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aunimo organizavimas vi
lla svarbus klausimas. Jis 
priai pajudintas vasario 
d. Naujosios Anglijos lie- 
ių katalikų seimelyje, 
rimą gyvesnės jaunimo 
klos, kuriai būtų vienin- 
vadovybė.
'ederacijos pirmininkas, 
jdamas atsakymą į pagei- 
rimus, tuojau pasiūlė Jau- 
io Komisiją, kuri veiktų 
5 Federacijos. Komisijos 
jais pakviesti: kun. Konst, 
sys, Marianapolio kolegi- 

rektorius kun. Dr. J.
ikas, L. K. Profesionalų 
Studentų S-gos garbės 
m. Dr. Pr. Galinis, Nau- 
ios Anglijos Sodaliečių 
tovė Ona Pazniokaitė ir 
Vyčių centro pirm. Pr. 
ivadauskas.
i Jaunimo Komisija turės 

, ‘uošti apčiuopiamus pasiū
tus jaunimui glaudesnėn 
: .ugėn sutelkti, Kataliky- 

ir Lietuvybei ištikimybė- 
ižgrūdinti, Amerikai nau- 
gesniu užtikrinti.

t

Brooklyn, Jif. 
ridge Plaza)

PALOCIUS
RŪŠIES 

irbata, Hot Chocolate 
i Geriausias pašinui
■iausios Smetonos, ALUS i 
imi užsakymai. KREIPKI 2 

rinkus !i
Brooklyn,!,

:S VASARIO
utė Rūtelė Kilimonj 
ą tai naujo parodyt 
Kai tėvynėje likus 

ų broliai, sesės jau ai 
ii neturi teisės ’vieš *4 
eikšti savo patriotinį 
iu, per tautos švenę; i 
yvenantieji laisvoje ’ 
atinėje šalyje, priva! • 
sikšmingiausiai a: 1 
rasario 16 šventę, 
lirškime, kad me l4- 
rivalome visada ro ataip jau šneka Chicagos 
ą meilę Lietuvai k 
usirūpinimą bei paiste kalbama ir apie Lie- 
detuvos nepriklaus os, Latvijos, Estijos „iš- 
tstatymo reikale!

Jolševikų „Laisvė” be y- 
ngo džiaugsmo paskelbė 
ino vasario 23 d. pareiš- 

kariuomenei. Nėra 
ugsmingų, per visą pus- 

milžiniškų raidžių. Ir 
čia „laisviečiai” džiaug- 
Mat, jų paduotame Sta- 
pareiškime nieko nepasa- 

a apie Lietuvos „išlaisvi-

nis.” Ten Stalino kalbos

avimą.”
Neturime šaltai žii psirūpinę dabar bolševi- 

gazieta tei-- 
^ayJenarauBTi ' ■ - -
1 v •

ios šalies, mūsų
«■ ■ —*«- . — —.. __X___ '

tinkais vedamą žūtbi 
ą, kuris sykiu yra! 
ūso pasaulio laisvę, 
iratiją ir žmoniška iai. 
jpus! Ir mūsų pan-]
•emti Demokratijų 1 Jo apylinkėje dar stengia- 
calą, kas kuo gali: l jį sudaryti skyrių.
m, kas finansais, t 
įiem kartu... Tiesa 
;arpe didelių turtuo! 
mato, tad žymesni 
kuri turėtų didesnė 
mes milžiniškoms kai 
doms, beveik neįma: 
kelt, tačiau ir „naši 
kas”, nuoširdžiai te 
kartais būna j 
kaip žymi auka. 0 a: 
riau mažiau, negu ui

Tad, montrealiecu 
atlikime savo tautii 
gą. Visi atsilankyta tybgs lietuviai jau yra į sano 16jninejimą. r

Kanados

ietuvos piliečių sąjungai 
igti padaryti reikšmingi 

Chicagoje ir Nevz 
ke sukurti skyriai. Cleve-

'abar tik nerimaujama, 
ėl neužbaigiamas galuti- 
pilnos Sąjungos įkūrimas, 
kada laikas nedirbo lietu- 
tautos naudai. Nedirba 

ir dabar. Tad ko čia lūku-

. ri’ew Yorko valstybėje, iždo 
artamento pageidavimu, 

. sudarytas lietuvių komi- 
..." is apsigynimo bonams ir 

,‘kleliams platinti. Pirmiau- 
teks sužinoti, už kiek šios

ję bonų. Surašinėti pa 
lės kunigai, laikraščiai 
anizacijos, lietuvių įstai 
. Pasirinkta vieta, kur lie 
iai galės pirkti bonus 
v Yorke. Komiteto veik 

JOSEPH VAST! *eks visą New Yorko val
REAL ESTATE INSO 

and LIFE INSURA1 >,
Mortgages Loaned ami , , . _ .
496 Grand St, Broott e valstybe]e
R_esJ<iąnęę:_ .. ašūs lietuvių komitetai.

Telephone
EV 7 -1670 vi

ję.
pageidautina, kad kiekvie- 

susidarytų

87-34 90th st., Woodham ,jme parodyti šalies vy- 
________________ _ isybei, kokiu svoriu lie- 
į-_______________ iai amerikiečiai dalyvauja

o šalies gynimo žygyje.HAvemeyer 8-(

RALPH KBl

RAUDONOSIOS ARMIJOS ŠVENTE
(Vedamasis)

Kada Amerika minėjo pirmojo prezidento Washing- 
tono dieną, Rusijoje atitinkamai atžymėtas raudonosios ka
riuomenės atsiradimas, prieš 24 metus pradėtas.

Raudonoji kariuomenė žiemos metu pasiekė stambių 
laimėjimų. Be to, ji sugriovė daugelio nuomonę apie rau
donosios armijos silpnumą: ji buvo stipri ir gerai parengta 
ne tik gintis, bet ir raudonai vėliavai už Rusijos ribų iš
nešioti.

Rusų karinis pasirengimas atskleidžia ir kitą paslaptį. 
Jis parodo, kodėl visame krašte žmonės ten gyveno taip 
susispaudę, žymiausiame skurde. Taip buvo dėl to, kad 
Stalinas visus krašto išteklius nukreipė pirmoje vietoje ka
ro pramonei sukurti.

Uralo tyrlaukiuose, kur seniau tik šiurpūs vėjai švais
tėsi, per kelerius metus išaugo dideli tankų, lėktuvų, pa
trankų, šautuvų fabrikai. Visas kraštas turėjo susiveržti 
diržus ligi paskutinės skylutės ir net dar daugiau, kad rau
donoji armija būtų moderniau apginkluota.

Ta armija, kuri šiandien susidūrė su taip dideliu iš
bandymu, savo 24 metų istorijoje yra užsitraukusi ir juo
dų, neišdildomų dėmių, kurių negalima pamiršti. Jų di
džiausios yra 1939 m. rugsėjo mėnesį bendras puolimas su 
vokiečiais prieš lenkus, 1939-1940 m. agresija prieš Suo
miją, 1940 m. birželio mėnesį įsiveržimas į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. O užpuoliko vardas niekam nėra garbingas.

Jokie daviniai nerodo, kad Kremliaus raudoni viešpačiai 
būtų jau atsižadėję savo tų užpuolimų. Štai, raudonosios 
kariuomenės sukakties proga, komunistų partijos centro 
komitetas, kuris su Stalinu yra vyriausias visos Rusijos 
valdovas, išleistame atsišaukime siunčia „draugiškus 
sveikinimus ukrainiečiams, gudams, moldavams, lietu
viams, latviams, estams ir kareliečiams, kurie laikinai pa
kliuvo po niekšišku vokiečių ir fašistų jungu. Broliai, or
ganizuokite partizanų būrius... ir laukite mūsų ateinant.”

Kiekvienas lietuvis ' gerai žino, kas yra tie bolševikų 
draugiški sveikinimai. Apie tą „draugystę” niūriai kalba 
visa eilė sušaudytųjų, tūkstančiai išgabentų į Sibiro dyku
mas vergų likimo kęsti. Niekas tikrai Lietuvoje nelau
kia raudonųjų Maskvos brolių. Ten tik laukia, kad ko grei
čiau išsikraustytų antrasis 1939 metų Maskvos-Berlyno 
sąjungos sėbras — Hitleris. Lietuvos žmonės laukia ne 
raudonos, nekaltų žmonių krauju nušlakstytos vėliavos. Jie 
laukia ir trispalvės ir daugiažvaigždės Jungtinių Amerikos 
Valstybių vėliavos, visam pasaulį laisvę žadančios ir nešan
čios.

Vasario 23 d. Stalinas pareiškė, kad raudonoji bolševikų 
vėliava vėl plevėsuos, kur ji plevėsavus. Daug kur bolševi
kai bandė iškelti savo vėliavą: Paryžiaus gatvėse, Budapeš
te, per ispanų pilietinį karą, Vokietijoj respublikos pirmo
mis dienomis ir kitur. Ar Stalinas šiandie galvoja visur 
įsmeigti savo raudoną vėliavą? Bet jo žodžiai pasako tą pat, 
ką ir jo valdomo komunistų partijos komiteto atsišaukimas: 
kad lietuviai, latviai ir estai yra Stalino broliai (!) ir kad 
Lietuva tuo būdu vėl turi paeki į raudoną kraujo ir išnai
kinimo vergiją.

Tai rodo, kad Stalinas neatsisako nuo savo užpuolimų, 
kuriuos, susitaręs su Hitleriu, įvykdė prieš mažąsias tau
tas ir todėl eina prieš Roosevelto-Churchillo Atlanto Čar- 
teryje paskelbtą laisvę visos tauoms, didelėms ir ma
žoms.

Stalinas vėl nori užrobti Lietuvą ir amžinai ją pa
versti imperialistinės raudonos Rusijos vergu, nors jo at
stovas Litvinovas šių metų sausio 1 d. pasirašė su kito
mis 25 tautomis Washingtone pareiškimą, kuriuo pasižada
ma vieningai kovoti prieš nacius ir sutinkama pagal At
lanto aštuonius punktus visoms pavergtoms tautoms lais
vę grąžinti.

Nežiūrint šio iškilmingo parašo, kurį Litvinovas pa
dėjo šalia Roosevelto ir Churchillo, Stalinas neatsižada 
savo juodžiausio darbo — agresijos prieš mažąsias tautas. 
Tokia padėtis verste verčia laisvėje esančius lietuvius, 
latvius, estus, lenkus uoliai budėti.

Lietuvai šiandie pavojai dvigubai dideli: prislėgtą ru
dojo nacių maro, ją nori vėl pasiglemžti raudonasis, ku
rio tamsus ir kruvinas palikimas dar tebeaidi visame kra
šte. Lietuva laukia išlaisvinimo, kurį atneš visiems pa
vergtiesiems niekada nesuteršta daugiažvaigždė Amerikos 
vėliava!

UŽDARE NACIONALISTU PARTIJĄ

Roosevelt Už Laisve Visoms T automs
LIETUVIŲ KO TAS BONAMS PLATINTI

Iždo departamento pagei-1 ne. Komiteto oficialus var-
• • ' JI • v* * * 1 T • A •davimu ir pavedimu, šiomis 

dienomis sudarytas Lietuvių 
Amerikiečių Komitetas Ap
sigynimo Bonams platinti. 
Komiteto pirmininku yra 
Juozas Garšvai o valdybon 
išrinkti: vicepirm. kun.
Jonas Balkūnas, ižd. Ks. 
Strumskis, s’ekr. Anita Gar- 
švaitė ir adv. R. Jurevičius. 
Kiti akomiteto nariai yra: 
D. J. Averka, Pr. Bajoras, J. 
Ginkus, 
Laučka, 
kun. K. 
sonas,
Pr. Šimaitis, J. Tysliava, J. 
Valaitis.

Komitetas dar bus praplės
tas. Jis bus centralinis ko
mitetas visai New Yorko 
valstybei. Komiteto raštinė 
bus J. Garšvos įstaigoje, 
231 Bedford Ave., Brookly-

And. Kairys, J. 
kun. N. Pakalnis, 
Paulionis, J. Stil- 

B. J. Ščegauskas,

das: Lithuanian - American 
Committee for Defense Sa
vings.

Komitetas ne tik ves pro
pagandą už Apsigynimo bonų 
ir ženklelių platinimą, bet jo 
žmonės paskirtu laiku pasi
rinktoje vietoje ir bonus 
pardavinės. Kitame numery
je bus paskelbta plačiau.

Visi New Yorko valstybė
je gyveną lietuviai, kurie 
jau įsigijo bonus, prašomi 
pranešti komitetui savo bo
nų numerius ir už kiek jų 
nupirkta. Mums visiems 
svarbu ir būtina žinoti, ko
kia dalimi Amerikos lietu
viai prisidės savo šalies gy
nime. Apie tai galima pra
nešti ir „Amerikos” admini
stracijai arba savo parapijų 
kunigams.

RUSAL SKELBIA LAIMĖJIMUS
Bernes. — Č$a gautomis iš 

Maskvos žiniomis rusų ka
riuomenei šios jsavaitės pra
džioje pasisekei limeno eže

Žuvo Du Laivai
DidžiuleWashington.

audra netoli hAwfoundlando 
sunaikino du laivus—nai
kintuvą ir kroviniams ve
žioti laivą. Žuvo 189 as
mens.

ro aplinkumoje apsupti di
delius vokiečių kariuomenės 
dalinius. Rusų pranešimu, 
13,000 vokiečių karių užmu
šta ir daug ginklų paimta. 
Charkovo fronte rusai irgi 
turėję didelių laimėjimų — 
ten vokiečiai netekę 14.000 
karių.

Taip pat pasistūmėta Smo- ! 
lensko fronto linkme, kur 
rusai stengiasi apsupti Smo
lensko gynėjus.

BURMOJE GYNIMASIS SILPSTA
Londonas. — Burmos so

stinės, Ranguno, civiliniai 
gyventojai iškraustyti. Ang
lijos kariuomenės daliniai 
buvo priversti pasitraukti į 
Sitango upės vakarinį kra
štą. Tai paskutinė tvirta

Prekybos Sutartis 
Su Anglija

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Ang
lijos vyriausybės pasirašė 
naują prekybinę sutartį. Pa
gal ją, abi valstybės pasižada 
bendradarbiauti pokariniame 
laikotarpyje, užtikrinant lai
svą tarptautinę ekonominę 
sistemą, sumažinant muitus.

Sutartį pasirašė einąs val- 
sybės sekretorius p areigas, 
Sumner Welles ir Anglijos 
ambasadorius Halifax.

visas susisiekimo 
Naciai ir japonai 

atskirti Jungtines

sauganti 
iki kurio

žiniomis,

gynimosi linija, 
Ranguno . miestą, 
tik 60 mylių.

Paskutinėmis
šiaurės rytinėje dalyje nuo 
Ranguno japonai padarę 
pažangos. Jie ten mėgina 
veržtis į Bengalo įlanką, no
rėdami atkirsti Burmos gy
nėjus pietinėje dalyje.

Burmos gynėjams vado
vauja Indijos kariuomenės 
vadas gen. Hartley. Rangu
no gynimas priklausys nuo 
lėktuvų paramos ir anglų 
tvirtumo jūrose. Dabar kar
žygiškai kovoja savanorių 
amerikiečių ir anglų lakū
nai, bet jiems jau reikia di
desnės paramos.

Nusižudė Zweig

’eko girdėti, kad keliolika 
FOTOGRA) įivių parapijų klebonų 

• šia lietuvių kariij garbei 
" Ma^FnA ašus- J mažiai paruoštus 

— - stus bus įrašyti vardai
, avių jaunuoliu, jau tar- 

..............jančių J. V . kariuomenė-

65 - 23 GRAND Al
Maspeth, N1

LIETUVI^
RESTORE'

BAR & GBt- 
Gaminam valgiusį 
K prašomi pasimelsti už

'i e sąrašai vis bus papil
ti. Garbės lakštai, papuo- 
atitinkamais rėmais, bus 
ayti bažnyčiose. Tikintie-

Amerikos išdirbi^ 
portuotų degtiniu.

vynų ir gero $

Joseph Ze>^
Savininkas 

411 Grandė 
Brooklyn, N. ■

erikos gynėjus, už Lie- 
ai laisvę nešėjus.
Į
'okie sąrašai, tikime, bus 
»se mūsų parapijose. Pa
lų žygių turėtų imtis vi- 
mūsu draugijos, 
ralinės.

Gautos smulkmenos apie 
nacionalistų partijos Lietu
voje uždarymą.

Nors ta partija neva pa
reiškė norą bendradarbiauti 
su vokiečiais, bet atrodo, kad 
tikrumoje ji tuo keliu mėgi
no siekti Nepriklausomybės.

Komisaras von Renteln tą 
iš jos darbų patyręs, partiją 
uždarė. Partijos vadovai 
gruodžio 17 d. paskleidė po 
Lietuvą antivokišką pamfle
tą, o patys susirinko prie 
Karo Muziejaus, kur ant Ne
žinomojo Kareivio kapo pa
dėjo vainiką ir 
Lietuvos Himną 
„Marija, Marija, 
vergiją, išgelbėk 
baisaus.”

ypač Nežiūrint jų patrijotingo 
nusistatymo, platesni sluoks-

niai nepritarė nacionalistų 
partijos skleidžiamoms na
cionalsocialistų idėjoms. Dėl 
to partijos uždarymas dau
gumos sutiktas su pasitenki
nimu.

Naujas Savaitraštis

Siunčia Vyrus

sugiedojo 
ir giesmę, 
sušvelnink 
nuo priešo

Nuo sausio 1 d. Kaune pra
dėjo eiti savaitraštis „Ka
rys,” skirtas apsaugos bata
lionų kariams, kurių skaičius 
siekiąs 10,000.

Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad gen. Stasys Rašti
kis vengia bent kokio akty
vaus veikimo. Jis randa pa
sitenkinimą tvarkydamas 
Lietuvos kariuomenės istori
nę medžiagą prie Vytauto 
Didžiojo Muziejaus.

„Naujoji Lietuva” rašo, 
kad iš Panevėžio buvusi iš
lydėta „kuopa lietuvių ka
reivių.” Ta p roga prakalbą 
pasakęs pulk. P. Genys, ku
ris vadinamas „apygardos 
vadu.” Iš šios kalbos pažy
mėtina tokia vieta: „Kariai 
jūs išvykstate į Kauną. Gal 
būt jums tek išvykti ir už Lie
tuvos ribų, mokėkite visur 
pasielgti garbingai, kaip pri
dera kariui. Elkitės visur 
taip, kad nepažemintumėt 
Lietuvos garbės ir parodytu- 
mėt aukštą kultūrą. Išvykus 
kitur, jums teks atsiminti, 
kad stovite garbingoj sar
gyboj.” Laikraštis daugiau 
paaiškinimų nepateikia 
kur kariai išsiųsti, nei 
kiems tikslams.

Rio de žaneiro. — Vasa
rio 23 d. čia nusinuodijo ra
šytojas Stefan Zweig, 60 
metų ir jo žmona. Zweig bu
vo Austrijos žydas, visame 
pasaulyje žinomas rašyto
jas. Jo raštų yra ir į lietu
vių kalbą išverstų.

Nusižudymo priežastimi 
laikomas rašytojo nusimini
mas ir gilus liūdesys 
Europoje persekiojamu 
dų.

dėl 
žy

Serga Nemiegantis

nei 
ko-

Trenton, N. J. — šios sa
vaitės pradžioje sunkiai su
sirgo Albert Ed. Herpin, 90 
metų amžiaus. Jis sakosi 
niekada nėra miegojęs. Gydy
tojai yra įvairiai jį tyrinėję, 
ir jo nemiegojimas liko neiš
aiškinta paslaptimi.

Herpin pasilsi kėdėje, visai 
nesumerkdamas akių.

Washington. — Vasario 
23 d. prezidentas Roosevelt 
pasakė per radijo kalbą, ku
rioje peržvelgė karo padėtį 
ir nužymėjo ateičiai gaires^ 
kurios užtikrins pergalę 
prieš nacius ir japonus.

Savo kalbos pradžioje pre
zidentas priminė Jurgio Wa- 
shingtono kovų dėl laisvės 
sunkumus, kuriuos nugalėjo 
amerikiečių ryžtingumas ir 
ištvermė.

Čia paduosime prezidento 
kalbos svarbesnių pareiški
mų trumpas santraukas:

Šiandie asmens laisvė ir 
nuosavybės saugumas bet 
kur pasaulyje priklauso nuo 
teisių saugumo ir laisvės bei 
teisingumo pareigų visame 
pasaulyje.

Dabartinis karas skirtin
gas nuo visų buvusių karų. 
Jis paliečia kiekvieną že
myną, kiekvieną salą, kiek
vieną jūrą, kiekvieną oro li
niją pasaulyje.

Mes turime pasiekti priešą 
ir tolimiausiose vietose, ne
žiūrint, kad kai kur turime 
užleisti kiek vietos. Mes tu
rime kovoti visur, kad apsau
gotume 
kryptis.
siekia
Valstybes, Angliją, Kiniją ir 
Rusiją vieną nuo kitos, kad 
kiekvieną atskirai galėtų 
lengviau nugalėti.

Yra mūsų šalyje tokių, ku
rie nori visas jėgas laikyti 
tik hamiėv8^- ----
patarimas. Amerikos Erelis 
turi lekioti aukštai ir duoti 
kietą smūgį’ visur.

Mūsų laivai dabar svar
biausiai plaukioja šiaurės ir 
pietų Atlante, Indijos van
denyne ir pietiniame Paci- 
fike. Šiomis kryptimis mū
sų laivai nugabenta mūsų ka
riuomenę ir ginklus, o grįž
dami atveža reikalingų žalia
vų. Šias kryptis išlaikyti 
nelengva, bet jos turi būti 
ir bus apsaugotos.

Nežiūrint ilgų atstumų ir 
kitokių sunkumų, mūsų la
kūnai kasdien kovoja su 
priešu pietvakariniame Paci- 
fike. Tūkstančiai Amerikos 
karių ten kovoja ne tik ore, 
bet ir sausumoje.

Japonija pradžioje turėjo 
kai kurių pasisekimų. Jai 
buvo lengviau lėktuvais pa
siekti daugelį vietų, nes ji 
turėjo bazes Kinijoje, Indo- 
Kinijoje, Siame ir Malajų 
pakraščiuose. Dar prieš karo 
pradžią Filipinų salos buvo 
apsuptos japonų iš trijų pu
sių. Pagal 1921 m. sutartį, 
mes buvome pasižadėję ne- 
fortifikuoti Fiilipinų salų. 
Mes ten neturėjome saugių 
bazių laivams, todėl ir nega
lėjome jų pavartoti laivyno 
veiksmams. Japonai galėjo 
lengvai apsupti, todėl mes 
negalėjome nusiųsti papildo
mų dalinių narsiems Filipi
nų gynėjams.

Niekas, kas įvyko per pas
kutinius du mėnesius, ne
verčia pakeisti strategijos. 
Generolo MacArthuro gyni
masis pralenkė ankstesnius 
apskaičiavimus. Gen. Mac 
Arthur ir jo vyrai užsipelno 
sau amžinos garbės.

MacArthur filipiniečių ir 
amerikiečių armija, Jungti
nių Tautų jėgos Kinijoje, 
Burmoje ir olandų rytinėje 
Indijoje suduoda japonams 
didžiausių smūgių, kurie ja
ponams labai brangiai kaš
tuoja.

Japonų užpuolimo Pearl 
Harbor vaisiai perdaug pa
didinami. Gruodžio 7 d. ten

žuvo 2,340 amerikiečių ka
rių, o sužeistųjų skaičius 
siekia 945. Iš visų ten buvu
sių laivų tik trys visiškai su
naikinti. Gandai, kad ten su
naikinta 1,000 lėktuvų, visi
škai be pamato. Per du mė
nesius mes sunaikinome ja
ponų lėktuvų žymiai dau
giau, negu japonai mūsų, 
skaitant ir Pearl Harbor 
nuostolius.

Mes turėjome nuostolių ir 
nuo Hitlerio povandeninių 
laivų. Turėsime tų nuostolių 
ir daugiau. Mes buvome pri
versti nustoti kai kurių vie
tų, bet mūsų jėgos kasdien 
auga. Mes ir kitos Jungtinės 
Tautos esame pasižadėję su
naikinti Japonijos ir Vokie
tijos imperializmą. Greit 
mes, o ne priešai, turėsime 
ofensyvą. Mes, o ne jie, lai
mėsime paskutinius mūšius. 
Mes. o ne jie, padarysime 
galutinę taiką.

Europoje 
vergtos 
garbinga ir p adori 
priklauso tik nuo 
Tautų pergalės.

Svarbu didinti 
Kiekvienoje mūsų 
lyje darbininkai duoda išti
kimą gamvbos darbą. Su 
mažomis išimtimis, darbas, 
kapitalas ir žemės ūkis su
pranta, kad dabar ne laikas 
siekti nepriklausančių pelnų 
ar ypatingų privilegijų.

ir Azijoje pa- 
tautos žino, kad 

ateitis 
Jungtinių

gamybą, 
šalies da

bet tai kvailas Mes sieki&me^isuyų-dirbt
vių ir daugiau žmonių joms 
vesti. Mes dirbame ilgesnes 
valandas.

Kiekvienam amerikiečiui 
šiandie yra trys tikslai:

1. Nesustosime dirbti nė 
vienai dienai. Jei kils koks 
ginčas, susitarsime.

2. Nereikalausime jokiai 
grupei privilegijų.

3. Atsisakysime 
mų ir pakeisime 
būdą, jei to šalis 
lauš.

Ašies propagandistai mė
gino suardyti mūsų pasiryži
mą ir moralę. Tai nepasie- 
ke. jie mėgina sunaikinti pa
sitikėjimą mūsų Sąjunginin
kais. Jie iš Berlvno, Romos 
ir Tokio plepa apie amerikie
čių lengvapėdiškumą. Bet te
gu jie tai sako dabar gene
rolui MacArthur ir jo vy
rams! Tegu jie tai sako mūsų 
jūrininkams, kurie kerta kie
tus smūgius tolimuose Paci- 
fiko vandenyse! Tegu jie tai 
sako mūsų lakūnams!

Mes, Jungtinių Tautų są
jungos nariai, susitarėme 
dėl plačiu principų taikai, 
kurios mes siekiame. Atlan
to Čarteris taikomas ne tik 
Atlanto pakraščių pasauliui, 
bet visam pasauliui. To čar- 
terio svarbiausi dėsniai: nu
ginklavimas užpuolikų; val
stybių ir tautų laisvas apsi
sprendimas ir keturios lais
vės — kalbos laisvė, tikvbos 
laisvė, laisvė nuo skurdo ir 
laisvė nuo baimės.

patogu- 
gyvenimo 

pareika-

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?
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VILNIUS IŠ PILIES BOKŠTO

Dingo Sidzikauskas

Patirta, kad Dr. J. Ambra
zevičius mokytojauja Kaune 
„Aušros” gimnazijoje.

2 _____________ ___________ AMERIKA

Tik ką praėjo vasario 16 
d. — Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės paskelbi
mo dienos paminėjimas. Vi
sose lietuvių kolonijose šią 
dieną taurūs ir garbingi lie
tuviai, kurių širdyse gyva y- 
ra Lietuva, iš kurios jie yra 
atsivežę lietuviškąjį kraują, 
jautriai prisiminė savo brolių 
kančias ir prisiekė padėti 
Lietuvai atsikelti laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui. 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės šventėje Jungtinių A- 
merikos Valstybių lietuviai 
drąsiai ir atvirai pasakė:

— Brangūs broliai lietu
viai, mes, amerikiečiai, nelei
sime jums skursti ir žūti ver
gijoj. Nesvarbu, kad kova 
sunki ir baisi — pergalė tik
riausiai mūsų bus. Pavergtas 
brolau, mes ginsime tave ir 
neleisime laisvės žiedą, lyg 
žalią rūtą, piktai kojai mirti
nai numint.

Jei mes norime Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės 
(tokiu mūsų noru niekas ne
abejoja), tai pirmiausia turi
me viską daryti, visą save au
koti Jungtinių Amerikos 
Valstybių pergalei. Jungtinių 
Amerikos Valstybių laimėji
mas atneš ir mūsų tėvų kra- 

iSuY? jr .k111 ngfr-gy- 
venimą. Tat laikas pamiršti 
asmeniškus patogumus.

Dabar išmušė valanda, ka
da savo asmeniškus interesus 
turime pamiršti, kad apgin- 
tumėm Amerikos garbingą 
laisvės vėliavą ir duotumėm 
progos pavergtiesiems nusi
kratyti vergijos pančių, kurie 
slegia ir vargina žmonių 
kultūrinį ir ekonominį gyve
nimą.

Kada eina kova tarp lais
vės ir vergijos, tarp tiesos ir 
melo, kiekvienas lietuvis turi 
būti gerai apsiginklavęs tie
sos, meilės ir pasišventimo 
ginklais. Atėjo gavėnios lai
kas — Kristaus kančios ir 
mūsų atgailos metas. Geriau
sia yra proga susilaikyti nuo 
stiklo alaus, cigarečių pa
kelio ir tuos sutaupytus cen
tus paskirti Jungtinių Ame
rikos Valstybių karo reika
lams. Pasakysi, kad tai maž
možis, keli centai. Ne! Ne 
mažmožis. Jei milijonas lie
tuvių kasdien po dešimt ar 
dvidešimt centų atitrauks 
nuo savo gomurio lepinimo ir 
tuos pinigus skirs krašto gy
nimo reikalams, tai per ga
vėnios laiką — susidarys ne 
vienas tūkstantis dolerių, ša- 

• lia to, mes parodysime, kad 
laisvę labiau mylime, negu 
stiklą alaus ar cigarečių pa
kelį. Tokiais savo darbais ne 
tik prisidėsime prie krašto 
reikalų gynimo, bet taip pat 
ir dvasioj sutvirtėsime. Juk 
karo patrankoms staugiant 
reikia ne tik moderniškų lai
vų, gerų bombnešių, bet taip 
pat ir valingų, stiprių ir e- 
nergingos dvasios žmonių, 
kurie įstengtų visokiausius 
karo baisumus pakelti. O su
sivaldymas, aukos dvasia, at
sižadėjimas tokių dalykų, ku
rie nebūtinai mums reika
lingi, kaip tik geriausiai pa
dės sustiprėti dvasia, kuri 
žmogui duos galimybę heroiš- 
kai pažvelgti į baisiausias ka
ro audras ir sunkenybes.

Su nepaprasta energija 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės priešai dirba

ir skleidžia įvairius šmeižtus 
ir melus. Prieš melus turime 
atsakyti tiesa. Trigubai dau
giau turime mes dirbti ir pa
sišvęsti, negu mūsų priešai, 
kurie savo melais pakerta 
žmonių moralę ir gyvą at
sparumą įvairiausiems pavo
jams.

Visi taurūs ir garbingi lie
tuviai turi šiandien į tikrovę 
pažiūrėti per baltus, bet ne 
per spalvotus akinius, jie 
turi labai gerai pažinti fron
tą, kuriame jie turi kovoti. 
Žinoma, kai padėtis rimta, 
reikia turėti nemaža drąsos, 
kad atmerktumėm akis ir jas 
nuolat laikytum atmerktas.

Bet tos drąsos reikia rasti, 
nes nenoras pamatyti tikro
vę dar labiau padidintų blo
gybes ir padarytų jų pašali
nimą negalimą: kas blogybes 
pastebi, tas tuo pačiu suran
da ir priemones padėčiai ge
rinti.

Daug lengviau ir geriau ga
lima pastebėti įvairiausi pa
vojai ir rasti priemonių tiems 
pavojams prašalinti, kai žmo
gus nėra vienas, kai yra keli 
susibūrę į krūvą. Iš čia plau
kia organizuotumo reikšmė. 
Todėl savaime aišku, kad mes 
Jųrijųe stovėti jo katalikiš
kųjų organizacijų vėliava. Ne 
tik stovėti, bet ir dirbti kata
likiškąjį ir lietuviškąjį dar
bą. Mes negalime tenkintis 
tik nuo priešų gynimosi tak
tika, bet mes turime užka
riauti nau jus plotus, kurie y- 
ra Bažnyčios priešų rankose. 
Mes tai padarysime, kai se
nas vynas bus perpiltas j 
naujus indus, kai viduramžių 
auksas bus perlietas ir pa
keistas į naujas vertybes. 
Taigi, gyvenamasis momen
tas reikalauja naujos dvasios 
žmonių ir modernių priemo
nių, jei mes nenorime eiti 
užpakalyje, bet vis žengti pir
myn ir pirmyn. Tai mes galė
sime padaryti, jei būsime la
biau ir gyviau centralizuoti. 
Todėl savaime prašosi išva
da, kad mes turime darniau ir 
labiau kooperuoti su ALRK. 
Federacija, kurios gyvumas 
dar labiau pasireikš apčiuo
piamais darbais, kai su ja pa
laikys tamprius ryšius pa
skiri asmenys ir parapijinės 
organizacijos. Bus galingas, 
stiprus ir patvarus frontas 
išlaikyti tai, ką turime i’’ 
atgaut tas pozicijas, kurias e- 
same apleidę, ar visai nebuvo
me užkariavę. Visos organi
zacijos, neturinčios ryšių su 
Federacija, įsiliejusios i jo* 
frontą, galės gyviau pajusti 
gyvenamąjį momentą, rasfi 
naujų priemonių ir būdų su
stiprinti savo veiklą už geres
nį ir gražesnį gyvenimą.

Nepamirškime, kad tvirtas, 
galingas ir veiklus kataliku 
frontas ne tik daug kuo ga
lės prisidėti prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių krašto 
apgynimo reikalų, bet taip 
pat padės pavergtai Lietuvai 
numesti vergijos pančius nuo 
los rankų.

Greit ateina šv. Kazimie
ro diena, Lietuvos patrono 
šventė. Tą dieną su didesne 
energija kreipkimės i šven
tąjį Kazimierą ir prašykime, 
kad ir Jis užtartų pas Dieva 
Lietuvos reikalus.

ALRK. Federacijos 
sekretoriatas.
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IŠVEŽTŲ KALINIŲ SĄRAŠAS
Vasario-February 27

Naciai Uždare
Lietuvių politinių kalinių, 

kalintų Lukiškio kalėjime ir 
išvežtų 1941 metų birželio 3 
d. į Vitegorl koncentracijos 
stovyklą sąrašas:

Vilniaus dienraštyje „Nau
joji Lietuva” Vyt. Mačernis 
paskelbė straipsnį „Vilnius 
iš pilies bokšto.” Šio straip
snio ištraukas čia spausdina
me:

Didžiausias susidomėjimo 
centras visada buvo ir te
bėra Gedimino pilies bokštas, 
iš kurio taip puikiai matytis 
visas miestas.

Kai pažvelgi iš pilies'bokšo 
žemyn ir pamatai gatvėse 
knibždantį žmonių skruzdė
lyną, tuoj susivoki, jog šitas 
miestas dar yra gyvas ir 
realus. Tačiau kas būtų jo 
realybė, jeigu jos nepuoštų 
tokie kūriniai, kaip kalno 
kaimynė katedra, jeigu jos 
nepaįvairintų bokštų bokš
tai. Štai, tarp namų, dengtų 
raudonom čerpėm, iškyla šv. 
Jono varpinės gigantas; jis 
dairosi toli aplinkui ir ne
randa už save aukštesnio. 
Dešinėj, netolies, stovi Domi
ninkonų bažnyčia; aplinkui 
ją spiečiasi tankiai sustatyti 
namai, tarsi vaikai apie mo
tiną. Ant Tauro kalno regi 
Romanovų cerkvę, kuri savo 
kupolų dėka atrodo tarsi pa- 
kybusi danguje. Kai nukrei
pi žvilgsnį tiesiog į šiaurę,, 
negali nepastebėti juodo šv. 
Kazimiero bažnyčios masy
vo, kurio mažas, paauksintas 
kupoliukas žėri saulės spin
duliuose. Čia pat dešinėj, aik
štelėj, šešiomis dorėnų kolo
nomis paremta stovi senoji 
miesto rotušė, dabartinis 
Vilniaus Meno muziejus. 
Tamsiąją šv. Kazimiero ba
žnyčią atšviečia už jos ant 
kalniuko stovinti balta šv. 
Dvasios cerkvė. Kai
riau ant kalniuko sto- 
stovi Misionierių bažnyčia, 
už jos matytis Rasų kapinės. 
Gi prie blizgančios Vilnios 
vagos rymo Bernardinų baž
nyčia, stelbiama mažesnės, 
bet už ją nuostabesnės šv. O- 
nos bažnyčios.

Bet ir šiaurės rytų hori
zonte gali rasti įdomių as
pektų, sakysim Tris Kryžius 
to paties vardo kalne. Jie 
atrodo neprastai balti mėly
nam danguj. Kiek labiau kai
rėj tamsiai mėlynam miškų 
fone iškyla šv. Petro Povilo 
bažnyčia, tarsi tobulas pro ją 
einančios gatvės užbaigi
mas.

O kiek daug liko dar riesu- 
minėtų smulkesnių pastatų, 
kurie slepiasi arba glau
džiasi prie didesniųjų masy
vų. Ne kartą skaitėme juos 
ir negalėjome besuskaityti. 
Suskaitai iki 25-30 ir sušun
ki:

— Iš kur gi šitame mieste 
atsirado tiek daug bažnyčių? 
— stebisi vienas karys. Ir ta
da imi pasakoti ką nors apie 
XVII amž., apie anų laikų 
Vilniaus šeimininkus, išdi-

džiuosius Vilniaus miesto 
bajorus, vaivadas, galinguo
sius hetmonus, kunigaikš
čius. Šie žmonės garsėjo ne 
vien tik savo kariniais žy
giais, turtais, bet ir meniniu 
skoniu. Apskritai tuometinė 
Vilniaus visuomenė gerai nu
simanė meno dalykuose, iš
augindama nemaža rimtų sa
viškių menininkų, jiems va
dovauti kviesdama tuometi
nius meistrus italus. Vilnius 
tada jungė savyje vakarietiš
ką gyvumą su rytietiška 
fantazija ir impusyvumu. 
Žmonės jie buvo neramūs, 
jie vis ką nors veikė, griovė 
ir perstatinėjo. Ir taip aut se
nų pamatų buvo lipdomi vis 
naujo stiliaiflF-pastatai, nau
jos bažnyčios, šiandien kai 
ateini ir į juos įsižiūri, tai 
ir regi, kaip senuosius pama
tus slegia visų žinomų sti
lių grumtynės, pav., Kated
roje, visus kitus apvaldęs 
meistriško architekto Guce
vičiaus sukurtas, iškyla di
dingas klasiškas stilius.

O kadaise tose pačiose 
šiandieninių bažnyčių vieto
se stovėjo senovės šventyk
los. Jos buvo sukrautos iš 
rąstų, atvilktų iš girių. Ta
čiau ant pagrindo vėliau iš
augo kiti sluoksniai ,mažai 
bepanašūs pagrindiniam. Ly
giai taip ir dvasia, dėka gy
vos ir permainingos istori
jos, ne kartą buvo pridengta 
svetimų dvasinių srovių ir 
jų kombinącijų. Tačiau tai 
nereiškia, jog ateityj lietuvi
ška dvasia nebus pajėgi de
rindama visus sveikuosius 
bruožus, visa persmelkti tik
rosiomis nuotaikomis. Šitam 
margam audiny turės domi
nuoti pagrindiniai lietuviški 
raštai.

Iš Soldau stovyklos Vo
kietijoje nežinia kur išvež
tas Vaclovas Sidzikauskas. Jo 
giminėms nepavyko sužinoti 
nei k ur jis išvežtas, nei 
koks jo dabartinis likimas. 
Kaip žinoma, pasitraukęs iš 
diplomatinės tarnybos V. 
Sidzikauskas keleris metus 
vadovavo Lietuvos Vakarų 
Sąjungai, kuri veikė ir Klai
pėdos krašte.

Pabėgęs iš Sovietų Sąjun
gos buvęs Lenkijos ministe- 
ris pirmininkas Kozlovskis 
pasakojąs Berlyne, jog bū
damas Maskvos kalėjime 
ten pat susitikęs su Lietu
vos vidaus reikalų ministeriu 
K. Skuču.

Povilas 
Jonas 
Povilas 
Povilas

Pavarde ir vardas 
Stelmokas Povilas 
Slavinskas Juozas 
Stogonavičius Vincas 
Kirulis Pranas 
Genys Petras 
Davidavičius Pranas 
Banys Bronius 
Jurevičius Andrius 
Kavaliauskas Jurgis 
Kraunevičius Aleksas 
Kriščiūnas Antanas 
Jurėnas Juozas 
Paregonskis Aleksas 
Truškauskas Pranas 
Valatka Vaclovas 
Vereckis Jurgis 
Varanavičius Aleksandras 
Katilius Klemensas 
Raikevičius Jurgis 
Balčiūnas Stasys 
Gražulis Kazys 
Navakas Pranas 
Naudžiūnas Pranas 
Vanagas 
Keršulis 
Blauzdis 
Grigulis
Grigaitis, Julius 
Jančys Jonas 
Meškauskas Česlovas 
Jankus Stasys 
Stasiulis Juozas 
Jakštas Anicetas 
Mardosas Stasys 
Vaitkus Juozas 
Pikšrys Jonas 
Velnioniškis Juozas 
žvenklys, Donatas 
Keblis Edvardas 
Laucius Lubomiras 
Klybas Adolfas 
Medzkauskas Albinas 
žvirblys Povilas 
Bernotas Maceinas 
Čepas Stasys 
Famkinas Jonas 
Sliauteris Pranas 
Briedis Albinas 
Bigelis Edvardas 
Indrišiūnas Julius 
Puzinskas Antanas 
Eirošius Maksimilijonas 
Lipčius Mykolas 
Petkevičius Kazys 
Navickas Klemensas 
Gladpiras Edvardas 
Danta Tadas 
Kiršas Albinas 
Šimkus Krizotimas 
Ulinauskas Kazys 
Burkus Jonas 
Tiškus Vladas 
Grincevičius Edvardas 
Kiaupa Adomas 
Genaitis Vladas 
Banys Liudas 
Butkauskas Antanas 
Adomaitis Juozas 
Andrijauskas Pranas 
Andriuškevičius Vaclovas 
Becenskas Stepas 
Barzdžius Pranas 
Balčiūnas Alfonsas 
Blaževičius Adolfas 
Lapuvka Juozas 
Sargiūnas Leonas 
Macėnas Kostas 
Buodžius Benediktas 
Šarka Vladas 
Šikšnys Panteljonas 
Gelažius Pranas • 
Budrys Aleksandras 
Kaukorius Benediktas 
Kasputis Adomas 
Dėdelė Pranas 
Mažeika Martynas 
Sakalauskas Jonas 
Čižinauskas Stasys 
Zaknys, Petras 
Drackinys Juozas 
Briškelis Adomas 
Mykalonis Karolis 
Paliokas Pranas 
Zabrys Klemensas 
Stogis Vaitiekus 
Šorka Antanas 
Vitkauskas Juozas 
žiežmaras Franas 
Enčeris Juozas 
Zynka Vincas 
Noreika Antanas 
Neimanas Vylius 
Garcisevičius Donas 
Norvaišas Zakvaišas 
čečeta Viktoras 
Gaidelis Mikas 
Greblikas Jurgis 
Čaikūnas Mykolas

Gimimo 
data

1918
1918
1920
1905
1918
1919
1906
1917
1902
1918
1902
1907
1918
1911
1917
1918
1917
1917
1910
1920
1906
1892
1895
1894
1897
1894
1913
1908
1902
1909
1913
1904
1907
1903
1903
1908
1920
1903
1912
1905
1891
1912
1906
1903
1911
1903
1897
1909
1916
1901
1911
1904
1894
1908
1908
1919
1905
1904
1913
1902
1881
1906

1909
1891
1892
1904
1904
1892
1886
1898
1909
1907
1914

Zabulionis Liudas 
Mačiulskis Stasys 
Igaunis Antanas ! 
Bendoraitis Pranas 
Januškevičius Vaclovas 
Vilimavičius Antanas 
Alburda Andrius 
Valovskis Estaliejus 
Šlapkonis Antanas 
Ūsonis Alfredas 
Baltrimavičius Julijonas 
Misiūnas Juozas 
Kukaitis Jonas

50

1910
1893
metų
1898
1906
1898
1906
1898
1892
1906
1902
1910
1895
poli-

Fakultetus ' n
„ ■ ---------------------- --
Komisaro vonRenteln »fbe,, ^knygelė taiko- 

kymu, nuo Naujų Meti J «į laikų su
daryti Vytauto Didžiojoj Lreiškia besi- 
versiteto Kaune ir Vikį įui. Centro Eu- 
Umversiteto visi humar Konfede-
niai fakultetai, būtent: lenkai ir
šių, humanitarinių ir dį į 1940 m. 
gamtos mokslų. Leista tį >iPn(le] J ^dradar- 
medicinos, farmacijos, t tokį^^ tada 
nikos ir miškininkystės s3JU,%Btu Aso-1 
kultetai, taip patirsiu J sausio mėn. i 
štosios mokyklos: žemį dalija^ k muito 
kio Akademija, VeterU^.^į susivieniji. (

K Pedagogini,Xi 

Kai del uždų ,

Centro Eu- 
į’fBalkanų Komeue- 

ropos y lenkai ir

Akademija, Prekybos t 
tūtas ir 7 
tutas.
fakultetų, tai iki Nai^'g^ - 
tų buvo leista veikti; įitos prisiaeti. 
aukštesniesiems kursam C00*6'

Lta" nuodugniai svars-
Atleidžia nuo m<H ’“į, lteities proble- 

Lietuvos laikraščiai tįF besiformuojančių 

kad atleidžiant nuo ns akivaizdoje, 
mokesčio taikomi tie p tV teigiama, kad isto- 
nuostatai, kurie veikti®. grafiniais, kultū- 
1940 m. birželio 15 d. g ekonominiais ir poli- 

statai dar papildyti tjg sumetimais Lietuvai 
būdu: 1) nuo mokslo būtų prisidėti 
čio atleidžiami tie mcį Konfe.
kurių tėvai: a) žuvęjei. 
su. bolševikais, kaip pa| k Baltijos 
nai; b) bolševikų §vedija. Norve-
laikais nukankinti Suomija, Lieto
se kaip politiniai; c)
į Sovietų Rusiją. : ' ... . . ,

Specialities lengvata , 
komos Vilniaus kraštai «■“ 
viams. Būtent, Adai *1 * Pakaitomi 
Merkinės, Molėtų, švezi?* taut, Wupa- 
lių, Širvintų bei Vaft mnesudaroatstarą 
progimnazijos ir etaommi.

į Sovietų Rusiją,

įjtos kaimyninės

Baltoscandian Confe-
. ,, ^"nnodugmai svars- 

”lea iteita prob!e-

jjįpaoa būtą prisidėti

Juozo 
s. Stasio 
s. Juozo

1899
1920
1906
1902
1916
1895
1898
1906
1894
1900
1922
1889
1891
1922
1904
1907
1897
1898
1900
1906
1902
1902
1907
1907
1914
1913
1912
1923
1902
1911
1903
1897
1905
1902

Nužudytu Telšių kalėjime 
tinių kalinių sąrašas:

Bumblys Juozas, sūnus Jono 
Baltrimaitis Kazys s. Domo 
Bučys Kostas s. Prano 
Bachmanas Liudvikas s. Teodoro 
Balsevičius Povilas s. Jono 
Bubelis Stepas s. Kazio 
Čiurinskas Andrius s. Antano 
Kvederas Juozas s. Igno 
Križinauskas Bronius s. Vlado 
Kaveckas Vladas s. Kazio 
Kazlauskas Povilas s. Juozo 
Katkus Kazys s. Antano 
Kisevičius Karolis s. Stasio 
Kavolis Petras s. Antano 
Korza
Galdikas Kazys s. Kazio 
Motuzas Vladas s. Kazio 
Milius Jonas s. Antano 
Montvidas Antanas s. Prano 
Kusas Leonas s. Kazio 
Pabarščius Vaclovas s. Jono 
Puškorius Kazys s. Antano 
Paulauskas Kazys s. Domo 
Parafionavičius Zigmas s. Stasio 
Glazauskas Henrikas s. Česlovo 
Gaudutis Augustinas s. Igno 
Geležinis Ignas s. Juozo 
Malakauskas Ignas s. Juozo 
Balsevičius Stasys s. Prano 
Beimavičius Juozas s. Prano 
Baltramiejūnas Albinas s. Stasio 
Butkus Adolfas s. Jono 
Antanavičius Juozas s. Sakmano 
Antanavičius Jonas s. Sakmano 
Antanavičius Antan. s. Sakmano 
Kaulius Kazys s. Petro 
Daukšys Pranas s. 
Dalnevičius Stasys 
Dibisteris Antanas

Lileikis Vytautas s. Adomo ~ 
Čiužas Antanas s. Antano 
Tarvainis Leonas s. Juozo 
Telešinskas Jonas s. Antano 
Triuška Juozas s. Antano 
Simutis Adomas s. Kazio 
Stūkas Feliksas s. Kazio 
Sakelis Zigmas s. Viktoro 
Sungaila Vladas s. Juozo 
žvirgždinas Hermegildas s. Jono 
Simutis Julius s. Prano 
Longinas Mikas s. Alekso 
Jočius Stasys s. Tado 
Jogminas Adolfas s. Danieliaus 
Jakštas Jonas s. Vinco 
Jankauskas Aleksas s. Igno 
Jablonskis Juozas s. Juozo 
Petronaitis Vladas 
Norvaišas Motiejus s. Petro 
Vilčinskas Povilas s. Antano 
Vičius Jurgis s. Igno 
Rokas Adomas s. Adomo 
Rudokas Andrius s. Mykolo 
Rudokas Jonas s. Mykolo 
-Šakenis Zenonas s. Jono 
šleinys Jonas s. Vinco 
Šalčius Edmundas s. Motiejaus 
Šalkauskas Česlovas s. Petro 
Kardelis Povilas s. Mykolo 
Kavolis Boleslavas s. Mykolo 
Pakalniškis Liudas s. Vinco 
Maslenko Petras s. Jono 
Gužauskas Pranas s. Stasio 
Gailius Vaclovas s. Kazio 
Mixev Georgij, Nikifovič 
Kivilevič Georgij, Semionovič

Lietuviai politiniai kaliniai, 
kalinti Lukiškio kalėjime ii' iš
vežti 1941 m. birželio 16 d. į Uk- 
tizem koncentracijos stovyklą

Morkūnas Bronius, s. Petro, 
gimęs 1915 m.

Veliomškis Stasys s. Mato, 
gimęs 1913 m.

TĖVAS J. KIDYKAS,

gimnazijoje mokytoj W*11 t™’
bos gali dėl neturtingim _ 
leisti ligi 30 nuošimčiu
mokinių.

Studentu choras
v . ou uitiuvus pra-

Vilniaus dienraštyje,, y. su jos teise gyven- 
joji Lietuva Alg. Gus Savistoviai ir nepriklauso- 
rašo, kad Vilniaus Unh g|į_ giaU(^iUOse 
teto studentų choras, t įilirbiavinio santykiuose 
vikų laikais likviduotu - 
atnaujino savo darbą.
choro dalyviai bolševi^E

Iv^LČebmiauškasjiMM 
tis, ir kiti. Kiti buvom 
ti Sov. Rusijon. Tačiab 
rą papildė nauji stu® 
apdovanoti gražiais baft 

Vilniaus katedroj!

„The Baltoscandian Confe
ction” taikoma supažin- 
fei įtakingus kitataučių 
thisnius su Lietuvos pra- 
—ir su jos teise gyven-

® savo kaimynais. Todėl 
pi Kultūrinis Institutas 
JS® lietuviškąją visuome-^ 
itosWauti išpyti- \E 
pe šios knygelės italrintni u* knygelės įtakingų 

ratančiij, ypatingai skandi- 
H tarpe,

Wėbus dailiai išlei- 
k apie 32 pusi, didumo, 

visuomenės vadai
Vilniaus katedroje t jai prįj^j prie šio 

Zenonas N« ttemetmos šviesesnėsnauja !
Smuikininkas K. Juo 
vargonų pritariamas, a! 
religinės muzikos nuffi

Artis j veikla
Marijampolėje atidai Ų 

mėgėjų teatras, vadoi j 
mas J. Pileckio. Pren | 
buvo pastatytas 0.1 į 
veikalas „Auklėtojai".! Į 
nime dalyvavo: J. J į 
galvis, J. Kazlauskas. ; 
Sodaitytė, E. Olšausi i 
Z. Maliejus, J. Banait | 
Pusdešris, K. Šimanai 
B. Mickevičius, L. ! 
nauskas, A. Grybinas į

planavimo, užsisa-

vytis ir ER
Apysaka
Parašė

S. J.

ktsu-išdidumuk (T .Jetuv«l nuomonę j ------------ -.--įM^olenkoatvaizda, 1 
Monsevičienė, V. Lazan tokią kaimynų!
D. Germanavičienė, J. bepradedąs džii

' ^Ž^Premitavo, taip

J W rūpestingai!
Si^nilįUS’ ^au

Lkad apsimeti 
gavo pakvietimą apls ,^.^enSa. Tad, 
Prienus. Teatras net! Stelini i
----------x----- j- v.: Bezickas į

Šfar??’ i° SUVi 
E viso, Ar 

norėdamas dėl k;

Jei man0 
tai tik 

pratimą. i 
atlikęs.sA-įį^iškihiingubali

^^ti ^Savoda]iatl 
irisus- 

puotą'Ji Debus ( 

aplamdė, o aš pa

£?ug 1(1,0 s 
h^^S^^gausuro 
K^Sį'^ėtai, ir t

K/C bent pak 
Einami

D. Germanavičienė, J. 
ka ir V. Vilkelis. Rei 
Kauno Didžiojo Teatro 
tas Viktoras Dineika, 
teatras vaidino taip pa! 
rijampolės moksleiviais

prašo malda paremti Ga
vėnios darbus šiose parapi
jose:

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

Kovo 8-15 d. Šv. Petro ir 
Povilo par. (West Pulman), 
Chicago, Ill.

Kovo 15-22 d. Indiana Har
bor, Ind.

Kovo 23-29 d. Lowell, 
Mass.

mano atnaujinti P. Vau 
„Naujuosius žmones", 
Binkio — „Atžalyną", 
veikalų pastatyti Miko 
rausko operetę „Užbml 
Kunigaikštis.” .

Vilniaus teatras
Skrajojančio Vilniaus! 

atro „Vaidilos” meno 1 
vu paskirtas Vilniaus H 
teatro aktorius Aleksai! 
Kermagis, o to teatrok 
torium — dailininkas^ 
vas Kosciuška.

„Vaidilos” teatras Vii 
pirmą kartą pastatė 
Vaičiūno „Sudrumstąjį 
mybę.” Veikale dalyvartj 
Jurkūnas, A. Sidaugai 
Liobytė, Pr. Kuliešius 
ti. Dekoracijos dail. M. 
kos darbo.

Apsigynimo Bonai iri 
kleliai — labai gera p^ 
ne savo šaliai ginti.

Į **4 taip pat i..
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Naciai Uždai LIET. KULT. INSTITUTO VEIKLA
Fakultetus

komisaro von RenJ8^0^ ,I”stitu‘? 

mu, nuo Naujų Mf’—' 3 - 
ryti Vytauto Didžio 
’siteto Kaune ir V

, humanitarinių ir j roPos 
mtos mokslų. Leista 
dicinos, farmacijos, 
:os ir miškininkJį"^1 ku^“ta“da
[tetai, aippa lr s» buvo vadinamas Tautų Aso- 
«ios mokyklOB- ciacija. Bet š. m. sausio mėn.
1 Akademija, Veterir nuĮarta j,mant j'au ir muito 
ademija, Prekybos 
;as ir Pedagoginis 
;as.

Už poros savaičių išeina 
" ’ ’ • knygelė, 

„The Baltoscandian Confe
deration.” Ši knygelė taiko
ma atsakyti šių laikų šū
viui kuris pasireiškia besi- 

ir Balkanų Konfede- 
ds. Pav., lenkai ir 

čekai pradėjo jau 1940 m. 
tokį artimesnio bendradar- 

'si°s m°kykl°s. Žec ciacija. Bet š. m. sausio mėn

uniją, šį glaudų susivieniji
mą vadinti Centro Europos 

Kai del uždai Konfederacija, kurion kvie- 
cultetų, tai iki Nauj £įamOs jr ^įtos kaimyninės 

tautos prisidėti.
„The Baltoscandian Confe-

buvo leista veikti 
kštesniesiems kursai
Atleidžia nuo mokes deration” nuodugniai svars- 
ietuvos laikraščiai 
d atleidžiant nuo ^4 
•kesčio taikomi tie 
□statai, 
10 m. birželio 15 į 
itai dar papildyti 
du: 1) nuo mokslo] -iniais sumetimais Lietuvai 
. atleidžiami tie mfiaudingiausia būtų prisidėti 
rių tėvai: a) žuvę
bolševikais, kaip p Aeracijos, kurion galėtų įei- 
i; b) bolševikų vJi Skandinavijos ir Baltijos 
kais nukankinti kalė valstybės.- — Švedija. Norve- 
kaip politiniai; c) 
o vietų Rusiją. 
Specialinės lengvute 
mos Vilniaus krašte 
ims. Būtent, Adi neturėtų 
rkinės, Molėtų, Šve Prie slavų tautų susigrupa- 
, Širvintų bei Vali vimų, nes jie sudaro atskirą 
^gimnazijos ir šve Šiaurės Europos ekonominį, 
nnazijoje mokytoją geografinį ir kultūrinį jun- 
3 gali dėl neturtingi Pni- 
sti ligi 30 nuošimči 
•kinių.

to Lietuvos ateities proble- 
šių besiformuojančių 

konfederacijų akivaizdoje, 
kurie vei čia bus teigiama, kad isto

riniais, geografiniais, kultū
riniais, ekonominiais ir poli-

prie Baltoskandijos Konfe- 

gija, Danija, Suomija, Lietu
va, Latvija ir Estija.

Knygelėje taipgi nurodo
ma, kad lietuviai ir latviai 

būti priskaitomi

The Baltoscandian Confe
deration” taikoma supažin- 

. Sinti įtakingus kitataučių 
® "l,C"51uoksnius su Lietuvos pra- 

~ TĮBitimi ir su jos teise gyven-Vilniaus dienraštyje utimi ir su jos teise gyven- 
i Lietuva” Alg. Gi j savistoviai ir nepriklauso-
;o, kad Vilniaus U 
o studentų choras, 
:ų laikais likvidu 
įaujino savo darbi 
jro dalyviai bolšev

t. Černiaųskasrf^ 
, ir kiti. Kiti bu 
So v. Rusijon. TaČi 
papildė nauji sti

dovanoti gražiais b 5ta( apįe 32 pusi.
Vilniaus katėto

ai — bet glaudžiuose ben- 
radarbiavimo santykiuose 
u savo kaimynais. Todėl 
iet. Kultūrinis Institutas 
agins lietuviškąją visuome- 
ę bendradarbiauti išplati- 
ime šios knygelės įtakingų 
itataučių, ypatingai skandi- 
avų, tarpe.
Knygelė bus dailiai išlei- 

. didumo, 
dėtuvių visuomenės vadai 

Vilniaus katedroje raginami prisidėti prie šio 
.uja Zenonas Ni svarbaus Lietuvos šviesesnės 
nuikininkas K. Jt ateities planavimo, užsisa

kant šią knygelę iš anksto, 
ir platinant ją lietuvių ir ki
tataučių tarpe. Knygelės kai
na—20c; užsakant 50 eg
zempliorių—$6.00. Užsaky
mai priimami dabar. Maže
sni užsakymai priimami, ap
mokant pašto ženklais (po 
3c) įdėtais į laišką.

Nauji nariai
Po pereito paskelbimo na

rių sąrašo, sekantieji įsi
rašė Liet. Kultūrinio Insti
tuto Rėmėjais: Kun. P. Mo
ckus, šv. Jono parapijos 
klebonas, Coaldale, Pa.; 
Kun. M. Pankus, šv. And
riejaus parapijos klebonas, 
New Britain, Conn.; kun. 
K. E. Paulonis. šv. Jurgio 
parapijos klebonas, Brooklyn, 
N. Y.; ir kun. Antanas Dek- 
snys (Sr.) šv. Kryžiaus pa
rapijos, Chicago, III.

Platina pirmąją knygelę
Kun. J. M. Bakšys, Ro

chester, N. Y. lietuvių para
pijos klebonas ir L.K.I. Rė
mėjas Narys, jau išplatino 
100 egzempliorių „The Lith
uanian Situation” ir užsisakė 
antrą 100 egzempliorių. Ki
ti asmenys kurie užsisakė 
šios knygelės didesniais kie
kiais, ir pas kuriuos galima 
įsigyti kopiją: p. Antanas 
Staknys, 8 May St., Newark, 
N. J.; Povilas P. Petrauskas, 
36 Lake Ave., Binghamton, 
N. Y.; Pranas Pūkas, 609 No. 
12th St., Philadelphia, Pa.; 
Vincas Stulpinas, 3443 So. 
Lithuanica Ave., Chicago, 
Ill.; „Amerikos”, „Darbinin
ko”, „Vienybės” ir „Drau
go” redakcijose.

Lietuviškos paskaitos
Liet. Kultūrinis Institutas 

ruošia kas dvi savaiti lietu
viškus Seminarus, kuriuo
se duodamos paskaitos ir ve
damos diskusijos lietuvių is
torijos, kultūros, 1.1, temo
mis. Į jas lankosi gausingi 
būreliai lietuvių — jaunų ir 
senesniųjų — pasiklausyti 
paskaitų apie Lietuvą, jos 
praeitį.

Jau ruošiamas kitas 
svarbus veikalas

Institutas jau pradeda 
ruošti naują knygelę, „His
torical Geography of Lith

uania,” kuri, spėjama, bus 
viena iš svarbiausių knygų 
mūsų literatūroje anglų kal
ba. Trisdešimts žemėlapių 
atvaizduos Lietuvos praeitį 
nuo 1500 metų prieš Kristų 
iki mūsų laikų. Apie šios 
knygelės išleidimą bus pra
nešta vėliau.

Raginame įsirašyti nariais
Lietuviškos visuomenės 

pagalba labai reikalinga In

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Nauji potvarkiai

Vokietijos reicho komisa
ras „Ostlande” Lohse išlei- 
lo potvarkį, kuriuo viso e- 
konominio gyvenimo tvarky
mas pereina į jo rankas. Pa
gal šį potvarkį, jokio eko
nominės vertės daikto nega
lima įsigyti be Vokietijos 
komisaro leidimo.

Dėl pavyzdžio suminėsime 
kelis teisinius aktus, kurių 
negalima sudarinėti be to
kio Vokietijos komisaro lei
dimo: 1) steigti ir įsigyti į- 
monę bei joje dalyvauti; 2) 
įsigyti žemės sklypus su ar 
be trobesių; 3) išnuomoti ū- 
kius, namus ir t.t.

Vokietijos komisaras gali 
priversti uždaryti įmonę ir, 
kaip atrodo, sustabdyti kito
kio ūkio naudojimą, jeigu 
to reikalauja „bendras la
bas.” Už uždarytą įmonę ar 
sustabdyto naudojimo ūkį 
principe nemokama jokio 
atlyginimo. Visus reikalau
jamus šio pobūdžio leidimus 
išduoda Vokietijos reicho 
komisaras ar jo įgaliotinis. 
Jeigu reicho komisaras ne
iškelia kriminalinės bylos už 
nusižengimus prieš minėtą 
potvarkį, tai jis gali uždėti 
pabaudą iki 20,000 vok. mar
kių.

Dar tenka pažymėti, kad 
šis potvarkis įsigalioja nuo 
pereitų metų birželio 20 d:, 
nors jis paskelbtas tiktai 
1941 m. gruodžio 30 d. Visi 
minėto pobūdžio aktai, su
daryti po 1941 m. birželio 20 
d. turi būti pranešti Vokieti
jos komisarui iki 1942 m. 
sausio 31 d.

Perėmė teatrus
Vokietijos reicho komisa

ras „Ostlande” išleido įsa
kymą, kuriuo steigiama spe- 

stituto lietuvių ir Lietuvos in
teresų ir idealų propagavi
mui. Lietuviška visuomenė, 
todėl, raginama įsirašyti 
Instituto rėmėjais; Garbės 
Nariai aukoja $100.00; Rė
mėjai Nariai aukoja $10.00.

Lithuanian Cultural 
Institute,

6017 So. Kenwood Ave. 
Chicago, Illinois.

cialinė „Ostlahdo” filmų 
bendrovė. Į šios bendrovės 
valdymą pereina visi kino 
(jud. paveikslų) teatrai ir 
jų įrengimai, kurie buvo už
tikti, bolševikams pasitrau
kus iš Lietuvos. Jokia kita 
įmonė kino srityje negali 
„Ostlande” veikti. Už nusi
žengimus numatyti kalėji
mas ir piniginė bausmė arba 
viena kuri šių bausmių.

Kitu potvarkiu visas žydų 
turtas valdomas pagal spe- 
cialinį Vokietijos reicho ko
misaro išleistą „potvarkį 
turtui valdyti.”

Vilkaviškis sugriautas
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” korespondentas apra
šinėja savo kelionę į Vilkaviš
ki ir Marijampolę. Iš Vilka
viškio tesą matyti vien tik
tai griuvėsiai. Tiktai miesto 
pakraščiuose pasilikę atskiri 
darbininkų gyvenami name
liai. Nuo artilerijos apšaudy
mo sugriauti ar sudegę na
mai dabar esą apvalomi. Tuo 
būdu esanti ruošiama dirva 
naujoms statyboms.Kai kurie 
sveiki namai esą paimti val
džios įstaigų reikalams.

Marijampolėje, pasak laik
raščio, besitraukią raudon
armiečiai padegę visą miesto 
centrą. Vyriausioji gatvė nuo 
gimnazijos rūmų iki už pre
kyvietės aikštės esanti išde
gusi. Liuteronų bažnyčios, 
kurią laikraštis vadina „vo
kiečių bažnyčia”, bokštą 
bolševikai nugriovę, manyda
mi, kad vokiečiai jame esą į- 
rengę slaptą radio siųstuvą.

Taip pat Suvalkų Kalvari
joje esą matyti sugriautų na
mų.

Pakelėse korespondentas 
matęs vokiečių žuvusių ka
rių kapus.

„Prašo’ ’ aukų
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” įsidėjo straipsnį, ry
šium su Vokietijos reicho 
komisaro atsišaukimu į „bu
vusių laisvų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių ir 
Gudijos” gyventojus aukoti 
kailius ir vilnonius daiktus 
vokiečių kariuomenei.

Straipsnyje pastebima, 
kad Vokietijos reicho įgalio
tinis kreipiąsis ir į „nevo- 
kiečių gyventojus.” Dabar 
tie, kurie trokštą bolševizmo 
sunaikinimo, galį tatai ir 
veiksmais įrodyti. Aukodami 
kailius ir vilnonius daiktus, 
„Ostlando” gyventojai „įsi- 
jungią į naująją Europą.”

Brangina tabaką
Vokietijos reicho komisa

ras „Ostlandui” išleido įsa
kymą, kuriuo tabako prekių 
kainos pakeliamos 50 nuoš. 
Pirkdamas papirosus ar ciga
retes, pirkėjas 50 nuoš. nuo 
kainos turi sumokėti kaipo 
„karo priedą.”

Čiuožikas išliko
Žinoma čiuožikas Ignaitis, 

kuris laikomas vienu geriau
siųjų čiuožikų Pabaltijy, da
bar gyvena Vilniuje.

Tik pora batu
„Duetsche Zeitung im Ost- 

land” skelbia, kad prašymus 
batams pirkti gali įteikti 
tiktai tie, kurie teturi vieną 
porą. Kaliošai bus pardavinė
jami irgi tiems, kurie jų 
visai neturi.

Laidoja vokiečius
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” praneša, kad Telšiuo
se prie parapijinės bažny
čios, įrengtos kapinės vokie
čių kariams, žuvusiems kare 
prieš Sovietų Rusiją. Telšių 
apskrityje esą palaidota 260 
vokiečių karių.

Paštas nesutvarkytas
Paštas Lietuvoje dar ne

sutvarkytas, ūkininkai labai 
susirūpinę pristatymu jiems 
ūkinės spaudos, kurios tira
žas siekiąs 125,000 egzemp
liorių.

Nėra vagonų
Marijampolės cukraus fab

rikas skelbia, kad su vagonų 
gavimu esą labai sunku. To
dėl ūkininkai raginami atsi
imti išspaudas arkliais.

Jaunus Lietuvius 
Siųs Vokietijon

Vokietijos reicho komisa
ras „Ostlande” išleido po
tvarkį dėl darbininkų ir 
tarnautojų samdymo-. Pa
samdytus darbininkus ar 
tarnautojus galima išvežti 
iš „Ostlando” ribų, tiktai 
gavus reicho komisaro ar jo 
įgailiotų įstaigų sutikimą. Iš
imtis dėl šio patvarkio nu
statinėja taip pat reicho ko
misaras.

Daro kratas
Vilniuje policija padariusi 

kratas pas ž mones, įtartus 
spekuliacija. 26 žmonės buvę 
suimti ir perduoti teismui. 
Pas juos rastos prekės buvu
sios konfiskuotos.

Sporto klubas
Naujai steigiamo Šiauliuo

se sporto klubo vadovu pa
skirtas kūno kultūros moky
tojas Valenčius.

Prieš kainų kėlimą
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” straipsnyje griežtai 
smerkiai tuos, kurie neteisė
tai kelią kainas ar perką į- 
vairias prekes neleistinomis 
kainomis. Laikraštis pripa
žįsta, kad įvairūs suvaržy
mai maisto srityje negalį ža
vėti gyventojų, ypač „Ostlan
de”, kur pienas ir sviestas 
upeliais tekėjo.” Kai kurie 
žmonės „per greit” užmiršę 
bolševikinius laikus. Jeigu 
„tūkstančių tūkstančiai” ne
paisą nuostatų dėl kainų, tai 
neišvengiamai turį nukentėti 
tie, kurie lojaliai laikąsi iš
leistų taisyklių. Laikraštis 
baigia savo straipsnį pasta
ba, kad su nusidėjusiais nuo
statams būsią griežtai pa
sielgta.

Sovchozus palieka
Kaip žinoma, vokiečiai Lie

tuvoje paliko per pirmą o- 
kupaciją sudarytus sovcho- 
zus. Tiems sovchozams tvar
kyti veikia specialinis de
partamentas, pavadintas val
stybinių ūkių departamentu. 
Jis per laikraščius ieško dva- 
vu adminisratorių ir ūkve
džių. Iš jų esąs pageidauja
mas vokiečių kalbos mokėji
mas.

Neperduoda pamaldų
Vainiaus ir Kauno radiofo

nus perėmusi Vokietijos ra- 
dijaus bendrovė nustatinė
ja ir programas. Ryšium su 
tuo Kauno ir Vilniaus radio
fonai labai dažnai prijungia
mi prie Vokietijos radijų 
stočių. Programos dalių lie
tuvių kalba pasiliko visai 
nedaug. Pastaruoju laiku 
Kauno radijas nebeperduoda 
nei pamaldų iš Kauno Arki
katedros. Jos b uvo perduo
tos tik Kalėdų pirmąją die
ną. Kartą į savaitę perskai
tomos aktualijos iš Lietuvos 
gyvenimo, dažniausia laikraš
čių informacijų santraukos. 
Per Kauno ir Vilniaus ra
dijus atsišaukiama į gyvento
jus ir raginama aukoti vo
kiečių kariams kailinius ir 
kitokius šiltus rūbus, a

Neturi stiklų
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” rašo, kad per karo 
veiksmus Vilniuje daugelio 
namų languose esą sudužę 
stiklai. Tuo tarpu naujų sti
klų nesą galima gauti. To
dėl iš langų su dvigubais 
stiklais vienas stiklas iši
mamas ir dedamas į langus, 
kur stiklų visai nėra.

Pašto komisarai.
Vokiečiai „Ostlandui” yra 

paskyrę specialinį generalinį 
pašto komisarą. Jo būstinė y- 
ra Rygoje. Komisarai yra 
paskirti ir atskiroms „Ost
lando” dalims, taigi ir Lietu
vai.

Kareivių bendrabučiai
• Vokiečių kareivių reika

lams, be jau anksčiau buvu
sio bendrabučio Gedimino 
gatvėje, Vilniuje įrengti du 
nauji bendrabučiai „Klubo” 
ir „Teatro” kavinėse Vilniaus 
gatvėje.

Užpuolimai gatvėse
Spaudos žiniomis, Kauno 

priemiesčio — Šančių gy
ventojas Juozas Švagždys 
buvo rastas sunkiar-stižeistes' 
netoli nuo savo namų. Kvo
tą parodžiusi, kad jį revolve
rio šūviu sužeidė nepažįsta
mas asmuo.

Ar jau įsigijai Apsigynimo

Bonų ir ženklelių?

trgonų pritariamas, 
ligines muzikos nu

Artis|| veikla 
Marijampolėje atiė 
tėgėjų teatras, vad 
įas J. Pileckio. h 
uvo pastatytas 0. 
eikalas „Auklėtojai", 
ime dalyvavo: J. 
■ai vi s, J. Kazlauski 
(Odaitytė, E. 01& 
j. Maliejus, J. Ban 
’usdešris, 7" 
B. Mickevičius, L. 
įauskas, 
Mfonsevičienė, V. U 
D. Germanavičienė, 
ka ir V. Vilkelis. I Um4 rodydamas, bet, blaiviau į tą dalyką pažiūrėjęs, 
Kauno Didžiojo Teat pastebėjo, kad taip rūpestingai sugalvotas „gėdos
tas Viktoras Dineik "uS’° .™e'<aia- Tačiau aišk'ai buv° numa™- 
teatras vaidino taip 
rijampolės moksleivi ų" 
gavo pakvietimą
Prienus. Teatras 1 iinėti nieko nepaisančiu, bet jo suvaidinta komedija 
mano atnaujinti P.' įerdaug jau gramozdiška. Iš viso, Andrius jautėsi pa- 
„Naujuosius žmo® 
Binkio — „Atžaly® 
veikalų pastatyti V .

I rausko operete Ui luo 1,0110 Bezicko garbes skydo, tai tik dėlto, kad ponai 
I7. V ” Jonlrni inr? Izoicfn ctqvRoq cnnrotimn Ač tnilrimi crPUPii 

Kunigaikštis.” •
Vilniaus teatr 

Skrajojančio Vilt 
atro

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
— O gal lenkišku išdidumu tyčia ciniškai nori

K. Simai )abrėžti, kad į lietuvių nuomonę jam tik nusispiau- 
į ii. Jei tai tipiško lenko atvaizda, tai, Dieve, apsau- 

A. Grybiigok mus nuo tokių kaimynų!
Andrius jau buvo bepradedąs džiūgauti, kad Bezic- 

<as iš naujo susikompromitavo, taip aiškiai savo bai- 

nuėjo niekais. Tačiau aiškiai buvo numanu, 
<ad Bezicko puikybė, kad ir apsimetus cinišku nacha- 
lumu, vis dėlto smarkiai kenčia. Tad Andrius nesijautė 
jerdaug nusivylęs. Ar šiaip, ar taip, sudavė savo prie
ini sunkų moralinį smūgį. Bezickas gali sau apsimes- 
inėti nieko nepaisančiu, bet jo suvaidinta komedija

lenkintas. Bet lyg norėdamas dėl kažko pasiteisinti, 
is prabilo:

— Padariau ką galėjau. Jei mano smūgis nuslydo

enkai turi keistą garbės supratimą. Aš taikiau gerai, 
aučiuosi pilnai savo dalį atlikęs.
Į tai Tautgėla garsiu iškilmingu balsu atsakė:

: — Dabai' leiskit ir man savo dalį atlikti. Šiai garbin- 
Vaidilos” dienai paminėti kviečiu jus visus — ir poną Bezic-

vu paskirtas Vilniai drauge — j savo puotą. Ji nebus didelė nei gausi,
teatro aktorius Al* ** ,abal,nu?širtiL„ ..
Kermagis, o to teat 
torium — dailini^ 
vas Kosciuška.

„Vaidilos” teatre 
- pirmą kartą pastai' 

Vaičiūno ..!

Ir atsikreipęs į Vaišmantą, kuždelejo pusbalsiu:
— Andrius Bezicką aplamdė, o aš paglostysiu.

31.
ANTROJI PILĖNUOSE PUOTA

Antroji Pilėnuose puota daug kuo skyrėsi nuo pir- 
I Vaičiūno Sudn$ tosios — ir dalyvių kokybe ir gausumo atžvilgiu. Ka- 

ilmvbe” Veikale dalį 3angi ivyko nelauktai-netikėtai, ir tinkamai prisi- 
. „.jį ruošti nebuvo galimybės. Greitomis sugraibstyta kiek 

I “% v i’«i valgomųjų daiktų, kad svečiai bent pakenčiamai pasi- 
rlLiobyte, Pr. KUD» sotintų. Eiliniai kareiviai buvo vaišinami dalinai tarnų
, ti. Dekoracijos dail 

kos darbo.
>atalpose, dalinai priemenėse. Rudens oras buvo gan 
šiurpus, tad nesigailėta ir gėrimų kareiviams sušilti. 

—'parininkai ir kiti kilmingesniej svečiai buvo sukviesti 
Tautgėlos rūmus.
Antrosios puotos dalyviai taip pat jau nebe tie. Ne

Apsigynimo M
1, Mėliai — labai

I nė savo šaliai giDt!

buvo čia lenkuojančių smulkiųjų bajorėlių, kurie anuo
met taip negailestingai buvo kandžioję „litvomanus”. 
Tie patys andai pašiepiami litvomanai dabar sėdėjo 
svečių kėdėse. Tik vienas puotos dalyvis buvo tas 
pats. Tai Bezickas, bet kaip skirtingoj aplinkoj! Jis jau 
nebe skraidąs padangėse erelis, negailestingai čaižąs 
lietuvius, kuriuos tik mėšlui kratyti tinkamais pripa
žino. Deja, tie meškinai litvomanai dabar užima garbin
gas svečių vietas, gi jis, buvusis salionų liūtas, vergo 
rolėje čia pasodintas, kad papildytų jų triumfo džiu
gesį, kaip kitados Romos belaisviai, pririšti prie nuga
lėtojų vežimo.

Tačiau su juo elgiamasi taip mandagiai, kad garbės 
sąvoką turinčiam žmogui būtų net nejauku. Bet Bezic
ko kitaip galvota. Jei su juo elgiasi mandagiai, tai jį 
gerbia, o jei gerbia, tai jo bijo. Kitaip ir būti negali, nes 
mylėt tai jau tikrai nemyli. Bet jei lietuviai jo bijo ir 
jį, belaisvį, už garbės stalo sodina, tai tam turi būti 
svarbi priežastis. Jos ilgai ieškoti netenka, nes savaime 
siūlosi: jo asmenyje lietuviai pagerbia baltąjį erelį. Va
dinasi, net priešų stovykloj Lenkijos vardas galingas. 
Tad ko jam, Bezickui, liūdėti ir nerimauti? Tiesa, jo 
garbė gerokai suteršta, bet kilę iš kaimiečių braciaškai- 
litvinai tikrojo garbės lygio nesupranta. Ne jiems čia 
teisėjais būti.

Nuo tokios galvosenos ne tik Bezicko nuotaika pa
sitaisė, bet ir ūpas pakilo. Ypač numalšinęs alkį ir išsi
gėręs senos maderos, jis pasijuto visiškai normalus, 
pradėjo juokauti ir net užsimojo pasakyt patriotinę 
kalbą Lenkijos naudai.

Kalba, tiesa, buvo švelni ir atsargi, bet vis dėlto la
bai ne vietoje. Vaišmantas jau buvo atidaręs burną pro
testuoti, bet jį pavadavo Tautgėla. Visomis pajėgomis 
įsitempęs išlaikyti šaltą pusiausvyrą, senas dvarponis 
griežtai nutraukė Bezicko išsišokimą.

— Ponas poručnikas, matomai, pamiršo, kad jis 
lietuvių nelaisvėj.

— Kto się lubi, to się czubi (kas mylisi, tas pešasi) — 
mėgino juokauti Bezickas.

— Tai tarp savųjų, — atrėžė Tautgėla — gi tamsta 
čia svetimas.

— Pono valdovo rūmuose visados jausdavausi kaip 
namie, — vis dar nesiliovė Bezickas.

— Tas „visados” turi savo išskirtis ir tų išskirčių 
jau tiek priviso, kad jos taisykle virto. Ne, pons Bezic- 
kai! Tie laikai, kada tamsta čia jausdavaisi kaip namie, 
jau perėjo į nemalonią ir, dėkui Dievui, nebesugrįžtan- 
čią praeitį. Dovanok, kad aš, tamstą į svečius pasikvie
tęs, tokiais žodžiais vaišinu. Nebūčiau jų ištaręs, jei 
būtum mokėjęs tinkamai užsilaikyti. Dabar gi sunkiai 
nusidedi prieš paprasčiausią mandagumą.

Tokio sudraudimo, rodos, turėjo užtekti. Bezickui 
reikėjo atsiprašyti ir susičiaupti. Bet jis jau buvo įgė

ręs ir visiškai saugus dėl savo likimo. Be to, jis žinojo, 
kad Tautgėla Lenkijai labai buvo palankus, o Vaišman
tas neprietelingas. Reikia juos supiudyti. Bezickas at
siprašė, bet savo kalbos tuo neužbaigė.

— Tūkstantį kartų atsiprašau gerbiamą šeimininką 
už atkaklų mano įsivaizdavimą, kad jo namuose esu 
pageidaujamas asmuo. Tai buvo kiek tolimesnėj pra
eity. Pastarieji įvykiai mūsų prietelingumą kiek su
drumstė, bet šios dienos pakvietimas man davė drą
sos manyti, kad visi nesusipratimai jau užmiršti ir 
gerbiamojo valdovo palankumas pilnai man grąžin
tas. Pasirodo, apsirikau. Dar kartą nuolankiai atsipra
šau. Tačiau dabar gyvename tokį svarbų momentą, 
kad asmenys kukliai traukiasi iš politinio ir visuome
ninio akiračio ir visiškai savo reikalus užmiršta. Dabar 
tautos atgimsta. Ką reiškia mano asmuo prieš visą tau
tą? Nieko. Dabar Lenkija ateina, o toks Bezickas prieš 
ją tik nykštukas. Bet kaipo Lenkijos atstovas, jis reiš
kia labai daug. Tamstų sąskaiton bus įrašyta, kaip su 
juo pasielgsite.

Atkaklus Bezicko tonas pradėjo ne juokais Tautgė- 
lą erzinti. Ypač jam nepakenčiamai buvo pikta, kad 
toks Bezickas teršia Lenkijos idealą lietuvių akyse. 
Tautgėla vis dar nebuvo išsižadėjęs Jogailos tradicijos. 
Kaip gaila ii' koktu, kad tokie Bezickai skelbiasi jos 
atstovais. Jis nutraukė Bezicko kalbą.

— Kaip gaila, kad atgimstančioj tautoj visi triukš
madariai veržiasi priekin. Jie viską sugadina. Iš tam
stos poelgio, ponas Bezicke, visi lietuviai gavo ko blo
giausią įspūdį. Ir jei skelbiesi Lenkijos atstovu, tai jie 
gali pamanyti, kad tokia ir tauta, koks atstovas. Kas 
tamstą įgaliojo Lenkijai atstovauti?

Bezickas jautėsi tiek įžeistas, kad pamiršo esąs lie
tuvių nelaisvėj. Įgimtas jo įžūlumas vėl nusmelkė 
sveiko proto nuostatus.

— Ponas valdovas sakai, kad aš lietuvių belaisvis. 
Laikinai — taip. Bet aš gerai žinau, kad ponai lietuviai 
nekvaili. Jie puikiai supranta, kad Lenkija dešimts kar
tų už Lietuvą galingesnė ir busimoj kovoj Lenkija lai
mės. Tad išmintingiems lietuviams lengva atspėti, kas 
kieno bus belaisvis. Dėlto aš pakartoju, kad mano ne
laisvė tik laikina. Mūsų rolės pasikeis. Baltasis erelis 
triumfuos. Tuomet bėda tam, kurs pradėjo šią brolžu
dišką kovą.

— O kas pradėjo?!
— O kas pirmas lindo į mūsų žemę?!
— O kas išdavikiškai Vilnių užgrobė?!
Tie klausimai kaip bombos šovė į Bezicką. Dabar jis 

su nuostaba pamatė, kad lietuviai ne tokie jau šalta- 
kraujai. Ir ne vien klausimai pasipylė, bet ir sugniauž
tos kumščios iškilo. Bezickas neramiai apsidairė. Kas 
jį užtars, kas apgins? Deja, baltasis aras vėl bejėgis 
pasirodė. Įgėrę, nuraudę lietuviai visai nemano galin
gą erelį pagerbti. Reikia išmintingai pasitraukti, bet 

dabar jau nebelengva. Sąjūdis tiek įsisiūbavo, kad 
lenkui grėsė pavojus būti sužalotam. Keletas pakilo iš 
užstalės ir rodėsi kibsią į poną Ksaverą. Bet Tautgėla 
laiku pradėjo svečius raminti.

— Ramiai, tamstos, ramiai. Palūkėkit valandžiukę, 
aš jį apstabdysiu. Aš turiu puikią priemonę jo ragams 
nulaužyti. Eugenija!

Visi sužiuro, kas čia bus. Ką čia Eugenija gali veikti 
įsikaušusių tarpe? Bet Tautgėla nepaliovė ją šaukęs, 
kol ji galop pasirodė.

Bajoraitė nemažai buvo nustebusi ir domėjosi, kam 
ji čia reikalinga. Tautgėla paprašė visų atsisėsti ir ra
miai paklausyti. Svečiai lyg sužavėti nurimo ir žvalgėsi 
tai į Tautgėlą, tai į jo dukterį. Dvarponis prabilo.

— Aš jau pirmiau šią staigmeną sugalvojau ir dėlto 
pasikviečiau poną Bezicką, nes jam čia teks nemaža ro
lė suvaidinti. Dalykas štai koks. Ponas poručnikas čia 
atvyko ne tik politikos, bet ir širdies reikalais. Norėjo 
būti nugalėtoju ir kovoje ir meilėje. Nė viens, nė kits 
jam nepavyko. Aiškiau kalbant, jis atvyko pirštis ma
no dukteriai. Bet padarė klaidą, nes norėjo ją prievar
ta pasigrobti.

Čia vėl iškilo keletas lietuviškų kumščių.
— Ramiai, ponuliai, ramiai! Nesužalokit jo. Užteks 

mano smūgio, tuoj pamatysit. Aš jam atsakiau, kad 
mano duktė jau susižiedavusi. Ponas poručnikas norėjo 
sužinoti, su kuo. Tada aš pašaukiau Eugeniją, kad iš jos 
pačios lūpų sužinotų. Ir žinote, ką ji pareiškė?

— Tėveli! — Eugenija suriko ir pribėgusi norėjo 
jam ranka burną užčiaupti.

— Palauk, dukrele, — sulaikė jos ranką. — Čia 
sprendžiame labai svarbų klausimą, tad reikia rimtai 
elgtis. Taigi ji, mano dukrelė, pareiškė susižie
davusi su lietuviu. Įsidėmėkite, ponai, kiek reikėjo pi
lietinės drąsos tokiam pareiškimui padaryti. Jis lenkas, 
neapkenčiąs lietuvių kaip ugnies, dar atsivedęs pulką 
kareivių, o ji taip ir kirto jam į akis: aš su lietuviu 
susižiedavus! Bajoriškas kraujas—ką?

— Valio, panele Eugenija! Valio mūsų drąsuolė! Į jos 
sveikatą! — suskambėjo skardūs balsai ir sužvangėjo 
stiklai.

Eugenija stovėjo kaip ant žarijų. Bet Tautgėla dar 
nebuvo baigęs. Jis kalbėjo toliau.

— Bet čia šposas dar nepasibaigė. Aš būtinai užsi
spyriau, kad ji pasakytų savo sužieduotinio pavar
dę. Ir pasakė. Ir žinote, kas jis?

Čia Eugenija, visa nuraudusi, smarkiu mostu už
gniaužė tėvo burną. Bet jis atitraukė jos ranką ir vi
su balsu riktelėjo:

— Andrius Stuobrys!
— Valio! Valio! Valio! — sudrebėjo langai ir sienos.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA '
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! Direktorius

-ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street

Į Philadelphia, Pa,
Į Telefonuokite: Regent 2937

Philadelphijos Žinios
Šv. Andriejaus bažnyčia Į džiulė ir patogi mokykla 

baigta statyti; tų pačių me
tų rugsėjo 6 d. ji pašventi
nama.

Namai, mokykla su koply
čia, įrengimai viduje kaina
vo virš 150,000 dolerių, ta
čiau parapijiečiai ir jų vadas 
kun. J. Čepukaitis 
nenusigąsta; jie energijos ir 
geros valios pilni, pasiry
žę savo laiku skolas ap
mokėti, be to pasistatyti 
naują bažnyčią. Užtat darbas 
virte verda. Rengiama viso
kios pramogos, kad daugiau 
įplaukų į parapijos kasą pel
no: lioterijos, baliai, bazarai, 
išvažiavimai, vaikų ir choro 
koncertai, vaidinimai. Tokiu 
būdu per 1925 ir 1926 metus 
be nuošimčių apmokėjimo 
skolos sumokėta $35.668.54. 
Tveriamos organizacijos, ku
rios parapijiečius sutraukia į 
vieną, palaiko tarp savęs so
lidarumą. Pačioj pradžioj į- 
sikuria šios organizacijos: 1. 
Maldos Apaštalavimo, 2. šv. 
Jono Berchmano, 3. Nekalto 
Prasidėjimo, 4. šv. Andrie
jaus, 5. Šv. Elenos, 6. Šv. 
Rožančiaus. Be to susi
darė parapijos choras, ku
ris savo giesmėmis baž
nyčioj ir dainomis parengi
muose žadino parapijiečiuose 
religinę dvasią ir lietuvybės 
meilę. Ir šiandien malonaus 
įspūdžio daro šv. Andriejaus 
bažnyčioj paprotys giedoti 
prieš sumą „Pulkim ant ke
lių”, po sumai „Viešpaties 
Angelas.” Kad šios maldos 
ir žmonėms patinka, abejoti 
netenka. Po sumos nei vienas 
neišeina iš bažnyčios, visi su
sikaupę išklauso chorą gie
dant „Viešpaties Angelas” ir 
tik užsibaigus giesmei ap
leidžia Maldos namus.

Klebonas visu uolumu baž
nyčioj ruošia viešas, gražias 
pamaldas, rekolekcijas, Misi
jas, kad žmones patrauktų 
prie Dievo, Bažnyčios, kad 
palaikytų jų sielose religinę 
dvasią. 1926 metais įvesta 
gegužinės pamaldos. Vyres
nieji amžiuje gali paliudyti, 
kokia dvasia, kokiu uolumu 
parapijiečiai tas pamaldas at
likdavo. Per visas gegužės 
mėnesio dienas ir pamaldas 
bažnyčia būdavo pilnutėlė 
žmonių; jie bažnyčios neap- 
leisdavo, iki nebaigdavo gie
doti paskutinę pamaldų gie
smę ir jų dvasios vadas — 
klebonas neišeidavo iš baž
nyčios. Puikus vaizdas, kilni 
nuotaika.

Rūpestingas klebonas ma
to reikalą turėti naują, gra
žią bažnyčią; ta mintis jam 
neišeina iš galvos. Ilgisi jos 
žmonės. Aišku, Bažnyčios 
reikalų našta didžiausiu svo
riu krenta ant klebono pe
čių; į jį žiūri žmonės ir lau
kia. Jam perstačius žmonėms 
tą reikalą ir juos paraginus 
prie pasiaukojimo, atsirado 
daugelis gerų norų žmonių, 
kurie pasižadėjo po $100. ar 
daugiau aukoti naujajai baž- 
nyčiai.Matant parapijiečių ge 
rą nuotaiką, klebonas ryžtasi 
kreiptis į kardinolą su pra
šymu leisti statyti, ar pirkti 
bažnyčią. Kardinolo Kurija 
arkivyskupijos finansiniais 
sumetimais neranda galimy- 

j bės leisti įsigyti naują baž
nyčią, iki parapijos skolos ne-

Philadelphijos Šv. And
riejaus Bažnyčia įkurta 1924 
m. pradžioje. Jos įsteigėjas 
yra kun. Juozas Čepukaitis, 
kuris įšvęstas 1920 m. Tais 
pačiais metais liko skirtas 
vikaru prie Šv. Kazimiero 
Bažnyčios Philadelphijoj. Or- 
dinariatas pastebėjęs jauno 
kunigo energiją, sumanumą 
ir gabumus, 1924 metais jam 
paveda įkurti naują parapi
ją, kuri susidėtų iš šv. Ka
zimiero ir šv. Jurgio parapi
jų dalių. Jaunas kuriamosios 
parapijos klebonas energin
gai ir sumaniai imasi jam 
pavesto rimto darbo. Žaibo 
greitumu varomas darbas 
sulaukė gražių pasekmių. 
Surasti , beveik miesto vidu
ryje, penki namai, kurie ge
romis sąlygomis nuperkami 
tais pačiais metais. Gero ū- 
po pagauti ir klebono para
ginti žmonės pasiryžta už
traukti paskolą iki $100.000, 
kad pastačius parapijos vai
keliams naują mokyklą.

Nutarta, tuojaus imtasi 
darbo, tų pačių gi metų lap
kričio 16 d. įvyko kampinio 
akmens pašventinimas. 1925 
m. kovo 29 d. naujosios mo
kyklos koplyčioj laikomos 
pamaldos. Darbas tęsiasi, di-

Kun. J. Čepukaitis, 
Philadelphijos šv. Andriejaus 
parapijos pirmasis ir dabar
tinis klebonas, Kunigų Vie
nybės Lietuvai šelpti komisi
jos narys. Jo pastangomis, 
parapijiečiams nuoširdžiai 
remiant, įsigyta nauja baž
nyčia, kuria džiaugiasi visi 
lietuviai.

Phone, Poplar 2065
FRANK PŪKAS

Diamonds - Watches - Jewelry
Watches, Clocks and Jewelry 

Repaired
609 N. 12th Street 
Philadelphia, Pa.

Tel. REGent 8881

Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

LIETUVIS GRABORIUS
Laisniuotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

bus sumokėtos. Tačiau rū
pestingas ir taktingas kle
bonas vilties nenustoja, dar
buojasi, vargsta ta mintimi, 
kad jo triūsą ir karštus no
rus Dievas palaimins. Krei
piasi jis per noveną į Kūdi
kėlio Jėzaus Šv. Teresą, kad 
per jos užtarimą jo ir parapi
jos siekiai būtų apvainikuo
ti pasisekimu. Neapsirikta. 
Dievo Apveizdos taip parėdy
ta, kad savo laiku radosi ba
žnyčia, kuri parapijos įgyta 
pigiai ir be vargo, kaip jau 
aukščiau paminėta. Būtų kar
dinolo leista pirkti pirmiau 
numatyta bažnyčia, ji būtų 
daugiau kainavusi ir ne taip 
puiki. Jeigu pirktos bažny
čios vien vargonai kainuoja 
$18,0000 .neskaitant brangių 
skolų ir kitų bažnyčios daik
tų, ir jeigu ji pirkta už $15,- 
000, reiškia, gauta ne tik do
vanai, bet dar šis tas pridė
ta. Malonios Dievo Apveiz
dos darbas. Rūpestingas kle
bonas dėkingas yra šv. 
resei, tą savo širdingą 
kingumą ne kartą yra 
reiškęs žodžiais ir mano 
vaikščioti jau naujoj bažny
čioj antras novenas į Šventą
ją, kad jai padėkojus už užta
rimą ir išprašymą parapijai 
taip gausios Dievo malonės.

Be abejonės, dėkingi yra 
Dievui ir Šv. Teresei ir pa
rapijiečiai, užtat atsilygins 
karšta dėkingumo malda, ge
ra dvasia ir ištikimybe Baž
nyčiai.

Apie pačią naujai įgytą 
bažnyčią, jos ypatybes pa
kalbėsim sekantį kartą.

Saviškis.

ĮVAIRUMAI BLACKOUT 
METU

Gatvėse kai kurie „air 
wardens” nemokėjo užgesy- 
ti šviesų ir todėl dar jos de
gė 1 min. Elektros vartoji
mas sumažėjo 30 nuoš. Poli
cija ir air wardens skambino 
į duris, kad visi užgesytų 
šviesas, kovojo ir dėl mažos 
švieselės, kurią pamatydavo 
pro langų uždangalus. Bu
vo keturi „gaisrai”, kad iš
bandytų, kaip seksis gesinti 
tamsoj. Vienas sunkvežimis 
buvo paverstas į ambulansą, 
kad galėtų vežti gaisre ne
laimės ištiktus. Pėstieji su
stojo pasieniais ar kur slėp
tuvėse, visi kalbėjosi tyliai. 
Vienas ant B. str. neklausė, 
bet buvo nuramintas. Kai ku
rie ištroško, nes negalėjo 
gauti svaigiųjų gėrimų. Tuo 
metu gimė 4 mergaitės, nė 
vienas berniukas... Vaikai 
tamsoj kalbėjo apie dvasias. 
60 metų seniukas užsimušė, 
nusirisdamas tamsoj į skiepą.

Jau kariuomenėj, darome 
savo dalį apginti kraštą. Pri- 
simieravau uniformą ir da
bar mokausi kariauti. Lauke 
šalta, bet barakuose šilta ir 
pavalgome skaniai. Čia penk
tadieniais ir mėsos neduoda, 
ar tai bus katalikiška kariuo
menė, nes ir bažnyčią turi
me. Mišias turime 9 ir 11 
vai. Išpažinčių klauso kiek
vienu laiku ir kiekvienoj 
vietoj. Mūsų krautuvėse ga
lime gauti visko, tik ne... 
degtinės. Poilsio namų ir 
pasilinksminimų turime už
tenkamai. Tik mergaičių 
matome retai. Mūsų tikslas 
išugdyti stiprų kūną ir ga
lingą dvasią, kad galėtumėm 
tinkamai atlikti savo parei
gas. Įdomu ką mes gauname: 
Uniforma tinka ir pritaiky
ta kaip pirštinės. Pav. Dabar 
aš turiu 3 poras batų, 4 p. 
kaky pants, 2 p. wool pants, 
4 kaky shirts, 2 wool shirts. 
4 p. wool socks, 4 p. light 
brown socks, a black and 2 
brown ties. 3 suits of work
ing slothes, woolen gloves, 
overcoat, raincoat, jacket, 
blouse, working hat & over
seas hat, leggins, gasmask, 
4 towels, toothbrush, shaving 
gear, comb, large towel ir 
daug kitų reikalingų daiktų. 
Mes čia esame labai švariai 
ir švara užlaikoma skrupula- 
tiškai. Jau išmokau sveikin
tis, vartoti šautuvą ir dar 
keletą dalykų, nors dar tik 12 
dienų kareiviu. Ilgus laiškus 
rašydamas esu arčiau namų, 
kurių pasiilgstu...

Jūsų, A. Lukas.
„Senesnis” kareivis Petras 

Burokas, visiems šv. Kazi
miero parapijiečiams žino
mas, rašo, jau gerokai pažen
gęs, daug išmokęs ir vis dar 
gaunąs naujų paaukštinimų, 
dabar jau pakeltas seržan
tu.

„Mes čia turime gerą kun. 
iš Thomasville, nes savo ka
peliono neturime. šventų 
mišių einame klausyti kartu 
ir grįžtame drauge savo 
sunkvežimiu. Be leidimo da
bar negalime niekur išeiti. 
Greit bus pabaigta mūsų ko
plyčia ir mes galėsime čia 
lengvai atlikti savo religines 
pareigas.

Mūsų miestas yra religinis, 
negalime ten gauti pirkti 
svaigiųjų gėrimų, visos krau
tuvės ir gasoline stations ry
tais uždarytos.”
Daugiau žmonių bažnyčioje

Gavėnios metu daug tikin
čiųjų lankosi šv. Kazimiero 
bažnyčioj, šventų mišių klau
syti susirenka 7 vai. 7:30 ir 
8 vai. Pažymėtina, kad jau
nimas pradeda uoliau darbo 
dienomis atsilankyti į baž
nyčią ir pasimelsti. Kelios 
mergaitės pasiryžo per visą 
gavėnią kasdien išklausyti 
šventų mišių. Kryžiaus ke
liai vaikščiojami penktadie
niais 3:30. Po stacijų yra su
teikiamas palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Sekmadieniais 
giedami graudūs verksmai, 
kurie 
žmonių. Kasdieną bažnyčia 
atidara ir daug privatiškai, 
turėdami laiko, aplanko Švč. 
Sakramentą, pasimeldžia, 
vaikščioja stacijas.

Vyksta Misijos
Misijos jau prasidėjo 

atrodo, pasiseks. Misijas 
da T. Mešlis, S. J. Misijos bus 
2 savaiti. Šiemet gausiai į- 
rengtas misijų devocijonalų 
kambarys, kur visokių daik
tų ir knygelių bei šventų pa
veikslų.

Vagiliai bažnyčioje
jau kelis kartus išlaužė dė

žes, kriose dedami centai už 
žvakutes. Nors ten mažai 
ką randa, bet vis mėgina ir 
plėšikauja. Dabar jau ma
noma pagauti tie vagiliai.

Pramoga
Pirma metinė žaidimų pra- 

mago ruošiama šv. Kazi-

po 1 dol.

kun. V.
Valančiū-

¥

Vasario-February 27 1IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI . ĮflETOS Z
So. Boston, Mass

Sėkmingas art. Stoškiūtės 
koncertas 

sugrįžusios, 
lietuvai- 

Stoškiūtės 
koncertas, 
d. Jordan 

buvo

miero parapijos moterų, žai
dimai įvyks kovo mėn. 22 d. 
4 vai. Tai bus pirma įdomi ir 
labai turininga gausiomis 
dovanomis pramoga. Įėjimas 
tik 35 centai, bet laimėjimai 
visi geri. Laukiama daug da
lyvių.

Vyčių veikla
Darbingas Vyčių 3 kuopos 

susirinkimas įvyko vasario 
22 d. Naujasis pirm. P. Jan
kauskas gražiai mokėjo su
sirinkimą vesti ir suįdominti 
narius. Sekretorė perskaitė 
protokolą, kuriame taip tik
sliai viskas sužymėta iš pra
eito susirinkimo, kad manei 
būtum tame susirinkime. 
Apsvarstę kelius klausimus 
nutarė organizuoti beisbolo 
komandą ir tuoj įsismeigė K. 
of L. bowling komanda. Taip 
pat nutarė organizuoti iškil
mingą Motinos Dienos minė
jimą su vaidinimu ir pasi
linksminimu. Prisirašė nau
jų narių. Linkėtina ir toliau 
taip energingai veikti ir iš
judinti visą parapijos jauni
mą kultūringam veikimui.

Remia Fondą
Raudonojo Kryžiaus Kata

likų skyriai, susirinkę vasa
rio mėn. 13 d., nutarė paremti 
R. K. karo fondą. Susivažiavi
mas pradėtas malda ir Ame
rikos himnu. Dalyvavo daug 
kunigų ir seserų vienuolių.
Raud. Kryžiui aukojo 

ar daugiau:
Kun. J. Čepukaitis, 

Martusevičius, kun. I.
nas, P. Pošinskas, S. Urbonienė, 
G. Bernotienė, kun. St. Raila, 
kun. S. Mažeika, O. Belski, S. 
Ambrazienė, Tolušienė, Germa- 
nienė, S. Dolynski, R. Brushis, 
A. Naujokas, V. Klimenienė, M. 
Araminas, J. Šinkūnas, G. Mon
kus, P. Kušlis, P. Timinskis, Šin
kūnienė, Sharkis, A. Ivanauskas, 
Mrs. Dury, Ursula, S. Back, S. 
Peldunas, Godonis, A. Tyla, M. 
Kavaliauskiene, A. Vaicekaus
kas, Kevercenas, O. Balčiūnienė, 
A. Juknevičius, M. Unchus, P. 
Svecinskas, G. Globas, A. Dzi- 
kas, A. Kimen, P. Padorius, Vit- 
kunas, V. šauklienė, Kisielius, 
K. Jr„ Baltrukonis, D. A. Boyle, 
M. Milukas, Kavaliauskas, Šve
dienė, A. žvigaitis, E. Kavaliau
skaitė, O. Jokubaitienė, A. Ge- 
dimienė, M. Kavaliauskianė, O. 
Daunorienė, O. Puodžiūnienė, M. 
Sakalauskienė, E. Rinkevičienė, 
R. Roland, A. Balsaitė, Lucuvie- 
nč, J. Janulis, R. Barkauskienė, 
P. Walash, Urbonas, P. Barčie- 
nė, J. Barčius, P. Statkus, šepa- 
rauskas, Tamulis, C. Stasiūnas, 
M. M. Bigenis, Oželis, P. Pūkas, 
P. Jankauskas, J. Bagočius, T. 
Karalienė, šapaila, Jasukevičius, 
Gurgždienė, J. Antanaitis, M. 
Trigan, C. Antanaitis, V. V. An
tanaitis, M. Antanaitis, S. Bui- 
vidas, C. Samulis, P. Balčiūnas, 
M. Antus, M. Palilionis, E. Bels
kis, M. Rimkienė, Briedienė, Au- 
gunienė, Daraškienė, Norkienė, 
M. Ušinskienė, Šimaitienė, M. 
Mažeikienė, Sutkienė, Saukaitie- 
nė, šalnoris, Dukaitienė, Biržie
tis, J. Poškevičius, Paulauskas, 
Kivilis, K. Dryža, V. Zimontas, 
K. Balilionis, J. Martinaitis, J.

I Gudonis, V. Sabaliauskas, K. Sal- 
baitis, S. Šimkaitis, P. Timinskis, 
P. Žvigaitis, M. Adomaitis, K. 
Kataiva, C. Zenaitis, J. Daukas, 
G. Ramoška, A. Valentas, C. 
Penkauskas, J. Šmitienė, T. 
Grunskienė, M. Stonis, B. M. 
Horny, P. Vaitekaitis. V. Stan
kaitis, P. Antanaitis, D. Antanai
tis, Prof. Senn, A. Lukas, A. 
Balčiūnas, Balčiūnienė, P. Jan
kauskas, K. Mačiulis, B. Sutkus, 
B. Jogis, Malinauskas, S. Remei- 
zienė, B. Lembutis, Ch. Žemaitis, 
Armonienė, O. Palioniene, Paš- 

. kevičienė, Laukagalienė, Petru- 
šonienė, J. Pūkis. Keleto aukoto
jų pavardžių negalėjo išskaityti.

Iš Europos 
Worcester, Mass., 
tės, Apolionijos 
pirmas šioj šaly 
įvykęs vasario 8
Hali, Boston, Mass., 
visis atžvilgiais pasekmin
gas.

Artistė puikiai užsireko
mendavo savo gražiu, lanks
čiu, gerai nustatytu lyriniu- 
dramatiniu soprano balsu. 
Dainų interpretacija taip pat 
buvo pilnai artistiška. Su
dainavo septynias lietuviš
kai, šešias vokiškai, keturias 
angliškai ir vieną itališkai 
dainas bei arijas. Pradėjo su 
Žilevičiaus „Nuliūdimo Va
landa”, baigė su Šimkaus 
„Kur Bakūžė Samanota”. 
Tarpe tų iš lietuviškų daina
vo: Stanek-Laumenskienės— 
Suprato ir Man per naktį 
buvo liūdna, Gruodžio —Bur
tai, Šimkaus — Sunku Man 
gyventi ir Kačanausko — 
Mano Rožė.

Artistė apdovanota kokiais 
šešiais gėlių bukietais. Jai 
akompanavo žymus pianis
tas Edwin McArthur.

Toje pat programoje da
lyvavo ir kvartetas iš muz. 
R. Juškos, Dr. J. Antanėlio, 
A. Barausko ir A. Juodaičio. 
Jie įspūdingai padainavo sep
tynias dainas, iš jų keturias 
lietuviškai: būtent, Švenčių 
giesmė — Damrosch, Jau 
Atėjo Rudenėlis, Kareivių 
maršas ir Į tėvynę grįžt no
rėčiau — Šimkaus. Kvarte
tui akompanavo pianistas Ir
vin Brogan.

Koncertas pradėtas įžangi
ne-“!Lietuvai Gelbėti - Fondo 
(Federacijos) sk. ir komiteto 
pirm. adv. A. J. Young-Jan- 
kausko kalbele. Visi dalyviai 
sustoję pareiškė ištikimybę 
Amerikos vėliavai ir sugiedo
jo Amerikos himną. Estradą 
puošė netik Amerikos žvaigž
dėtoji, bet ir Lietuvos trispal-

Labai malonu pranešti, 
kad Philadelphiečiai, pakvie- 
sdami LRKSA generalį or
ganizatorių P. Katilių, gra
žiai pastiprino LRKSA narių 
skaičių.

P^ACIJOS NARIAMS 

g Federacijos New 
. apskrities susirinki- 

000. Sekančią dieną visi rrųus vasar^°
- Įgvalvak.,Apreiškimo 

[įėję.
draugijų atstovai ma- :

vė, kurias atnešė Dariau^ 
sto legionieriai.

Žmonių atsilankė apie'

niai dienraščiai k. t.
Post,” „Boston Globe",u 
ton Herald” ir vakarį!
„Christian Science Morfjjį j^uti. 
įdėjo ilgokus koncerto „' Tu-
QvmiiR praziai įvertinki . .. -■•u.i..šymus, gražiai įvertini 
artistę Stoškiūtę.

Pagerbimo Bankietas pasirūpinti, kad jos 
Vakare puošniame ėjai atstovaujama 

City Club įvyko artistės^ ^^^ose.
škiūtės pagerbimo hankie Apskr. Valdyba
kuriame dalyvavo per $ 
asmenų.

Bankietą pradėjo Dr.

S grarstytinų reikalų, 
įjenos draugijos valdyba

Apskr. Valdyba

jię SUVAŽIAVIMAS

L. Kapočius. Maldą sti isfl0 i į.va^ 
bėjo kun. Pr. Virmauskj L 
programą vedė kun. K. Jį idSt, Brooklyne, įvyko 
kus. Kalbas pasakė km.. .
K. Urbonavičius, adv, u IdR suvažiavimas, 
Mileris ir artistė St 
kuri baigdama parei^Jm?^ ° raštininkavo 
koncertą pradėjome
kos himnu, o dabar bailL^ gyvas 
Lietuvos himnu. Ir visi,gįnnotaikoje. Jo 

tistei vadovaujant, sugietįtyla ir at- 
jo „Lietuva Tėvyne mūsijLjpagerbė žuvusius 

Iš koncerto Lietuvainepriklausomy- 
bėti Fondm likojeHi^^^ųgūs.

su pakilusiu ūpu 
ii bei kariška nuo- 

Newark, N. J. I, apkalbėję savo reika- 
išminė dar pereitas 

tas už Lietuvos 
ta ir pasiryžo vi
jusiai ir tvirtai sa
ite sargyboje sto- 
, reikalui esant, už 
įaetginklu kovoti.

kelis labai reikš- 
pareiškimus ir nu-

i juos atitinkamoms į- 
baigė suvažiavimą 

m - savo žuvusių

jjįjnce salėje, 197

00.

Jau prisirašė apie 60 nau- : 
jų narių ir didžiuma jų yra ; 
iš jaunosios kartos. Tai rodo : 
kad jaunieji įvertina savo 
tėvų darbą, ir svarbą tokios . 
organizacijos. Jaunieji užti
krina organizacijos ateitį.

Gražiausiai pasirodė šv. 
Kazimiero parapija, kur kle
bonauja senas LRKSA ve
teranas kun. I. Valančiūnas; 
jam asistuoja irgi LRKSA 
narys kun. V. Vežis ir kun. 
S. Raila. Šioje parapijoje prie 
10 kuopos prisirašė šie na
riai: Jonas Vėlins, Pranas 
Mažeika, Teresė Mažeikaitė, 
Elena Belskis, Elžbieta Rim- 
deikis, Albertas Rupšis, Ma
tilda Karpis, Juozas Jakštis, 
Sophie Kateiva, Joana Kolo- 
jeskytė, Richard Kolojeskis, 
Adolfas Vyšniauskas, Julė 
Daniela, Konstancija Pupis, 
Kazimieras A. Kisielius, 
Aleksandras Karpis, Pranas 
Kundrotas, Ona Mažeikienė, 
Kazimieras Simaitis, Sophie 
Simaitis, Justina Poškevičie- 
nė, Sophie Naviskas, Jurgis 
Podžiūnas, Juozas Azaraus- 
kis, Florence Januškevičiūtė, 
Pranė Azoronskis, Ekselija 
Podžiunaitė, Benediktas Puo
džiūnas, Albertas Burba, E- 
milia Burba, Agnietė Burbai- 
tė, Petronėlė Lomsargienė, 
Juozas Naviskas, Alice Navi
skas, Barbora Maciauskienė, 
Katarina Baltrukonytė, Ro
bertas Heisleris, Elena Miko- 
laitytė, Ernest Bernotas, Vin
cas Maciauskas, Marijona 
Skiotytė, Leonarda Jankaus
kas ir Kristopas Miedzius.

West Phila yra gana daug 
lietuvių, priklausančių prie 
Šv. Rapolo bažnyčios, kur 
vikaru yra kun. Juozas A. Ne- 
verauskas

nepriklausomybės

Tai puikus darbas!

Iškilmingos vestuvės
Vasario 7 d„ 4 vai. 

šv. Trejybės bažnyčioje 
Ignotas Kelmelis, akivaizj 
kelių šimtų žmonių, i 
mingai surišo moterystės 
šių Vladą Žilį su panele 
va Naruškevičiūte.

Šaunus bankietas įvyko 
rapijos salėje. Svečių 
vavo apie 200. Tvarka kjj j nuvyko į Lietuvos 
tikrai pavyzdinga. Se 
dieną Johanos Strekais^ įjimą, kuris 
nes——(pae ja 
krikšto motiną įvyko 
vių užbaiga. Svečių d 
vo apie 30.

Vladas Žilis yra br 
nietis, rimtas, mandagiu 
matyt, susipratęs lie 
Gimęs Amerikoje, a 
Lietuvoj, palei Rokiškį 
merikon grįžęs prieš dev 
ris metus. Po ves 
apsigyveno Newarke ir 
na į Brooklyną negrįžti.

Jaunoji taip pat ri 
mandagi ir malonaus bi 
Priklauso prie šv. Cecilij 
N. J. Liet. Radijo 
Gimusi Newarke 1918 
1921 m. ją tėveliai išsi 
Lietuvą. Parvykus Lie 
už poros metų jos m 
mirė. Tėvelis gyveno 
džiai (netoli Širvintų, 11 
niaus krašte) ir jai teko r | 
gingai augti, net prie dvi į 
pamočių. Kadangi Ameril 
j e neturi giminių, todėl! 
žai teturėjo vilties išvj Į 
savo gimtinę šalį. Bet d 
krikšto motina 1937 m., Į• ! gelbstint krikšto tėvui, 
ieškojo ir atsitraukė į H 
riką. Ir čia per pusped 
metų globojo, kaip gavot 
rą dukterį. Reikia pabra 
kad jos triusu ir pastaĄ 
mis buvo suruoštas ir šis R 
nusis bankietas, nežim 
kad Strelkauskienė yra 
šie ir turi savo šeimynėlę.) 
manau, kad p. Streikai 
nė, kaipo krikšto motina,) 
čiasi savo pareigas pilnai 
likusi.

Linkėtina ilgo ir laimi?. 
gyvenimo jaunavedžiams' i
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siūto, reikia gero o 
Hite turėti geros medžiagos 
W nežinote, kur juos surasti! 

W p įsigysite Jono Šimėno i 
: W Čia lietuvis lietuviui 
1 Pm ir gražiausia. Būsit p 

jau kyla ir kils ateityje, 
pstf tikrai gerų ir tikrai pi;

į ir kaimynam patarsit eiti.

esame 25 metus. Dga pn 
kirams leidžia daryti tai, k 
^biiipetitoriai. Ateikit įsitikii

1. Worcester, Mass.-A1 
ros Vartų par. bažnyčioje' 
nuo vasario 22 d. iki kovo!
— kun. Jonas JančiusMl

2. Lawrence, Mass. • * 
Pranciškaus par. bažny^
— nuo vasario 23 iki ko^ 
d. kun. Juozas Vaškevid 
M.I.C.
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! svarstytinų reikalų, 
enos draugijos valdyba 

, kad jos 
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artistę Stoškiūtę.
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bėjo kun. Pr. VirnJjJf~nCe' 
programą vedė kun, i r • —_ 
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Iš koncerto Liet® 
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Newark, N,

Iškilmingos vesk gyventas už Lietuvos 
Vasario 7 d., 4 vai 

šv. Trejybės bažnye 
Ignotas Kelmelis, at 
kelių šimtų žmoni; ’ 
mingai surišo moter v? ne^ ginklu kovoti, 
šių Vladą Žilį su ik r? keli.s labai reikš- 
va Naruškevičiūte. . pareiškimus ir nu- 

juos atitinkamoms į- 
Šaunus bankietasįr ls, baigė suvažiavimą 

rapijos salėje. Svec. mu __
vavo apie 200. Tvari 
tikrai pavyzdinga, i 
dieną Johanos Strti intės minėjimą, kuris 
71^*' lamuose '(P^ijabor Lyceum salėje, 
krikšto motiną įvyk 
vių užbaiga. Svečių 
vo apie 30.

Vladas Žilis yra 
nietis, rimtas, man 
matyt, susipratęs 
Gimęs Amerikoje, 
Lietuvoj, palei Rok| 
merikon grįžęs prieš 

au- ris metus. Po i 
yra apsigyveno' Newarke 
odo | na į Brooklyną negrįš 
avo 
tios 
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kovas ir pasiryžo vi- 
drąsiai ir tvirtai sa- 
žemės sargyboje sto-

, reikalui esant, už

i reikš- 
pareiškimus ir nu- 

juos atitinkamoms į-
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savo žuvusių 
ir nuvyko į Lietuvos 

lusomybės paskelbi-

Suvažiavimą sveikino tele
gramomis ir laiškais: kun. 
P. Garmus, buv. 1-mo pulko 
pirmas kapelionas, pulk. K. 
Grinius, M. Zujus, J. Januš- 
kis, J. K. Milius, Įeit. L. 
Ščesnulevičius, majoras L. 
Zibavičius ir kiti, o žodžiu 
kap. P. Jurgėla, J. Očikas ir 
kiti.

S. K. Lukas.

NAUDINGI KURSAI

New Yorko gyventojams 
ateiviams bus duota proga 
nemokamai lankyti anglų 
kalbos ir pilietybės kursus, 
kuriuos organizuoja WPA 
Tautinės Pilietybės Auklėji
mo Komitetas (National Ci
tizenship Education Program 
—NCEP) su Prezidento 
Roosevelto pritarimu, kaipo 
plataus masto WPA projek
tą, globojamą Jungtinių Val
stybių Teisingumo Departa
mento ir remiamą šio mies
to Švietimo Departamento.

Svarbiausi NCEP centrai 
šiame mieste randasi:

Manhattan:
Public School No. 136, 

Edgecombe Avenue;
Public School No. 81, 

West 120 Street;
Public School No. 115, 

West 117th Street;
Public School No. 165, 234 

West 109th St.;
Public School No. 87, 

Amsterdam Avenue;
Educational Alliance, 

East Broadway;
St. Mark’s > Community 

Center, 239 East 11th St.;
N. Y. State Building, 80 

Center Street;
Central Commercial High 

School, 214 E. 42 Street;
Julia

School, 317 E. 67th St.;

6

212

586

361

197

Richman High

Brooklyn:
Public School No. 49, 223 

Graham Avenue;
Public School No. 96, 95th 

Avenue;
Public School No. 156, 104 

Sutter Avenue;
Public School No. 167, 

1025 Eastern Parkway;
Public School No. 225,1075 

Oceanview Avenue
Bklyn, H. S. for Women 

Garment Trade, 362 Scher
merhorn Street.

Svetimšaliai NCEP kalbos 
klasėse mokomi angliškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Pi
lietybės klasėse be dalykų, 
reikalingų pasiruošti piliety
bei, duodami dar ir keli kiti 
kursai. Jie apima tokius da
lykus, kaip geros sveikatos 
palaikymas, saugumo auklė
jimas, sveiki šeimos santy
kiai, namų ruoša ir aktyvus 
dalyvavimas apylinkės bend
ruomenėse. Visuomeninių ir 
istorinių vietų lankymas už
ima didelę dalį šitos plačios 
amerikonizacijos programos.

Piliečiai ir visuomeninės 
organizacijos kviečiamos ko
operuoti su Tautiniu Pilie
tybės Auklėjimo Komitetu.

Daugiau žinių apie kursus 
galima gauti: Information 
Bureau, 239 East 11th St., 
Manhattan, arba telefonuo- 
jant GRamery 7-1966.

Brooklyniečiai galvoja, 
kaip geriau apsisaugoti nuo 
galimų puolimų iš oro. Ma
noma pradėti statyti apsau
gos namelius.

De Vargas, ispanų daili
ninkas, prieš pradedamas 
piešti tikybinį paveikslą, 
visuomet priimdavo Šv. Ko
muniją.

Nuo apdegusio „Norman
die” laivo New Yorko prie
plaukoje paskutiniai išėjo 
kun. Fr. Duffee, pranciško
nas ir Dr. Maloney, katali
kas.

Korespondentų Pranešimai
Waterbury, Conn

15 d. — T. Justinas Vaškys.
6. Cicero, III. — Šv. An

tano parapijoje, kovo 16— 
22 d. — T. Justinas Vaškys.

7. Kingston, Pa. — Švč. 
Marijos Apreiškimo Parapi
joje, kovo 22—25 d. — T. Ju
venalis Liauba.

8. Brooklyn, N. Y. — Šv. 
Jurgio Parapijoje, kovo 23 
—Bal. 5. — T. Justinas Va
škys.

9. Pittsburgh, Pa. — šv. 
Vincento parapijoje, Bal. 10 
12 d. — T. Justinas Vaškys.

Kad Dievas palaimintų mi
sijų darbą, Tėvai Pranciško
nai š. m. vasario 22 d. atlai
kė šv. mišias, taip pat pra
šo visų tikinčiųjų pasimelsti 
šia intencija.

Bayonne, N. J.

Reikia pasidžiaugti, kad 
SLA. 75 kp., su naujų na
rių pagalba, šiaip taip išsibo- 
dėjo, atsikratė raudonukų 
globos ir visokių jų fron
tų. Tie tai lenda visur kaip 
šarančiai kokie — ar tai bū
tų šeimos, atskiri asmens, 
ar tai grupės žmonių. Rodos, 
turi savo susivienijimą ir ten 
jau būtų. Bet ne. Visur ir 
visados lenda, šį kartą su 
nauja meškere — karščiau
siu patriotizmu šiam kraš
tui?! Jau tik didesnių veid
mainių ir melagių svietas 
nėra matęs, kaip bolševikai. 
Viename iš minėtos kuopos 
susirinkimų ir buvo paklaus
ta jų, nuo kada parūpo jums 
šio krašto saugumas? Nuo 
kada jūs jį pamilot?

Vakar šaukė, rėkė griaut, 
streikuot, kapitalistinę tvar
ką visokiais būdais ardyt, o 
šiandien apsimesti didžiau
siais patriotais! Niekam ne 
paslaptis, kodėl jie taip atsi
mainė. Tik šį kartą mums 
nereikėtų užmiršti jų ma
nevrų, nes tai tik laikinai pas 
juos. Dabartinė padėtis gal 
neilgiausiai tęsis ir tuomet 
mes vėl pamatysim jų tikruo
sius veidus.

Tai viskas šį kartą iš mūsų 
kolonijos.

himnus. Jaunametės mergai
tės sugiedojo keletą dainų. 
Eiles pasakė M. Motejūnaitė, 
Grinskytė, E. Vaitkevičiūtė, 
V. Jarašiūnaitė ir kitos. 
Kalbas pasakė R. Hozas ir 
kun. V. McGivney. Po to bu
vo perstatyta 5 veiksmų dra
mas „Leitenantas Antanas”. 
Vaidino P. Baltakytė, O. Ka
linauskienė, B. Dubauskienė, 
O. Dagilienė, P. Kondratas, S. 
Dubauskas, A. Čirūnas. Suf
lerius b uvo A. Augutis. Visi 
artistai savo užduotis atliko 
gerai. Publikos buvo pilnu
tėlė salė. Pelnas skiriamas 
Anglijos lietuviams, nuken- 
tėjusiems nuo karo. E. N.

Vasario 15 d. mokyklos sa
lėje įvyko 19 metinis kon
certas ir teatras, kurio pro
gramą išpildė šv. Juozapo 
parapijos vyčių ir studentų 
chorai, komp. A. Aleksio va
dovybėje. Veikalas buvo la
bai juokingas. Scenoje jauni
kis, piršlys ir piršlienė visą 
publiką prijuokino. Publika 
negailėjo gausių plojimų. 
Choristės ir choristai labai 
gražiai padainavo.

Pasibaigus koncertui ir te
atrui, prasidėjo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
šventės minėjimas. Pirmiau
sia sugiedotas Amerikos 
himnas. Choristės buvo pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais ir dainavo tautiškas 
dainas. Kleb. kun. J. Valan- 
tiejus, pasveikinęs visus, ne
pamiršo pasidžiaugti' savo 
parapijos išauklėtu jaunimu, 
sakydamas, kad tai mūsų žie
das, kuriuo šiandien galime 
džiaugtis ir didžiuotis. Jis pa
kvietė kalbėti čia gimusį ir 
augusį Joną Jenušaitį, visų 
gerbiamą. Kalbėjo kum B. 
Gauronskas, kun. J. Kripas iš 
Hartford, adv. Clarence Ba
landa, Tarnas Matas ir p. E. 
Devenienė. Visi kalbėtojai 
kalbėjo labai jausmingai, pri
mindami pavergtą tėvų že
mę. Bet visi pabrėžė viltį, kad 
Lietuva vėl bus nepriklauso
ma. Priimta rezoliucija prezi
dentui Roosevelt, prisime
nant apie jo pareiškimą Lie
tuvių delegacijai, kad Lietu
va tik laikinai pavergta. 
Komp. A. Aleksis kvietė visus 
stoti pirmiausia už sa
vo šalį, Ameriką, už demokra
tijas, kad kiekvienas lietuvis 
neliktų nepirkęs apsigynimo 
bonų. Lietuviai gražiai pasi
rodė; per Federaciją jau y- 
ra nupirkę už $90,000 Defense 
Bonds. Garbė lietuviams!

Buvo kolekta. Surinkta 
$90.30 Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Valio waterbu- 
riečiams!

Programa užbaigta Lietu
vos himnu. S.

Adelė Matušaitytė baigė šv. 
Mykolo ligoninėje slaugyto
jų (nursių) kursą. Gražiausio 
jai pasisekimo.

Tėvo Gabrieliaus vestos 
misijos gražiausiai pasisekė.

Mar. Meldažienė serga. 
Linkime jai greit pasveikti.

Observatorius

Los Angeles, Cal.

Koncertas
Vasario 8 d. lenkų vetera

nų salėje įvyko New Jersey 
lietuvių radijo valandos kon
certas. Programą vedė J. Gi- 
raitis. Pradėta labai suvė
luotai — vis laukta daugiau 
publikos.

Programa pradėta Ameri
kos himnu. Lietuvos himno 
visai nebuvo (ar užmiršo, ar 
nemokėjo giedoti?). Dainavo 
atskirai senų vyrų ir moterų 
radijo chorai ir drauge. Va
dovavo V. Žukas. Kelios dai
nos skambėjo visai raudonai. 
Atskirai pasirodė A. Vyš
niauskas, Bičkauskienė ir 
Samulevičių šeima. Publikos 
buvo visai mažai, tad ir nu
siminimo netrūko.

Bayonietis

Lietuvių veikimas
Šįmet mūsų miesto lietu

viai rengė Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą ben
drai. Iniciatyvos ėmėsi liet, 
vyrų ir moterų kultūros ir 
labdaros klubas; prisidėjo 
šv. Kazimiero parapija, Tau
tiškas pašelpinis klubas ir 
SLA. 75 kp.

Minėjimas įvyko vas. 15. 
Prasidėjo lietuvių bažnyčioje 
su mišiomis,' ta intencija 
laikytoms, ir gražiu pamok
slu. Baigėsi švedų salėje 5 
vai. popiet. Turėjome dau
giau pusės tuzino kalbėtojų. 
Vyriausia kalbėtojų mintis: 
lojalumas, pagalba, dėkin
gumas šiam kraštui ir viltis, 
šventas tikėjimas į prisikėli
mą Lietuvos. Tokia tai tema 
buvo visų kalbėtojų, trumpai 
pasakius.

Šalia Amerikos ir Lietu
vos himnų, sudainuota pora 
gražių dainelių. Jaunas lie
tuvis R. Meisonas paskam
bino pora kurinių pianu. 
Aukų surinkta, rodos, apie 
$35.00, nuo kurių mažas iš
laidas atėmus, likusieji bus 
nusiųsti Am. R. Kryžiui. Vi
skas pasisekė gerai, žinant 
mūsų kolonijos lietuvius ir jų 
skaičių.

Ateityje tokius susirinki
mus rengiant, patartina im
ti šiokį tokį įžangos mokes
tį. Nuoširdus lietuvis tam ne
sipriešins. Bet tokiu būdu 
gal mes apsivalytume nuo 
komunistuojančiu gaivalų.Jie 
ateina tik triukšmauti, šai
pytis ir žmones erzinti. Jei 
jų mažiau ateitų, tai irgi bū
tų malonumas. Kai kuriuos 
mūsų žmonelius dar vis vei
kia jų nachališkumas.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MI
SIJOS — 1942 M.

1. Pittsburgh, Pa. —Dan
gun Žengimo Parapijoje, 
vasario 22 — Kovo 1 d. 
—T. Justinas Vaškys ir T. 
Juvenalis Liauba.

2. New Haven, Conn.—šv. 
Kazimiero Parapijoje, kovo 
2—8d. — T. Justinas Vaš
kys.

3. Vandegrift, Pa. — šv. 
Kazimiero Parapijoje, kovo 
6—8 d. — T. Juvenalis Liau
ba.

4. Rochester, N. Y. — šv. 
Jurgio Parapijoje, kovo 9— 
15 d. — T. Juvenalis Liauba.

5. Chicago, UI. — Visų 
Šventų Parapijoje, kovo 9—

J. A. V. karo išlaidoms iki 
šiol paskirta 145,400,000,- 
000.00; įeigų gi 1939 ir 1940 
metais buvo vos 146,709,000,- 
000.00.

Sumažėjus šilkui, kojines, 
nosines ir kitokius lengvus 
drabužius pradėjo dirbti iš 
medžio, iš anglinės smalos ir 
kitokių dalykų.

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.

S reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

gausite tikrai geru ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

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

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

Jaunoji taip pat
mandagi ir malonau V tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje,
Priklauso prie šv, Ck
N. J. Liet. Radijo

šv. I Gimusi Newarke 101 p, kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
kle- 1921 m. ją tėveliaijj * . . _ _ _ —
ve- Lietuvą. Parvykus Ii

įas;
<SA | mirė. Tėvelis gyve 
kun.
prie
na

mas 
aite,
Rim-

’ I IIuJ?0 amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy- 

džiai (netoli Širvu' 
niaus krašte) irjait 
gingai augti, net pĖ 
pamočių. Kadangi 1 
je neturi giminių, tt 
žai teturėjo vilties 

Ma-1 savo gimtinę šalį. E 
ištiš, krikšto motina 1931 
£olo- gelbstint krikšto te 
skis, ieškojo ir atsitraukė 
Julė riką. Ir čia per 
upis, metų globojo, kaip 
liūs, rą dukterį. Reikia 
■anas kad jos triusu ir 
:ienė, mis buvo suruoštas! 
ophie|nusis bankietas, 

kad Strelkauskienė 
šlė ir turi savo šei 
manau, kad p. 
nė, kaipo krikšto 
čiasi savo pareigas 
likusi.

Linkėtina ilgo ii 
gyvenimo jauna 

Buvęs

vičie- 
urgis 
raus- 
eiutė,

Puo-

irbai- 
^ienė, 
Navi
kienė,

Ro- 
Miko- 
;, Vin- 
ūjona 
kauš
us.
daug 
prie 
kur 

A. Ne

1. Worcester, M^ 
ros Vartų par. bafe 
nuo vasario 22
— kun. Jonas Janč^

2. Lawrence, M® 
Pranciškaus par. J
— nuo vasario 231* 
d. kun. Juozas t.
M.I.C.

TT. MARIJONĄ

Gavėnios Met®

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

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

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių 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 mūsii dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyjeĮ, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Grabam Avė. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

i

D.

Shenandoah, Pa

Minėjo vasario 16.
Vasario 16 šventė buvo 

paminėta šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje vasario 15 
d. Pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Dr. K. Gečys.

Vakare par. salėje buvo 
Moterų Sąjungos 59 kuopos 
susirinkimas ir vakarienė. 
Dalyvavo apie 300 moterų. Iš 
svečių buvo kun. A. Degutis. 
Kalbas pasakė: Jieva Jurke
vičienė, Dr. M. Remeikytė, 
Ona Supranavičienė, kun. J. 
Karalius ir kun. Dr. K. Ge
čys.

Kalbose pabrėžta: reikalin
gumas organizuoto darbo, 
ugdyti lietuviškose šeimose 
lietuvišką sąmonę, bendromis 
jėgomis dirbti J. A. V. labui 
ir Lietuvos laisvei.

Jozefina Damašiūtė pagro
jo smuiku, o Teresė Matoko- 
nytė gražiu savo balseliu pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nelių. Joms pianu akompa- 
niavo Jieva Jurkevičiūtė.

Vasario 16 d. kun. klebonas 
J. Karalius, asistuojant kun. 
J. Degučiui, ir kun. Dr. K. 
Gečiui, atlaikė iškilmingas 
gedulingas pamaldas už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės.

Vilnietis.

Sausio 17 • d. parapijos 
naudai buvo surengti šokiai. 
Nepavyko. Gal todėl, kad 
buvo nekartą atšaukti ir tik 
prieš savaitę vėl paskelbti.

Rengtas bazaras parapijos 
naudai sausio 24-25 d., kiek 
girdėjau, labai pasisekė. Vis
kas buvo sudovanota, o prie 
to ir kitataučiai stambiai 
parėmė.

Toronto, Ont

iškilmingas Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
24 metų sukaktuvių minėji
mas buvo vasario 15 d. To
ronto lietuvių parapijos salė
je. Rengė katalikiškos drau
gijos bendromis jėgomis.

Programą vedė P. Motejū- 
nas, pranešdamas vakaro tik
slą ir svarbą. Pradedant 
programą visi bendrai su
giedojo Anglijos ir Lietuvos

%♦ > < > •OB* < >«»<> «■■»< >«■»< >«»< > «■» < >«■»< >-*■»< %*

I
 į

TIKRAS BIČIŲ į

Medus i
Vartokite savo sveikatai Į

5 svarai (liepų) ................... $1.25 Į

10 svarų (liepų) ................... $2.25 j

5 svarai (dobilų) ............... $1.001
SIUNTIMAS APMOKĖTAS|KONČIAUS BITININKYSTEI

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Avė., 660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770 Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Laidotuvių Direktorius 
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
____________________ _ •>

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. .
VERONICA R.

f. Valantiejus
VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS; GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, 1 ’ Maspeth, N. Y.
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Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

219 So. 4th Street,

■ imjiao. Mūsų Susi-

New York, N. Y

BUVO IŠVYKĘS
1Šv. Jurgio Parapija
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Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių
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27 d. Visi kviečiami I h

____

soda-
Valio

Jokūbas Stukas, Jaunasis, 
Newarko Radijo vedėjas.

411 Grand StreeŲ 
Brooklyn, N.

atlaikė 
choristai

Plačiau apie šias 
sužinosite, klausydai 
ko vedamos Newarl 
jo programos šešta 
4:30 v. popiet iš 
(1380 kilc.) stoties.

Nairobi, 
užkampyje 
ostos kūnų 
buvęs Etioj 
Italijos kar; 
minaitis. J

Enterec
Office t

Stanislovas Urbom 
zys Gegužis išėjo 
Dėdei Šamui.

Pereitą savaitę mil 
tanas Mickus ir Ona) 
skienė.

Šį sekmadienį, kovo 1 d., 
tuoj po sumos, bus šv. Var
do vyrų draugijos susirinki
mas. Visi nariai prašomi bū
tinai dalyvauti.

Federacijos skyriaus susi
rinkimas įvyks pentkadienį 
vasario !

P. Palušis sunkiais 
goninėj. Linkim jam 
pasveikti.

Birutės moterų di 
rengia prakalbas Rai 
Kryžiaus naudai. Pfi 
įvyks kovo 1 d. šv. 
dr-jos salėje. Įžanga 
karnai.

džiovos.
Aostos ki 

davė anglam 
mėnesį.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

GRAŽIAI ATSIMINĖ 
M. MIKOLAINĮ

Ba 
kovo 
pavy 
kari 
nim;

komiteto nariui linki 
pasveikti.

— Tumeliai iš 
par. salėje minėjo 
gyvenimo 25 metų

Mas 
Lening 
rusų k: 
pylinkė 
gynime 
Per pa 
(kovo 1 
te voki< 
rių, o B 
1,40d vo

Aplinl 
santi a] 
čių kar. 
kiečiai r 
papildom

Praneš 
ko, kad i 
lą, bet jų 
mi. Taip 
nešama, 1 
ruošusi 
naujų jėg 
ri pradėsi;

Iš Bern

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMĖSIU!

HAvemeyer 8-01
RALPH KRlj 

FOTOGRAF] 
65 - 23 GRAND Affl

Maspeth, N. U

Ja 
karių 
čių i 
bet v 
didės

vai. parapijos 
koncertas, kurį

Esmoto 1,000 naujų 
njam atsirado priešin
ai daviniai.

Šį sekmadienį 9 vai. mišių 
metu Gyvojo Rožančiaus 
draugija eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

h spauda pa 
neg*li tylėti

— Pranas Sovakinis ir 
Juozas Stoškus išvyksta ka
riuomenėn. Viso geriausio 
jiems.

— Vai. Valickas serga li-

savo laisvės

TeL EVergreen S
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarę u ^'vienijimas nuo 
Ltn iki šių metų pra-

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

Telephone
EV 7-1670 VU

JOSEPH VASTU
REAL ESTATE INSTR 

and LIFE INSURE” 
Mortgages Loaned anil 
496 Grand St, Binokly 
Residence:
87-34 90th St., Woodhart

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

Brooklyn,^
(Williamsburgh Bridge Plaza)

loviai to™

w paties klubo iš- 
j1 ftle pompa sutik- 
pūtvijosirEs- 
Maosomybės su- 
RiKovas. Ir jam

į kariuomenę. Mergino ^pernai smuko na' 
rūpinusios. Neni'

įę ^erikiečiai 
Irieji juos

tai Tai pirmi to- 
mergužėlės! Dabar^^organizacijos is-

^[Miiigas žurna- 
pareiškė sa-

būti
’■įojiii MiR Susi- 

: įtuėH wo eilėse 
25.000 narių. 0

.špffiėsto.
Geriausias pasriiį galime ir

lietuviškas
REST0W

BAR & GRIU
Gaminam valgius 
niško ir lietuviško ^rHiivrašo.
čia taip pat galima.K, 
Amerikos išdirbinio l
portuotų degtinių, 'T^kr^tvi- 

vynų ir gero ala^r^G^pažintos

Joseph
Savininkas

karių eilėse 
. šimtai, bet 
^Moklyne tik iš 

C pri-
Maspe- 

I*11®' Lawrence, 
L M Philadel- 
h^troparap- 
L/^jekū kurios 
į ^iopošimti-

-Amerikoje” 

patari- 
iC^prita-

Sėtuvių 
Amerikos

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE (
A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS B GnĮgf, 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI r į

Tel. EVergreen 5-6^ grtj IfiCt?

VALANDOS
9-12 ryte įsiems F8 181110.
1 - 8 vakare j dolerių.

Penktadieniai^

CilĮiHP*“0 

jos skait- 

katalikų
Kįj.Bett0 8iisipra-

t • 4. ~ Turime nauJ4— Lietuvos nepirkta pT „
bės paskelbimo 24 b į 
kaktis. Newarke grai ., ’,,AmomoC„ .
žymėta. Vasario U S“’
nėjo Stuko radijo pr P«?,eraml1- Ten 
Vasario 16 d. šv. J. 1 “
jos salėje buvo kona 
prakalbos.

tautiškam Su- 
Brooklyn,K |SLA) šiuo metu 

. . . . . . . jjj'įyšfe Kuopos bal- 
iabniiidatus į Centro

PASIDAIRIUS PO NEWARKU
ugs ten susigrupavi- 

goninėje. Parapijiečiaijj^į^ka ir bolše- 
g^eina prieš ilgame 

'n sandarietį Dr.
l Jo vietoje siūloma 

haiidatė, kurią remia 
iii., „nuosaikiausi”

LABAI SVARBIOS PRAKALBOS!

Vasario-February 27,

Šį sekmadienį, kovo 1 d., 
4 vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, įvyksta labai svar
bios ir įdomios prakalbos. 
Bus kalbama apie Amerikos 
gynimą, apie tarptautinę pa
dėtį, apie Lietuvos išlaisvi
nimo galimumus. Prakalbas 
ruošia L. K. Federacijos 
New Yorko apskritis.

Kalbės: 1. Leonardas ši
mutis, „Draugo” vyr. redak
torius, atvykstąs iš Chica- 
gos; 2. Antanas F. Kneižys, 
„Darbininko” redaktorius iš 
Bostono ir 3. Prof. Dr. Pra
nas E. Galinis iš Dorchester, 
Mass.

Visi kalbėtojai įdomūs, 
plačiai visuomenei gerai ži
nomi asmens. Jie pasakys 
naujausių žinių apie visiems 
lietuviams labiausia rūpimus 
dalykus. Įėjimas visiems 
laisvas, jokio įžangos mokes
čio nėra.

Gavėnios metas labai tin
kamas rimtiems klausimams 
svarstyti. Gausiai susirinki
me paklausyti šių įžymių vy
rų. Tai nepaprasta proga, 
kuria pasinaudokime.

Malonūs „Amerikos” skai
tytojai ne tik patys kviečia
mi, bet ir kitiems pranešti 

' prašomi. Visi būkime šį sek
madienį, kovo 1 d., 4 vai. po 
piet, Apreiškimo par. salėje, 
No. 5th ir Havemeyer gat
vių kampas, Brooklyn.

H-----------------------------------------
ateiti į salę ir būsite pavai
šinti.

Prasidėjus Gavėniai, sulai
kyti pasilinksminimo ir lai
mėjimų vakarai parap. salė
je. Kada tie vakarai prasidės, 
bus pranešta vėliau.

Amžinojo Rožančiaus D- 
ja turėjo savo susirinkimą. 
Nutarta rengti įdomus va
karas sesučių pranciškonių 
vadovybėje. Pramoga įvyks 
balandžio 26 d., parapijos sa
lėje.

Maspetho Žinios
— Jurgį ir Marijoną Ble- 

kus aplankė garnys, palikda
mas sveiką ir gražią dukre
lę. Motina ir duktė Mary Im
maculate ligoninėje, Jamai
ca, L. I.

— Kariuomenėn išvyko A- 
loyzas Kučinskas. Tuojau iš
vyks J. Andriuškevičius.

O. P.

Angelu Karalienes 
Parapija

Šią ir sekančią savaitę 
pas mus misijos. Šią savai
tę viskas lietuvių kalba. Ry
tais 9 vai. po mišių būna 
gražus pamokslas. Vakarais 
7:45 vai. Rožančiaus kalbėji
mas ir pasmokslas. Po pa- 
palaiminimo visi gieda „La
banaktis, Jėzau.”

Tėvas Gabrielius, pasijo- 
nistas, sako labai turiningus 
ir suprantamus visiems pa
mokslus.

Kitą savaitę bus misijos 
jaunimui anglų kalba. Tė
vas Gabrielius prašo tėvų pa
raginti savo sūnus ir dukte
ris į misijas. Sako, dauguma 
jaunuolių išsikalba nesupran
tą gerai lietuviškai, tad jis 
jiems kalbėsiąs jų supranta
ma kalba.

LRKSA. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuoj po sumos 
parapijos salėje. Laukiami 
pasižadėję prisirašyti prie 
Susiv., o juk jau gerokas lai
kas praėjo nuo pažadų. Na
riai prašomi užsimokėti sa
vo duokles.

Kovo 8 d. mūsų parapijo
je prasideda 40 vai. atlaidai. 
Tą dieną šv. Vardo dr-jos na
riai eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. Po 
šv. Komunijos parap. salėje 
bus bendri, kuklūs pusryčiai. 
Visi nariai ir nenariai, o no
rintieji prisirašyti, prašomi

ra-

lionė tikrai užbaigė šio pa
saulio vargus, nes jos gyve
nimas nebuvo lengvas, bet 
ji niekam nesiskundė ir kan
triai tą vargą vargo.

Velionė gyveno So. Brook- 
lyne. Paliko nuliūdime savo 
vyrą, sūnus, dukteris, kurių 
viena nesveika.

Palaidota šv. Kryžiaus ka
puose vasario 24 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios.

Tegu jos siela atsilsi amži
nybėje.

Trečiadienio vakare, vas. 
17 d. šv. Jurgio par. soda- 
lietės ir jų svečiai, tėvai, 
mokyklėlės vaikai ir kiti, 
matė krutamus paveikslus 
apie pereitų metų vieno New 
Yorko rajono Sodalicijos 
viešą Motinų Dienos minė
jimą, kuriame dalyvavo per 
7,000 mergaičių iš įvairių 
rajono parapijų, taip pat 
keletas šimtų kunigų, vie
nuolių. Buvo rodoma ir kiti 
paveikslai, ypač iš sporto.

Girdėt, kad ir Brooklyne 
šiemet ruošiama panaši mil
žiniška visų parapijų 
liečiu demonstracija. 
Sodalietės!

Jaunų moterų darbuotė
Ši draugija nors dar nese

niai susitvėrė, bet jau pasi
žymi darbais. Vasario 21 d. 
turėjo pirmą savo žaidimų 
vakarą, kuris pavyko. Nors 
oras buvo gana šaltas, bet 
publikos prisirinko gražios ir 
visi buvo šiuo parengimu pa
tenkinti. Duotos dovanos bu
vo naujos ir vertingos. Kiek
viena narė aukojo po 3 dova
nas. Be to aukojo Graumie- 
nė, Paulionytė, V. Vencevi- 
čius, J. Brundza ir kiti. Vi
sos darbavosi gražiai. Jų 
„sočiai” suėjimas įvyks ko
vo 4 d. Laukia daug naujų 
narių atsilankant.
, Revukų pagerbimas

Vasario 22 d. parapijos 
salėje surengta graži pager
bimo puota ilgamečiams cho
ristams Dr. Antanui ir Ci
nai Revukams. Aplinkybėms 
susidėjus, Revukams tenka 
palikti Brooklynas, nes per
sikėlė gyvent į N. J., tai ir ši 
puota buvo atsisveikinimo su 
jais proga.

Publikos prisirinko apie 
150. Vakarienė buvo puiki, 
tai darbščios Kulbokienės 
vaisiai. Vakarienės metu pa
sakyta apie 10 kalbų. Dainų 
programa buvo įvairi. Prie 
stalų patarnavo choristės.

Dr. Revukas ir jo žmona 
chore dalyvauja jau apie 20 
metų, yra darbštūs choristai 
ir geri lietuviai.

Vakaro vedėju buvo muz. J. 
Brundza, kuris sumaniai va
karą vedė. Linkėtina Dr. ir O- 
nai Revukams ir naujoj vie
toj geriausių pasisekimų.

Graži pramoga
Kovo 1 d. bus parengimas, 

kurį ruošia sesutės. Parengi - 
mėlis sujungtas su šv. Ka
zimiero švente. Kadangi mū
sų klebonas Kazimieras, tai 
bus lyg dvilypis parengi
mas.

Mirė Grimailienė
Vasario 21 d. staiga mirė 

a. a. Pranciška Grimailienė, 
jau pagyvenusi moteris. Ve-

Vasario 23 d. 9 vai. šv. 
Jurgio bažnyčioje buvo mi
šios už a. a. Dr. Mindaugį Mi- 
kolainį.

Dr. Mikolainis savo jaunas 
dienas gražiai ir veikliai 
praleido šv. Jurgio parapi
joj. Tas dienas atsiminė jo 
draugai, kurie susirinko iš
klausyti užprašytų šv. mi
šių. Prie mišių prisidėjo: 
Albina Pakinkienė, Viktoria 
ir Pranas Bertuliai, Marytė 
Shubin, Ona ir Antanas Re- 
vukai, Mikolas ir Juozapas 
Antanavičiai, Ona Geležiny- 
tė, Klemensas ir Edvardas 
Tijūnaičiai, Juozas Česnule
vičius, Binkienė, Estelle Ku- 
rimskienė, Gracija 
taitė.

Kun. V. Pinkus 
mišias, o draugai 
giedojo per mišias.

Po mišių draugai, draugės 
susirinko pusryčiaut ir gra
žiai prisiminė pereitus lai
kus, kuriuos maloniai pralei
do kartu su a.a. Dr. M. Mi- 
kolainiu šv. Jurgio parapijo
je.

Apreiškimo 
Parapija

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Leonardas Šimutis,
„Draugo” vyr. redaktorius, 
L. K. Susivienijimo centro 
pirm., L. K. Federacijos sek
retorius. Sekmadienį, kovo 1 
d., 4 vai. popiet, kalbės Ap
reiškimo par. salėje, Brook
lyne.

„Amerikos” redaktorius 
vasario 21-23 d.d. lankėsi 
Bostono apylinkėje. Vasario 
22 d. dalyvavo Naujosios An
glijos katalikų seimelyje, į- 
vykusiame kun. Pr. Juro 
globoje, Lawrence, Mass., o 
vasario 23 d. drauge su 
„Darbininko” ir „Lietuvių Ži
nių” redaktoriais A. Knei- 
žiu ir St. Gabaliausku kal
bėjo Bostono lietuviams.

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus ir namų sa
vininkams naudingas susi- 
rinkmas įvyks penktadienį, 
vasario 27 d., 8 vai. vakare, 
grab. Shalins įstaigoj, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
|n. y.

Susirinkimas
Vasario 18 d. įvyko Moterų 

S-gos 29 kuopos susirinki
mas, kurį atidarė pirm. M. 
Šertvytienė. Kuopa neteko 
vienos narės a. a. J. Petrai- 
tienės, kuri mirė vasario 4 
d. Kuopos vardu buvo užpra
šytos už jos vėlę dvejos mi
šios, o į kapus palydėjo še
šios narės.

S. Subatienė pranešė apie 
įvykusią blynų vakarienę. 
Pusė pelno paskirta bažny
čiai — Velykų gėlėms.

Šiame susirinkime bus iš
aiškinti namų savininkams į- 
domūs ir žinotini klausimai, 
nauji įstatymai ir kt. Nariai 
ir norintieji tapti nariais — 
malonėkite atsilankyti.

Valdyba.

Antanas F. Kneizys,
Darbininko” redaktorius, L. 
C Federacijos vicepirm., 

Liet. Darbininkų S-gos sekr. 
Sekmadienį, kovo 1 d., 4
vai. popiet, kalbės Apreiš
kimo par. salėje, Brooklyne.

Judomi paveikslai apie 
Lietuvą

Sekmadienį, kovo-March 
d., 7 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos salėje 568-70. 
Broome St., bus rodomi gra
žūs Lietuvos gamtos, ūkio 
darbų ir gyvenimo vaizdai 
spalvose. Kviečiame ir iš ki
tų apylinkių lietuvius apsi
lankyti į šią New Yorko did
miesčio parapiją. Važiuojant 
išlipti Canal St. stoty ir ei
ti prie Holland Tunnel, nuo 
kurio netoliese yra bažnyčia 
ir salė.

Juozas ir Ona Lugauskai 
dėkoja visiems, ypač O. Ma
tusevičiūtei ir Mrs. Mary Da
vis, už paminėjimą jų vedy
binio gyvenimo vienerių me
tų sukakties. Ta proga buvo 
suruošta netikėta puota.

Prie bendrų, įvairių darbų 
dirbtuvėje (machine shop). 
Patyrimas nereikalingas.

Prašom kreiptis:
AURORA ELECTRIC CO.

323 Berry St.
Brooklyn, N. Y.

Išmiomojimui
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- 
portacija. Kreipkitės:

401 SUYDAM ST.
Brooklyn, N. Y.

Vasario 22 d. Angelų Ka- 1 
ralienės par. salėje įvyko 
gražus Moterų S-gos New 
York ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas. Susirinki
mą atidarė apskrities pirm. 
S. Subatienė. Maldą atkalbė
jo kun. J. Laurinaitis ir pa
sveikino suvažiavusias dele
gates, nuoširdžiai linkėdamas 
Moterų S-gos visoms kuo
poms ir ateityje taip gražiai 
dirbti savo darbus.

Visų kuopų veikimo prane
šimai buvo tikrai džiuginą. 
Kearny, N. J. 63 kuopa jau 
pirko Amerikos apsigynimo 
bonų.

Kai susiorganizuos Raudo
nojo Kryžiaus lietuvių sky
rius, bus surengtas vakaras. 
Nutarta nupirkti „Amerikos” 
laikraščio leidėjų du Šerus. 
(Šerai jau nupirkti. Red.).

Apskrities valdyba liko ta 
pati: S. Subatienė, pirm.; O. 
Dobrovolskienė, vice-pirm.; 
A. Krutulienė, rašt. ir A. Šu
kytė, ižd.

Po susirinkimo 24 kp. pir
mininkė M. Civinskienė pa
kvietė delegates prie skanios 
vakarienės, per kurią pasaky
ta eilė kalbų. Suvažiavimas ir 
vakarienė praėjo linksmoje, 
gražioje nutaiko j e, atstovės 
išsiskirstė patenkintos, pasi— 
ryžusios dirbti Moterų S-gos 
naudai.

Vasario 15 d. vietos lietu
viai minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 24 metų paskel
bimo šventę.

10 vai. ryto katalikiškos 
draugijos (šv. Petro ir Pau
liaus, šv. Jurgio ir Moterų 
Marijos) nariai susirinko į 
parapijos salę. Dar prisidėjo 
vietos J. Gudyno posto ir 
kanadiečių legijonieriai uni
formuoti (ypatingą įspūdį 
darė kanadiečių legijono u- 
uniformuotos moters). Su a- 
merikonišk. ir Lietuvos vė
liavomis priešakyje, įžygia
vo į bažnyčią apie 300 asme
nų. Bažnyčioje juos sutiko 
vargonai ir choristų gies
mės. Kleb. kun. J. Bakšys 
pasakė labai jautrų lietuviš
ką pamokslą. Mišių metu 
anglų kalba pasakė pamoks
lą kun. Valiukas, nes bažny
čioje buvo kanadiečių ir An
glijos vyriausybės atsiųstas 
asmuo pasižiūrėti, kaip lie
tuviai mini 
šventę.

Vakare 8 
salėje įvyko 
atidarė kleb. kun. J. Bak
šys. Jis kalbėjo: jaunos mer
gelės savam darželyje visas 
gėles daboja, bet ypatingai 
džiaugiasi jos akims gra
žiausiai atspindinčia gėlele, 

i taip panašiai ir Dievas mū- 
• sų širdyse daug dorybių gė- 

elių pasėjo, bet ypatingiau
sią dorybė — tėvynės meilė, 
:ad ir mes ja ypatingai tu
rime džiaugtis ir daboti, vi
sokeriopą jai mūsų paramą 
duoti.

Šv. Cecilijos choras vaka
rą pradėjo Amerikos himnu, 
Lietuviais esame mes gimę 
ir Pasėjau žalią rūtą. P. 
Samulis ir E. Paluikienė su
dainavo duetą Supinsiu dai
nužę ir Iš rytų šalelės. So
lo dainavo P. Samuolis — 
Leiskit į tėvynę, Aš esu vy
ras. Savo dainavimu jis tiek 
įnešė klausytojams linksmu
mo, kad plojimais buvo iš
šauktas per 3 sykius. Izabe
lė ir Olga Mocejūnaitės — 
Užaugau Lietuvoj, Vilniaus 
kalneliai. Dainavimas buvo 
švelnus. P. Jurgelionis dai
navo solo — Bernužėli, ne-

i vesk pačios ir Litai. Jo bal- 
■ sas gerokai palavintas, go

džiai visi jo dainavimo klau- 
S. S. | sėsi. Sedleckienė ir J. Jurge-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

lionienė dainavo duetą — Ant 
kalno užlipsiu ir Šalta žie
mužė. Armonika solo gro
jo Z. Patašinskas. Tai buvo 
mišinys lietuviškų dainų ir 
šokių. Vėliau pasirodė sene
lis kanklininkas — art. Juo
zas Olšauskas; šis kanklė
mis skambindamas pridaina- 
vo ir aiškino gilią ir garbin-

mas klausytojuose ugningą 
tėvynės meilę.

Lietuviškus šokius, pane- ’ 
lės J. Jokšaitės vadovybėje, 
šoko C. Stanley, B. T. Apa- 
naitytės, M. Zlotkiūtė, E. Mo
ckevičiūtė, A. Braun, O. Kur- 
mauskaitė; akomponavo Kar. 
Rovaitė. Šie šokiai padarė 
daug malonumo žiūrėtojams. 
Už šiuos šokius garbė pane
lei J. Jokšiūtei, kuri seselių 
pranciškiečių mokykloj Pitts- 
burghe išsimokė; gi ypatin
ga garbė seselei Felicijai, kad 
ji tokius gražius šokius iš 
Lietuvos parvežė.

J. Olšauskas dainavo salo 
—Močiute, neverk, Granadie- 
rių dainą, Dzūkų kraštas. 
Olšauskas plojimais buvo 
šaukiamas per penkiolika sy
kių pakartoti dainavimą. 
Duetą Tėvynės meilė nema
ri, Ak myliu, tave berneli la
bai sutartinai sudainavo Iz. 
ir Kar. Rovaitės. Sekstetas 
(Sedleckai, Beliukai, Jurge- 
lioniai) padainavo Lietuva 
brangi ir Vedusio dainą. Ar-

■ tist. Olšauskas ir Pr. Mocė-
■ jūnas sudainavo duetą Kur
■ sapnų grožybė ir Šėriau žir

gelį. Jų stiprūs balsai, tai
syklingai valdomi, jausmin- i 
gai žavėjo klausytojus. Art. 
Olšausko, ir Iz. Rovaitės 
„Oi berneli, vienturį” due
tas klausytojuose sukėlė 
entuziastišką smagumą. Šv. 
Cecilijos choras ir publika 
bendru Lietuvos himno su- 
giedojimu užbaigė progra
mą.

Tai buvo vienas linksmiau
sių koncertų Rochestery nuo 
1910 m. Garbė panelei Iza
belei Rovaitei ir kleb. kun. 
J. Bakšiui už parengimą. 
Dėkingumas geriems lietu
viams už atsilankymą. Kon- 
certan atsilankiusių buvo a- 
pie 300 asmenų. Pelno liko 
$69 — bus nusiųsta į Fede
racijos Centrą.
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