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Sausio 17 d. „New York 
nes” turėjo vedamąjį 
•aipsnį apie pokarinį pa- 
įlį. Jame nurodyti pagrin-
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A. A. INŽ. LEIT. STASYS KAUKLYS

J. Wentz
icius) 

•KATAS

Prezidentas Prašo Nestreikuoti1942 m. gruodžio 19 d. 
Mamertas ir Bronislava Kau
kliai, 206 Wilson Ave., Kear
ny, N. J., gavo liūdną žinią. 
Jiems pranešta, kad vakarų 
Europoje, lėktuvo nelaimėje, 
žuvo jų vienturtis sūnus, e- 
lektros inžinierius, pirmas 
leitenantas, Stasys J. Kauk- 
lis. Vėliau sužinota, kad jis 
žuvo Škotijoje, eidamas tar- 

_____ _____ nybos pareigas.
raipsnis baigiamas reikš- ■ Velionis buvo gimęs 1919 
igu priminimu, kad Ame- m. kovo 26 d. Kearny, N. J. 
i kovos prieš kiekvieną Pradžios ir vidurinėse moky- 
uolikę valstybę, nes agre- 
, stato pavojun Amerikos 
gumą .

'tymas:
,. Sustiprintas nacionaliz- 
s visose pasaulio dalyse.
L Jungtinių Amerikos Val- 
bių jėga, kuri turės svar- 
balsą.

R. Atlanto Čarteris, kurs 
tikrina visų valstybių, di
lų ir mažų, nepriklauso- 
bės atsteigimą ir atmeta 
evartos aneksiją.

Brooklyn, 
;h Bridge Plaza)

J PALOCIUS
ios RŪŠIES
.va, Arbata, Hot Chocolate
IENE Geriausiu p#®, 
š geriausios Smetonos, ALL’S* 
jriimami užsakymai. KREpj

; Ginkus

zo
įl
os

aš manau, kad jie

Ivadalkanalo svarbiems 
•inų žygiams vadovavęs 

Br00^ £. Le Roy P. Hunt pareiš- 
kad šiandie pasaulyje ge- 
įsias karys yra Amerikos

PAVERGTOJE LIETUVOJE

ir- 
au 
vi

per visą kam 
įtarpį tik vienas 
skaitytojas, kun. 
Great Neck, N. Y 
go parašyti į laikrt 
remti mano kandids

ilk. Hunt pažymi, kad 
nai yra nepaprastai at- 
ūs ir ryžtingi kovotojai;
jie retai pasiduoda. Ta- 
amerikiečiai turi dau- 

išminties ir iniciatyvos, 
kovotojo nuomone, pa-- I » v • M •• Y XXV/ v v-Z V V/ I v/ X A H.X-/111 V/ X X VZ # f Z CV 

lo- Aciu visiems kou yje ngra geresnįų karių.
j e- riams, aukotojams, , 
ni-' riams bendradarbis
_as daktoriams, ir vi® acįų užimtų kraštų vy- 
me jams bei balsuotoji gybės Londone šiuo metu 

?a_sir^Puy) j rūpinasi apie pokarinį 
ulį, ypač savo kraštų bū- 

sienomis. Tarp jų 
neaiškumų,

j ė- riams, aukotojams, amerikiečiai.

sa- 
t ir 
'tą 
,dė-

kimams ir balsuoti 
William J. f 
89—05 133rd 
Richmond Hill

Dn >mis sienom 
W Kabai daug 
Hi lės, įtarimų.

enų 
ap- 
py- 
bal- 
00,- 
ika- 
iškų 
20,- 
noje 
nčių 
kėjo 
įdra-

------ kai lenkų atžvilgiu pa- 
Pagelbėk sau tm'ę šaltesni. Jugoslavijos

— įsigykite Karo & tis labai neaiški dėl vie- 
— ■ jungininko veiklos prieš 

:o apsaugos ministerį 
Michailovičių.
džiu, Londone daug mig- 
neaiškumų. Bet gerai.

Saugok Saw
Teikiamas genais dabar aiškinamasi ir iš- 
patikrinimas, priži.
AKINIAI prieinam
kainomis pagal jų

i ši ištaiga įsteigta prie

unuo 
j ka- 
įdvo- 
ktin- 
•avau 
7ti 30 
ių po 
maši- 
zey iš 
minių 
:uviai, 
lankė 
o bal- 
lifika- 
. Kiti 
inį lie- 
;tė ke- 
>šė ke- 
aukas, 
risi jie 
į — aš
pilnai |

Washington. — Pennsylva- 
nijos angliakasių streikas 

i (Wilkes-Barre apylinkėje) 
Spaudžia Lietuvos ūkininkus susilaukė prezidento Roose- 

Naciai, stengdamiesi kaip velt° ^ikišimo. Sausio 19 d. 
tik galima išnaudoti Lietu- J18’ kalP vyriausias ginkluo_- 

tų pajėgų viršininkas, įsake 
keliems tūkstančiams strei
kan išėjusių angliakasių grįž
ti į darbą, kurs reikalingas 
visos šalies gerovei.

Angliakasių streikas pra
džioje kilo kaip protestas 
prieš padidintą unijos moke- 

Naujas filosofijos daktaras, stį (unijos vadovybė pakėlė 
mokestį 50 centų mėnesiui), 
o vėliau streikuojantieji pa
reikalavo padidinti atlygini
mą 2 dol. per dieną.

Tautinė Karo Darbo Tary
ba jau sausio 15 d. buvo iš
leidusi įsakymą streikuojan
tiems grįžti darban. Bet šio 
įsakymo nepaklausyta. Tada 
reikalas pasiekė prezidentą 
Rooseveltą, kurs ėmėsi aiš
kaus žygio. Jo telegrama iš
siųsta 34 unijos pareigū
nams, jų tarpe ir John L. 
Lewis.

Nežiūrint prezidento teleg
ramos, keletas angliakasių u- 
nijos skyrių dauguma balsų 
nutarė negrįžti darban. Ma
noma, kad streikan yra išėję 
per 13,0000 angliakasių.

Lankosi vokietės
,Deutsche Zeitung im Ost

land” rugp. 5 d. rašė, kad į 
Kauną atvykusi gausi vokie
čių studenčių grupė kurią at
lydėjusi Vokietijos studenčių 
vadės padėjėja Miedzinski. 
Vokiečių studentės dalyvau
jančios „darbo tarnyboje Ry
tuose.” |

Nubaudė latvį
„Kauener Zeitung” rugp. 12 

d. rašė, kad vokiečių ypatin
gasis teismas nuteisęs vieną 

1 latvį dvejiems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo už tai, 
kad šis, pamatęs į tramvajų 
įeinantį sužeistą vokiečių ka
reivį, sušukęs: „Štai ateina 
kita vokiečių kiaulė.”

Surašė ūkius
rugpiūčio 17 dienos

vos ūkininkus, nuo pereitų 
;metų birželio mėn. vidurio į- 
vedė speciales korteles že
mės ūkio pajėgumui regis
truoti. Tai vis naujos priemo
nės kontroliuoti ir spausti 
Lietuvos kaimo žmones.klose mokslas jam labai ge

rai sekėsi. Tėvelių padeda
mas, siekė aukštesnio moks
lo. Jis įstojo į Newark Col
lege of Engineering, kur mo
kėsi 4 metus. Ją baigė 1941 
m. birželio 13 d. su aukštais 
pažymiais bei pagyrimais; 
apie jo pasižymėjimus buvo 
paprašyta ir angliškoje spau
doje. Savo specialybėje dirbo 
įtik vieną mėnesį, nes tuojau talikai, priklausą prie orga- 
'• • • .... nizacijų, skaitą ir remią ka

talikišką spaudą. Ir sūnus 
sekė savo gerųjų tėvelių pė
domis. Velionis gražiai kal
bėjo ir rašė lietuviškai. Jo 
dideliu noru buvo pamatyti 
Lietuvą. Ir štai vienturtis, 
daug žadėjęs sūnus turėjo 
būti paaukotas Amerikai ir 
tėvų žemei Lietuvai.

Išleido Stasį tėveliai nau
joje, gražioje leitenanto uni
formoje. Ir vis laukė jo svei
ko sugrįžtant. Deja, Dievas 
jam skyrė kitokį likimą. Jis 
žuvo 1942 m. gruodžio 14 d. | 
Palaidotas kur nors Škotijo
je.

Velionies tėvelis yra kilęs 
iš Smilgių par., 
kaimo, o motina (Stasiliony- o nusįkaltusius siųsti į 
te) — is Sidabravo par., Tau- stovyklą. Priverčia-
kočių kaimo. Liko nuliūdime mieji darbai truksią tarp tir_ 
ir du dėdės — Jonas ir Pra- įr mėnesių. Laikraš- 
nas Stasilioniai. f.įg mįnį vieną tokią stovyklą

Visi velionies pažįstami Palemone prie Kauno, 
giliai liūdi ir reiškia užuo
jautą jo tėveliams ir dė- „Kaunener Zeitung rugp. 
dėms. Kauklių nelaimę giliai d- grasina, kad už nelega- 
atjaučia L. Vyčių 90 kp., prekybą būsią baudžia- 
,,Bright Light” leidėjai, L.R.|ma ne^ mirties bausme.
K.S.A. 165 kuopa, piliečių 
klubas, šv. Vardo draugija ir 
kiti.

i. , . • • i •įstojo savanoriu į kariuome
nę. Forth Mammouth, N. J., 
jis išbuvo tik vieną mėnesį. 
Iš čia jis išsiųstas į Angliją 
su „Signal Corps” daliniu. 
Ten jau buvo pasiekęs pirmo 
leitenanto laipsnio. Ir kariuo
menėje būdamas tęsė svar
bius tyrinėjimus savo moks
lo srityje.

i Velionis Stasys priklausė 
prie Lietuvos Vyčių 90 Al
girdo kuopos. Nuo pat jaunų 
dienų priklausė prie šv. Var
do dr-jos jaunamečių sky
riaus ir beno; labai gražiai 
grojo saksofonu, gerai supra
to muziką. Priklausė prie L. 
Kat. Susivienijimo 165 kuo
pos, kurioje metus buvo fi
nansų sekretoriumi; buvo 
Katalikų Susiv. nariu ligi 
pat mirties; visada lankė 
Dievo Motinos Sopulingos 
lietuvių bažnyčią, kas mėnuo 
eidavo prie Komunijos. Nerū-

ieškoma. Bus lengviau 
prie taikos derybų sta- 

jei dar prieš Jungtinių kė, negėrė svaiginamų gėri- 
ų pergalę bus susitarta, mų. Buvo gražiai išaugęs, 6 

— — pėdų aukščio, šviesių, gelto-
. Visada draugiš- 

— lietuvių vienybei kas, visų mėgiamas ir gerbia- 
neseniai New mas.

įvykę suvažiavimai. Velionis mokykloj priklau- 
___lizara, iš didelio nėra- s§ prie radijo mėgėjų klubo, 

—o, net eilėraščio forma 
—g išreikšti savo dvasios

W B N1 cystą.
1380 kr, 5,or ims labai baugu, kad 

LIETUVOS (3 pažiūrų lietuviai gali 
RADIJO PROG ru žySiu remti Amerikos 

šeštadieniais 4:30 iki i 

Vedėjas

J. J. STUK**
j Radijo cent* 

Į Tel. MArketl 
(429 Walnut St, ’•••

Stengei’ & Si l§evikų spaudai baisiai nų plaukų, 
tiko lietuvių vienybei kas. visu m

OPTOMETRISTAS - arnavę 
394-398 Broadway, Bw-

pats turėjo trumpų bangų 
radijo siųstuvą ir priimtuvą. 
Ir šiandie tebėra tas apara
tas, bet nebėra, kas jį valdy
tų.

Velionies tėveliai Kaukliai 
yra neturtingi žmonės, bet 
labai susipratę lietuviai ka

Iki 
Lietuvoje turėjo būti įvykdy
tas žemės ūkio surašymas. 
Surašomi visi ūkiai turį ne 
mažiau kaip 500 kvadratinių 
metrų ploto. Be to, turėjo bū
ti surašyta turimoji sėkla ir 
darbo jėga.

Nevalia pirkti maistą
Vokiečių laikraščiai Lietu

voje dažnai plačiai aprašinė
ja, kaip policija gaudanti 
„spekuliantus,” kurie supir- 
kinėją ar pardavinėją mais
to produktus bei kitus reik- 

yra Kilęs menįs# Dabar esą nusistatyta 
Dapsionių 1 pįnigįnįų bausmių nebetaiky-

Lietuvoje plinta sunkios 
ligos

Dėl silpno maisto, dėl vi-

MASKVA ŽVELGIANTI Į VAKARUS
Londonas. — New Yorko 

Times” korespondentas C.
jai. Rusijai taip pat tektų 
šiaurinė Bukovina, Besarabi
ja, Dunojaus žiotis nuo Ru
munijos, šiaurinė ir pietinė 
Dobrudža ir Bulgarijos pa
kraščiai prie Juodosios jūros 
su Varna ir gal Burgasu.

Nors rusai griežtai tvirti
na, kad sienų klausimas turi 
būti sprendžiamas tik po ka
ro, tačiau tremtinės vyriau
sybės jau žiūri į rytus (į 
Rusiją), ieškodamos kompen
sacijų. Šios vyriausybės į- 
vertina padėtį, kad po karo 
paliaubų bus labai sunku at
sakyti Rusijai bet kurių sie
nų, kokių ji norės.

Lenkai už Vilniaus ir Lvo
vo kraštus norėtų gauti visos 
Rytų Prūsijos, fJahcigoTVa^ " 
karų Prūsijos iki Oderio ir 
Silezijos didelės dalies į ry
tus nuo Breslau. Lenkai 
taip pat siekia vidurinės Eu
ropos tautų federacijos, ku
riai įkūnyti reikia čekų pri
tarimo, o su čekais vis dar 
nėra susitarimo, nes lenkai 
tebenori Tešeno srities.

Ant. šerkšnas, kuris pa
skutiniu metu gilino savo 
studijas ir užsienio aukšto
siose mokyklose, dabar yra 
Lietuvoje ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

Nauja apskritis.
Sudarytoje Eišiškių aps

krityje viršininku yra Os
valdas Žadvydas, policijos L. Sulzberger čia surinko ir 
vadu Izidorius Ruzgas. pranešė tokias žinias:
, ... „ ,v. .v Ryšium su rusu naujais
Mažiau lietuviškų zodznj is laimgjimais fronte‘ prieš v0-

Lietuvos radijo kiečius, Sovietų Rusijos pres-
Kaip siaurinamos lietuvių tižas kasdien didėja. Rytų 

teisės Lietuvoj, galima spręs- Europos valstybių vyriausy- 
ti kad ir iš to, jog vasarą bės pradeda žiūrėti, kad jų 
iš Kauno radijo stoties žinios pokariniai ryšiai turės artėti 
lietuvių kalba buvo perduo- į Maskvą, o ne į vakarus. Jos 
damos tik vieną kartą, o vo- pripažįsta, kad reikės susi- 
kiečių kalba net šešis kartus, tikti su „Žygiu į Vakarus.” 
Taipgi buvo perduodamos Oficialiai Rusija šiuo me- 
evangelikų pamaldos.
Juozas Keliuotis teberašo.
Juozas Keliuotis, vienas iš 

gabesniųjų Lietuvos žurna
listų, kurs ir daugeliui Ame
rikos lietuvių yra pažįstamas 
iš jo žurnalo „Naujoji Ro- norėtų „mažiausiai” bent to- 
muva,” tebėra karo audrų kių naujų sienų: 
nepalaužtas ir toliau plunks
nos darbo nepameta.

Lietuvos spaudoje perei- ja pasiima Petsamą (suomių 
tais metais, be kitų, pasiro- uostą) ir Baltijos valstybes, 
dė jo straipsnis „Vaižganto išskyrus Vilniaus kraštą, 
Pragiedrulių 4-tai laidai pa- j kurs būtų leidžiamas Lenki- 
sirodžius”. Jis taipgi para- Į 
še straipsnį „Vilniaus Dra- ■ 
mos Teatro darbai ir pla- [ 
nai”; tai pasikalbėjimas su! 
teatro meno vadovu, režisie
riumi R. Juknevičium. Tęsda
mas tos rūšies straipsnių 
seriją, jis dar išspausdino 
„Lietuvos dailės keliai.”
Vilioja kraują sužeistiems
Lietuvos ligoninėse, kur 

dažnai trūkdavo vietos dėl 
susirgusių apylinkės žmonių, 
dabar yra nemažai sužeistų 
vokiečių karių, kurie pagul
domi vieton išstumtų lietu
vių ligonių.

Vokiečiams, matyt, ypa
tingai stinga kraujo silpnes
niesiems, nes Kauno laikraš
čiuose skelbiama: reikalingi 
kraujo davėjai transfuzi- 

I joms. Už 100 gr. mokama 15 
RM ir duodama papildoma 
maisto norma.

Maldos už tėvynę
Pereitų metų gale arki

vyskupijos generalvikaras 
prel. Šaulys įsakė klebonams 
atlaikyti gedulingas pamal-

tu nerodo domėjimosi poka
rinėmis centralinės Europos 
valstybių sienomis. Tačiau 
Sąjungininkų tremtinės vy
riausybės reiškia įsitikinimą, 
kad ,,Maskva, ateities užpuo
limams iš vakarų išvengti,”

Suomių Karelija turi būti 
neutralizuota; Sovietų Rusi-

NACIAI DAR TEBESAPNUOJA
Vokietijos reicho komisą- .jaudina. Ostlando tautoms 

riatas „Ostlandui” leidžia tai | jis rodo Vokietiją, Adolfo 
w“į „Deutsche Hitlerio Vokietiją...”

šokių perėjūnų tarp išvargin- 
! ŽIAURIAI NAIKINA LIETUVOS ŽYDUtų Lietuvos žmonių plinta 

džiova, venerines ligos, tra
choma bei kitos limpamos li
gos, kurios protarpiais išplin
ta iki epidemijų, kaip tas 
yra atsitikę su vidurių šilti
ne, dezinterija (kruvinoji), 
bei dėmėtąja šiltine.

Devintinės — Lietuvoj 
darbo diena

Naciai Letuvoje panaikino 
visą eilę švenčių. Taip Die
vo Kūno šventė — Devinti
nės jau buvo darbo diena, 
nors anksčiau ta diena Lie
tuvoj buvo iškilmingai šven
čiama. Naciai nepakenčia re
liginių eisenų, kurios tą die
ną paprastai buvo daromos 
miestų gatvėmis.

Verčia kirsti miškus
Lietuvoje išleistas įsaky

mas, pagal kurį visi vyrai tu
rės vykti miško kirtimo dar- dag su jįbera už žuvusius lie- 
bams. Kiekvienas vyras tu- 1 • -
rėsiąs pagaminti 25 kvadra- gvenčiausį atgiedoti suplika- 
tinius metrus malkų. Tokiam cjjaS) suteikti žmonėms pa- 
kiekiui pagaminti esanti nu- laiminimą ir atkalbėti mal- 
matoma trijų savaičių darbų ug tėvynę, 
prievolė,k uri numatyta tarp 
rugsėjo 1 ir lapkričio 15 d. ( Net vaikai sunkiai 

gauna maisto
j Pačioje nacių kontroliuoja- 

Žinomo Lietuvos veikėjo, moję Lietuvos spaudoje dar 
buvusio Lietuvos atstovo prieš šios žiemos įsistiprėji- 

i Amerikoj e, Jono Vileišio, mą buvo išspausdinta žinia, 
Karo Taupymo Bonai ir kūnas birželio 3 d. buvo pa- kad vaikams ir kūdikiams 

Ženkleliai yra didysis gin- šarvotas Kaune Karo Muzie- maitinti i 

me kovoje už Amerikos sau- atlaikytos gedulingos pamal- į

sričiai laikraštį 
Zeitung im Ostland”, kuris 
1942 m. rugpiūčio 5 d. minė
jo metines sukaktuves. Ta 
proga laikraštis įsidėjo rei
cho komisaro Lohse, kariuo
menės vado „Ostlande” gene
rolo leitenanto Braemer ir 
kelių kitų sveikinimus, kurie 
būdingi savo pažiūromis į 
Lietuvą.

Pavyzdžiui, Lohse savo 
sveikinime išsireiškia: „Jis 
(tas laikraštis) išreiškia Įniais gyventojais vokiečių
mums, vokiečiams, tą didįjį ivadovybė stato naują Oslan- 
pasaulinį procesą, kurį mesI dą ir, po kelių šimtmečių at- 
kasdien sekame jo skiltyse ir siskyrimo, jį (Ostlandą) vėl 
kuris mus visus giliausiai Įveda galutinai į Europą.”

Carl Cranz, „okupuotų Ry
tų kraštų spaudos šefas”, sa
vo sveikinime kartoja seną 
vokiečių dainą, kad praeityje 
Pabaltijis sudaręs „patvarią 
Europos sudėtinę dalį”, iš ko 
seką tokie uždaviniai atei
čiai: „Reichas vėl perima 
Baltijos pajūrio erdvės vado
vavimą ir įgalina šios srities 
gyventojų jėgas naudingai 
'pasireikšti. Kartu su vieti-

' įsiveržia naciai, paimdami 
neva pervesti į kitą vietą, 
bet tikrumoje išvestieji žy
dai pradingsta be pėdsako.

Kaune, Senmiestyje, kur 
pirma gyveno daug žydų, da
bar yra nacių suvaryta ne
mažai lietuvių, mat, jie turė
jo geresnes naujojo ‘ miesto 
vietas užleisti vokiečiams. 
Visoje Lietuvoje kalbama a- 
pie vietą, vadinamą Vernich- 
tungsstelle (sunaikinimo vie
tą). Ji yra už devinto forto, 
netoli Kauno. Čia naciai žu
do žydus ir ne žydus. Yra ži
nių, kad čia nemažai nužu
dyta iš Belgijos ir Prancūzi
jos kilusių žydų.

Užsienio žydai praneša, 
kad visoje Lietuvoje nebėra 
laisvų žydų, jie kapuose arba 
getuose. Kurie dar gali dirb
ti, tie varomi prievartos dar
bams. Kaune žydams gheto 
yra įruoštas Slabodkėje. Pra
džioje lietuviai stengėsi už
darytiems žydams pagelbėti 
bent maisto kiek galint parū
pindami, dabar tas dėl nacių 
griežtumo nebeįmanoma da- 

eidžia. Patriotingi Ame- rY^1’ keletas lietuvių uz tai 
I lietuviai žino savo ke-

pastangas ir pagelbėti 
ivai, kurios laisvė ir ne- 
ausomybė užtikrinta 
įto čarteriu ir jos žmo- 

„ (lūžiausiomis aukomis.
■t N

yčiojasi, kad amerikie- 
lietuviai gerbia Ameri-
Jripažintą Lietuvos Pa- 

y/ .vi inybę.
LlClUVI ,u jįe £įbauja jr verkšle-

4 t 11 iek tik jų nublukę jaus- 
A L v v eidžia. Patriotinei A
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KARŠTI UŽKA-
KASDlf

Patogi vieta ii s savaitės žinios vokie- 
su MOW į iaįjaį liūdnos. Rusai 

įžė Leningrado apsupi-

sušaudyta.
Dancigo nacis Jordanas bu 

vo paskirtas gheto prižiūrė
toju, bet jis buvo tiek žiau
rus ir tiek plėšė žydus, kad 
patys naciai jį areštavo. Daž-RHEINGOLD _______________o__________ v___ j__

— Didelis pasirink -urį vokiečiai laikė ke- nai i žydų gyvenamas vietas 
gjriini i mėnesiu. Rostovo ir----------------------------- -

411 GRAND
BROOKLYN

Čile Nutraukė 
Santykius

Afrikoje Naujas 
Gubernatorius

1 mėnesių. Rostovo ir 
covo kryptimis rusai 

mėjo pirmyn. Kauka- 
iečiai irgi turėjo trauk- j 
Yikoje anglai artinasi Šveicarijoje išeinantis įta- Lietuvoje tautinė vyriausy- 
Yipolio. Stalingrado kįngas dienraštis „Neue Zu- bė, kuriai vokiečiai neleido 

laĮk°si tik vokiečių ercber Zeitung” įdėjo išsamų veikti, laikraštis nurodo, kad 
J vedamąjį straipsnį apie Bal- tai esąs geriausias atsaky- 

t tai lemia vokiečiams !j]0.s Xalįyįe.s ir Didžį^> mas į tvirtinimą, būk tai 
uodą ženklą. Nenuo- ^litaniją.Kritikuojamas Bn- Baltijos tautos „laisviausia . j
kad vokiečių radijas Užsienių Reikalų Ministe- į-auįų apsiprendimo teisės. Gi Apie Jono Vileišio laidotuves 

'adėjo pripažinti nuo- S?L-JįUt^į1Kah ’ valia” pasisakiusios už bol- Į žinomo Lietuvos veikėjo,
is nepasisekimus, kurie jf. vaĮstyDes roao, Kaa Dastebįma įam strainsnvie. knvncin t atctnvn
H priešo didesniu žmo- Dilioji Britanija yra nuta-

medžiaginių ištekliu. ,™81 ve8tl appeasement” po-
' ntikai dar ir Sovietų Rusijos 

atžvilgiu.”
Prisimindamas tą aplin

kybę, kad bolševikams besi
traukiant tuojau susidarė

LIETUVA EUROPOJ NEUŽMIRŠTAMA Santiago. — Čilės respub
likos senatas, 30 balsų prieš

Telephone
EV 7 -1670 □■■■MM

JOSEPH irduojamas.
REAL ESTA1J

and hana 
Mortgages

pastebima tam straipsnyje.

iciau sa- „d
Betgi, FOTOGH

mda jau Į fi5 _ 23 GBA)®
sąrasus 

ilių mėn. |,

HAveme. 5do, ^ad vokiečiai vei- 
R A LPfl .Ladės piauti tai, ką pa- 

itlie sėjo pražūties sėk- 
l,įtarios išaugs ju pačiu 

5 
Maspe^xj

tuvius, be to paragino prieš Į1Q itarg siįIymui nutrauk- 
Cuonni o nai otcriarl^ti cnn11 b-a _ 1 x a v

ti santykius su Asies valsty
bėmis.

Šis nutarimas valstybėje 
sutiktas labai palankiai. Pre
zidentas Juan Antonio Rios 
šio 20 d. apie santykių nu
traukimą.

Nauja Princesė
Ottawa. — Olandijos sosto 

, princesė Juliana,~ ' maisto produktų įpėdinė, princesė ___
kuriuo visi prisideda- juje. Įgulos bažnyčioje buvo atsargos yra pasibaigusios. sausį0 19 d. susilaukė tre
čio į — Dr. Brundza spaudoje y1-- .•-------

gumą, už laisvą pasauli, už dos už velionį ir kūnas buvo pasirodo su straipsniais apie, 
laisvą Lietuvą. ,nugabentas į Vilnių. (žemės ūkį.

čios dukters. Motina ir nau
jagimė esančios geroje svei
katoje.

Prancūzų šiaurės Afrikos 
Aukštasis Komisaras gen. 
Giraud nauju Alžyro gen. 
gubernatorium paskyrė Mar
cei P. Peyrouton. Naujasis 
gubernatorius buvo Vichy at
stovu Argentinoje, o prieš tai 
— Vichy vidaus reikalų mi- 
nisteriu.

Peyrouton anksčiau yra 
buvęs Tuniso gubernatorium 
ir Moroko komisaru. Jis ge
rai pažįsta Afriką ir laiko
mas labai geru administrato
rium. Jo paskyrimu nepaten
kinti „kovojančių prancūzų” 
sluoksniai.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
.— įsigykite Karo Bonų.



2 AMERIKA
c . L January 22, 1943
Sausio - January 22, —= | -

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams .....................3 00
Jungt. Valst. pusmečiui ............. 1.60
Užsienyje metams ......................  3.25
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... 3.00
In U. S. A. six months ............. 1.60
Other Countries one year ....... 3.25
Other Countries six months ..... 1.75

Advertising rates on application.

POPIEŽIAUS KŪČIŲ KALBA

Skelbimu kainos pagal susitarimą.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

(Tęsinys) * | „Tie, kurie yra susipaži-
C. Pripažinti darbo kilnumą n« su Mūsll pirmtakūnų enci- 

ir teises klikomis ir Mūsų pačių parei
škimais, gerai žino, kad Baž- 

„Kaip nepakeičiama prie- nyčia nevengia padaryti pra
monė pirmenybei pasaulyje 
Dievo garbei laimėti, kaip Jis 
nori, visoks darbas turi įgim
tą kilnumą ir tuo pačiu lai
ku artimą ryšį su asmens to
bulumu; tai yra darbo kilni 
didybė ir privilegija.

menės ir autoriteto santykia
vimas su asmenim — turėtų 
būti paremtas tvirtu teisiniu 
pagrindu ir, kai kyla reika
las, apsaugomas teismų au
toritetu. Tai reikalauja:

„A. Tribunolo ir teisėjo, 
kurie savo sprendinius ima 
iš aiškiai išreikštų ir aptar
tų įstatymų;

„ B. Aiškių teisinių nuo
statų, kurie nebūtų pakeisti 
nepamatuotais kreipimai- 
siais į populiarų jausmą ar
ba tik savanaudiškumo su
metimais;

ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ (Ilf DIRBTA LIETI
žemę išeiviai jon, 
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- _ v . apie 1,800,000 dole- davi
atsilankė daug žymių d ,^-į ne pagrjndo |įeĮu 
menes darbuotojų irsų gav0 knygoje a- Pan 
iš Lietuvių Tautines 1 ]įetuvįus sa. - 
bos, is Kunigų Vieny® 
Katalikų Federacijos. | Į 
kinimo kalbas pasakė 
mame posėdyje Lietuva 
neralinis konsulas, p. J. 
rys, 
ministeris, p. P. Žadel

ALT suvažiavimas ii| 
sė ir patvirtino Vykdai 
Komiteto pateiktą rap 
pasiuntė telegramą į 
dentui Rooseveltui, ps 
dėdamas remti <

Šių metų sausio 8 d.
važiavo į New Yorką į] jįlovo palikę už van- 
rikos Lietuvių Taryba, $ W i’ įiems visada 
rią sudaro mūsų sroviij 3Jtima ir kiekviena Lie- 
didžiųjų organizacijų aį yisa(ia rasda- 
vai, ir dviejuose posėdi ^^arsi° Amerikos 
se, New Yorker viešbut tarpe. Sukakties pro- 
apsvarstė visą eilę svai ^naudodami prof. M. 
klausimų.

Suvažiavime, kurį s
kė Vykdomasis KomitAjjini vargo kamuoja- 
dalyvavo iš 11 Amei® uiems broliams 

1943 m. vasario 16 d. su
kaks lygiai 25 metai, kai 
-lietuvių tauta per savo tei
sėtą atstovybę istorinėje 
Lietuvos sostinėje, Vilniu
je, paskelbė atsteigianti 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą demokratybės dėsniais.

Ši nepaprasta sukaktis 
ypač minėtina šiemet, lietu
vių tautos laisvės šventės— 
vasario 16 — proga, kai 
Lietuva yra pavergta nacių, 
kai jos žmonių balsas yra 
prispaustas. Todėl Amerikos 
Lietuvių Taryba savo posė
dyje, 1943 m. sausio 8 d., 
Hotel New Yorker, New 
York, kreipiasi į visus pa
triotinius amerikiečius lietu
vius šiuo žodžiu:

Kiekvienoje mūsų gyve
namoje vietoje, didesnėj ar 
mažesnėj, ruoškime Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 25 metų sukakties mi
nėjimus, kuriuose stipriai

į bet ji jiems visada 
įima ir kiekviena Lie-

ktiškų išvadų iš darbo doro
vinio kilnumo ir jas pilnai 
paremti savo autoritetu.

„Šalia teisingų algų, ku
rios padengia darbininko ir 
jo šeimos reikalus, į būtinus 
reikalavimus įeina išlaiky
mas ir tobulinimas sociali
nės santvarkos, kuri įgalin
tų ir užtikrintų, nors ir kuk
lią, privatinę nuosavybę vi
soms visuomenės klasėms, 
kuri remtų aukštesnį mokslą 
darbininkų vaikams, t 
tiems gabumų ir geros 
lios, kuri skleistų visuomeni
nio bendradarbiavimo dvasią 
artimoje kaimynystėje, apy
linkėje, provincijoje, tautoje 
ir valstybėje, dvasią, kuri, 
švelnindama iš privilegijų ir 
klasių interesų kylančius 
skirtumus, prašalina tarp 
darbininkų išsiskyrimo jaus
mą, užtikrindama nuoširdaus 
žmogiško ir broliškai krikš
čioniško solidarumo patyri- 
rimą.

Tautų ekonominės teisės
„Reikalingų socialinių re

formų pažanga ir plotmė pri
klauso atskirų tautų ekono
minių galimumų. Tik išmin
tingu ir dosniu jėgų pasidali
nimu tarp tvirtųjų ir silpnų
jų bus galima pasiekti visuo
tinės taikos, kad neliktų ap- 
nuodijimo ir neramumo cen
trų, iš kur naujos nelaimės 
galėtų vėl kilti.

„Yra aiškių ženklų, kurie 
rodo, kad, nežiūrint visų ne- 
apykantų ir piktų jausmų, 
tų neišvengiamų, bet apgailė
tinų karo psichoso padarinių, 
vis dar tebeliepsnoja žmonė
se glaudaus tarpusavio pri
klausomumo jautimas; dar 

. „ . - . daugiau, šis jautimas dabar
ir Moterų Sąjungos narių pn- dar gyvesnjs ir veiklesnis.

į „Ar ne tiesa, kad gilūs mą
stytojai vis aiškiau mato, 
kad į bendrą išsigelbėjimą 
kelias yra atsisakyme savi
meilės ir tautinės izoliacijos, 
kai jie yra pasiruošę reika
lauti savo žmonių sunkaus 
pasiaukojimo, kurs yra rei
kalingas kitų žmonių sociali
nei gerovei?

„Tegu šis Mūsų kalėdinis 
žodis, skiriamas visiems, ku
rie yra pažadinami geros va
lios ir širdies, padrąsina ir 
padaugina socialinių kryži- 
ninkų legionus kiekvienoje 
tautoje ir tegu Dievas malo
nėja suteikti jų taikiam sie
kimui pergalės, kurios jų 
kilnus darbas yra vertas.

D. Atsteigti saugią teisinę 
santvarką

„...Reikia bendradarbiauti 
teisinės santvarkos pilnam 
atstatymui įvykdyti.

„Teisinė sąvoka šiandie 
yra dažnai pakeičiama ir ap
verčiama pozityvizmo ir uti- 
litarianizmo (sau naudingu
mo) išpažinimu ir vykdymu 
kurie paskirti ir įjungti tar- 
navimui tik atskirų grupių, gaUĮį ]aiškų iš niekur, nes tie 

i klasių ir judėjimų,, kurių ]aį§]ęaį sargų sulaikomi, 
programos nustato ir nule- j^ums yra įekę neseniai betgi 
mia įstatymų leidėjo kryptį pOra ]aj§kų įg Sibiro matyti 
ir teismų veiklą. įr skaityti. Laiškai keliavę

„Šios padėties išgydymais pUSę metu. Viename laiško

^naudodami prof. M. 
surinkta medžiaga, 

įkime keletą faktų.

Lietuvių Tarybos nari^^ų ir be organi- 
...... rt' Amerikos lietuviai, 

,‘tjek skatiko užsidirbę, 
ėjo padėt varge liku- 
B ar nelaimės ištik-

„C. Pripažinti dėsnį, kad 
net ir valstybė ir jai priklau
sančios organizacijos yra į- 
pareigotos pataisyti ir at
šaukti tokius nuostatus, ku- 

turim r*e Nra kenksmingi asmenų 
va_ laisvei, nuosavybei, garbei, 

pažangai ar sveikatai.

E. Įsteigti valstybę pagal 
krikščionišką dvasią.

„Tas, kurs nori taikos 
žvaigždės šviečiant virš vi
suomenės, turi bendradar
biauti kūrime valstybės su- paryškinkim prieš 25 metus 
pratimo ir praktikos, parem- y •
tos protinga disciplina, išvys- šgįį J Lietuva "turi būtUais- 

va, nepriklausoma, demokra
tinė valstybė — joks paver
gimas jai nepakenčiamas!

Vasario 16-tos minėjimas 
privalo sujungti mus glau- 
džion vienybėn dar dides
niam pasiryžimui remti vi
sas Prezidento 
pastangas karui 
pastoviai taikai 
užtikrinti.

Mes kviečiame 
liai ir seserys 
nuolatinį ir neatlaidų dar
bą Lietuvai gelbėti. Stokime 
bendron talkon ne tik mora
line, bet ir medžiagine pa
rama.

Minėdami Lietuvos laisvės 
šventę, kiekvienas prisidėki
me savo pinigine auka. Va
sario 16-tos minėjimo proga 
gautas aukas prašome pa
skirti Amerikos Lietuvių Ta-

L. Šimutis, Dr. P. Gri 
tis, Dr. S. Biežis (pav 
vo p. M. Vaidylą) ., 
Chicagos; kun. J. Švagz 
iš Brockton, .Mass.; | J^ėms. Apskaičiuo- 
Pr. Juras, iš Lawn įad vien 1911 m. 
Mass.; adv. F. J. Bagoj lietuviai nusiuntė 
iš Boston, Mass.; J. 1 ^tamiems ir gimi- 
ka, J. V. Stilson, Dr, ■ ĮjetuVą anįe nUsan- 
J. Vinikas — iš New 
ko.

Į abu posėdžiu, h

badėjusius ir suvargusius 
Lietuvos žmones. Federacija 
kreipia visuomenės dėmesį, 
kad po karo Lietuvos šelpi
mo problema bus milžiniško 
didumo ir pareikalaus iš mū
sų didelio darbo ir daug pa
stangų ir dėl to turime būti 
prisirengę.

Karių Motinų Peticija

Federacijos Centro Valdy
ba yra nutarusi surinkti ka
rių motinų parašus po peti- 

niai prie ALT darbų prisidė- cija Prezidentui, tačiau, atsi- 
ti ir tai labiausiai trukdė iš
auginti vieningą ir stiprų lie
tuvių centrą;

Kadangi šie karo metai ga
li būti lemiantys ir gali iškil
ti didis reikalas būti prisi
rengusiems ginti lietuvių 
tautos teises tarptautinėje 
arenoje ir, kad tai pareika
laus visų gyvųjų lietuvių pa
stangų, dėl to Federacijos 
valdyba Amerikos Lietuvių 
Tarybai daro tokius pasiūly
mus:

1. Įsteigti bendrą Ameri
kos Lietuvių Tarybos dar
bams finansuoti ir Lietuvos 
nepriklausomybės akcijai 
remti fondą.

2. Pravesti didelį įsteigto 
bendrojo A. L. T. fondo va
jų, pradedant jį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 25 metų sukakties minė
jimo — nuo š. m. vasario 16 
dienos.

3. Prašyti lietuvių visuo-

FEDERACIJOS CENTRO NUTARIMAI
Š. m. sausio 8 d. New Yor-1 finansuoti ir Lietuvių Kultū- 

ke įvyko L. K. FederacijOS ’ Tnafitnfa ir trpmHnin 
Centro Valdybos posėdis, ku
riame priimta sekančios re
zoliucijos bei nutarimai:

Mūsų pastangos Amerikos 
pergalei

Federacijos centro valdy
ba konstatuoja dideles Ame
rikos lietuvių katalikų pa
stangas Amerikos pergalei. 
Su dideliu pasitenkinimu pa
žymėdama, kad Lietuvių R. 
K. Susivienijimas Amerikoje 
už kelis šimtus tūkstančių 
dolerių U. S. Karo bonų yra 
nupirkęs, kad A.L.R.K. Mote
rų Sąjunga yra įsigijusi tų 
bonų už kelias dešimtis tūk
stančių dolerių, kad parapi
jos, lokalinės draugijos ir pa
skiri asmenys už dideles pi
nigų sumas perka bonus, kad 
lietuvaičių katalikių viene
tai prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus daug ir gražiai dar
buojasi, kad gausiai aukoja
ma Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, tačiau Federacijos 
valdyba rūpinsis raginti, or
ganizuoti ir vienyti, kad visi 
darbai Amerikos pergalei bū
tų dirbami dar didesniu įsi
tempimu, dar daugiau perka
mi Karo bonai ir dar dosniau 
aukojama ir Amerikos Rau-

Kryžiui jr ŪSO ir 
kitiems karo tikslams.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Turint galvoj, kad 1943 m. 
vasario 16 d. sueina lygiai 25 ; 
metai nuo Lietuvos Nepri- ; 
klausomybės Akto paskelbi
mo, Federacijos centro vai- i 
dyba energingai ragina Ame- 1 
rikos lietuvių katalikų visuo
menę šią reikšmingą sukaktį i 
minėti ypatingu prisirengi- 1 
mu ir iškilmingumu, kad iš
kilmių atgarsiai pasiektų di- • 
džiąją Amerikos spaudą ir ; 
radijo stotis, taip pat šio 
krašto valdžios pareigūnus. ' 
Turint galvoj ir tai, kad šiuo 
momentu ypač reikia deman- ! 
struoti visų lietuvių vienin
gumas ir griežtas stovėjimas 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, Centro Valdyba 
ragina vasario 16 minėjimo 
aukas skirti Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti.

ALT. Reikalu
Atsižvelgiant į tai, kad yra 

susidarę keli lietuvių viene
tai politinei lietuvių akcijai, 
bet nė vienas iš jų neišaugo 
į stiprų, veiklų ir visas gru
pes jungiantį centrą, kurio 
reikalingumą ne tik skaudi 
šiandieninė Lietuvos padėtis, 
bet ir visi laisvuose kraštuo
se gyveną lietuviai, norį visu 
kuo prisidėti pire laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos at
statymo, dėl to A.L.R.K. Fe
deracijos centro valdyba sa
vo susirinkime, įvykusiame 
1943 m. sausio 7 d. Hotel 
New Yorker, New York City, 
nutarė:’

Kadangi Amerikos Lietu
vių Taryba, nors ir yra su
sidariusi iš pačių didžiųjų 
mūsų organizacijų ir reikš
mingųjų Amerikos lietuvių 
grupių, neparodė pakankamo 
veiklumo nei politinėj Lietu
vai gelbėti akcijoj, nei nuo 
karo nukentėjusiems šelpti, 
nei Amerikos visuomenės in
formavimo atžvilgiu;

Kadangi ligšiol veik vienai 
A.L.R.K. Federacijai reikėjo

rinį Institutą ir tremtinių 
šalpos darbą, neskaitant šau
naus Kunigų Vienybės cent
ro veikimo per Vyskupų Ko
mitetą;

Kadangi kitos lietuvių gru
pės, įeinančios į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, ligšiol vis 
nepajėgė savo dalimi finansi-

žvelgdama į tos peticijos rei
kšmę ir reikalą visoms lietu
vių karių motinoms, be išim
ties, ją paremti, parašų su
rinkimo reikalą nutarė per
duoti Amerikos Lietuvių Ta
rybai.

L . Kultūrinis Institutas

Centro Valdyba džiaugia
si Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto veikla ir giliai vertina 
jo direktoriaus prof. Dr. Ka
zio Pakšto darbą. Valdyba 
kviečia visuomenę ir atski
rus asmenis remti Institutą 
ir jo vedėją. Institutui pagel
bėti, Instituto Finansų Ko- 
misijon Centro Valdyba kvie 
čia kun. Juozą Karalių, kun. 
Juozą Čepukaitį ir Juozą B. 
Laučką.

Mūsų Organizacijų Vajai

Einant šiuo metu Lietuvių 
į R. K. Susivienymo Amerikoj

lietuvių tautos tartą gyvą

i pažįstamiems ir gimi-

Eflijono dolerių. 1924 
j Lietuvą saviesiems nu-

menę Lietuvos Nepriklauso- rašinėjimo vajams, Federa-
- - - - - - dienos C1JOS valdyba nuoširdžiai ra-1

_ fina lietuvius katalikus ra-mybės Paskelbimo 
minėjimo pelną skirti A. L. T. 
fondui.

4. Iš susidariusių lėšų tuo
jau įsteigti bendrą Lietuvių 
Informacijos Centrą, kurs 
leistų dažnus biuletenius an
glų kalba apie Lietuvos at- 
steigimo reikalus ir dirbtų 
kitus naudingus ir reikalin
gus lietuvių tautai gelbėti 
darbus.

5. ALT centrą sudaro tos 
pačios lietuvių grupės: ALK. 
Federacija, lietuviai tautinin 
kai, socialistai, LRKSA ir 
SLA.

6. ALT. bendradarbiauja 
su laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos Amerikoje pripa
žintomis institucijomis ir pa
laiko santykius su kituose 
kraštuose gyvenančiais lie
tuviais.

Lietuvių Tautinės Tarybos 
Klausimu

gina lietuvius katalikus ra
šytis prie šių garbingų ir 
šaunių organizacijų, kurios 
savo veikla ir praeities nuo
pelnais taip aiškiai įrodė sa
vo naudingumą ir reikalingu
mą. Atsimindami, kad juo 
gausingesnės jos bus, juo bus 
stipresnės ir savo darbais 
vaisingesnės, labiau ir rim
čiau rūpinkimės jų augini
mu.

Spaudos Savaites

Atsižvelgiant į naujus mū
sų spaudai šiuo metu uždeda 
mus medžiaginius apsunkini
mus ir begalinę lietuvių ka
talikų laikraščių reikšmę, y- 
ra didelis reikalas organi
zuotai ir vieningai juos pla
tinti ir remti. Todėl centro 
valdyba siūlo Federacijos ap
skritims ir skyriams šiemet 
suorganizuoti kolonijose 
spaudos savaites, kurių pro
gramą paruošti ir darbą pra-Federacijos Centro Valdy-Į* d laikrašči ’|ak. 

cijos ir administracijos.

Centro išlaikymas

ALRK Federacija, be Sek- 
retorijato ir Spaudos Biuro1 
išlaikymo, turi ir kitokių dar
bų ir reikalų, kurie yra suriš
ti su išlaidomis. Iš paprastų
jų pajamų—draugijų ir orga
nizacijų mokesčių — visų rei
kalų šiemet nenumatoma pa
dengti. Todėl centro valdyba 
prašo, kad lietuviai katali
kai šiemet kiekvienas nuo 
savęs bent po vieną dolerį 
skirtų Federacijos centro 
veiklai. Juo didesnis bus mū
sų veikimo centro iždas, juo 
platesnė ir gyvesnė bus jo 
veikla.

„Studentų žodis”

Federacijos Centro Valdy
ba, įvertindama „Studentų 
Žodžio” svarbą, nutarė pa
remti šio žurnalo leidimą ir 
tam reikalui paskiria $100.00 
iš iždo, tikėdamasi,kad ir ki- j 
tos organizacijos suteiks

ba pritaria susidariusiai Lie- Į 
tuvių Tautinei Tarybai ir 
sveikina jos pastangas įstei
gti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Bendradarbiavimo Ko
mitetą. Federacija pasitiki, 
kad LTT Lietuvos atstatymo 
darbams ieškos ir ras para
mos Amerikos lietuvių visuo
menėje per Amerikos Lietu
vių Tarybą ir kad tarp jos ir 
Lietuvos Pasiuntinybės bus 
artimas bendradarbiavimas.

Tremtinių šelpimas
Federacija, dėkodama A- 

merikos Vyskupų šelpimo 
Komitetui, paskiriems vys
kupams, leidusiems rinkliavą 
bažnyčiose ir Kunigų Vieny
bei už didį rūpestingumą Lie
tuvai ir jos tremtiniams šelp
ti, ragina Federacijos apskri
tis ir skyrius tuoj pradėti 
Lietuvai Gelbėti Fondo vajų, 
išpildyti kvotą ir ruoštis di- 

' desniems darbams ir rinklia
voms, kad išaugintume Lie
tuvai Gelbėti Fondą, iš kurio 
ne tik dabar, bet ir po karo, 
atsidarius visiems keliams, 

> būtų galima tuoj sušelpti iš-

tos organizacijos 
„Studentų žodžiui’ 
nes paramos.

tyta malonumu ir atsakomin- 
ga krikščioniška dvasia.

„Jis turėtų pagelbėti at
statyti valstybę ir jos galią 
žmonių visuomenės tarny
bai, kad ji pilnai pripažintų 
pagarbą, kuri priklauso žmo
gaus asmeniui ir jo pastan
goms amžinai paskirčiai pa
siekti.

„Jis turėtų paaukoti save 
panaikinti klaidoms, kurios 
siekia nukreipti valstybę ir 
jos autoritetą nuo dorovės 
kelio ir atskirti jas nuo aiš
kaus dorovinio ryšio, kurs 
jungia jas su asmeniu ir so
cialiniu gyvenimu, kurios 
priverčia jas išsigin ti ir ne
pripažinti savo pagrindinės 
priklausomybės Kūrėjo va
liai. Jis turėtų dirbti, kad bū
tų plačiai pripažinta tiesa, 
kuri moko, jog, net ir šio pa
saulio reikaluose, „valdymo”, --------------------- ---------- -
giliausia reikšmė, galutinė rybai, kad ji pajėgtų atlikti 
dorovinė vertė ir visuotinis 
vertingumas glūdi „tarnavi
me.”

Roosevelto 
laimėti ir 
pasaulyje

jus, bro- 
lietuviai, į

nuos didžiuosius darbus, ku
riems ji yra įsisteigusi.

! Amerikos Lietuvių TarybaLIETUVOS TREMTINIŲ PADĖTIS
Kai patiems Sibiro civi

liams dabar ten nelengva, tai 
ką jau besakyti apie „pose- 
lencus” iš Pabalčio kraštų. 
Nors bolševikai dėl savo pa
togumo yra paskelbę lietu- 
vius-tremtinius Sovietų pi
liečiais, bet žinios rodo, kad 
su jais ten nesielgiama, kaip 
su „piliečiais” bet greičiau 
kaipo su užstatais. Tai yra 
aišku iš tų būdingų žinelių, 
kurios prasprunka pro bud
rius katorgos sargus. Ame
rikos lietuvių spauda nese
niai dar mirgėjo skaitlingo
mis tremtinių pavardėmis. 
O betgi mažai kas čia yra 
gavęs kokią žinelę iš tos le
dinės ašarų pakalnės. Liu
dininkai yra tą paslaptį iš
aiškinę : tremtiniams esą pri
taikytas katorgos kalinių re
žimas: jie negali niekam 
apie save parašyti ir negali

tampa galimas, kai mes vėl 
pažadinsime sąžinę teisinės 
santvarkos, besiremiančios 
vyriausiu Dievo valdymu ir 
apsaugotos nuo visų žmogiš
kų išsišokimų; sąžinę san
tvarkos, kuri, apsaugai ar 
bausmei, savo ranką ištiesia 
virš neužmirštamų žmogaus 
teisių ir apsaugo jas nuo bet 
kokios 
limo.

„Iš 
Dievo 
riama

Jei ne jų doleriai, ku- 
kdiolika milijonų įplau- 
j Lietuvą, kažin ar mes 

antrame — Lietatonturėję litų.

įri pasaulį skelbia lietu- 
f rių patirtas skriaudas 

ffiro žandarų valdomoj 
uvoj buvo daug skriau- 
ir ašarų. Amerikos lie- 

remti JuS i1"®1
Amerikos Valstybių ka mitingus Baltimore- 
stangas, ir priėmė atsiją "Į“s maa 
mo tekstą Lietuvos ~“ Lietuvoje” kalbėjo 

 

klausomybės sukakties]\lr 
nėjimo ' klausimu. V u"1“- r-? -S 
taip pat ilgoką pareitu angliškai >r£ 

 

valstybės sekretoriui I“ P™* 1893 
Lietuvos padėtį. heIu™s

tekę zuua apie Kražių 
es, buvo suorgani-

Po išsamių diskusijų 
rios visą laiką ėjo d °_____
koje nuotaikoje ir dal]^ demonstracijos ir 
j ant atsilankiusiems Jpaj ta neteisybė kelta 
čiams, Amerikos Lia^ 189? m jšspausdin- 
Taryba nustatė plačią egzempliorių kny-

zmo: 
gani 
skyi 
sein 
dą 
vę 
1911 
rius 
1911 
lieti 
rink 
reik 
000 
iš v 
192! 
000

K 
dan

jusi 
vys 
her 
rėn 
ta s 
Nej 
Lieramą tolimesniam savi|į apie lietuvių padėtį rū

bui ir paskyrė komisiį^ty^e įr Įas ieįdinys'vė, 
3 asmenų naujo, statutu išplatintas Rusijos mini dol 

senatoriams, re- list

nėliai pasiektų tikslą,— per- • 
daug pasitikima, kad kas tai 
kiti ir galingi turi mūsų trem ' 
tiniais pasirūpinti,—perdaug ' 
pasinerta ir įtikėta į politi- - 
kos metodą, bet ne šalpos j 
darbą.

Dėl tų „priežasčių” galima ' 
dar pastebėti, kad jos nėra 
nenugalimos; reikia betgi, _ 
kad visuomenė sudarytų J 
efektingą aparatą ir dirbtų • 
ir šauktų visus prisidėti, šia- ' 
me garbingame darbe mato- : 
me bedirbant A.L.R.K. Fede
raciją ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą ir dar ką. Yra betgi 
paprastas faktas, kad mūsų 
tremtiniai Sibire ir arti šiau
rės ašigalio, jei ne iš labda
ringos Amerikos lietuvių vi
suomenės, tai iš kitur nič nie
ko dar nesusilaukė ir kas ži
no, ar susilauks. Kas būtų 
girdėjęs, kad iš milijonų, ku
riuos surenka čia Russian 
War Relief, Inc., — Lietuvos 
tremtiniai gautų nors silkės 
uodegą! O juk buvo laikas, 
kada Lietuva pasiuntė kelis 
vagonus maisto, kada rusai 
Sovietuose badavo. Dabar, 
kai kas iš čia pasiryžta nu
siųsti trupinėlį pašalpos j 
tremtiniams, tai turi trigu
bai užmokėti už transportą 
ir net už muitus! Argi taip 

, turėtų būti ?
bet dovanėlė negi i Amerikos Raudonasis Kry- 
ių „sveikatai” ir x. .... , „ ___ . , J

jektui peržiūrėti, kunfe-^ ocuaiuliaillt3) iV____
liau bus pasiūlytas koriams kitiems veikė- kus 

nariams priimti ir sudf lietuviai kit
čioms Tarybą . orga^ prisįdėj0) kad 1900 m. per 
joms ratifikuoti. kaulinėje parodoje Pary- kai

Suvažiavimas įgalioj®1--1—L--°i°'Suvažiavimas įgalio.uje buvo įrengtas lietuvis- sis' 
patį Vykdomąjį Komitis skyrius - trobelė, kur vie 
toliau vesti Tarybos rymomis, a t i t i n karnų 
lūs. Vakare ALT nariiygų rinkiniais buvo pa
ly vavo, kaipo svečiai, lazduota spaudos draudi- 
vių Tautinės Tarybos |s Lietuvoje. Ši paroda 
dyje. hi išgarsino Lietuvos var-

Suvažiavimą reikia | ir kančias, 
ti pilnai pavykusiu, 
susirinko tuo metu, kai 
yra jaučiama,

Apsideda iu dėl 
bus Si ^e^vos

Amerikos lietuviai ne tik

rei 
yri 
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tei 
sti 
vą 
ri( 
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JO! 
vii 
rą 

' kl 
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■ 0C 

kž 
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džiami tie pasaulio k! įT™05 ueluviai ūe UK 
mai, kurie liečia ir Liel^1?. pančiam Dr. 
likimą. Taigi, jau laikai “ 
tuvių visuomenei sukru I

Minėkime sidabrinį aKZ
vos Nepriklausomybės f 
lieju. Neužmirškime bet..savo SU‘ 
dos kuria Hitlpriq at apsiueju uuu- aos, Kulią Hitleris atLietuvos 
nuo Lietuvos. Renkimės ui..] . _ .
.. .. . i«aiams. Taip iau 1902dėti musų broliams ir i^* ■ 
rims, kurie velka sunku»

i kiekvienas moka nocių jungą ir kurie kencJ į .. . ... .p
, T . . 4' s. tautos reikalams, ku-tremime. Ir nenuleisi. .., . °’ . 
ranku dirbkime, kad tet“v“9 “'li
tinės Valstybės kaipsfc11*1™9 “mlus’ 
greičiau laimėtų pergale tovį “tarm“s 
ri užtikrins šviesesni n « ! Panasl1 nuola‘

’“I mokestį įsivedė įsistei- «

ocoi Kudirkai sušelpti, ne 
12 metų — iki mir-

68 - globojo Argentinos

A Vistelį, bet savo au
luose apsidėjo nuo-

4 . Jm.
įveda „tautiškus cen-

visai žmonijai!

voke rastas pasenusios po- 
pieros šmotelis su užrašu 
„gyvas sveikas atsiliepkite.” 
Svarbu, kad daugiau nors ir 
tokių laiškų ateitų. Atsilie
piant galima jau ką nors nu
siųsti. Nors ten jie „sveiki 
.ir gyvi,” 1 
pakenktų jų „sveikatai n v. . ■ . . ,1 h ’ J Z1US ^uri ten savo atstovą,
gyvy ei. bet ar jam leidžiama tremti-

Amerikos lietuvių visuo- nius pamatyti? Lietuviai ma- 
menė yra šiam tikslui palan
ki ir todėl iš turimų iš pir
mesnių laikų sumestinių au- 

nį saugumą, ir tuo pačiu į kų,— siuntinėliai siuntinėja- 
aiškią teisių sritį, apsaugo- mi tai su maistu, tai su dra- 
tą nuo bet kokio jėgos pasi- bušeliais. Prie geresnės or-!
kėsinimo. |o_ 1__ ”_  LL „1_ „__________ , __  ______ __ - _ __ _____

„Žmogaus santykiavimas galėtų tekėti kaip upelis. De-!taipgi suprastų mažojo kai-!nas Bružas, 
su žmogumi, asmens su vi- ja, taip nėra ir tai dėl šių myno vargus ir troškimus. Sys Pilka i 

finansi- suomenei, autoritetu ir pilie- rimtų priežasčių: negauna-.Tegyvuoja žmoniškumas!
itinėmis pareigomis; visuo- ma užtikrinimo, kad siunti-!

žmogiškos jėgos puo-

teisinčs santvarkos, 
noru, plaukia neatski- 
žmogaus teisė į teisi

Sus. Liet. R. Katalikų 
Dr. P. Grigaitis, sekreto! menkoje, kurio surinktais 

Amerikos Lietuvių Ti gražiai buvo palai- 
------- liaudies švietimo

st 
ri 
r<

uauuico B V LULL V 

?ugijos Lietuvoje: „Sau- V 
į „Žiburys,” „Rytas”, 

LKFSB korespondentinių mokslo ir dailės 
Europos papildomai pribijos Vilniuje. Amer. 
ša, kad poeto Kazio BM R, Kat. Federacija į- r 
laidotuvių religinės afv^ Tautos Iždą, kurs r 
buvo atliktos Įgulos Bs^iai rėmė lietuviškus rei- y 
čioje Kaune. Pamalda$|M 
laikė ir pamokslą W 
kan. A. Sabaliauskas, t

Prie kapo kalbėjo $ 
draugijos pirmini, 

Drai$

K. BINKIO LAID

to, kokį milžiniškai sunkų 
karą tenka Sovietų liaudžiai 
įvesti, kad nusikratytų savo jų 
krašto nuožmiais okupantais. Faustas Kirša.
Jie gerai supranta ir at jau- čiulių vardu kalbėjo 

-------------- . _ čia savo kaimynui. Lietuviai nas Miškinis. Teatrų 
'ganizacijos tie siuntinėliai geidžia, kad tas kaimynas jStasys Santvaras ir

. Artistas

E

bikinis Didžiojo Karo Iq 
liepsnoms . lr 

1914 m. vasarą' pavy- t 
lietuviams gauti daugiau j 

Į^gų kovoje dėl savųjų!] 
JJiil laisvės: rugpiūčioli 

i

liepsnoms

e^yje Philadelphijoje į- - 
^ bendras lietuvių ir uk- <

LPSŽ. siems.

i , ,, „Liečiumitingas, kuris pa- i
sys Pilka padeklamavę^ b r 
lionies eilėraštį „Gt: „ ’ , „ a 1

■ Išvyti maskolius Azi-
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d. su- 
i, kai 
zo tei- 
rinėje 
Tilniu- 
igianti 
aą Lie- 
isniais. 
ikaktis 
, lietu- 
mtės— 
i, kai 

nacių, 
as yra 
nerikos 
o posė- 
3 8 d., 
, New 
sus pa
is lietu-

KAIP DIRBTA LIETUVOS LAISVEI
šių metų saj 

važiavo į New J 
rikos LietuviųJ 
rią sudaro nd 
didžiųjų orgajį 
vai, ir dviejuosfos nelaimė visada rasda- 
se, New York J 
apsvarstė visą J 
klausimų.

Suvažiavime, J 
kė Vykdomasis] 
dalyvavo iš d 
Lietuvių Tary'J 
L. Šimutis, j)J 
tis, Dr. S. Bkįjjų Amerikos ™ v. u v. , ...

Įtfors tėvų žemę išeiviai 
tuviai buvo palikę už van- 
įynų, bet ji jiems visada 
vo artima ir kiekviena Lie-

lietu- 
ukrai-

mėne-

daug atgarsio Amerikos 
juvių tarpe. Sukakties pro- 
Į pasinaudodami prof. M. 
kiškos surinkta medžiaga, 
siminkime keletą faktų, 
bilijonai vargo kamuoja

miems broliams
3e raginimų ir be organi— 

> lietuviai, 
vo p. M. Vaįį-L tiek skatiko užsidirbę, 
Chicagos; kun.;Mt>ejo padėt varge liku- 
iš Brockton, Fins ar nelaimės ištik- 
Pr. Juras, į$ Hs giminėms. Apskaičiuo- 
Mass.; adv. F. ka, kad vien 1911 m. 
iš Boston, Masįerikos lietuviai nusiuntė 
ka, J. V. Stiklo pažįstamiems ir gimi- 
J. Vinikas -.įfes į Lietuvą apie pusan- 
ko. I milijono dolerių. 1924 

Į abu posėdblį Lietuvą saviesiems nu- 
atsilankė daugfta apie 1,800,000 dole- 
menės darbuotoj Todėl ne be pagrindo 
iš Lietuvių ^Gineitis savo knygoje a- 
bos, iš Kunigų t Amerikos lietuvius sa- 
Katalikų FedenJ

1 gyve
snėj ar 
sietuvos 
taskelbi- 
;ies mi- 
stipriai

15 metus 
A gyvą 
)ūti lais- 
emokra- kinimo kalbas j 
s paver- mame posėdyje 
namas!
inė j imas Į rys, antrame J 
as glau- 
r dides- 
'emti vi- 
losevelto 
.imėti ir 
)asaulyje

neralinis konsulai

- Jei ne jų doleriai, ku- 
įkeliolika milijonų įplau- 
į Lietuvą, kažin ar mes 

im turėję litų.
iš pasaulį skelbia lietu

jon, palikti Lietuvą 
viams, o Ukrainą — 
niečiams.

Tais pat metais, tik
siu vėliau, Chicago j e Kat. 
Federacijos seimo proga bu
vo sušauktas politiškasis 
seimas, kuriame dalyvavo 
apie 250 atstovų. Jie priė
mė rezoliucijas, reikalaujan
čias kuo plačiausios autono
mijos Didžiajai ir Mažajai 
Lietuvai, organizavo propa
gandą Lietuvos reikalu, pa
rinko žmones, kurie veiktų 
per Vašingtoną diplomatiniu 
keliu, nutarė:

,,Reikalauti, kad tarptau
tiniame Europos Taikos 
Kongrese, kuris taikys ka
riaujančias valstybes, kad 
būtų įleisti ir išklausyti Lie
tuvos atstovų reikalavimai.” 
Buvo paskirti specialūs už
daviniai Gabrio vedamam 
lietuvių informacijų biurui 
Paryžiuje, buvo numatyti 
žmonės, kurie turėjo suor
ganizuoti Informacijų biuro 
skyrių Vašingtone,
seimas įsteigė Tautos 
dą kovai už Lietuvos 
vę finansuoti, kurs 
1917 m. per savo 96 
rius surinko 94,767 dolerius.
1917-18 m. organizuota A. 
lietuvių katalikų visuomenės 
rinkliava Lietuvos politikos 
reikalams vietoj lauktų 50,- 
000 davė 300,000 dolerių, o 
iš viso Tautos Fondas 1914- 
1922 m. surinko apie 600,- 
000 dolerių.

Organizuoja Lietuvos 
atstatymą

Kun. Milukas, kitų pade-

is, bro- 
tuviai, į 
jdų dar- 
Stokime 

tik mora- 
agine pa-

ministeris, p. F
ALT suvažiad 

sė ir patvirtino Į viV patirtas skriaudas 
Komiteto pateikBro žandarų valdomoj 
pasiuntė telegrjuvoj buvo daug skriau- 
dentui RoosevOr ašarų. Amerikos ne
dėdamas remti pi jau 1891 m. turėjo 
Amerikos Valelius mitingus Baltimorė- 
stangas, irpriėml 
mo tekstą Lieti 
klausomybės sd 
nėjimo klausim; 
taip pat ilgoką

Be to, 
Fon- 
lais- 

1914- 
sky-

jur „prieš maskolių te- 
ybes Lietuvoje” kalbėjo 
Pohn, kun. A. Burba ir 
i J. Šliupas. Jų kalbos 
Ausdintos angliškai ir iš- 

valstybės šekit:Mnetos po pasaulį. 1893
i • - Lietuvos padėtį |kai Amerikos lietuvius į damas, suorganizavo fondą 
aisves |kg žįnia apįe Kražių

. P° ĮssanuJ* ^pynes, buvo suorgani- 
auka. Va- rios visą laiką ėks gedulingos pamaldos, 
mo proga koje nuotaikoje Julės demonstracijos ir 
some pa- jant atsilankiuijįaį įa neteisybė kelta 
ituviųTa- čiams, Ameriko5M0je 1397 išspausdin
tų atlikti Taryba nustatė P-Įpoo egzempliorių kny- 
.rbus, ku- ramą tolimesniElapie lietuvių padėtį rū

3S 
prisidėki-

y Victory

Vardas

Gatvė

Miestas

President Roosevelt
The National Foundation for
Infantile Paralysis

342 Madison Ave., 
New York, N. Y.

„Kaip esu sakęs praeityje, ir dabar pa
kartoju—nieko nėra artimesnio mano šir
džiai, kaip mūsų berniukų ir mergaičių, 
jaunų vyrų ii' moterų sveikata. Man tai 
yra vienas pirmųjų mūsų gynimosi frontų.

„Todėl aš tvirtai jaučiu, kad National 
Foundation darbas turi būti tęsiamas ir 
aš esu laimingas, kad ši įstaiga panaudoja 
mano gimtadienį savo 1943 metų fondo va
jui pravesti.

„Linkėdamas geriausio pasisekimo va
jui, aš esu

Nuoširdžiai Jūsų

t
MO

Kasmet tūkstančiai vaikų tampa vaikų 
paraližiaus aukomis. Jie tikisi jūsų pagal
bos jų kovai grįžti į sveikatą ir tvirtumą, 
jų pastangoms grąžinti brangiausią jų tur
tą — jų vaikystę!

Amerikiečiai niekada neužmirš savo vai
kų. Jie neužmirš jų ir dabar.

Stoki į kovą! Siųski savo auką šiandie. 
Prašyki parašų lakšto ir įrašydinki savo 
draugus!

Atsiminki: šis darbas yra visiems vai
kams — visur!

Brangus P. Prezidente:
Aš noriu įstoti į kovą prieš vaikų para- 

ližių.
...Aš įdedu $ , kaip savo auką.
- ..Atsiųskit man ................. parašams

lakštų (25 kiekviename), kad aš galėčiau 
pakviesti savo draugus į šį darbą.

Jugoslavijos laisvę varo ak
tyvią partizanišką kovą prieš 
okupantus Draža Michailo- 
vich, kuris eina ir krašto ap
saugos ministerio pareigas. 
Tai tikras patriotas ir narsus 
Jugoslavijos sūnus, bet gruo
džio 22 dienos „Laisvėje” 
koks tai tipelis, pasislėpęs 
inicialais V. S. B., Gebelso 
lūpomis šneka: „Jau kelis 
kartus pirmiau mūsų dienra- 
štyj buvo atžymėta, kad Dra
ža Michailovich kenkia Jugo
slavijos liaudies kovoms 
prieš nacius ir Italijos fašis
tus”. Ar bereikia biauresnio 
dalyko, kad dabar, kada visų 
mūsų pastangos įkinkytos 
kovai prieš Hitlerį, Ameri
koje dar eina toks laikraštis, 
kuris prieš Hitlerį kovojantį 
didvyrį vadina „kenkiančiu 
kovoms prieš nacius ir Itali
jos fašistus”. Atrodo, kad tas 
„Laisvėje” įdėtas straipsnis 
tiesiai iš Gebelso agentūros 
atėjo.

Kur šuo pakastas ? Mat, vi
sokį tipai, tarp kurių 
be trockistų yra ir didelis bū
rys Hitlerio agentų provoka
torių, nebepasiduoda Michai- 
lovičiaus drausmei ir dargi 
net prieš jį patį kovoja ir stei 
gia „sovietus”. Tas „sovie
tų” steigimas Jugoslavijoje 
turi patarnauti Hitleriui vi
sos Europos žmonėms baidy
ti— „Matote, jeigu aš, Hitle
ris, prakišiu karą, tai tuojau 
visoj Europoj bus „sovietai”, 
atseit bolševizmas”.

ke žinia apie Kražių 
lynes, buvo suorgani-

oje. 1897 m. išspausdin-

gusi.
ių Taryba' 3 asmenų naujo

slą,— per- 
ad kas tai 
mūsų trem 
—perdaug 
a j politi
ne šalpos

bui ir paskyrė ki 
asmenų uaujO d 

I jektui peržiūrėti 
liau bus pasiij 
nariams priimti d 
čioms Tarybą j 
joms ratifikuoti

Suvažiavimas į 
patį Vykdomąjį!

ių” galima 
d jos nėra 
kia betgi, 

sudarytų 
ir dirbtų 

įsidėti. Šia- 
irbe mato- 
R.K. Fede- 
ai Vadučti 
. Yra betgi 
kad mūsų 

r arti šiau- 
e iš labda- 
lietuvių vi- 
itur nič niė- 
ė ir kas ži- 

Kas būtų 
ilijonų, ku- 
a Russian 
— Lietuvos 
nors silkės 

iuvo laikas, 
siuntė kelis 
kada rusai 

ro. Dabar, 
siryžta nu- 

pašalpos 
turi trigu- 
transportą 

i! Argi taip

ilstybėje ir tas leidinys 
įplatintas Rusijos mini 
ims, senatoriams, re
idams ir kitiems veikė- 

Amerikos lietuviai 
prisidėjo, kad 1900 m. 

ilinėje parodoje Pary- 
buvo įrengtas lietuviš- 
įkyrius — trobelė, kur 

toliau vesti Tįj’amomis, a t i t i n karnų 
lūs. Vakare ALT 
lyvavo, kaipo svk 
vių Tautinės Tar 
dyje.

Suvažiavimą K 
ti pilnai pavyks įsideda mokesčiu dėl 
susirinko tuo mK 
yra jaučiama, • įerikos lietuviai ne tik 
džiami tie pasai 
mai, kurie Ūečia^ 
likimą. Taigi, ja’ 
tuvių visuomenei i 

Minėkime sidat 
vos Nepriklausė

ų rinkiniais buvo pa- 
uota spaudos draudi- 
Jetuvoje. Ši paroda 
išgarsino Lietuvos var- 

r kančias.

Lietuvos

aukas sergančiam Dr. 
ii Kudirkai sušelpti, ne 
er 12 metų — iki mir- 
— globojo Argentinos 
Onėje besergantį rašyto- 
l Vištelį, bet savo su- 

liejų. Neužmiršt vimuose apsidėjo nuo- 
dos, kurią Hitk' u mokesčiu Lietuvos 
nuo Lietuvos. Rifams. Taip jau 1902 m. 

įveda „tautiškus cen- 
į— kiekvienas moka po 
tautos reikalams, ku- 
remia lietuvius moks- 

3, lietuvius kankinius, 
lę kovą, kultūrinius 
lymus. Panašų nuola- 

ri užtikrins švi^- nokestį įsivedė įsistei- 
visai žmonijai! ys- Liet. R. Katalikų

Dr. P. Grigaitis, 
Amerikos Lietu'

dos, kurią

dėti mūsų brolio 
rims, kurie velki 
cių jungą ir kurt 
trėmime. Ir 
rankų dirbkime, 
tinės Valstybės 
greičiau laimėtų

koje, kurio surinktais 
is gražiai buvo palai- 
j liaudies švietimo 
įjos Lietuvoje: „Sau- 
į„Žiburys,” „Rytas”, 
uų mokslo ir dailės 
įjos Vilniuje. Amer.LKFSB korės?

Europos papilde r. Kat. Federacija į- 
ša, kad poeto 
laidotuvių reli^ i 
buvo atliktos 
čioje Kaune. Pf 
laikė ir pu

[onasis Kry- 
to atstovą, 
ama tremti- 
ietuviai ma- 
Škai sunkų kan. A. Sabali^ 
>tų liaudžiai 
ratytų savo 
okupantais, 
ta ir atjau- 
li. Lietuviai 
,s kaimynas 
mažojo kai- 
■ troškimus, j 
iškurnąs! lionies eilėr^

LPSž. ’ siems.”

Tautos Iždą, kurs 
rėmė lietuviškus rei-

Šitą Hitlerio ginklą jam iš 
rankų galėtų išmušti Rusijos 
vadai, jei jau dabar jie pa
skelbtų, kad jie jokių preten 
zijų neturi ne tik į Jugosla
viją, bet taipgi atsisako nuo 
savo pretenzijų į Baltijos val
stybes, pusės Lenkijos, Besa
rabiją ir dalį Suomijos. Toks 
pareiškimas labai daug padė
tų Jungtinių Tautų karo pa
stangoms. Tas sudarytų gali
mumą suorganizuoti Balti
jos vyriausybes užsienyje ir 
pagelbėti tų šalių tremti
niams, esantiemsJSbYietlTKtF’ 
sijoje.

Tiesos Draugas.

šelpimui nuo karo nukentė
jusių lietuvių. Kard. Farley, 
vysk. Mundelein, vysk. Doug
herty ir kiti tą reikalą pa
rėmė, taip, kad ir čia surink
ta šimtai tūkstančių dolerių, j 
Negana to, buvo sudaryta ' 
Lietuvos atstatymo Bendro- Į 
vė, kuri sukėlė pusę milijono į 
dolerių ir organizavo specia-' 
listus: chemikus, mechani
kus, siuvėjus, kurpius ir 
kitus amatininkus, kurie, 
persikėlę į Lietuvą padėtų 
karo nuniokotam kraštui at
sistatyti. Apskaitoma, kad 
vien prekybos ir pramonės 
reikalams Amerikos lietuviai 
yra sudėję apie du milionu 
dolerių, vis norėdami pagel
bėti Lietuvai. Karui bai
giantis lietuvių įvairios dele
gacijos lankėsi Vašingtone 
prezidentui Wilsonui ir kitų 
valstybių ambasadoriams į- 
teikdamos reikalavimus at- j 
statyti nepriklausomą Lietu
vą. Amerikos miestuose įvai
riomis progomis pradėta 
ruošti lietuvių demonstraci
jos, kur tūkstantinės lietu
vių minios reiškė savo no
rą, kad Lietuva būtų nepri
klausoma. Pvz„ New Yorke į 
demonstracijoj dalyvavo J 0,-į 
000 lietuvių, nešdami pla
katus, kurių viename buvo 
parašyta: „Kiekvienas lietu
vis savo dvasioje yra Vy
tautas ir Kosciuška.”

Milijonas parašu
Amerikos lietuviai drauge 

su šešiolikos kitų tautų at
stovais Philadelphijoje pasi
rašė pavergtų tautų dekla
raciją toj pat salėje ir ant 
to paties stalo, kur Jurgis 
Vašingtonas pasirašė Ame
rikos nepriklausomybės dek
laraciją. Siunčiami delega
tai į Taikos konferenciją, 
Wilsonui įteikiamas memo
randumas dėl Lietuvos lais
vės, prieš jam išvykstant į 
Paryžių (vėliau to memoran
dumo buvo išspausdinta 100,- 
000 egzempliorių), išleidžia
mas pirmutinis didelis Lie
tuvos žemėlapis, išplatina
ma 1,000,000 atvirukų su 
Lietuvos žemėlapiu, išplati
nama tūkstančiai straipsnių 
amerikoniškuose laikraščiuo
se, Lietuvai išrūpinama 1,- 
000,000 dol. pašalpos (pa
skolos būdu). Vienas iš žy-

Tirus Didžiojo Karo 
1 liepsnoms

1914 m. vasarą pavy- 
luviams gauti daugiau 
į kovoje dėl savųjų 

laisvės: rugpiūčio 
n’a“s“ Miškinis. Philadelphijoje j- 
Stasys Santvara Indras lietuvių ir uk- 
nas Bružas A# !lų mltmRas’ kuns Pa
isys Pilka pad^t1 g0:

* švyti maskolius Azi- mesnių darbų — surinkimas

Prie kapp 
jų draugijos 
Faustas Kirša. 
čiulių vardu

Stasys Santvara

Valstybė

milijono parašų reikalaujant, 
kad Lietuva būtų pripažinta 
nepriklausoma. Parašai bu
vo surinkti į 138 knygas ir 
jos 1921 m. gegužės mėn. 31 
d. įteiktos prez. Hardingui.

Laisvės bonai ir laisvės 
varpas.

Paremdami atsistatančios 
Lietuvos ūkinius reikalus, 
Amerikos lietuviai išpirko 
Lietuvos paskolos bonų už 
1,800,000 dolerių. Daugelis 
vėliau tuos bonus dovanojo 
įvairioms Lietuvos kultūri
nėms įstaigoms. Amerikos 
lietuvių nusiteikimus atsta
tant Lietuvos laisvę gražiai 
nusako K. Gineitis savo 
knygoje „Amerika ir Ame
rikos lietuviai”:

— Ištiko bėda dėl Klai
pėdos, tuojau Čikagos lie
tuvių delegacija važiuoja į 
Vašingtoną. Ir visada, kai 
tik koks didesnis sielvartas 
ima gniaužti mūsų visuome
nę bei valstybę, tūkstančiai 
mūsiškių užatlanty tuojau 
mitinguoja, daro demonstra
cijas, muša telegramas val
džioms. Kai 1923 metų ga
le Lloyd George lankėsi 
Amerikoje, tai ir jam Ame
rikos lietuviai nedavė ramu
mo.”

Graži dovana Lietuvai bu
vo ir Laisvės varpas. Jis 
buvo pervežtas per lietuviš
kas kolonijas. Už paskambi- 
nimą vieną kartą mokėjo 
amerikiečiai po 5 d., už du 
kartu — 10 d„ tap tas var
pas susirinko sau kelionę ir 
dar pašalpos Lietuvai — iš 
viso 6,000 dol. Tame Lais
vės Varpe yra svarbus įra
šas, kurio žodžiai ir dabar 
labai, labai atmintini:

—Skambėk per amžius 
vaikams Lietuvos, 
Kad laisvės nevertas, 
kas negina jos!

K. J. Prunskis.

LAIKAS IŠMUŠTI SLAPTI GINKLU
Moderninio karo pasiseki- yra dvejopas — kiršinti dar 

mas yra paremtas ne tik vė- nepavergtas Jungtines Tau-
liausiais kariniais išradi
mais, bet ir propaganda prie
šų tarpe, kuri dirba ranka 
rankon su ginklu. Kaip fron
te prieš ataką paleidžiama 
smarki artilerijos ugnis, ku
ri turi „suminkštyti” pasi
priešinimą, taip agresorius 
prieš užpuldamas kaimyną 
pirma „suminkština” jo pa
sipriešinimą propaganda. Hi
tleris propagandos ginklą į- 
vairiose formose naudojo di
deliu pasisekimu, todėl čia 
nieko slapto nėra, bet už tai 
yra nauja ir slapta priemonė, 
nauja propagandos forma, 
kurią reikia išvilkti į viešu
mą ir išmušti Hitleriui iš ran
kų ir tuo sustiprinti Jungti
nių Tautų karo pastangas. 
Tas naujas ir slaptas Hitle
rio ginklas yra tai trockistai, 
besidangstą komunistų var
dais ir būk tai noru padėti 
Amerikos narsiam sąjungi
ninkui Rusijai. Kaip matome, 
priedanga labai puiki ir taip 
kruopščiai užmaskuota, kad 
neakylam stebėtojui tikrai 
sunku pastebėti, kur pasibai
gia noras padėti sąjunginin
kui Rusijai ir kur prasideda 
sąmoningas noras tam są
jungininkui pakenkti. Įdo
miausia, kad tas slaptas gin
klas gana plačiai naudoja
mas ir lietuvių tarpe, ir iki 

.šiol jo niekas nėra aiškiai nu- 
maskavęs.

Dabartiniu metu Hitleris 
prieš akis turi du svarbiau
sius tikslus: sukiršinti Jung
tines Tautas del karo tikslų 
ir gąsdinti pavergtų šalių 
žmones kuo nors baisiu, žino
damas, kad Europos tautos 
bolševizmo bijo gal nema
žiau kaip ir nacizmo, jis tuo 
jas ir gąsdina. Vadinas, Hit
lerio propagandos uždavinys

tas, tuo pasilpninant jų karo 
pastangas, o pavergtuosius 
gąsdinti, kad jaems kitokio 
pasirinkimo nėra, kaip tik na 
cizmas ar bolševizmas. Dėl 
šitų Hitlerio propagandos ti
kslų, manau, niekas neabe
jos — jie visiems aiškūs.

Hitleris pulti Rusiją ruo
šėsi jau seniai, tas aiškiai 
pasakyta ir jo knygoje „Mein 
Kampf” (Mano Kova), todėl 
gavęs galią į savo rankas 
pradėjo tam ruoštis. Sovietų 
Rusija gi dalyvavo demokra
tinio pasaulio taikos išlaiky
mo pastangose ir buvo susi
dariusi, daugiausia dabarti
nio rusų ambasadoriaus Va
šingtone Litvinovo pastangų 
dėka, gerą vardą, kaipo aiš
kiai stovinti prieš agresiją. 
Nuolatiniai Hitlerio ir jo a- 
gentų propagandistų tauška
lai, kad Sovietų Rusija ruo
šia pasaulinę revoliuciją, kad 
ji greitai puls Europą, ėjo lyg 
žirniai į sieną; Europos tau
tos tuo netikėjo, nes jos aiš
kiai pažino tikrąjį agresorių 
— patį Hitlerį. Tada Hitleris 
sugalvojo triksą — pasiūlyti 
Rusijai dalintis grobiu. Ki
taip tariant, pasiūlė kyšį. Ru
sijos vadai iš pradžių neno
rėjo to kyšio imti, bet, ma
tyt, koks trockistas pasimai
šė tarp Rusijos vadų ir įtiki
no kyšį imti. Rusija pasiėmė 
pusę Lenkijos, Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Besarabiją ir už
puolė Suomiją. Hitleris tada 
ant vienos kojos šokinėjo ir 
visai Europai triūbijo: „Ma
tot, ar aš nesakiau, ar aš ne
sakiau, kad bolševizmas no
ri visą pasaulį užkariauti...” 
Daugelis tikėjusių Sovietų 
Rusijos vadų gerais norais 
pradėjo svyruoti, o Hitleris 
tik rankas trynė iš džiaugs-j

mo... Mat, jis ruošėsi dide
liam žygiui prieš Rusiją, to
dėl Europos tautų nepasiti
kėjimas Rusija jam buvo rei
kalingas.

Natūralu, Hitleriui taip 
pat rūpėjo, kad Amerika ne- 

1 apsiginkluotų ir nepadėtų 
Sovietų Rusijai, kai jis ją už
puls. Tam jis išsijuosęs nau
dojo visokias priemones. A- 
merikos lietuvių tarpe sušilę 
dirbo Bimba, Andriulis, Pru- 
seika su bendradarbiais ir į- 
kinkė į darbą savo laikraš
čius „Laisvę” ir „Vilnį”, kad 
kaip nors kliudyt Amerikos 
karo pastangas. Jų begėdiš
kumas nusigyveno iki to, kad 
dar net sekančią dieną po to 
(1941 metų birželio 23), kai 
Sovietų Rusiją užpuolė Hit
leris, „Laisvės” redaktorius 
rašė, kad daromos pastangos 
piktų žmonių Vokietiją supy
kdyt su Rusija. Ir dar to ne
gana, Bimba dieną prieš tai 
net rėmė delegaciją, išsiųstą 
į Vašingtoną piketuoti Bal
tuosius Rūmus, kad „neįtrau 
ktų” Amerikos į karą, vadi
nas, kad Amerika nebūtų sti
pri Rusijai pagelbėti.

Biauriausia yra tas, kad 
tie patys tipai dar ir dabar 
nesiliauja šokę pagal Hitle
rio muziką, savo tikruosius 
tikslus maskuodami neva 
simpatijomis Amerikos są
jungininkui — Sovietų Rusi
jai.

Hitlerio bubnijimas apie 
bolševizmo pavojų Europai 
įgrįso iki gyvo kaulo. Jis pa- 
kusijo Prancūzijos kvislingą 
Lavalį, o tas ir užgiedojo iš 
Hitlerio dūdelės: „Europai 
kito pasirinkimo nėra—Hit
lerio naujoji tvarka (fašiz
mas), arba bolševizmas”. Bet 
kadangi tomis pasakomis ma 
žai kas tiki, tai jam prireikė 
ir „įrodymų”. Tokiu įrodymu 
arba argumentu Hitleriui tu
ri tarnauti nelaimingas Jugo
slavijos likimas. Tenai už

Lietuvis Rusijoje 
Nerado Kunigų

Neseniai grįžęs iš Sovie
tų Rusijos Dr. Devenis pa
pildomai paklaustas, kokią 
jisai ten rado religinę pa
dėtį, papasakojo, kad jam 
Rusijoje neteko sutikti nei 
kunigų, nei vienuolių. Kon
centracijos stovykloje buvo 
užtikęs kelis areštuotus ru
sų popus, kuriuos bolševi
kai jau nuo 1924-26 metų 
laiko kalėjime ir drauge su 
kitais areštuotaisiais verčia 
dirbti eilinį darbą. Jokių 
pamaldų jie negalėjo laiky
ti.

Šiaurės Rusijoje jokių a- 
tidarytų cerkvių nei bažny
čių jis neužtiko. Buvo užti
kęs prie Lediniuoto Vande
nyno vieną jau seniau iš
tremtą popą su šeima, ku
ris irgi pamaldų nelaikė ir 
vertėsi gaudydamas kurap
kas žabangomis. Kuibiševe 
matė vieną atidarytą cerk
vę, norėjo įeiti, bet buvo 
pilnutėlė prigrūsta ir vidun 
nebuvo galimybės patekti. 
Cerkvės lankytojai buvo vy
resnio amžiaus žmonės. Ka
talikų bažnyčios nei dvasi
ninko niekur nerado, nors ir 
teiravosi.

Dr. P. Karvelis Kaune.
Viena iš stambesnių Lie

tuvos ekonominių įstaigų 
buvo „Parama”. Tuo vardu 
dar palaikoma ekonominė į- 
staiga. Pereitais metais į- 
vyko nauji jos vadovybės 
rinkimai.

Pirm. J. Dagys, direkto
rių J. Matulevičius ir eilė 
kitų išėjo iš valdybos. Nau
jo jon valdybon pirmininku į- 
ėjo Bendinskas, nariais Dr. 
Karvelis ir Liepinaitis, se- 
kret. R. Janulis ir J. Kve- 
dukas.
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i Jonas Tareila tarnauja Dė
dei Šamui treti metai. Tur

Šiomis dienomis jau paim
ti į kariuomenę pirmieji 18-IfllO > t Ug tokn».karelv.1S 20 metų jaunuoliai. Sausio

I I Hl&IUljlĮJI II jOV OhII II Uv ^,r„aS0. jaisiais šie jaunuoliai: Felik-

rastum visoj kariuomenėj. mėn. 16 d. atsisveikino su sa-

PROF. DR. ALFRED SENN 
ATSISVEIKINO

rapijiečiai rengia pagerbimo 
i vakarienę. Per tą pagerbtų
jų vakarienę ir bus atidary
ki jubiliejiniai parapijos me
tai. Į vakarienę rengiasi la
bai daug žmonių. Tai nepa
prasta proga dalyvauti to
kioj vakarienėj, kurioj bus 
pradėtas 50 metų parapijos 
jubiliejaus minėjimas.
’ Šioje vakarienėj dalyvaus 
daug svečių ir iš tolimesnių 
viet, 
tur. 
liau.

Sausio 6 dieną per radiją 
atsisveikino prof. Alfred 
Senn, Pennsylvanijos univer
siteto profesorius. Jis pasisa
kė, kad ir jį karas šaukia.

Profesorius Senn yra dide
lis lietuvių prietelius. Jis ir 
atsisveikindamas linkėjo lie
tuviams po šio karo susilauk
ti ne tik Amerikos laimėjimo, 
bet ir laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos.

Profesorius Senn dažnai 
per radiją ir parengimuose 
pasakydavo reikšmingų kal
bų. Dabar philadelphijiečiai, 
ypač radijas, nebeturės to
kio garsaus kalbėtojo, 
tikrai nuostolis.

v I------------- '
Prof. Senn neseniai parašė veikėjas, 

svarbią knygą anglų kalba nori pilnai laimėti, 
apie lietuvių kalbos svarbu- negalodamas, bet dirba ir į 
mą ir grožį. Philadelphijie- kai kuriuos susirinkimus vis 
čiai ilgai atsimins prof. Senn tik ateina, 
nuopelnus lietuvių pasauliui. 
Naujoj vietoj ir naujose pa
reigose esančiam profesoriui 
linkime pasisekimo ir laimės,, 
taip pat linkime ir nepamirš
ti mūsų.

Sužinota, kad prof. Senn 
išvažiavo W a s h i n g t onan 
svarbių pareigų eiti.

net iš Brooklyn© ir 
Plačiau sužinosime

ki-
vė-

SERGA DRYŽA

sir-Jau trečia savaitė, kai 
guliuoja Kazys Dryža, Phi

Tai Jadephijos Žinių korespon
dentas, žymus visuomenės 

. Su liga kovoja ir 
Nors ir

LABDARIŲ DARBAI

DIDELĖS IŠKILMĖS

Šv. Vincento Labdarybės 
draugija šv. Kazimiero para
pijoj turėjo savo metinį su
sirinkimą, kuriame priimta 
veikimo apyskaita. Nors 
draugija neturi daug narių, 
bet tų pačių pasišventimu 
nuveikė labai daug. Gailes
tingiems darbams ir ligo
niams per praeitus metus iš
leista $238.00. Ligonių lanky
tojos Kundrotienė ir Jurgai
tienė tikrai daug pasišventė 
ir paguodė mūsų parapijos

Šv. Kazimiero parapijie
čiai šiemet minės savo para
pijoj auksinį jubiliejų. Smul
kesnę jubiliejaus progra
mą išgirsime vėliau, bet
sausio 31 dieną bus viešas to sergančiuosius. Keli vaiku- 
jubiliejaus pradėjimas - ati- Šiai našlaičiai taipgi globo- 
darymas.
—Sausio ^31-čL parap. klebo
nas kun. Ignas Valančiūnas 
švenčia savo vardadienį. Pa-

jami ir šelpiami jau kelinti 
metai.

1943 m. išrinkta ta pati 
valdyba. Pirm. C. Mažeika.

SUSIŽEIDĖ

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS 

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Motiejus Tareila susižeidė; 
jam sulaužyti keli šonkauliai. 
Dabar gydosi namuose. Jis il
gai dirbo toje pačioje vietoje, 
bet tik pirma nelaimė. Tiki
si pasveikti ir vėl laimingai 
darbuotis.

KARDINOLAS RŪPINASI 
KAREIVIAIS

laišką, o kartais po kelius. 
Netikite? Štai, sausio 11 d. 
jo mamytė ir seserys gavo 4 
laiškus. Taip. 4 ilgus laiškus. 
Tai tikrai įdomus jaunuolis. 
Na, ir jo sesutės nepamiršta, 
į kiekvieną jo laišką ir jam 
rašo įdomiausią laišką iš jų 
gyvenimo.

Kariuomenėj esąs labai ma
lonus gyvenimas. Tik kartą 
turėję netikėtumų: jų sto
vyklos kalė gavo 4 mažiu
kus šuniukus, kurie paūgėję 
pradėję kareivių kojines dra
skyti, batus išnešioti po ka
reivines ir t.t. Bet dabar jau 
vėl gerai, nes tie šuniukai a- 
tiduoti mokyklon. (Mat, ir šu
nys turi mokyklas). Karei
viai pasilinksmina sportuo
dami. Dabar dažnai žaidžia
ma basketball žaidimas. Ne
seniai jų komanda žaidė su 
juodukų komanda ir baltieji 
pralaimėjo juodukams. Bet 
dabar ir baltieji daugiau

Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty sausio mėn. 11 d. 
išleido ganytojišką laišką ti
kintiesiems kareivių globos 
reikalu. Štai laiško turinys:

Šimtai ir tūkstančiai kata
likų karių yra mūsų Armijo
je, Laivyne, Marinuose, Avia
cijoj. Ir tas skaičius yra di
desnis, kaip Amerikos katali
ku gyventojų skaičius rody
tų.

Kada tie visi mūsų kariai 
nėra kareivinėse, jūrose ar 
ore, tai jie nėra tinkamai ap
saugoti; jie yra palikti vaik
ščioti miestų gatvėse, ir 
jiems yra pavojus patekti į 
blogio pinkles.

Dėl karių fizinės ir dvasi- praktikuoja ir galės laimėti, 
nės gerovės, kaip ir jų šeimų Kostas Antušas parvažia- 
gerovės, visoje šalyje yra į- v0 pirmų atostogų. Jis tikrai

sas Kernagis, Julius Kviet- 
kus, Jonas Stalba, Alfonsas 
Kavaliauskas, Antanas Rin- 
gaila. Sausio 15 d. išėjo kiti, 
kurių pavardžių dar nesuži
nojome. Visus palydėjo arti
mieji, ypač geraširdės mamy
tės. Visų susiraminimas, kad 
jie eina ginti savo šalies ir 
viso pasaulio žmonių. Be to, 
dabar kariuomenėj labai ge
rai tarnauti, nes karius labai 
gražiai prižiūri ir jie visko 
turi. O ir mūšiuose nedaug 
žūna, nes amerikiečiai ge
riausiai apginkluoti. Nuo ne
laimingų atsitikimų daugiau 
žūna, kaip kare. Visi linkime, 
kad greičiau jie vėl sugrįžtų 
kaip laimėtojai ir nugalėto
jai viso pikta.

PERNAIBUVO:

Šv. Kazimiero parapijoje 
pernai buvo—

Krikštų 79 (1941 m.—51)
Moterysčių 34 (1941—53) 
Mirčių 36
Priėmė katalikų tikybą

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA •
Trečiadieni 7:00 p.m. Se8t. 8:00 p.m.|

Direktorius ■
ANTANAS DŽEKAS •

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. į

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

daugiau bonų išpirk-Ko
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

VYČIŲ 3-ČIA KUOPA

Marianapolis

(TETOS 2

steigti patogūs centrai, ku
riuose kareiviai, jūrininkai, 
marinai ir lakūnai gali gau
ti, kai reikia, nakvynės ir 
valgio; arba gali pailsėti ir 
pasilinksminti, paskaityti, 
parašyti, gali jie susirinkti ir 
pasikalbėti tarp savęs ar su 
savo giminėmis ir draugais.

Atsižvelgiant į tokių Uni
ted Service Organization (U. 
S.O.) Centrų naudingumą, 
katalikai jau atidarė daug 
namų, tarp kurių Philadel- 
phijoj yra Benedict Club, 
157 N. 15th St. ir Catholic tokių vaisių. 9 vai. jau gali 
Youth Association Building, eiti pailsėti, nors pasilinks- 
1819 Arch St. minimų centrai atidari lig 11

Žinotina, kad tie katalikų Val. visi gali žaisti, žiūrėti 
centrai tarnauja visiems ka- paveikslų per visą laisvą lai
dams, nežiūrint jų religijos ką. Sekmadieniais atvažiuo- i 
ar spalvos; taip daroma ne ja pažįstami ir draugai, ku- 
tik todėl, kad jie yra mūsų rįe aplanko savb kareivius, 
draugai amerikiečiai, bet ir Drabužiai ir batai bei kitas 

apavas tikrai geras ir pritai
kytas žiemas. Taip prižiūri
mos kariuomenės niekur pa
sauly tikrai negalėtum ras
ti. Gal todėl ir kareiviai taip 
narsiai kariauja ir miršta už 
savo kraštą.

Antanas Rimgaila išėjo 
tarnauti kariuomenėn sausio 
16 d. Tai vienas pirmųjų jau
nųjų karių. Antanas buvo 
vytis, susipratęs jaunuolis, 
kaip mokykla vadino, „meis
triškos minties.” Jis ypatin-

sužavėtas kariuomenės gyve
nimu. Jis buvo tarnavęs ir 
Lietuvos kariuomenėj, bet 
Amerikos kariuomenėj esą 
labai gerai. Pabaigęs bendrą
jį mokslą, dabar jau iš Ala- 
bamos perkeltas į Aberdyn, 
Md. ir čia dirba virėju. Pasa
koja, kad karininkai labai 
malonūs. O valgyti gauną 
visko, ko tik jiems norisi, i 
Jie visko turi pilnai. Po ska-1 
nių pusryčių ar pietų, kiek
vienas gali dar pasiimti apel
sinų, vynuogių, obuolių ar ki-

(1941 — 36)
1.

PLATINAM BONUS

Nuo sausio 1 d. prasidėjo 
Vyčių organizacijos naujų 
narių vajus. Kadangi karas 
ištraukė daug jaunimo iš mū 
sų tarpo, ne viena kuopa 
daug sumažėjo narių skai
čium. Raginami vyresnio am
žiaus ir tie, kurie yra kada 
nors buvę nariais, kad grįž
tų atgal į Vyčių eiles. Ypa
tingai merginos yra kviečia
mos rašytis, nes nuo jų daug 
priklausys ne tik vyčių or
ganizacijos, bet ir šios kuo
pos gyvavimas.

Šv. Kazimiero parapijoje 
veikianti 3 kuopa kviečia vi
sus. Kuo daugiau narių yra 
draugijoje, tuo 
būti veikimas.

didesnis gali

Marianapolyje per Kalėti ' 
atostogas buvo pasilikę 
broliai vienuoliai ir na^ 
viršininkas. Kunigai išvajį 
nėjo į parapijas, studentai, 
namo. Kūčių vakare visi sj į JU1WĮ"J 
sėdom prie bendro stalo. Na i 
mų viršininkas, pasveikinę 
visus brolius, pasidalino plot 
kelėmis, ir taip praaidi 
šventės. Stalas buvo graž 
papuoštas, apkrautas vi 
kiomis gerybėmis. Egh 
kampe sviete gražiaismg “y^Lietu-

Urba.
jėjinio rengimo komisi- 
[įjsiuDtinėjus kvietimu 
j isšiuntinėjusi 

Ietim u s visai eilei

įgytGIJOS REMIA 
)[LV£JDL|

•os nepriklausomy- 
rįskelbimo sidabrinės 
k minėjimas susilau
kt didėjančio susido-
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kun.“ Dr. J. Vaškas buvoįrijoDa Vencevičienė su sun- 
važiavęs į posėdžius Njterini Brone Brundziene ^4, 
Yorke. Kun. V. čemis W Chicagoje laidoti savo ram 
dų šventes praleido Newaįerį Bartkienę, kuri,

p, sekmadienį, Webs- 
K-įėje. arti Union Square.

šalais. Viskas taip nuteik 
žmogų Kalėdoms.

Po kelių dienų broliai sti™ 
dentai irgi išvažiavo pasisnu 
čiuoti pas tėvus.

Kun. P. Aukštakalnis gafe“"visur kvietimai 

progos kelias savaites priimami. Taip, 
leisti pas savo sergančiąnį1 vyrl} drau. 
mytę Pennsylvanijoje. <piliečių Klubas ne tik 
Dr. V. F. Andriuška KalėrfL priėmė, bet ir iš iž- 
praleido^ Niagara Falls, lįbilietų. 
po švenčių turėjo vienos programoje bus 

jos kalbos, choro ir so- 
dainos, tautiški šokiai

vaitės misijas. Išbuvo ten^ 
sausio 11 dienos. Po _
Metų kun. Jeskevičius, pasilinksminimas,
gara Falls klebonas, laukiama daly-
atvažiavęs pasisvečiuoti iškilmėse.
lioms dienoms į Mariana^“_______
lį. Kiek vėliau, sausio pjgBĮŽO IŠ CHICAGOS 
džioje, kolegijos rėktai ------

narė 
mui 
si j oi 
nę, 
Kas 
Ši k 
drai

V

Lietuvių Komitetas rūpi
nasi, kad daugiau lietuviai iš
pirktų Karo bonų ir ženklų. 
Sausio 14 d. buvo sukviestas 
susirinkimas, kuriame nu
tarta ir toliau sutartinai re
gistruoti lietuvių išpirktus 
karo bonus. Spalių mėn. pra
dėtas vajus davė gerų vaisių, 
nes lietuviai jau suregistravo 
pirktų bonų už $400,000. Bet 
dar tik dalelė. Kiti dar ne
spėjo to padaryti. Dabar vėl 
bus prašoma ir toliau regis
truoti savo bonų numerius. 
Sąmoningi lietuviai supran
ta, kad nėra ko bijoti duoti 
savo Bonų Nr., nes tai tik 
garbė remti Ameriką ir pa
sirodyti geru lietuviu. Lietu
viai prašomi registruoti savo 
bonus šiose vietose: visų pa
rapijų klebonijose, Liberty 
Federal Savings and Loan 
ass., pas P. A. Dziką, WTEL 
radijo st. liet, programos ve
dėją ir lietuvių Klubuose.Ten 
galima ir įsigyti bonų.

Susirinkimas buvo Rama
nauskų namuose. Pabaigus 
darbus ir praleidus „black
out”, visi buvo maloniai šei
mininkų pavaišinti gardžiais 
užkandžiais ir skanumynais. 
Visi dėkingi ponams Rama
nauskams už jų tokį nuošir
dumą bendrame lietuvių dar
be.

Komitetas nutarė pradėti merginas to miesto, kuriame svarbiose vietose.

Vienas gerai suprantantis 0 kun. J. Kuprevičius bumpai pasirgus mirė. Į te- 
nnimn Trnrlnci irvn w o v» o o O o * Y  — 1 1 - ~ X, i Li'Jrthnync’ n fvn ryi n VA 10jaunimo vadas yra parašęs išvažiavęs į lietuvių paiaįjįiiiotuves atvažiavo iš 

šiuos žodžius: „Neorganizuo- ją Westfielde, Mass. KūnijosVencevičienės sūnus 
tas jaunimas atrodo lyg vėjo šaulys taip pat buvo išvyįus. kuris per Kalėdas 
rudens blaškomi pageltę la- j parapijos darbą. | '
pai. Tik organizuoti galime - -- ---
sėkmingiau tarnauti Dievui taisytame" ,bowling atleto anūkų.

m m.i- 4-^ prasį(įej0 smarkus loširfelionės liko ir kita sesuo pįra
Kiekvienas bandė kits kooklyne, Elena Vyšniaus- rašt

1 1 J * Z T T . 2_. 1 2—: Xn zl XI ' Vi

rast
resĮ

ir Tėvynei. Tik organizuota 
tauta, jaunimas atliks savo 
gyvenimo uždavinį. O šių lai
kų audringas gyvenimas rei
kalauja gerų karių Dievo ka
ralystei platinti, palaikyti ir 
Tėvynės vėliavai garbingai

todėl, kad jie stato savo gy
vybes pavojun dėl mūsų ben
dros šalies.

Pagelbėti laimėti karą, ap
saugoti mūsų karius, užtik
rinti jų šeimynas, Philadel
phijos diecezijos katalikai 
dabar įsteigs U.S.O. Fondą. 
Šis Fondas bus naudojamas 
vien tik United Service Or
ganization. Dėl to mes gavo
me pasižadėjimą iš tų, kurie 
tai dalysis.

Jei kurios katalikiškos or
ganizacijos ar atskiri asme-igaį mėgo gimnastiką ir ma
nys norėtų daugiau paauko- nome, kad jam ir kariuome- 
ti, ar pasižadėtų paaukoti, ngj seksis gerai. Pažymėtina, 
tai tas aukas tuoj nusiųsti į kad jaunuolis buvo pamal- 
Kanceliariją, iš kurios ir bus 
duotas pakvitavimas.

Laiškas perskaitytinas sau
sio 17 ir 24. Rinkliavą atlik
sime 24 d. ir aukos tuoj nu- 
siųstinos į Kanceliariją.

Linkiu dvasiškijai ir tikin- v0 kam kūdikį prižiūrėti. Bet duoti kraujo, prašomi regis- 
tiesiems, kad jie parodytų sa- , dabar jau pasveiko ir ieško truotis pas Komiteto sekre- 
vo įprastą meilę šio taip darbo, kad galėtų pragyven- torę ponią Ramanauskienę, 
svarbaus reikalo įvykdymui, tį jį dabar prisiglaudė prie kuri susitars su kraujo ėmi- 
— baigia laišką Jo Em. Kar
dinolas.

nome, kad jam ir kariuome-

dus, dažnai eidavo Sakra
mentų.

Juozas Angelaitis paimtas 
kariuomenėn, nors turi mažą 
'dukrelę ir žmoną.

NAUJA VALDYBA

J viešėjosi. Velionė buvo
Po Naujų Metų, gražiaiim. amžiaus ir sulaukus

pralenkti. Prasidės ir konaiė,šv. Jurgio par., bet dėl 
dos grumtis. Buvusioje sveikatos negalėjo važiuo- 
mitorijoje rengiama ,bas|jesers laidotuves.
ball’ aikštė ir .roller siekiama joms užuojau- 
ring.’ Kai kas jau naudo®

nešti J pergalę ir pastovią įr savo jėgas mankštiniį pnjECnTKLUBO 
taiką”. j Lietuvos Nepriklauso RAMAMS

Kiekvienas perskaitęs bės šventei studentų vie|. ____
šiuos žodžius gali suprasti, kuopa visu smarkumu i 
ką reiškia „organizuotas jau- šiasi. Be meninės dalies, 
'nimas”, todėl paraginkite sa
vo jaunimą, — šios parapijos 
jaunimą, kad rašytųsi į ka- ir įspūdinga. Vėliau dau® 
talikiškas lietuviškas organi
zacijas, į Vyčių 3-čią kuopą.

Ateinantis susirinkimas 
bus sausio 24 d., tuoj po su
mos.

Ištraukos iš karių laiškų
Vytės dažnai gauna gražių

ir įdomių laiškučių nuo savo P- B. Balutis, yra labai blefui Revenue ženklelius, 
narių. Tie laiškai yra skaito- je finansinėje padėtyje, tori, atspausdinęs 18,000 
mi per susirinkimus. Kiek- tos lietuvių būrelis nM, už kuriuos gavęs 
viena narė tada parašo kelius prisidėti su parama. O- 
žodelius, sudarydamos ilgus Balučio veikla Lietuvos h ------ .
Jaiškus su įvairiom žinutėm, 'rovei visiems _žinoma, tfe Jersey valstybėje pe-

Viena vytė kartą parašė, svarby pagelbėti. Svarbu^ savaitę suareštuota 18 
klausdama vieno vyčio apie laidyti žmones, kurie porėtų šnipavime vokie-

paskaita ir trumpas vaitu, 
mas. Tikime, kad bus įdek.

parašysiu.

iivių Amerikos Piliečių 
biznio skyriaus meti- 
iirinkimas įvyks penk- 
į, sausio 22 d., 8 vai.

klubo name, 280 U- 
n Avė., Brooklyne.

55 eI)0Krisi nariai prašomi daly-
,T -Jti, ypač tie, kuriems rūpi 

rVOCllCStcr9 1N. ubo gerovė.
_______ ________

Pasirodžius žinutei, bronze, N. Y., susektas ita
Lietuvos atstovas Angį-Ifinino spausdinant In-

V 
Nev 
mes 
Liet 
pas. 
tis. 
Wel 
Squ

E 
ank 
o pi 
Bili 
kos

fe Jersey valstybėje pe-

Kraujo vajų. Dabar ragina- : 
mi lietuviai duoti savo krau
jo, kurs taip reikalingas gel- 

___ _  _ _ ___ Neseniai bėti kare sužeistus ir mirš- 
žmona\unkiai sirgo ir nebu- tančius kareivius. Norintieji

įdabar jau pasveiko ir ieško truotis Pas Komiteto sekre-
darbo, kad galėtų pragyven- torę ponią Ramanauskienę, 

_____  _____ ___ ’ ’ “ ’ _" " 1-
gerų lietuvių^Žilinskų (Shel- mo centru ir paskirs valan- ir todėl visos galite tikėtis, 

lūs).
Stasys žvigaitis jau šeštą

savaitę tarnauja kariuome
nėj. Tai žinomų lietuvių biz-

Auko jusiu vardai: pįjis tarnauja (jis yra labai to- - -
Ii nuo Philadelphijos). Jis dol.—- J. Braknys, K. šilw&lfittan Kolegija, Broo- 
taip atrašė: „Pasakius teisy- J- ^irsa; 2 dol. — Ant.PM 
bę, neturėjau iš pradžios mYs\ P° $1-00 K.JJtasaB 
daug laiko apie tokius daly- S. Kiliauskas,^ J. Šūkis, E 
kus mąstyti, bet dabar, kiek Stulpinas, F. šlapelis, J.AMERIKOS” administraci- 
apsibuvęs ir kiek pamatęs,, kis. I galite gauti A. Vaičiulai-
sakau, kad man Philadelphi- Labai nuoširdus ačiu> 
jos mergelės yra gražiausios, siems aukotojams.

turi 1,005 buvusius 
us kariuomenėje.

F 
ro 
gra 
;e 
dal 
te, 
zos 
mu

Pili 
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kta

Ant. Ži(

pij< 
ma 
vai
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, gausiai iliustruota, 
^56 pusi, ir yra Lietuvių

dą, kada kraujas bus paim- kad grįšiu dar būdamas „Ba
tas. Adresas—1113 Mt. Ver- chelor”.
non St., Tel. Poplar 3110. Yra 1 Kitas vytis atrašė šią sa- 
pastebėta, kad lietuviai turi vaitę, sakydamas negalįs ti

kėti, kad nariai jo neužmirš
ta. Dėkoja visiems ir tik pra
šo, kad ir toliau nepagailėtų 
laiškučių.

i Prieš kelias dienas buvo iš
siuntinėta kiekvienam vy
čiui kariui po numerį „Ame
rikos”. Jau gavome atsaky
mą nuo Juliaus Mažeikos, ku
ris atrašė: „Labai ačiū už 

Staiga ir labai sunkiai su- laikraštį „Ameriką”. I sure- 
sirgo Edvardas Janušauskas, ly 
Tai senas žmogus ir daug 
kenčiąs nuo ligų. Bet šiuo 
metu paralyžius dar daugiau 

dabar vėl jau eina pareigas, ji surakino. Ligi šiol kankino

Šv. Vardo draugija savo nierių sūnus. Rašo, kad jam labai gerą kraują, kurio retai
metiniame susirinkime išrin- 
|ko naują valdybą. Ilgametis 
pirmininkas Z. Krivinskas 
atsisakė. Dabar pirmininku 
išrinktas p. Noreika. Kiti 
valdybos nariai perrinkti, tik 
p. Saukaitis išrinktas vice
pirmininku.

Po susirinkimo parodyti 
karo lauko krutamieji pa
veikslai, visi pasivaišino.

MIRĖ

Newark, N. J.

m Tel. REgent 8434.

| RICHMOND GROCERY CO.

I
 WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Į Sausio 10 d. mirė Barbora 
* Urvakienė, 56 metų. Staiga 
į susirgusi, dar turėjo vilties 
S pasveikti, bet sekmadienio 
I vakarą staiga pablogėjo ir 
I atsiskyrė su šiuo pasauliu,

kariuomenėj labai gerai, nes galima gauti. Štai iš 200 ki- 
draugai ir karininkai geri, jtataučių rado tik 1 su Nr. 4 
Jis tik laukia progos gauti krauju, o iš 9 lietuvių gavo 
pirmas atostogas ir apsilan- to paties kraujo iš 4. Tede! 
kyti pas savus.

Kazys Dvareckas laimin
gai gyvena kareivio gyveni
mą. Jis dažnai parašo laiškus 
saviesiems ir visai patenkin
tas savo gyvenimu.

Pranas Griciūnas yra ma
rinu. Jis tikrai narsiai pasi
rodė visame fronte. Neseniai 
buvo parvykęs atostogų, bet

Todėl 
lietuviai kraujo davėjai labai 
pageidautini.

SERGA

did enjoy reading it.” 
Vyte.

Radijo Koncertas 
„Lietuvos Garsų” 

draugija ir choras v# 
,28 d. 4 vai. popiet, Šv. M 
dr-jos salėje ruošia m, 
koncertą ir šokius. Šiuo p 
rengimu norima 
dijo programos vedėją 
bą J. Stuką, kuris netni 
išvyksta į kariuomenę.

Programoje bus radijo1 
ras, vaidinimai, žymūs j! 

I tai iš kitur ir 1.1. Biliete | 
75 centus.

i k

-Ne 
turinio Instituto leidinys.' dir 
feo egzemplioriaus kai- Ce 
X o užsisakant 50 eg- E. 
iorių ar daugiau—30c. | da

RAKAMI

VAKARIENĖ

akių liga, nes negali matyti. 
Aprūpintas šventais sakra
mentais.

TRIJŲ VAIKŲ TĖVAS
KARIUOMENĖJ

Tai Pranas Cickocki, kurs, 
yra vedęs lietuvaitę; turi tris Nuo raupų jau įskiepyti vi-

Ar jau nusipirkai bilietą į 
iškilmingą vakarienę, kuri

Verčia lietuvius vykti 
tfrontą 

r ’
Algimantas Bandžai 

įvyks sekmadienį, sausio 31svoje esąs išvykęs kaip ® 
d., Šv. Kazimiero mokyklos korespondentas į Rytd 
salėje? tą. Rytuose kautynėse

kūdikius; buvo paimtas ka- si mokiniai, mokytojos, ku- | Bilietus galite gauti pas karo lakūnas viršila 
ran. Dabar šeimynėlė gauna nigai ir parapijiečiai. Visi Motinų klubo ir kitų draugi- jus Garunkštis, gw

| aprūpinta šventais sakra-
| mentais. Palaidota sausio
| mėn. 14 d. pas savo vyrą, mi- pašalpą iš valdžios ir gyve- eina pas daktarus ir skiepi- jų nares. Nelauk paskutinės m. vasario 24 d. Utėi 
& 1Q11 TN UI OQ If" a! 1 1 If Q TV1 1 o nlri o J -2 1  J 1 "AT     „ 2 _ 2 — i cii m 4 1-i/-n 4- 1  ! _ XT v rūsį jau prieš keliolika me- na, bet laukiama, 

tų. pargrįš.
kad jis jasi. Neseniai vėl užsiregis- dienos, įsigyki bilietą 

truota naujų susirgimų dien!
šian- skrityje, Vyžonių vi 

iVilkabudžių kaime.

IŠDIRBAME IR Pi

Geriausios Rūši<
* >r- •

priežasties trūkumo mater 
sjTnu ir perdirbimu kitchen, b< 
te Taisymo darbą tęsime ik: 

Lm. PETRATTIET
409 ir 417 Grand Street

Telephone: EVeri
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Marianapolij

VIETOS ŽINIOS j
FEDERACIJA KVIEČIA!

Marianapolyje per fc 
ostogas buvo pasiliį.Į 
'oliai vienuoliai ir J 
iršininkas. Kunigai y 
ėjo į parapijas, stuJ 
amo. Kūčių vakare vid 
ėdom prie bendro stalo 
iu viršininkas, pasve^ 
Įsus brolius, pasidalino. 
Lėlėmis, ir taip pį r 
įventės. Stalas buvo , 
papuoštas, apkrautas i ■ 
kiomis gerybėmis. 
kampe švietė gražiais į 
šalais. Viskas taip nmį ruošia New Yorko Lietu- 
žmogų Kalėdoms.

Po kelių dienų broliai 
dentai irgi išvažiavo^ rra išsiuntinėjus kvietimu 
Čiuoti pas tėvus. rvra i s š i u n t i n ė i u s i 

Kun. P. Aukštakalnis 
progos kelias savaites 
leisti pas savo sergancnĮ 1 ° n i ai Priimami. Taip, 
mytę Pennsylvanijoje,

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Waterbury, Conn

DRAUGIJOS remia 
MINĖJIMĄ

jetuvos nepriklausomy- 
paskelbimo sidabrinės 

akties minėjimas susilau- 
nuolat didėjančio susido- 
imo. Minėjimas bus vasa- 
14 d., sekmadienį, Webs- 
Salėje, arti Union Square.

Taryba.
Minėjimo rengimo komisi-

pra isšiuntinėjusi 
i e t i m u s v i sa i eilei 
ugijų. Visur kvietimai

Jurgio vyrų drau- 
Dr. V. F. Andriuska'v ir Piliečių Klubas ne tik 
praleido Niagara Falk Priėmė, bet ir iš iž- 
po švenčių turėjo vie^ mpirko bilietų.
vaitės misijas. Išbuvote tinėjimo programoje bus

Apreiškimo 
Parapija

Metinis Susirinkimas
Amžinojo Rožančiaus drau

gijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 17 d. Atsilankė 
daug narių. Susirinkimą mal
da atidarė dvasios vadas 
kun. A. Petrauskas. Buvo at
silankęs ir kleb. kun. N. Pa
kalnis, kuris džiaugėsi gra
žiu draugijos darbu.

Pirm. Elzb. Kašėtienė pra-

ALRK. Federacijos New 
Yorko Apskrities pirmas šių 
metų susirinkimas įvyks— 
penktadienį, sausio 29 d., 8 
vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje. Visos lietuvių 
katalikų draugijos prašomos 
atsiųsti savo atstovus. Ku
rios dar neišrinkote savo at
stovų, prašomos išrinkti. Fe
deracijos susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį.

Pažvelgę į mūsų organiza
cijų ir draugijų praeitį, aiš
kiai matome, kad jos buvo 
labai stiprus mūsų veikimo 
pagrindas. Steigėsi parapi
jos, statėsi mokyklos, kūrėsi

New Britain, Conn

Ačiū Dievui, mūsų gerasis 
klebonas, kun. M. Pankus, 
sveiksta. Ne vienas per dvi 
praėjusias savaites maldavo 
Dievo, kad Jis leistų jam sėk
mingą operaciją ir duotų 
sveikatą. Už kelių savaičių, 
tikimės, kun. Pankus grįš į 
mūsų tarpą tęsti gražių, la
bai reikalingų darbų.

siųstas kun. J. Mendelis, mū
sų kunigo L. J. Mendelio bro
lis.

V. Žakas su žmona minėjo 
vedybų 25 metų sukaktį.

Šįmet mūsų parapijoj yra 
įvesta nauja vokelių sistema, 
kuri, kaip jau pastebėta, neša 
gražių vaisių. Vokeliai yra 
padalinti į du skyrius. VienojX II 111. JL2JiZ«U. Xxclbt/ LltJIltz pi d" JUo, OldlCOl inunymub, IVU.lt/bl į uhjajuu. V

nešė metinę apyskaitą, kuria lietuvių įvairios įstaigos — vietoj yra dedama savaitinė

Sausio 18 d. palaidota Dei- 
ikienė, lietuvė. Tą dieną su
kako 40 metų mano vedybi
nio gyvenimo; gaila, kad pa
sitaikė vienos lietuvės laido
tuvės. Tą dieną atlankiau li
goninėj kleboną kun. J. Lie
tuvininką; radau sėdintį; la
bai gražiai atrodė, kaip 40 
metų. Tik dėl kojų silpnumo 
nebando vaikščioti. Šv. Mišių 
nuveda jį į koplyčią.

bažnyčiai auka, o antroj—ga
lima įdėti auka bei aukelėi 

Gale metų I

" sausio 11 dienos. Po Jrbios kalbos, choro ir so- 
" Metų kun. Jeskevičį l dainos, tautiški šokiai 
= gara Falls klebonas, aukus pasilinksminimas.

atvažiavęs pasisveį 1 lietuvių laukiama daly-
aukus pasilinksminimas

je
i-
ra
iii

lioms dienoms į MariJį šiose iškilmėse, 
lį. Kiek vėliau, sausio 1RĮŽO IŠ CHICAGOS 
džioje, kolegijos rėk 
kun. Dr. J. Vaškas b® arijona Vencevičienė su

Moterų Sąjungos 43 kuo
pos susrinkimas įvyko sau
sio 13 d. choro kambaryje. 
Nauja valdyba užėmė savo 
vietas: Dvasios vadas kun. 
B. Gauronskas, pirm. Mar
celė Digimienė, vicepirm. 
Joanna Bukauskienė, fin. 
rašt. Stephania Sapranienė, 
ižd. Anelė 
prot. rašt. 
organizatorė 
nė, maršalka
sonienė, koresp. Mar. Šam- 
barienė. S.

Lietuvis Ruošiasi 
Misijonieriumi

Matusevičienė, 
St. Dumšiehė, 
St. Sapraniė- 

Anastazia Ki-

Jaunas Amerikos lietuvis 
Vincas Vaičekauskas dabar 
yra šventojo Dieviško Var
do vienuolyne Techny, III., 
kur eina kunigo mokslus ir 
ruošiasi misijonieriaus dar
bui. To vienuolyno tėvai yra 
labai daug pasidarbavę tyri
nėdami atsilikusių ir lauki
nių tautų papročius, gyveni
mą; tais klausimais šio vie
nuolyno vyrai yra parašę 
svarbių veikalų.

Hartford, Conn New Yorko miesto mayo- 
ras planuoja ištirti mieste mė 
sos pakilusias kainas ir tai.p 
vadinamus „black marketus” 
ir išnaudotojus pinigų skolin
tojus, kurie lupa nuo žmonių 
didelius nuošimčius.

— Švenčių proga buvo 
parvykę kariai Kaz. Bare
lis, Ant Manikas, St. Pli- 
kaitis, Ant. Mašiotas, Edv. 
Kripas, J. Laurynaitis.

— Moterų gildąs per šven-
K tęs, apdovanojo devynias 

vargingesnes lietuvių šei
mas. Nepamiršo ir parapi
jos ligonių.

----------  . Į — Čia rimtai ruošiamasi
— Sausio 10 d. apkrikšty- tinkamai paminėti Lietuvos 

ta Joseph ir Marytės (Rim- nepriklausomybės paskelbi- 
ooitnol TJavonv rhilrfo TVTqy’IQ'H > i i j •

visi džiaugėmės. Pernai mir- organizacijos ir draugijos 
ties angelas pasiėmė 4 nares, stovėjo to darbo sąjūdžio 
o naujų prisirašė 25. Malonų priešakyje. Lietuvai atstaty- naujai statybai, 
įspūdį daro, kad draugijoje ti jos taip pat dėjo daug jė- ne vienas nusidžiaugs suži- j 
turime ir vyrų, kurie brangi- gų, klojo stambias aukas. 
na rožančiaus kalbėjimą. Fi- Šiandien vėl draugijos yra 
nansų rašt. Ona šeputiene pašauktos į didelį darbą, to- kalingam tikslui. Visi paten- 
rūpestingai tvarko knygas; 
didelė padėka už tai.

Ona Rimidienė pranešė, 
kad šiemet sukanka 10 me
tų, kai eina „Amerikos”’ lai
kraštis ir pasiūlė ta proga 

' suruošti kokią nors pramo-

Lietuviai rengiasi Vasario
i 16 d. iškilmėms. Užprašytos 
mišios už žuvusius lietuvius, 

, j . v. o salėse bus programa, kaip inoięs, kad neiuciomis suau- . r,. J. ’ v. J . kas sumanys,kojo gražią sumą pinigų rei- J

del draugijos turi būti gy- kinti šia nauja tvarka, ir ža- 
vos. da vieningai darbuotis, kad

mūsų parapija susilauktų 
tuoj aus po karo labai reika
lingo „Community Center.”

;erim Brone Brundziene kad butų sukelta kiek pa- 
) Chicago j e laidoti savo 

torį Oną Bartkienę, kuri 
5 ipai pasirgus mirė. Į te- 

laidotuves atvažiavo iš
K įjos Vencevičienės sūnus

važiavęs į posėdžius
Yorke. Kun. V. Černis 
dų šventes praleido Ne 
o kun. J. Kuprevičius 
išvažiavęs į lietuvių

l°- ją Westfielde, Mass. I
d° Šaulys taip pat buvo ii rius, kuris per Kalėdas 
la- į parapijos darbų.
me
vui taisytame ,bowling 1 
ota prasidėjo smarkus k 
ivo 
lai- 
rei- 
ka- 
i ir 
įgai 
ovią

viešėjosi. Velionė buvo 
Po Naujų Metų, grt i. amžiaus ir sulaukus 

celeto anūkų.
ionės liko ir kita sesuo 
dyne, Elena Vyšniaus- 
i, šv. Jurgio par., bet dėl

Kiekvienas bandė fe 
pralenkti. Prasidės irt i 
dos grumtis. Buvusioj eikatos negalėjo važiuo- 
mitorijoje rengiama] 
ball’ aikštė ir .roller 
ring.’ Kai kas jau nai 
ir savo jėgas maukt 

Lietuvos Neprikla: 
litęs bes šventei studentų 
asti, kuopa visu smukimu

1 lesers laidotuves.
t iškiama joms užuojau-

ramos „Amerikai”. Visos 
narės pritarė tokiam siūly
mui ir išrinko rengimo komi- 
sijon Rimidienę, Karušaitie- 
nę, Skarulienę, Šeputienes, 
Kašėtienę ir Krašauskienę. 
Ši komisija tarsis su kitomis 
draugijomis.

Valdyba perrinkta ta pati: 
pirm. Elzbieta Kašėtienė, fin. 
rašt. 
rašt.
resp. Julijona Skarulienė.

Ona šeputiene, prot.
Zuzana Gudaitienė, ko

AR TURI BILIETĄ?

PILIEČIŲ KLUBO
NARIAMS

(tuvių Amerikos Piliečių. V. • t-k • 6 iv Kc U. VIU jČAJLJLld X IIICVILIjau-mam. Be mmiestt , biznio sk iaus meti. 
e są- paskaita ir trumpą, asirinkimas įvyks penk- 
pijos mas. Tikime kad tesausio 22 val 
( ka- ir įspūdinga. VėW klubo n 2gQ v.
gani- 
iiopą. 
cimas
io su-

parašysiu.

Rochester, N

'e, klubo name, 280 U- 
„ Avė., Brooklyne.

‘ ii nariai prašomi daly- 
, ypač tie, kuriems rūpi 
- gerovė.

nxe, N. Y., susektas ita 
inino spausdinant In- 
i Revenue ženklelius, 
ii, atspausdinęs 18,000 

Kiek- tos lietuvių’ būrelis’ lių, už kuriuos gavęs 
prisidėti su parm K)-

Pasirodžius žinute 
_ ių Lietuvos atstovas d 

) savo P- BĮ Balutis, yra late, 
įkaito- j e finansinėje padėty

iškų 
gražių

kelius 
j ilgus Balučio veikla Lieto 
nutėm. i 
parašė, 
io apie 
uriame 
įbai to- 
) Jis — *- 
a’tpiqV_ J. Dirsa; 2 dol.--. .s teisy ’ n lūs kariuomeneie.
vadžios mys; P° _________________ _
is daly- S- Kiliauskas J.& 
ar, kiek Stulpinas, F. Šlape; 
įamatęs, ^1S- 
adelphi-

v Jersey valstybėje pe- 
savaitę suareštuota 18 

vokie-

rovei visiems ziuoe 
p svarbu pagelbėti. Src _ 
[L laikyti žmones, tar ytų smpavime 

svarbiose vietose.
Aukojusių vardai —— .

J BraknysJ Rattan Kolegija, Broo-
turi 1,005 buvusius

JRIKOS” administraci- 
,lite gauti A. Vaičiulai-

Labai nuoširdus
ziausios, siems aukotojams, 

tikėtis, į 
įas „Ba-

; šią sa- 
jgalįs ti- 
eužmirš-

’LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

ga gausiai iliustruota,
5 pusi, ir yra Lietuvių 

Radijo Kone# inio Instituto leidinys. 
Lietuvos Gars’į0 egzemplioriaus kai-

Ad

Newark.

Radijo Kon(

J.

Bayonne, N. J.

Šv. Vardo draugija Brook
lyn© vyskupijoje sausio 10 d. 
padaugėjo keliais tūkstan
čiais narių. Kažin, kiek lietu
vių parapijose naujų narių 
prisirašė?

Sausio 17 d. po mišparų 
šv. Pranciškaus seselių rė
mėjų kuopa susirinko salėje, 
kur aptarta ateinančio susi
rinkimo tvarka. Išaiškinta 
nauja seselių veikla Brazili-

Jei pradėtume užmigdyti 
savo organizacijas, ne tik ne
daug galėsime padėti Lietu
vai atsistatyti, bet ir patys 
savo tautinio judėjimo neiš
laikysime. Dabar tokie lai
kai, kai privalome būti gerai 
organizuoti.

Nežinia, kada baigsis da-
dabartinis karas, todėl nega- joj ir Kalifornijoj. Ne vienoj 
lime pritarti tiems, kurie sa- akyje pasirodė džiaugsmo 
ko, kad „dirbsim, organizuo- ašarėlė, kai pranešta, kad 
simės, kai karas pasibaigs.” buvo įsteigtas Sės. Pranciš-

' konių noviciatas Brazilijoje, 
kur jaunos sielos galės tin
kamai pasiruošti tam darbui, 
kuris yra labai reikalingas 
Dievo Vynyne. Taip pat 
džiaugsminga naujiena suži- 
inoti, kad mūsų išsiblaškę lie-

Vasario 14 d. turėsime 
New Yorke didžiules iškil
mes, kuriose bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tis. Iškilmės bus gražioje 
Webster salėje, arti Union 
Square.

Bilietai jau platinami; iš 
anksto jie kaštuoja tik 55c., 
o prie salės durų kaštuos 75c. 
Bilietų galima gauti „Ameri
kos” administracijoje.

JUDOMI PAVEIKSLAI

Pereitų metų žiauraus ka
ro įvykius rodo, Lietuvos 
gražiuosius vaizdus matysi
te ir New Yorko lietuvius, 
dalyvavusius parade, regėsi

me, atsilankę į Kazio Motu- 
zos ir Jono Valaičio rodo
mus filmų vakarus.

Yonkers, N. Y. Lietuvių 
Piliečių klube, 113 Herriot 
St., prie Riverside Ave. pen
ktadienį, sausio 22 d.

Elizabethport, N. J. para
pijos salėje, vasario 7 d., sek
madienį 3:30 vai. dieną ir 7 
vai. vakare.

Bilietai po 35c., vaikams 
15 centų.

Tai klaidinga pažiūra. Dirb
kime visada. Visi darbai yra 
suderinami, kai nuoširdaus 
noro netrūksta.

„Dabar juo labiau reikia 
didelio dėmesio kreipti į or
ganizacijas, 

i ir organizuotumo patsai I 
šiandieninis gyvenimas rei
kalauja. Kiekviena sugaišta 
valanda mūsų organizaci- i 
niam gyvenimui daro nuosto
lius” — yra teisingi žodžiai.1 
[„Karas, tiesa, iš visų žmonių 
pareikalauja didžiausio jėgų 
įtempimo. Ir savo raumenis, 
ir turtą, ir net gyvybę turi
me aukoti kraštui ginti, krik
ščioniškajai kultūrai išgelbė
ti, demokratijai ateitį užtik
rinti, pavergtąsias tautas iš
laisvinti,” — tai labai aiškūs 
tikslai.

Bet, žinokime, kad, būda
mi stipriai organizuoti, tuos 
visus patri jotinius darbus 
kur kas geriau atliksime, ne
gu būdami išsisklaidę.

Organizuota visuomenė ga
li daug padėti išvengti blo
gumų, kurie pasireiškia ka
ro metu.

A.L.R.K. Federacija yra 
svarbi mūsų organizacija, 
kuri jungia visas Amerikos 
lietuvių katalikų draugijas. dalicijos 
Ji rūpinasi Bažnyčios, Ame-, J 
rikos ir lietuvių tautos reika
lais.

Todėl visos draugijos tebū-
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, nes vieningumo tuvįa- Kalifornijoj galės gir- silankymu.

šaitės) Heycey duktė Marian. 
Krikšto tėvai buvo Ant. Rim
ša ir St. Mickevičienė.

— Šv. Onos draugija sau
sio 30 d. turės kortų vaka
rą. Pelnas parapijai.

— Bažnyčios dažymas jau 
"baigamas. Mūsų bažnytėlė 
atrodys nepaprastai graži.

— Nuolatinė novena būna 
kiekvieną trečiadienį. Jos 
metu meldžiamasi už parapi
jos karius. Kiekvieną kartą 
minima dešimt kitų vardų.

— Klebonas kun. M. Keme- 
žis jau baigia kalėdojimą. 
Žmonės labai maloniai pri
ima ir džiaugiasi klebono at-

— Žiemos poilsiui net įtis savo bažnyčia ir vienuo
lynu, kuriame kol kas apsi- Floridą išvyko p. Kiverie- 

? gyvena trys Šv. Pranciškaus nė. Jos draugai linki jai
seselės lietuvaitės. Visos na-;gerai pailsėti, 
rėš suprato, kad ir joms teks 
prisidėti prie šių- darbų, ku
rie yra be galo reikalingi ti
kybai ir tautybei.

o sugrįžus 
vėl sėkmingai darbuotis.

Marijos Vaikeliai skaitlin
gai ėjo prie Komunijos per 
8:15 vai. mišias, sausio 17 d. j

Great Neck, N Y

Geros Prakalbos
Sausio 17 d. Kasmočiaus 

salėje įvyko visuomeninės
Visos narės aukojo mišias ir prakalbos. Jas suruošė Fede- 
Komuniją už kleboną, prašy- racijos kuopa. Kalbėjo kun. 
damos jam sveikatos ir kan- J- Balkunas ir Juozas B. Lau-
trybės jo ligoje. Jų šviesiai 
mėlyna uniforma sudarė gra
žų bei žavingą vaizdą, ypač 
kai visos suklaupė prie Dievo 
stalo. „Manytum, kad pati 
Marija apdengė jas savo mė
lynu plosčiumi,” išsitarė vie
na pamaldi moterėlė. Taip, 
visų tėvų troškimas yra, kad 
kiekviena mergaitė ir mergi
na būtų Marijos globojama. 
Todėl yra svarbu, kad visos
priklausytų prie Marijos So- kų.

čka. Vakarui vadovavo Al. 
Vasiliauskas.

■ Kun. J. Balkūnas kalbėjo 
apie tai, kaip būtų galima 
pagelbėti Lietuvos žmonėms, 
o J. LauČka — kaip lietuviai 
prisideda Amerikos karinė
se pastangose ir kas dar ga
lima atlikti. Jų kalbos buvo 
priimtos labai palankiai. Lie
tuvai sušelpti (per Vyskupų 
Komitetą) sudėta 38 dol. au-

Buvo ir klausimų, kuriuos 
davė du vietos komunistai. 

Sveikatos centras ragina Prakalbos praėjo labai tvar- 
visus apsisaugoti nuo ligų, kingai. Pageidajam tokių 

„ , .. . . . kurios sparčiai plečiasi tarp svečių kalbėtojų ir jų kalbų
na Federacijos nariais o jų darbininkų fabrikuose, įstai- dažniau!

Šv. Agnietės bažnyčios, į 
New Yorke, vaidintojai vai
dins „Ladies in Retirement” 
Central Jewish Institute (125

atstovai tegu uoliai lanko
New Yorko apskrities susi
rinkimus.

Mot. Mikolaitis. x „ _
Apskrities sekretorius, ris metus, turi būti vėl nau-'j Venskienė

gose ir mokyklose. Bažnyčio- ‘ ------
se buvo perskaitytas įsaky- 2 dol. — U? Venskienė; po 1 

■ mas, kad kiekvienas, kuris doi __ Titpnienė Plakštienė
,buvo skiepytas prieš penke-'Lažauninkas m.’Venskienė,’ 
l„:„ j.__ : —zi----- I _ __ . . _ . .

Aukojo: 5 dol. M. Rusienė;

' tik pra- ” .. . cįoraj|c„ o užsisakant 50 eg- E. 85th St.) aklųjų žydų nau- 
pagailėtų 2g d Yval popiet#rilĮ ar daugiau—30c., dai.

s buvo iš- 
aam vy- 
jrį „Ame- 
e atsaky- 
eikos, ku- 

ačiū už 
”. I sure- 
ng it.”

Vytė. I

dr-jos salėje ruM 
koncertą ir šokius-j 
rengimu norima M 
dijo programos^! 
bą J. Stuką, kuris 
išvyksta į kariuos 

Programoje busr 
j ras, vaidinimai,# 
tai iš kitur ir 1.1 
75 centus.

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus 
iriežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 
i ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets. 
Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas 

[m. PETRAITIENE ir SŪNŪS 
[ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8451

Naciai uždraudė Belgijos 
katalikams turėti mišias už 
žuvusius kare katalikus.

Don Carlos ir San Rafael, 
Meksikos kasykloje, pastaty
ta Švč. Panelės stovyla.

Verčia lietu'i®5 
■

Algimantas Bto
ai bilietą į 
enę, kuri 
sausio 31voje esąs išvyki 
mokyklos korespondentas!

,tą. Rytuose kau# 
gauti pas karo lakūnas 
itų draugi-jus GarunkštM 
paskutinės m. vasario 24 
.ietą šian- skrityje, Vyžo^|

iVilkabudžių k8^

. v Aleškevičius,
jai skiepytas prieš rauplių Ii- Blažonis, Urbonienė, A. Ze- 
gą. Kadangi karas vyksta, bartienė, Trainauskienė, Ker- 

visokių ligų ševičienė, Povilaitienė, Sup-galime tikėtis
bei epidemijų, todėl vykdyki
me visokius įsakymus bei 
perspėjimus. r

Ironwood, Mich., vietos ka
talikų mokyklos mokytoja 
sesuo M. Aquinas gavo leidi- tybai. 
mą mokyti Šv. Ambraziejaus 
mokykloje aviacijos.

„Stellarians”, jaunimo gru
pė, pradėjo naują darbą — 
ruošia vaidinimą, kuris bus 
kada nors po Velykų, o jo 
pelnas bus skirtas naujai sta- 

P-lis.

rančikienė, Valauskienė, La- 
žaunikienė, Rogers, Kurtinai
tis, Petruškienė, Girgaliūnie- 
nė, Kazaitienė, Valantinas, 
Straukas, Rusas, Gailius, Gu
tauskas, Vasiliauskas, Ad. 
Ringis, Bėčis. Smulkių aukų 
buvo $3.00.

Baltimore, Md.
Pratt Institute, Brooklyne, 

šią savaitę pradėjo duoti pa
mokas moterims - šeiminin
kėms apie gaminimą ir tau
pymą valgių.

Defense Training Institute 
Brooklyne, federalės valdžios 
kaštais duodama moterims ir 
merginoms inžinierystės 
savaičių pamokos.

20

Sausio 17 d. bažnyčiose bu
vo rinkliava misijoms. Arki
vyskupo patvarkymu, kiek
vienoj bažnyčioj svečias ku
nigas per pamokslą nušvietė 
misijų tikslą ir kaip reikalin
gos aukos tam šventam dar
bui. Mūsų kun. A. Dubinskas 
buvo kitoj bažnyčioj su pa- 

I mokslais, o pas mus buvo at-

Federacijos paskutiniame 
susirinkime nutarta užpra
šyti vasario 14 d. šv. mišias 
už Lietuvą ir paaukoti $5.00 
„Amerikos” Naujų Mašinų 
Fondui.

Pasitenkinęs.

mo 25 metų sukaktį.
— Raudonajam 

mūsų moters ir mergaitės 
uoliai darbuojas. Giedraičių 
namuose susirenka, siuva 
ir t.t.

— Pranas Kazlauskas į- 
stojo į marinus.

— Pranciška Pugžlytė į- 
stojo į WAACS — moterų 
kariuomenę. Jos brolis ka
rys Antanas jau toli nuo 
Amerikos.

— Užgavėnių sekmadie
nį par. choras turės kon
certą ir vaidinimą.

— Sausio 22 d. prel. kun. 
J. Ambotui sukaks 74 me
tai. Nuoširdžiai sveikina
me!

Nauju redemptoristų ordi- 
Kryžiui lno Amerikos provincijos vir

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Turėki
me jų, kiek tik galime.

Sausio 24 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet, Kasmočiaus sa
lėje, įvyks L. Vyčių New 
York ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas. Kuopos 
kviečiamos atsiųsti savo at
stovus.

šininku paskirtas kun. M. 
Gearin, gyv. New Yorke.

Sausio 27 d. prasidės Ra
tion No. 2 knygelių dalini
mas. Knygeles gaus tik tie, 
kurie turi „Ration Book No. 
1”; — Cukraus ir kavos kny 
gutes. Pirmą knygutę galima 
įsigyti tik iki sausio 15 d.

Nassau apskrities, N. Y. 
gasolino administratorius sa
ko, kad dėl stokos aliejaus 
visi namų savininkai bus įsta 
tymu priversti vartoti anglis 
namams apšildyti.

JAV. kongresas nori pra
vesti įstatymą, kuriuo visi ne 
vedę vyrai būtų imami ka
riuomenėn pirmiau nei vedu
sieji.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIŲ KULTŪRINIS INSTITUTAS 
PRADEDA DARBA NEW YORKE

New Yorke, judriausiame 
pasaulio mieste, veikia apie 
pora tuzinų mažučių ir 
stambių pokarinio planavi
mo įstaigų, priklausančių 
daugeliui Europos ir Ame
rikos tautų. Panašių užda
vinių turįs Lietuvių Kultū
rinis Institutas irgi jau per
sikėlė į New Yorką ir čia 
atidarė mažutį, kuklų savo 
ofisą: 73 West 104th St„ 
New York, N. Y. čia pra
deda plėsti Lietuvai naudin
gas pažintis ir santykius 
su kitų tautų panašiomis 
planavimo įstaigomis.
Pirmoji diena New Yorke

Institutui buvo ypatingai 
laiminga: vienas džentelme
nas ir didelis patriotas pa
aukojo Institutui $500.00. 
Tai pati stambiausioji lig- 
šiol gauta auka iš pavie
nio žmogaus, kuris kol kas 
nesutiko savo pavardės spau
dai duoti. Instituto direk
torius reiškia jam labai gi
lų dėkingumą už taip 
nų paskatinimą toliau 
lietuvišką darbą.

Tą pačią dieną New 
ke buvęs kun. klebonas
Čepukaitis iš Philadelphijos 
paaukojo $100.00 ir užsisa
kė Instituto knygelių už 
$35.00. Taigi, tą dieną In
stitutas gavo net du gar
bės nariu, kuriems taria di
delį ačiū ir tiki, kad toks 
simboliškai šiltas Institu
to sutikimas Rytuose bus 
gera pradžia jo darbams 
vykdyti ir visuomenės pa
ramos susilaukti.

Tuom pačiu metu 
A. Senn’o knygelės 
Lithuanian Language’
sakė kun. J. Balkūnas ir 
kun. Pr. Juras kiekvienas 
už $25.00, kun. Dr. J. Kon
čius už $20. Kun. Dr. A. Dek- 

naujas^ East St. Louis
klebonas, įstojo nariu rėmė
ju, įmokėdamas $10.00. Na
riais rėmėjais taipgi nese
niai įstojo energingas mūsų 
laikraščių rašytojas p. Pra-

bū- 
at-

paskiau 
j Wisconsi- 
vasariniuo- 
dideliu pa- 
Columbijos,

mų žymiai padidėtų, tai 
tų lengva jos daugiau 
spausdinti.

Prof. A. Senn 9 metus 
dėstė kalbų mokslus Lietu
vos Universitete, 
buvo pakviestas 
no Universitetą, 
se kursuose su 
sisekimu dėstė
North Carolines ir kituose 
universitetuose. Dabargi jis 
jau kelintus metus dėsto 
Pennsylvanijos Un-te Phi- 
ladelphijoj. Jis yra daugelio 
raštų autorius ir yra išgar
sėjęs kaipo žymiausias litu
anistikos ir lietuvių kalbo
tyros specialistas visoje pla
čioje Amerikoje.

Jo parašyta knygelė ne
didelė (49 pusi.), bet moks
linių žinių apie lietuvių kal
bą ji duoda daugiau už bet 
kurią kitą nelietuviškai ra
šytą knygą. Kas svarbiau
sia, ji atmeta daugybę pa
sakų ir nesąmonių, dauge
lio autorių paskleistų sveti
mose kalbose. Ją turėtų ke
letą kartų atidžiai perskai
tyti kiekvienas lietuvis švie
suolis, jei nori išvengti kai 
kurių nesąmonių apie savo 
kalbos kilmę ir santykius 
su kitomis kalbomis. Mūsų 
dvasiški j a ir profesionalai 
prašomi jos užsisakyti bent 
po 50 egz. ir apdalinti ja 
savo draugus svetimtaučius 
ir savo apylinkės bibliote
kas ir mokyklas.

Prašoma prisiminti, kad 
Institutas nustatė labai že
mą kainą savo knygelėms: 
ši kaina jam grąžina tik 
spaustuvės ir pašto išlai
das, bet ne honorarą už 
darbą autoriams ir leidė
jams. Institutas laikosi do
snių lietuvių aukomis, bet 
ne leidiniais. Šia proga ten
ka gražiai padėkoti prof. 
Dr. A. Senn’ui ir rašytojui 
A. Vaičiulaičiui, kad jie pa
rašė Institutui knygeles ne
imdami iš jo jokio hono
raro. Ir visuomenė turėtų 

r. į vertinti šių vyrų mokslinio 
nas Gudas ir p. Aleksandras darbo auką lietuvių tautos

sau- 
tęsti

Yor-
J. J.

Prof. 
„The 
užsi-

snys

labui, dvasinei pažangai.
Į Instituto direktorių pra

šoma kreiptis jo nauju ad
resu:

Dr. Kazys Pakštas, 
73 West 104th Street, 

New York, N. Y. 
Telefonas : Riverside 9-9164.

Jonušas, abu iš Lituanica 
Avė., Čikagoj. Ponia O. Kra- 
tavičienė iš Detroito atsiun
tė $30.00 už seniau užsaky
tas knygeles ir dabar užsa
kė Kat. Federacijos skyriui 
100 egz. „The Lithuanian 
Language”. Taipgi jos 100 
egz. užsisakė Čikagos vei
kėjas p. Vincas Stulpinas, 
uoliausias Instituto rėmė
jas Čikagoje. Red. p. J. 
Laučka Philadelphijos Fe
deracijos apskr. susirinki
me surinko Institutui $46.85. 
Nuoširdžiai ačiū visiems au- ! tuose vedėjas Jonas Valaitis, 
koto jams.

Prof. Dr. Alfred Senn 
„The Lthuanian Language” 
sulaukė tikrai pelnyto pa- juj, kurįs baigsis sausio 30

LIETUVIAI REMKIME PA- 
RALIŽIAUS FONDAI

Lietuvių vienintelės radijo 
I kasdieninės programos ry-

WHOM stoty, 29 W. 57 St., 
New York City, su kitų tautų 
radijo vedėjais renka aukas 
Infantile Paralisis Fund va-

BERNARDAS PETRULIS
ESĄS DINGĘS?

ar- 
su- 
tik-

Ona Petrulienė, „Ameri
kos” bendradarbė ir labai 
nuoširdi rėmėja, sausio 20 d. < 
gavo Karo Departmento te- i 
legramą, kuria pranešama, 
kad jos sūnus, Private First 
Class Bernardas Petrulis, 
gruodžio 24 d. dingęs kur 
nors šiaurės Afrikoje.

Kai pranešama, kad 
mijos karys dingęs, tai 
prantama, jog neturima
rų žinių apie to kario likimą 
— gali jis būti patekęs į prie
šo nelaisvę, gali būti atkirs
tas nuo susisiekimo su savo 
daliniu ir pan. .

sys C. Bleka. Į kariuomenę 
Petruliams linkime stipry- juodu įstojo beveik prieš dve- 

bės ir ramumo. Kol nėra tik- jis metus. Leit. Bleka dabar 
rų žinių, tenka ramiai pa 
laukti.

Du broliai kariai, Maspe
tho lietuviai: Leit. Jonas C. 
Bleka (kairėje) ir PFC Sta-

Musų Apylinkėje

sisekimo: kad ir nematytos 
šios knygos jau užsakyta 
per 1,200 egz. Jos atspausta 
3000 egz. Bet metalas dar 
paliktas neišbarstytas vie
nam mėnesiui: jei užsaky-

IDidelis
!

f
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yra kur nors Kalifornijoje; 
prieš stodamas kariuomenėn 
buvo gaisrininku. Karys Sta
sys Bleka yra Maryland vals. 
Jų tėvai gyvena 57-36 64th 
street, Maspeth.

I „AMERIKOS” BIČIULIAI I TALK|
I  a------------

Sausio 17 d. Angelų Kara
lienės par. salėje įvyko Lietu 
vių Katalikų New Yorko A- 
pylink. Seimelio išrinktos ko
misijos susirinkimas. Komi
sija išrinkta Lietuvių Dienai 
suruošti ir „Amerikos” de
šimtmetį atitinkamai pami
nėti.

Susirinkimą pradėjo kun.
Juozas Aleksiūnas, pasaky
damas įžanginį žodį. Jis kvie
tė visus pasidarbuoti, kad 
šiemet būtų likviduotos „A- 
merikos” spaustuvės naujų 
mašinų skolos — tai būsianti 
geriausia „Amerikai” dovana 
jos dešimtmečio sukakties 
proga. Apie „Amerikos” pa
dėtį referavo adm. D. Aver
ka.

Susirinkime dalyvavo kun. 
J. Aleksiūnas, B. Adomaitie
nė, muz. J. Brundza, M. Bran- 
gaitienė, K. Baltrušaitis, V. 
Daubaras, A. Dulkienė, K.

Aiigely Karalienes

Šv. Vardo draugijos vyrai 
jau galvoja, kokiu būdu savo 
baliuje, kovo 5 dieną, geriau
siai pavaišinti svečius. Mat, 
kai kuriems penktadienio 
„kumpiai” jau nubodo. Bet 
ką nors nauja sugalvoti rei
kia ir pridėti o čia ir karo 
laikas trukdo. Tad draugijos 
vadai sako, kad jie stengsis 
surengti vakarą ko geriausią 
ir kad nė vienas atsilankęs 
nesigailės. Nepamirškite.

® Dr. A. Bilmanis, Latvijos 
nepaprastas pasiuntinys ir į- 
galiotas ministeris, maloniai 
sutiko dalyvauti vasario 14 
iškilmėse, kur bus minima 
Lietuvos laisvės šventė.
• Kun. N. Pakalnis vasario 

28 d. kalbės Montreale, kur 
ruošiamas iškilmingas Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties minėji
mas.

• Prof. K. Pakštas sausio 
26 d., antradienį, kalbės Bal
tijos Amerikos draugijos vie
šame susirinkime. Tai bus 8 
Vai. vak. Knickerbocker vieš
bučio žemutinėje salėje, 120 
W. 45 st., tarp 6 ir 7 avė., 
New Yorke. Įėjimas visiems 
laisvas.

• Maspetho Savickų sūnus 
jūrininkas yra parvykęs 23 
dienoms atostogų. Jis yra iš
silaikęs tolimame vandenyne Galčius, J. Gražienė, K. Kai- 
23 dienas, kai jo laivas buvo rys, A. Pažereckienė, K. Kru- 
torpeduotas. Dabar gavo ato- šinskas, P. Kubilius, St. Lu- 
stogų tiek dienų, kiek išplū- koševičius, Pr. Milašauskas, 
duriavo vandenyno bangose. M .Mikolaitis, J. Maslauskas,

R. Pankevičienė, M. Putinie- 
nė, P. Paulauskas, P. Mont
vila, S. Pusvaškis, V. Pūkas, 
A. Spaičys, O. Sijevičienė, S. 
Subatienė. M. Šertvytienė, V. 
Vizbarienė, O. Zajankauskai- 
tė, V. žemantauskas, J. Tu
masonis, J. Stoškienė, M. Var 
neckis, U. Janušienė, O. Ri- 
midienė, L. Jodytė. S. Gir
nius, EI. Bartkevičiūtė, D. J. 
Averka ir J. B. Laučka.

Visi dalyviai nuoširdžiai 
ir rimtai svarstė, kaip geriau 
šiai per šiuos metus pasidar
buoti, kad būtų sukelta dau
giau paramos „Amerikai”, 
kuri gruodžio 1 d. sulauks 
dešimties metų gyvavimo su-

• Sofija Kazlauskaitė sau
sio 24 d. susituoks su Jonu 
Paulin (Palubinsku). Šliu- 
bas bus 4:30 vai. popiet Ap
reiškimo par. bažnyčioje.

• Muz. Jonas Jankus šiuo 
metu rūpinasi choru, kurs 
dalyvaus vasario 14 d. iškil
mių programoje.

® Jonas Valaitis sėkmingai 
platino karo bonus per savo 
radijo programas. Iždo de- 
partmentas už pasidarbavi
mą apdovanojo jį gražiu dip
lomu, $25.00 vertės bonu ir 
sidabrine taure. Valaitis la
bai dėkingas lietuviams, ku
rie pagelbėjo jam bonų plati
nimo vajuje.

• Korp. B. Laučka yra par
vykęs trumpų atostogų. Jis 
tarnauja aviacijos cheminia-

Brook!yno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE <
x-------------------------------------------_ ■ ■

nausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

AMERIKOS U

ŪKŲ VISU(

KULTŪRINI

SAVAI

EINA KAS 1

Entered as Second- 
Office at Brooklyn

(Roosevelt dar 
į įsi drąsa ir 
'I jausmas jam 
įbes. Tai ver- 

privalu tikram

buvo pil- 
1 gtt jie nebaisūs 
į Jie nereikš- 

tariam svar 
įjos šviesi atei-

įi ir duoda di-

£ žmonijai nai- 
į griauti, žmo-
? spėe žlugdyti.

Geriausias pasirinkiiX.^™^ 1 ^el‘

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ii gi įrfį 
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SCRANT(

Am. Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių skyrius gana smar
kiai darbuojasi. Moterėlės ir 
merginos susirenka kiekvie
no antradienio vakarą, 8 vai. 
ir siuva, taiso, mezga ir kito
kius karo reikalams darbus 
atlieka. Būtų gerai, kad ir 
daugiau moterų — mergaičių 
ateitų talkon, nes viskas yra 
daroma mūsų jaunuolių karei 
vėlių naudai. Ateikite ko dau 
giausia ir padėkite toms, ku
rios turi pilnas rankas darbų.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos narės sausio 24 d. per 9 
vai. mišias eis prie Dievo sta
lo, o 4 vai. turės procesiją su 
ženkleliais. Po procesijos į- 
vyks metinis susirinkimas, 
kuriame bus pranešta apie 
1942 m. veiklą. Bus ir naujos 
valdybos rinkimas— galėsite 
senom leisti pasilsėti, o iš
rinktos naujos dirbs su nau
ja energija.

Kviečiame ir tas moteris, 
kurios dar nepriklauso —juk 
visoms garbė priklausyti prie 
Švč. Panelės draugijos. Gra
žu būti šioje draugijoje ir 
eiti su jos vėliava, kas mėnuo 

kakties. Pasisakyta už to- gtyžiai giedoti litaniją ir 
kias priemones: 1. naujų, 
skaitytojų vajus; 2. didžiulis 

me dalinyje, kurs šiuo metu pavasario koncertas _ — ba-

giesmes.
Kviečiame visas.

Kvieslys.

metų. Kalbėjo pirmos v-bos 
pirm. Ona Laukaitienė, rašt. 
V. Valantiejienė, dabartinė 
pirm. P. Šimkienė, kun. J. 
KartaviČius ir kiti. Kun. P. 
Lekešiui įteikta atminimo 
dovana; sveikinimo eilutes 
pasakė jo krikšto duktė Te
resė Ražickaitė.

Užbaigos kalbą pasakė 
kleb. kun. J. Balkūnas, iškel
damas dr-jos nuopelnus.

Laimėjimo pintinė atiteko 
Skilandaitienei. Vakarienė 
davė pelno per 100 dol., ku
rie eis bažnyčios reikalams.

Čia paminėtina, kad O. 
Laukaitienė, P. Šimkienė ir 
V. Valantiejienė ilgiausiai ir 
daugiausia yra dirbusios šiai 
draugijai. Jos reiškia nuošir
džią padėką parapijos kuni
gams už gražius patarimus, 
seselėms pranciškietėms už 
altorių išpuošimą ir vaikučių 
išmokymą, varg. Visminui ir 
chorui, visoms 
ir šeimininkėms, 
silankiusiems!

Sodalietės veikia
Sodalietės rengs įvairių 

lame j imu vakarą vasario 21 
d. 5 vai. po pietų. Bus užkan
džių. Visi kviečiami atsilan
kyti į šį pirmutinį šiais me
tais sodaliečių parengimą. 
Įžanga tik 40 centų.

Sodalicijos narės reiškia 
giliausios užuojautos savo 
pirmininkei J. Zembrauskai- 
tei dėl jos mylimos motutės 
mirties.

Jocienė, tvarkd. M. 
kienė. Įstojo naujos 
Magd. Bogušienė, A. 
nė, A. Endžiulienė ir 0. 
liauskienė.

RUOŠIA PASKAITA

A. L. Taut. Klubas 
visą eilę paskaitų, 
paskaita įvyks 
kmadienį, sausio 24 d, 
popiet, T. Klubo 
33 Stagg St., 
skaita skiriama 
krašto sukilimo ir 
gimo prie Lietuvos 
sukakčiai paminėti, 
gentas bus Klaipėdos 
sukilimo dalyvis, adv, 
Jurgėla.

Saugok Savo
aukotojoms 
visiems at-
Kor. O. P.

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, 
AKINIAI 
kainomis pagal jų

Ši įstaiga įsteigta prieš 40

prižiurę]

OPTOMETRISTAS

394-398 Broadway, Brooklyn,

5,000 watfs

□S GAKSI
PROGRAM

ibūgerų Jung- 
kovosženklų, vi- 

psupos tautų turi 
g savo ateities.

kad nėra aiš- 
biisjil likimas

ūropos baimę 
toks rimtas 

laikraštininkas, 
Simms. Sau 

Yorko „World- 
sHtyse jis apie

Lietu- 
, Estijos ir ki-

Scranton, P 
lencija Scrani 
jos ganytojas, 
liam Joseph E 
pritarė savo 
tuvių kunigų 
nimuisi paver 
jos kenčiančū 
Jis paskyrė s 
sausio 31 d., 
visose Scrant 
lietuvių bažr 
Lietuvai ir jo 
remti. Savo r 
J. Ekscelencij 
250 dol. auka 
gelbėti kenči; 
kovoja dėl ss 
dėl savo Tėy 
vos.

Savo laiške 
E. vysk. Hafe 
,Nors Lietuv 
bet Lietuvos 
teisės yra ve: 
dėmesio, kaip 
kitos tautos I

STALINI

taika atras 
mrchiją. Tikėki- 

irChur- 
šis rei-

Maskva. — 
macijų biurai 
Stalingrado a 
kiečių kariu 
12,000 vyrų, 
baigiami likv 
čiai, sausio 2 
jau pasidavė 

Rusų pram 
šio 10 d. Sta

Atlanto nėję” rusai i 
vokiečių ir p 
28,000 karių.

Tary-i Stalingrade 
daugiau para- lapkričio mėi 

fi- rėję 220,000 1 
stojo kričio gale bi 

Susivienijimas ti ir iki šiol ė 
ir Lietu kinimo kauty 

Draugija (vei- _________

autoriai.

tikimasi iš visų

Tos paramos
Sausio 23 ( 

italų laikraši 
niausią Italij 
na. Tą dienąVasario 

pajamas ar jų jį armija išvi 
Lie- polio uosto ii 

Tai bendra vi- skutine buvu 
ame- perijos tvirb 

Ji verta ir talai neteko
^paramos! rėjos, Somali 

biją; drauge 
Jwaila tebenir- vais naciais : 

vienybės. Ji pmko į Tuni 
defla ilgasieksnius, kia panašus 

Amerikos ti sunaikintu 
ypač pul-; Romos rat 

“’^organizaci- bandė ramin 
P^igūnus. mėdami, kad 

S |~etnv05.^iIn^ pralaimėjima 
. Rtans Lietuvos tiek laimėsią

1380 Kil., 5,000

LIETUVOS 
RADIJO 

šeštadieniais 4:30 iki 5:001|

Vedėjas

J. STUKAS, Ji 
Radijo centras -

Tel. MArket 2-554J 
Walnut St., Newark, 1

Raudonojo Kryžiaus sky
riui Šv. Vincento Pauliečio 
draugija aukojo 15 dol., o 
83 dol. suaukoti Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus ir kitų 
parapijos draugijų. Mūsų vi
sų nuoširdi padėka aukoju- 
siems.

Černauskienė ir Laukaitie- K

J.
liūs, kurį ruošti gegužės 9 d.;

atski
romis pramogomis; 4. didin
ga dešimtmečio vakarienė sm 

mas bus vasario Webs- laimėjimu. Šalia
__ _  ___ ___ _ 4 rrn oi tTionmia TOCrnmia

yra Georgia valstybėje.
• Lietuvos nepriklausomy- ^yaugijų parama

bės paskelbimo sidabrinio ju
biliejaus iškilmingas minėji-d.

Duotoji auka užrašoma lie
tuvių kreditui. Tad, siųskit iter salėje, New Yorke, 
savo aukas Jono Valaičio • Br. Brundzienė ęu savo 
vardu į WHOM stotį, iš ku- motina buvo išvykusios Chi-

Maspetho Žinios
Minėjo dešimtmetį

Sausio 17. dieną Altoriaus 
. gražiai paminėjo

J 429

jto, pasiryžta visomis jėgomis draUgįja
remti Lietuvių Dieną. savo gyvayįmo dešimtmetį, nė išpildė savo darbų kvotas |

Visiems užsimotiems dar- šv. mišias atnašavo kun. J. ir gavo ženklelius.
Mes kviečiame ir raginame

Įvairusj
Pasirinkimas

Lietuviškų

KALENDORIŲ
Kalendorio kaina — 25c.

Su persiuntimu — 35c.

KREIPTIS:

’’AMERIKA”
222 South 9th Street

Brooklyn, N. A.

rios jis paskelbts aukojusių cagon. Ten mirė Ona Bartkie- bams vadovauti išrinktas to- KartaviČius, visos narės pri- j 
pavardes ir sumas. Gausite nė, Vencevičienės ir Višniau- kį° sąstato komitetas: Gar- ėjo komunijos, altoriai buvo visus, kurie gali, paaukoti 
komiteto pakvitavimus. Lie-

,5 tuviams svarbu visur veikti
lietuvių vardu.

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu, čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

skienės sesuo.
• V. šlikienė, gyv. 268 Foun

tain Ave., Brooklyne, krisda
ma sulaužė kairiąją ranką.

• Edvardas Tumasonis bai
gė St. Francis Preparatory 
mokyklą. Mokslo užbaigimui 
atžymėti mokyklos laikrašty
je Edvardas pavadintas 
lentingiausiu studentu.

NAUJAS KARYS

J. P. MACHULIS 
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties) 

Tel, Virginia 7-1896

ta-

Juozas Garliauskas,
234 Rodney St., Brooklyne, 
išėjo į Dėdės Šamo kariuo
menę sausio 14 d. Jo brolis 
Viktoras jau 2 metai kariuo
menėje. Namie liko jų sesutė 
Birutė ir mamytė, kuri yra 
nuoširdi „Amerikos” rėmė
ja ir skaitytoja.

gyv.

bės pirm. kun. J. Aleksiūnas, išpuošti gėlėmis, 
pirm. K. Krušinskas, vice
pirm. K. Baltrušaitis, Pr. Mi
lašauskas, A. Pažereckienė, 
S. Subatienė, J. Stoškienė ir 
A. Kivytienė (Maspetho) ; iž- 
din. V. Daubaras, sekr. Lionė 
Jodytė; valdybos nariai — 
EI. Bartkevičiūtė, D. J. Aver
ka ir J. B. Laučka .

Susirinkimas praėjo 
prastai gražioje darbo 
taikoje. Išsiskirstyta 
čiausiu pasiryžimu pasidar
buoti, kad „Amerika” galėtų 
dar tvirtesniu žingsniu ženg
ti.

nepa- 
nuo- 
tvir-

HILLSIDE, N. J.

kraujo R. Kryžiui. Kraujas j 
Vakare įvyko salėje vaka- yra labai reikalingas ateičiai.

rienė, kurion atsilankė per Pirmutins pavyzdys — Bos- 
200 svečių. Atidarymo žodį tono gaisras; jei ne „kraujo 
pasakė kleb. kun. J. Balkū- bankas”, kur kas daugiau ne

laimingųjų būtų buvę. Todėl 
mes prašome visus, kas tik 
gali, paaukoti kraujo.

Bandažavimo praktikos 
atidėtos dėl šaltos salės, bet, 
orui sušilus, jos vėl bus tę
siamos. E. M.

Walter ir Amelia (Gražu
lytė) Rhodes, gyv. 826 Avė. 
C., Bayonne, N. J. susilaukė 
pirmo sūnelio Walter Jr. Kri
kšto tėvais buvo Albinas 
Gražulis ir Sofija Rogers.

Piliečių klubo moterų sky
riaus metiniame susirinkime 
sausio 13 d. išrinkta valdy-

nas. Programai vadovavo ' 
dr-jos organizatorius kun. : 
P. Lekešis. Sės. pranciškie- 
čių išmokyti mokyklos vai
kai gražiai suvaidino. Gra
žiai pašoko Margaret Bakers. 
Sveikinimus pareiškė Rožan
čiaus dr-jos pirm. F. Kurie- 
nė, Tretininkių —J. Paulau
skienė, Moterų S-gos—A. Ki- 
vitienė, šv. Onos Sodalicijos 
—J. Brady, Sodaliečių — O. 
Kučinskaitė, šv. Vardo — J. 
Benedict.

j Varg. Vismino vadovybė
je, choras gražiai padainavo

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽB 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dryfl 
•— Didelis pasirinkimas viR 

gėrimų

Juozas Zeidal
411 GRAND STBE0

BROOKLYN, N. I j

bolševi- DD 1141 
Wskdbia ran- "K* HA.

’ įtoos krizlingų
j A. Jį irzliau Lietuvos 

k. JĮ*8 bės paskelb
A^kenldaLie-kakties min 
'į,;. a*Wumui je vasario 
k yiekvizlingai sakyti kalb 
J*?0 aęie Atlanto

Lietuvos

kakties min 
je vasario

Motuzos ir Valaičio filmos je, choras gražiai padainavo 
rodomos: sekmadienį, sausio kelias dainas. Kun. P. Leke- 
24 d., Venskaus-Lasek Liber- šis, pirmutinis garbės narys, ba: pirm. Marijona Tamošau- 

tiAA t :i 4... * — ) kalboje atvaizdavo si ’ "
j atsiradimą,

Juozui ir Viktorui linkime ty salėje, 1144 Liberty Avė., savo L 
geriausio pasisekimo kariuo- Hillside, N. J. Pradžia 2 vai. draugijos 
menėje. . | ■ ■ — —

.kienė, vicepirm. Mar. Nor- 
jos kevičienė, fin. ir prot. sekr.

Ipopiet. Įžanga ’5c., vaik.l5c. reikšmingą gyvavimą per 10,Stella Brakutienė, ižd. Apol. |. 
k

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH V ASTON]
REAL ESTATE INSlty 

and LIFE INSURANT
Mortgages Loaned and B* 
496 Grand St., 1 
Residence:.
87-34 9Oth St., Woodhaven.

Hambro, N( 
mento pirm

Gimė jisa 
vegijoje. Jai 
dentu atga 

.sąjungą ir 
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Visuomenė 
darbą tėvy. 
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