbo ir gamybos be 
jokios pertraukos, bet sausio 
mėnesį apsigynimo reikalams 
dirbančiose dirbtuvėse buvo 
43 streikai.

Šie streikai palietė 15,512 
darbininkų, kurie nedirbo 
661,976 darbo valandas. Nu
kentėjo lėktuvų, priešlėktu
vinių kanuolių, parašiutų, 
motorų gamyba.

Vasario 16 šventę, 
mirškime, kad mes 
privalome visada rod; liip jau šneka Chicagos 

lią meilę Lietuvai ir 
susirūpinimą bei pa
Lietuvos nepriklauso^Litrijos, Estijos „iš- 

atstatymo reikale!
Neturime šaltai žii 

šios šalies, mūsų a

a" Ten Stalino kalbos 
thlbama ir apie Lie-

® dabar bolševi-

ninkais vedamą žūtbūt 
rą, kuris sykiu yra b 
viso pasaulio laisvę, 
kratiją ir žmoniškus 
cipus! Ir mūsų pareį 
remti Demokratijų 4[*ė]e dar stengia- 
kalą, kas kuo gali: ksĮ^ 8kvriu_ 
bu, kas finansais, o 
biem kartu... Tiesa, 
tarpe didelių turtuolį 
mato, tad žymesnė 
kuri turėtų didesnės 
mes milžiniškoms karo 
doms, beveik neįmano ^Tadkočia lūku- 

kelt, tačiau ir „našlės j 
kas”, nuoširdžiai teik 
kartais būna įvs ^valstybėje,iždo 

kaip žymi auka. 0 ant pageidavimu, 
riau mažiau, negu niel ^lietuvių komi-

Tad, montrealiečiaį 
atlikime savo tautinę 
gą. Visi atsilankykime 
sario 16 minėjimą.

Kanados M

bos piliečių sąjungai 
apdaryti reikšmingi 
i Oiicagoje ir New 
išbirti skyriai. Cleve-

«tik nerimaujama, 
engiamas galuti- 
sSąjuDgos įkūrimas, 
klaikas nedirbo lietu- 
^5 naudai. Nedirba

Telephone 
EV 7 - 1670

JOSEPH VASTUS
REAL ESTATE INSUM 

and LIFE INSURl™] 
Mortgages Loaned and" 
496 Grand St., Brookljtl 
Residence:
87-34 90th St., Woodhava!

'iltinio bonams ir 
įtinti. Pirmiau- 
^siinoti, uikiek šios 
^-toriai jau yra į- 

Surašinėti pa- 
laikraščiai, 

lietuvių įstai- 
vieta, kur lie- 
pirkti bonus 

Komiteto veik-
'Rlfef Yorko vai-

Bernas. — Vokietijos vy
riausybė įsakė šiaurinės Uk
rainos 400,000 žemės ūkio 
darbininkų persikelti į pieti
nę Ukrainą, šie tūkstančiai 
žmonių bus iškelti iš Kievo ir 
Žitomiro sričių ir gabenami į 
Kirovo, Dnieperpetrovsko ir 
Nikolaevo sritis pietuose. 
Dauguma darbininkų iš pieti
nės Ukrainos iškraustyti pra
eitą vasarą į Rusijos gelmes, 
kai traukėsi raudonoji armi
ja.

Vokiečiai, planuoja Balt- 
gudiją ir Ukrainą pertvarky
ti. Jie ten atgabens ūkininkų 
iš Olandijos, Danijos ir kitų 
vietų. Jie nori išplėsti žemės 
ūkio gamybą,

HAvemeyer 8 -Ož 
RALPH KRUl 

l'OTOGRAF 
65 - 28 GRAND Alt 

Maspeth, N. Y.

lietuviškas I 
RESTORANį

BAR & GRILL I

Gaminam valgius aiflj 
niško ir lietuviško stij 
Čia taip pat galimą jį 
Amerikos išdirbinio ij 
portuotų degtinių, vifl 

vynų ir gero alaus.I

Joseph Žeidi
Savininkas | 

411 Grand Street Į 
Brooklyn, N. Y. J

L/j^ad kiekvie- 

susidarytų 
komitetai. 

lJWi šalies vy- 

k svoriu lie- 
įi gyvauja 
[“fco žygyje.

k^hd keliolika

Mebonų 
garbei 

paruoštus 
vardai 

jau tar- 
■Uariuomenė-

vėliavv 
kaita 
te, pei 
mis d 
įsmeų 
ką ir j 
kad Iii 
Lietui 
kinim( 

T; 
kuriuo 
tas ir 
teryje 
žoms.

St 
versti i 
stovas 
mis 25 
ma viet 
lanto ai 
vę grą;

Ne
dėjo ša] 
savo juo 
Tokia p 
latvius,

Liet 
dojo na 
rio tams 
šte. Lie 
vergtiesi 
vėliava!

iff ^bua papil-
ĮL ^1, papuo- 

^ais, bus

3 UŽ
Lie-

J&j^bus 

Lw*-h- hi> * vi.
ypaį

Gautos 
nacionali: 
voje uždą

Nors t 
reiškė ne 
su vokieči 
tikrumoje 
no siekti

Komisą 
išjos dai 
uždarė, 
gruodžio : 
Lietuvą a 
tą, o pat 
Karo Muzi 
žinomojo j 
dėjo vain 
Lietuvos I 
„Marija, k 
vergiją, iš; 
baisaus.”

Nežiūriu
nusistatym
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