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ndžial, Kava, Arbata, Hot Chocohit 
-VAKARIENE Geriausia s 
s namie Iš geriausios Smetonos, £ 
įgimams priimami užsakymai 

uozas Cinkus
BrooV

cių galybė braška. Jų 
irkaulis smarkiai pa- 
as Libijoje, Stalingra-

i Kaukaze. Turkai drąsiai
* iė Anglijos min. pirmi-

į Churchillį. Šveicarai 
ikė įsileisti vieną nacių 
ą, kurioje niekinami jų 
jūs jausmai.
anijoje ir kiti vėjai. Is-

vyriausybė nevengia naikinta. Į rusų nelaisvę pa- 
ų santykių su Ameri- teko vokiečių armijos marša- 

r Anglija. Suomiai aiš- j ~ .........................
' jasisako nejungią savo ju per 2,500 karininkų ir 

d su Vokietija. tūkstančiai karių. Rusai Sta-
i kodėl sausio 30 d. lingrado fronte vokiečių nai- 
•is nedrįso kalbėti Vo- kinimą pradėjo sausio 10 d., 
ai, štai kodėl jis nepa- kai jiems pasisekė apsupti, 
j savo „galybės” --- -- - - ..............
sukakties dienoje

iausių

STALINGRADE NACIAI SUNAIKINTI
Vasario 2 d. Rusijos ka

riuomenės vadovybė paskel
bė Stalingrado kautynių už
baigą. Pagal tą pranešimą, 
apsuptoji vokiečių ir jų są
jungininkų kariuomenė Sta
lingrado fronte visiškai su-

las Paulus, keliolika genero-

10 Stalingrado fronte vokiečiai 
net turėję išstatę apie 330.000 

pataikūnų mi- karių.
Vasario 2 d. Stalinas nu-

— siuntė Leningrado fronto va-
lois gubernato rius dams padėką ir sveikinimą, 

nuoširdžiai svekinti- Tų svarbių kautynių rusų 
is paskelbė vasario 16 armijai vadovavo gen. Roso- 
oficialia lietuvių šven- kovski ir maršalas Voronov, 

[žiuliuose dro su politika t nois valstybėje. Jo pro- Stalingrado mieste dabar 
'ke, Bro- kiai pareiškiu, V LC^a — ^ar vienas sva~ ramu. Nebeaidi šūviai. Gat- 

iena pir- ninkas neprikiš: l^člis į kovą dėl Lietu- ..

vės valomos, griuvėsiai ar
domi, ruošiamasi naujam gy
venimui. Stalingradą apgynę 
ir nacių armiją sunaikinę ru
sų daliniai žygiuoja tolyn, 
vydami priešą.

Stalingradą vokiečiai buvo 
apgulę 1942 m. rugpiūčio 25 
d. Didysis rusų gynimasis ir 
puolimas prasidėjo lapkričio 
19 d. Vokiečiai nuolat siun
tė papildomus dalinius. Šie
met sausio 10 d. 
siuntė vokiečiams 
mą pasiduoti, bet 
jo neprėmė.

Vokiečių radijas pripažino, 
kad Stalingrado fronte jų 
daliniai pateko į apsupimą. 
Vokiečiai pripažino, kad 
maršalas Paulus ir visa eilė 
generolų pateko rusų nelais
vėn. Paulus buvo pakeltas į 
maršalus prieš pat nelais
vėn patekimą.

rusai nu- 
ultimatu- 
vokiečiai

į Ameri- mokratiniais pa: 
pramonę 
aro reik- 
lirba die- 
i proceu-

grįstos Lietuvos.; 
tų savo dvasinę: 
lę kultūrą savai: 
turėtų lietuvišką 
sos tautos išriiį 

riejo Lie- sulig Atlanto Car

epriklausomybės.
ka pasidžiaugti, 
s lietuviai labai
turėdami savo valsty- 

;okių artimų Lietuvos 
ų, kaip arkiv. Stritch, 
n. Green ir kiti.

kad 
lai-
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Churchilhs Buvo 
Turkijoje

Anglijos ministeris pirm. 
Churchill iš ^Kasablankos, 
kur tarėsi siį prezidentu 
Rooseveltu, nuvyko į Turki
ją. Su Turkijos prezidentu 
ir kitais vyriausybės nariais 
pasimatymas įvyko Adanos 
mieste. Apie šį pasimatymą 
dabar viešai paskelbta, pra
nešant, kad tarp Churchillio 
ir Inonu buvęs visiškas susi
tarimas visais' klausimais, 
kurie buvo pakęsti pasikal
bėjime.

Grįždamas i š Turkijos, 
Churchill buvo sustojęs Cyp- 
raus saloje, kur jis padrąsi
no graikų ir turkų visuome
nės vadus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Iš Lietuvos

Šiomis dienomis iš Lietu-
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Saliamono Salose Vėl Kovos
<3

LIETUVOS LAISVES KOVŲ KAINA

įmonėje
Jis dau- 

)kė ama- 
kiekvieną 
įstangą.

laikraš- 
lis vis li- 
Cartą be- 
kius, Po- 
t>ėjo, kad 
ieda keis- 
•ovilas tą

ir valstybės turi
V. • > v

pačias junto 
kultūrines ir mat 
sės gyvuoti. Lai 
priklausoma Liet

Prof. V.

Povilas 
gražiame 
uvo įsigi
ję Flori- 
uplanuota 
buvo rei- 
įmonei, o 
s ir ilgo 
sėti, bet 
,ukė jį iš 
jo liūdin- 
imžienė ir 
į viena iš- 
Mačiulai- 
rmon Ra- 
onies žen- 
iei vado- 
buvo stip- 
)s padėjė

tas Šv. Jo 
ngelų Ka
rčios, 
čiauskas.

lKCIJAI

23, 1943.
Redakto-

;au Poną 
inti arti
mos” nume 
į pareiški- 
luoširdžiai 
u aukštą

acevičius.

buvau pa- 
; lietuvių 
užsiminėju 
įdro su ja 
įauju, kaip 
.uvių tau- 
Į šiuo ma- 
tuvių vi- 
ns. Tačiau 
iuriant su 
pastarieji 

)dėl aš ne- 
avo nusis- 
ikimo at-

Washington. — Laivyno 
Departamentas pranešė, kad 
praeitos savaitės gale j japo
nai pradėjo aaują puolimo 
žygį prieš Amerikos pajėgas 
Saliamono salų aplinkumoje. 
Abiejose pusėse buvę nuos
tolių. Japonai dar kartą mė
gina atgauti kontrolę Salia
mono salų srityje. Kautynės 
įvyko ir vyksta vandenyje ir 
ore.

Laivynas vasario 3 d. dar 
nebuvo pranešęs kautynių 
davinių, kad nebūtų suteik
ta žinių, naudingų priešui.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonų laivus Tawa- 
ros salos aplinkumoje ir vi
durinėje Saliamono salų da
lyje. Vienoje dalyje Ameri
kos skraidančios tvirtovės 
sutiko 20 japonų „Zero” lėk
tuvų; iš šių kautynių trys 
Amerikos lėktuvai negrįžo, o 
ketvirtas sužalotas.

Gvadalkanalo saloje mūsų 
kariai pasistūmėjo pirmyn į

Naikintuvai 
bombardavo Esperance iš
kyšulį, kur japonai mėgino 
išlaipinti daugiau savo ka
riuomenės.

Japonai yra paskelbę, kad 
Saliamono salose šiomis die
nomis japonai nuskandinę du 
kovos laivus ir tris kreise
rius, tačiau Laivynas prane
ša, kad šios japonų žinios 
yra žymiai išpūstos.

Vasario 3 d. laivyno mini- 
steris pulk. Knox pareiškė, 
kad šiuo metu Saliamono sa
lose vyksta didelės jūrų kau- 
tynės ir niėkaš^iiežmdykAKJST 
šų išdava bus.

Lietuvos nepriklausomy- [kiek žuvo ir nukentėjo civi- 
bės pakelbimo šventės išva- llinių gyventojų? 
karėse prisiminta, kad 
daug jauno lietuviško krau- pradėdama Nepriklausomy- 
jo nutekėjo, susigėrė į Lie
tuvos žemę, kol laisvės pa
skelbimas liko šviesi tikro
vė.

Apskaičiuota, kad per Lie-, 
tuvos nepriklausomybės ka
rus žuvo kautynėse ar mirė 
nuo gautų žaizdų: karinin
kų 40, kareivių 1,294, šau
lių 67, iš viso — 1,401. Buvo 
sužeistų: karininkų — 93, 
kareivių — 2,438, šaulių — 
146, iš viso — 2,677. Dingo 
be žinios karininkų — 16, 
kareivių — 813, iš viso —, 
829. Mirė nuo užkrečiamų li
gų 237 kariai. Invalidų liko 
kareivių ir karininkų —154.

Lietuvos 
bes kovos karių ir šaulių ei- laikotarpiu Lietuva užsitrau- 
lėse nusinešė aukų — 5,- kė skolos apie 50,700,000 Ii- vakarinę dalį. 
298 vyrus. O kas suskaitys, tų.

Po 1918 m. deklaracijos

bes atstatymo laikotarpį, 
Lietuva buvo labai karo nu- 
teriota ir neturtinga, nieko 
neturėdama valstybės ižde, o 
čia nepriklausomybės karų 
vedimas, kariuomenės apgin
klavimas, aprūpinimas karo 
medžiaga, maitinimas, vals
tybinių įstaigų organizavi
mas ir jų išlaikymas, užsie
nio atstovybių organizavi
mas, dalyvavimas tarptauti
nėse konferencijose ir kiti 
valstybės atstatymo darbai 
reikalavo milžiniškų sumų.

A. Simutis savo puikioje 
knygoje „The Economic Re
construction of Lithuania af
ter 1918” apskaičiuoja, kad 

nepriklausomy- kovų dėl nepriklausomybės

oiuims uieuuuiis it, biciu- 
vos atėjo trys laiškai per] 
Raudonąjį Kryžių, kurie apie 
įvairius asmenis tokias pra
neša žinias:

Kun. K. Krušnauskas, bu
vęs dvejus metus vikaru Wor 
cestery, Mass., pas kun. Aug. 
Petraitį, dabar* gyvena Sim
ne.

Kun. Pr. Adomaitis, buvęs 
Lazdijų klebonas, dabar gy
vena Mariampolėje.

Kazys Jočionis, buvęs Ma- einančiomis 
riampolės gimn. vokiečių kai Lietuvos nepriklausomybės 
bos mokytojas, mirė.

Zigmas Tandzikolskis yra 
mokytojas Lazdijuose.

Mikas Jakučionis, pirklys, 
yra išvežtas i Rusiją. Prašo
ma jo- likimu - 0^iTūpint-L

Laiškai iš Lietuvos per 
Raudonąjį Kryžių eina — ad
resatus jie pasiekia už 4 ar 5 
mėnesių. Pav., vienas laiškas 
iš Kauno išsiųstas rugpiūčio 

Pietų Amerikoje lietuvai- 27 d., Rygoje jis buvo rugsė- 
čių seselių mokytojų darbas jo 9 d., Berlyne — rugsėjo 
sunkus, pragyvenimo sąly- 18 d., o New Yorką pasiekė 
gos — taip pat. Brazilijoje sausio 9 d. Galima rašyti lai- 
esančių seserų pranciškiečių skus, grynai asmeninio 
vyresnioji sesuo Julija sun- būdžio, ir į Lietuvą, 
kiai susirgo 
mėnesio pradžios nugabenta Raudonojo Kryžiaus skyrius, 
į ligoninę. Gresiant pavojui kurie duoda specialius lakš- 
jos gyvybei, viena seselė jai tus, kuriuose galima įrašyti 
davė kraujo, bet vistiek jos tik 25 žodžius.
sveikata dideliame pavojuje. — Dail. V. Vijeikis kart-

Darbo seserims ypatingai kartėmis rašo apie lietuvišką 
daug — jos turėjo paimti stilių.
darbą dar vienoje lietuviško-; — Pereitų mokslo metų pa 
je mokykloje. Brazilijoje lie- baigoje visa eilė naujų agro- 
tuviai gana neturtingi, taigi nomų baigė mokslą Ž. Ū. A- 
ypač ligos at vėju j e seserys kademijoje.
turi daug sunkumų dėl lėšų — Vasarą buvo surengta 
stokos. dailės paroda.

Mirė Vargo Sūnus
Rio de Žaneiro. — Vasa

rio 2 d. mirė Brazilijos pre
zidento Vargo sūnus, 25 me
tų amžiaus. Jis buvo susir-

Illinois vals. gubernatorius 
Dwight H. Green savo vals
tybėje proklamuoja vasario 
16 dieną, kaip Lietuvos ne
priklausomybės dieną, ska-

. buv?s tindamas suinteresuotuosius 
[kos ambasadorius Ma- dieną prisiminti Lietuvą, 
,, laikomas geru Rusi- pamįnėti sukaktį šventės gęs vaikų paralyžium.

; Prez. Roosevelt nusiuntė 
Illinois valstybėje didžiau- Vargui užuojautos pareiški- 

kad rusai gerai at- šioji lietuvių kolonija Chi- mą. Roosevelt su Vargu yra 
Jo cagoje tuo džiaugiasi ir uo- seniai pažįstami. Prieš kelias 

dide- dienas juodu buvo susitikę,
1 f • -w-• V A •

Į Maskvoj turi didžiau- 
.sisekimo. Jis anksčiau 
h 

zs prieš vokiečius, 
limai šiandie pildosi, liai ruošiasi bendram dide- dienas juodu buvo susitikę, 
r Yorke šią savaitę jis liam parengimui, kurs įvyks kai Roosevelt grįžo iš Afri-, 

spaudos atstovus ir vasario 14 d. Orchestra Hali, kos.
įškė .giliai pasiti- 

sija ir jos vadais. Jo
Sovietai nenorį 

ų žemių Europoje. So- 
norį, kad mažos tau- 

,čios laisvai apsispręs- • 
dp jos nori tvarkytis. £""is> 
.reiškė, 1 ’ 
bes, Suomija, Švedija,

SI ištaiga isteigtap g-ija, Olandija, Belgi- 
ngrija ir kitos valsty- 

Sten^er ebus komunistinės po

Saugok !rne-

patikrinimas, ik 
AKINIAI priet r 
kainomis pagal į

OPTOMETKISTAS-

394-398 Broadway ^

VASARIO 16 PLAČIAI MINIMA

Naujas Klebonas Seseles Dirba

KataLkų Federacijos cen- žmones, o pamokslų metu 
tro vadovybė džiaugiasi at- ; ruošiamasi priminti vargs- 

‘ s žiniomis, kad tančių Lietuvos žmonių už
jautimą ir tėvynės meilę.

Nepriklausomybės minėji
mo organizatoriai prašomi 
sueiti į ryšį su savo miesto 
angliškais laikraščiais, kad 
juose būtų pagarsintos iškil
mės ir nors šiek tiek para
šyta apie Lietuvą.

paskelbimo sukakties proga 
lietuviškose parapijose ruo
šiamos pamaldos už Lietuvą, 
už Sibiran ištremtus lietu
vius, už žuvusius to krašto

Lietuvos Studentai

Šv. P. M. Nekalto Prasidė
jimo parapijos East St. 
______ , klebonas kun. 

kad Baltijos yįnc> Tikuišis išvyko į ka
riuomenę, bus kapelionu lai
vyne.

Į jo vietą vyskupo kviečia
mas sausio 30 dieną nuvyko 
kun. Dr. Antanas Deksnys. 
Dabar jo adresas bus: 1506 
Bough avė., East St. Louis, 
111-

les nuomonė turėtų ti- 
.grindo, jei Sovietų va- 
ojau, šiandie, atsisaky- 

5 o pretenzijų į Lietuvą, , 
ą, Estiją ir kitus savo 
nius kaimynus. To at- 
rmo dar negirdėti.

WB1
1380 Kll,^

j LIETUVOS! —v— .
Į RADIJO PlCevikų. spaudai labai 

j Šeštadieniais 411 S 
i
j J. J. STW
j Radijo te-'
1 Tel M.W
j 429 Walnut SL *

Anglai Draugiški 
Lietuviu Tautai

iI

li

po- 
Reikia 

ir nuo sausio kreiptis į vietinius Amerikos

NACIAI IEŠKO DAUGIAU ARMIJOS
Olandų laikraštis „Nether

lands News Digest” spausdi
na iš Stockholmo gautą ži
nią, kad Hitleris, besigelbė-

iko Švedijos lietuvio 
,s, kuris buvo paskelb- 
kmerikos” sausio 30 d. 
ryje. Jų puslapiuose 
ų Rūmų piketavimo a- 

j rius Bimba labai kar- 
asi ir visokias nesąmo- 
„Amerikos” redakto- 

■■ adresu leidžia.
lėl gi tas laiškas tiems

A T ls palaidūnams nepati-
ALl* [at, jame parašyta apie

KARŠTI U®
KASDI

Patogi vieta
suM(^

RHEINGOLD
- Didelis patf- Brikos Katalikų Bažny-

jų tremtinių dalią, apie 
ių kovas pireš nacius, 
;ai, kad Lietuvos žmo- 
isivadavimo viltys glū- 
lerikoje!

— .j.—

LKFSB korespondentas iš 
Londono praneša, kad pas 
įtakingus asmenis lankėsi 
Kazimieras A. Brazdžionis, 
kuriam pavyko išsikalbėti 
Lietuvos reikalais ir patirti 
jų nusistatymą. Jo vizitai į- 
tikino, kad lietuviai turi 
daug draugų žymiausiuose 
Anglijos sluoksniuose ir kad 
vieninga, ypač Amerikoje 
esančių lietuvių, veikla dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo galėtų atnešti ge
rų rezultatų.

SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ VEIKLA

Juozas
411 GRANDĖ

BROOfl^

yskupai ir toliau tęsia 
jaramą ir pašalpą Lie- 
Chicagos arkivyskupi- 
įnytojas, J. E. arkiv. 
ji Stritch, maloniai pri- 
✓hicagos lietuvių kuni- 
.geidavimui turėti rin- 
s lietuvių bažnyčiose 
zai sušelpti.

į jagoje rinkliava bus

Anglų Armijoje
Daug Lietuvių

Telephone
EV 7 -1670

JOSEPH ' j
real aS°JeJ riiKnava ous 

andurEP. o 14 d., tą pačią dieną,
Mortgages eningi Chicagos lietu-
496 Grand St, t

B----------

ninės Lietuvos laisvės 
Ibimo šventę. Tokios 
tvos jau buvo Phila- 
jos ir Baltimorės ar- 
kupijose, Harrisbur- 
prooklyno ir Scrantono

Kun. Dr. K. Matulaitis, 
Londono lietuvių parapijos į 
klebonas, lankydamas savo 
parapijiečius renka lietuvių 
karių fotografijas. Jo aps
kaičiavimu, Anglijos armijo
je yra apie 300 lietuvių vy
rų ar moterų, kilusių iš tos 
parapijos. Surinkus jų visų 
atvaizdus, numatoma įdėti 
į gražius rėmus ir padėti 
bažnyčios gražioje vietoje.

Toks atminimas

Jau 20 metų gyvuojanti 
lietuvaičių seserų pranciš- 
kiečių vienuolija išaugo ir 
Jungt. Amerikos Valstybėse 
turi 27 savo skyrius su 180 
seserų, 5 naujokėmis ir 7 
kandidatėmis. Jų net 93 yra 
baigusios aukštąjį mokslą. 
Be to, Brazilijoje pranciškie- 
tės dirba trijose vietose, 
taip, kad jų vienuolijoje iš
viso narių yra 192.

Seserys pranciškietės ve
da 1 akademiją, 4 aukštesnes 
mokyklas, 28 pradžios mo
kyklas. Visose jų vedamose 
mokyklose yra daugiau kaip 
5,000 vaikų. Be to, jos veda 
5 misijų centrus ir praveda 
katekizaciją 13-je katekiza- 
cijos centrų, kur iš viso glo
boja apie 3,000 vaikų.

Visų tų mokslo įstaigų iš
laikymas Amerikos vyriau-

skelbs sybei kaštuotų apie 100,000 
lietuvių gyvybės ir kraujo dolerių metams, bet vienuo-, 

> dirba pasitenkindamos 
: gaunamu kukliu pragy

venimo minimumu ir tuo bū- i

lar kartą
nieko ben-j

HAvemej*
RALPH ( _____ v______________________________________________________________ _______________

F0TW ąijose. Jų bus ir dau- teisingesnio pasaulio sutvar- tik 
*1 kymo.65-23 GRA^l

Maspey

aukas del demokratiškesnio, lės

1942 m. gegužės 1 d. Vil
niuje studentai dar galėjo 
suruošti akademinę šventę. 
Ji įvyko Vilniuje. Dainavo 
lietuvių studentų chorai, va
dovaujami Ilčiuko ir Mikul
skio; savo meną pademons- damas iš vyrų trūkumo ar- 
travo studentų šokėjų gru- mijoje, nuo sausio 2 dienos 
pelė, vadovaujama stud, .pradėjęs 
įDumčiūtės. Dalyvavo studen
tai, profesoriai, jų tarpe bu
vo ir prof. M. Biržiška.

Geugės 1 d. darbininkiją 
ipasveikino profesinių sąjun
gų centro Biuro pirminin
kas Urbonas. Darbo ir so
cialinės apsaugos tarėjas 
Dr. J. Paukštis laikraštyje 

Į „Į Laisvę” įdėjo straipsnį 
apie darbą.

organizuoti „er
satz”—pakeitimo armiją. Ji 
pavedama generolo Fromm 
komandai ir norima sudary
ti iš 2,000,000 vyrų.

800,000 vyrų vokiečiai ti
kisi gauti iš Belgijos, Olan
dijos ir Lenkijos. Likusį

skaičių jie esą pasiryžę su
rinkti iš Lietuvos, Estijos, 
Latvijos ir Baltgudijos. Ši 
naujoji armija turėsianti at
stoti didelius nacių nuosto
lius Rusijoje. Tačiau tos 
„Ersatz” trupės nebūsian
čios siunčiamos į kautynių 
lauką, o tik joms bus pave
damos antrinės pareigos. Ir 
karininkai nevisi bus imami 
iš suminėtų tautų, o tik iki 
kapitono laipsniui. Aukštes
nėj! vadai būsią vokiečiai.

ŪKIO DARBAMS 3,500,000 VYRŲ

Madrido Lietuviai

du per metus visuomenei su
taupo apie $50,000. Be sumi
nėtų dalykų, pranciškietės 
veda dar šv. Juozapo Kariš
ką mokyklą, Hays, Kansas ir 

darbuojasi ligoninėse.9

Vyrai Judinami!

Madrde studijuoja teolo
gijos mokslus du lietuviai 
saleziečiai: B. Jurkšas ir 
Patalavičius.

NORI IŠSAUGOTI SAVO 
KULTŪROS PAMINKLUS

lietuviai 
stengiasi 
apsaugos

Kiek galėdami, 
nacių verguvėje 
laikytis kultūros 
svarbesnėse pozicijose. Gau
tomis žiniomis, Kultūros 
Paminklų Apsaugos Įstaiga 
pilies konservacijos darbus 
pavedė inž. arch. Guttneriui,

Washington. — Kongreso ke apie trys milijonai dar- 
vyriausybės įstaigų atsa

kingi asmens labai rūpinasi, 
kaip viską sutvarkyti, kad 
užtektų žmonių ir kariuome
nei, ir dirbtuvėms, ir žemės 
ūkio darbams. Planuojama 
kariškose pajėgose šiemet 
turėti 11 milijonų vyrų, ku
rių sausumos armijoje būtų 

skaičių 
laivyno

ir bininkų, tad šis trūkumas 
turi būti kaip nors užpildy
tas, kad žemės ūkio gamyba 
nesumažėtų.

Plėsdami religinį veikimą 
lietuviai tėvai jėzuitai yra 

i ypatingai pasiryžę atkreipti 
dėmesį į vyrų apaštalavimo 
organizavimą. Jie numato 
stiprinti ir jaunimo bei vai- prof. Verbickiui ir inž. Dra- 
kų religinį veikimą per mal- gašiui, kasinėjimų priežiūrą 
dos apaštalavimą. Numato- — 
mi ruošti kursai vadams - 
promotoriams.

Liepos 17 d. minint Da
riaus ir Girėno žygio ir mir
ties sukaktį, Kaune ant Ne
žinomojo Kareivio kapo buvo 
padėta 38 vainikai ir daugiau 
kaip 46 gėlių puokštės.

Lenkų kariuomenė gavo iš 
Anglijos 4,850 tonų kreiserį 

;— karo laivą.

Tarasenkai ir Matusui, 
(archeologijos ir architektū
ros skyrių vedėjams). Vil
niaus p ilies darbai pavesti 
Vilniaus miesto savivaldybės 
statybos skyriaus viršinin
kui inž. architektui Žemkal
niui, o priežiūros darbas — 
Dr. J. Puzinui. Trakų pilis— 
darbus vydžiusiam inž. arch. 
Barovskiui. Gelgaudų pily 
būsiąs vykdomas paprastas 
remontas.

18,500,000. Į 11 mil. 
neįeina prekybinio 
vyrai.

Kad žemės ūkis šiemet 
galėtų tinkamus vaisius duo
ti, jam reikėsią 3,500,000 vy
rų, moterų ir vaikų savano
rių. Norima, kad šis skai
čius būtų sudarytas iš sava
norių, nevartojant jokios 
prievolės priemonių. Mano
ma, kad pačios darbymetės 
metu būtų galima uždaryti 
mokyklas dviem ar trims 
dienoms. Ūkio darbe darbo 
savaitė turėsianti būti vidu
tiniškai iš 48 valandų. Karo 
dirbtuvėse dabar darbo sa
vaitė vidutiniškai turi 46 
vai.

Per paskutinius dvejis me
lš žemės ūkio pasitrau-tus

Lietuvis žymus mokslinin
kas St. Louis universitete.

Lietumis jėzuitas tėv. 
Walasin yra fizikos fakulte
to dekanas ir profesorius 
St. Louis universitete, St. 
Louis, Mo. Nors seniai ne
susidūręs su lietuviais, bet 
dar neblogiausiai moka lie
tuviškai. Yra daug padaręs 
išradimų fizikos ir chemijos 
bei radijologijos srityje, o 
dar daugiau įvairių išradi
mų pagerinęs.

Amerikos jėzuitų provin
cijose dabar yra apie 10 
lietuvių, čia nuolat gyve
nančių ar laikinai atvyku
sių. Philadelphijoj yra tėv. 
Kidykas, kurs daug dar
buojasi su misijomis. Bos
tono provincijoje — tėvai 
Aukštikalnis 
vas Jonas 
psichologijos profesoriumi 
Spring Hill Mobile, Alaba
ma.

ir Mešlis. Tė-
Gasiūnas yra
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Per sausio 9 posėdį LTT 
suvažiavimas pareiškė žydų 
tautai užuojautą dėl jos

ae suzy- 
.Tiigi, tokia 
^snėiruž

socialų teisingumą, 
tais nuosavybiniais 
mais.

LTT mano, kad 
žmonėms padaryta skriauda
turės būti, savo laiku, pilnu
moje atitaisyta,ir tai, nepai
sant tautinės ar tikybinės 
nuskriaustojo kilmės.
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Laisva, Nepriklausoma ir 
Demokratinė Lietuva, bus 
abiejų tarybų sutiktas nuo
širdžiausiai.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

Apie Sausio 8-9 ALT — 
LTT suvažiavimą buvo jau 
pranešta (žiūr. Lietuvių Tau
tinės Tarybos suvažiavimas
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kovojančių vyrų sveikata y- 
ra pirmoje vietoje. Bet mes 
taipgi žinome, kad mūsų di
džioji civilių armija, mūsų 
apsaugos darbininkai, mūsų
vaikai ir mūsų namų darbi
ninkai privalo būti sveiki, 

j jeigu karas bus ko 
) šiai vykdomas”. 
' Pagal neseniai
Karo Departamento ____________________________________________ __
tymą, lavintos slaugės, ku- _ _ _ _____ _  ZZZZ__ . t
rios yra pilietės nekovojan- POSĖDŽIO NUTARIMUS BEVYKDANT 
čių tautų arba šalių, drau- i 
giškų Jungt. Valstybėms, ga- _ “ ,v.
Ii priklausyti prie Army LIETUVIŲ TAUTINES TA- Vileis.8, 
Nurse Corps,, jeigu jos prisi-1 KYBOS KOMUNIKATAS * - 
laiko prie kitų reikalavimų 
ir jos aplikacijas gali pasių
sti per vietinius Raud. Kry
žiaus skyrius.

Vartokite V-Paštą.
Armija ir Laivynas kartu New Yorke). Skaitančiai vi

su Pašto Departamentu ra- suomenei yra žinoma, kad 
gina visus žmones vartoti pirmas LTT ^posėdis įvyko 
V-paštą, kada jie rašo į mū
sų kovojančius vyrus. Svar
biausias tikslas šio pašto pa
tarnavimo yra kuo greičiau
siai pristatyti paštą mūsų 
kareiviams — greitai, sau
giai ir tuo pačiu laiku taupy
ti vietą. Šis paštas užima 
mažą dalelę reguliarios paš
to vietos; V-paštas yra po- sys’’LTT vicepirm. 
pieros rūšis, kuri leidžia nu- __________________
fotografavimą laiškų, jų su
mažinimą ir vėl padidinimą.

sakė apie Jungt. Valstybes
1. Su V-paštu galima labai prieš kelias dienas: 

greitai pasiekti vyrus užsie- vienas anglas yra mobilizuo- 
nyje- V-paštas siunčiamas o- įas karui, bet tas nereiškia, 
ru. Į tris dienas po šiaurės kad Anglija ruošiasi dėl ga- 
Afrikos invazijos, V-paštas iutines kovos prieš Vokietiją buvo paliestas 
jau keliavo musų pulkams arba dėl antro fronto. Ne, vi- 
+ tz ... t dabartinis žygis yra

prieš amerikiečius.”
Tuomi pačiu laiku, vokie

čių radijas banguodamas į 
Angliją pareiškė: „Jankiai 
įvykdė pasisekimą po pasi
sekimo, skriausdami Brita
niją po draugystės priedan
ga. Amerikiečiai yra toki 
priešai Britanijos, kaip na
ciai.”

W. A. Sinclair, britų pro-

plačiau-

priimtą 
nusista-

Lietuvis amerikietis negali užmiršti Vasario 16 dienos. 
Juk tai diena, kurioje prieš 25 metus jo tėvų žemėje pa
sklido laisvės žodis. Tai diena, kuri mūsų tėvų žemės žmo
nėms reiškia tą patį, ką ir Liepos Ketvirtoji kiekvienam 
šios šalies gyventojui! 1918 metų vasario 16 dieną lietu
vių tautos sūnūs per savo išrinktuosius atstovus pasisakė 
stoją laisvųjų pasaulio tautų šeimon. Jie ištarė nepriklau
somybės žodį, kuriam įkūnyti jie aukojo ir didžiausią žmo
gaus gyvenime turtą — gyvybę.

Šiandie, kai kalbama apie plėšriųjų nacių nugalėjimą, 
apie visų pavergtų tautų išlaisvinimą, apie laisvo pasau
lio sukūrimą, Vasario 16 duoda progos stipriau pakelti bal
są už Lietuvą. Tą balsą turime kelti, kaip vienos seniausių 
pasaulyje tautos ainiai, kaip laisvos ir galingos šalies pi
liečiai. Į mus nukreiptos visų Lietuvos žmonių širdys, akys 
ir rankos. Jie supranta labai gerai, kad tik Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Anglija ir kiti Sąjungininkai pagelbės 
jiems išsivaduoti ir vėl tapti laisvais žmonėmis.

Dauguma mūsų esame labai artimi Lietuvai daugeliu 
atžvilgių. Pagaliau Jungtinių Tautų siekiai, apvainikuoti 
Atlanto čarteriu, leidžia mums visai atvirai šnekėti apie 
Lietuvą. Norėti ir siekti Lietuvai ir visoms kitoms paverg
toms tautoms laisvės ir nepriklausomybės — tai kiekvieno 
padoraus amerikiečio privilegija ir pareiga.

Tenka tik džiaugtis, kai girdi, kad šiemet Vasario Še-Į 
šioliktoji Amerikoje minima visame krašte, kur tik lietu
viai gyvena — didžiausiose ir mažiausiose vietovėse. New 
York, Chicago, Pittsburgh, Philadelphia, Boston, Water
bury, Hartford, Worcester, Providence, Baltimore, Utica, 
Binghamton, Cambridge, Los Anegeles — tai tik keli var
dai vietovių, kur lietuviai tinkamai atsimins Lietuvą, kur 
Lietuvos gyvas vardas bus stipriai primenamas.

Tokie gausūs Vasario 16 minėjimai liudija, kaip men
kos ir skurdžios pastangos tautos sūnų palaidūnų, kurie 
tyčiojasi iš savo tėvų žemės laisvės kovų, kurie niekina vi
sus amerikiečius, siekiančius Lietuvai laisvės. Komuniz- _ -___ -

sLai^e?'^i iesd v^iKsmų ar ki- Tete, Kalbėdamas apie vokie- 
taip, laiškai vėl nufotogra- čių propagandos vajų su

skaldyti Ameriką ir Britani
ją, sakė kalboje per BBC: 
„Tie, kurie klauso praneši
mų, kurių tikslas yra pagim
dyti jausmą prieš Ameriką, 
turi įsivaizduoti nacių radijo 
žinių perdavėją, kuris sėdi 
studijoj Berlyne ir perduoda 
tas žinias, bet turi irgi įsi
vaizduoti kitą nacį, kuris sė-

liio nuodais užkrėsti, tie tautos atkritėliai tiesiog tarnauja 
priešui, kuriam svarbu kovojančių žmonių tarpe sėti nesu
tarimo sėklas. Jų balsas liks tačiau be atgarsio.

Minėkime Lietuvos laisvės šventę visur. Kur tik ga
lima, minėkime ją iškilmingiausiai. Minėkime ją drauge 
su visomis jėgomis, kurios yra ištikimos Amerikai ir Lie
tuvai. Tegu skamba toje šventėje Amerikos ir Lietuvos 
himnai, tegu kyla pas Aukščiausiąjį maldos už Jungtinių 
Tautų pergalę, už mūsų kovojančius vyrus, už kenčiančius 
pasaulyje, už vargstančią Lietuvą.

Amerikos Raudonasis Kryžius visada atlieka milžiniš
ką darbą. Karo metu jo darbai dar didesni. Jo veikla reika
linga ir kovos ir namų fronte. Todėl visai nenuostabu, kad 
šiemet prašoma Raudonajam Kryžiui daugiau paramos, 
negu bet kada anksčiau.

Šiuo metu Raudonasis Kryžius kreipiasi į moteris ir 
merginas, kviesdamas jas mokytis namų slaugių kurso. 
Apskaičiuojama, kad vien New Yorke reikia daugiau 100,- 
000 savanorių moterų ir merginų, kurios mokytųsi slau
gymo. Jos reikalingos, nes vis daugiau slaugių išeina į ka
riuomenę.

Bet kokiam atsitikimui visada geriau būti pasiruo
šus. Kiekvienas namas privalo turėti asmenį, kurs žino, 
kaip suteikti pirmąją pagalbą, kaip ir kuo pagelbėti gydy
tojui. O būti pasiruošus juk taip lengva. Raudonasis Kry
žius turi suorganizavęs daugybę kursų. Reikia tik juos lan
kyti. Ypač jų daug yra New Yorke.

Slaugymo kursai yra tikroji talka. Tai pasiruošimas 
saviesiems ir visiems žmonėms pagelbėti. Visame krašte 
norima rasti vieną milijoną moterų ir merginų, kurios lan
kytų šiuos kursus. Mūsų linkėjimas, kad ko daugiausia lie
tuvaičių jais pasinaudotų.

Prezidentas Rooseveltas pa- ce pradės vajų sausio mėn. 
remia Raud. Kryžiaus Slau- pabaigoje. Pageidaujama re

krutuoti 36,000 registruotų 
slaugių armijos ir laivyno 
slaugių korpusams; 100,000 
Raud. Kryžiaus slaugių pa- 
gelbininkių padėti; profesio
nalių slaugių civilių ir val
džios ligoninėms ir 1,000,000 
mokinių Raud. Kryžiaus na
mų slaugymo klasėms, kur 
bus mokoma ligonių priežiū
ra, sveikatos apsaugojimo 
būdai ir ligų sulaikymas.

Laiške pirmininkui Davis 
prezidentas sakė: „Mes visi 
sutinkame, kad šiame kare

gių Vajų
Pareikšdamas, kad nami

nio fronto sveikata turi būti 
apsaugota, jeigu karas bus 
plačiausiai vykdomas, Pre
zidentas Rooseveltas, laiške 
Raud. Kryžiaus pirmininkui 
Norman H. Davis, širdingai 
paremia Amerikos Raud. 
Kryžiaus trijų mėnesių va
jų gauti karo slauges, pagel- 
bininkes ir namų slaugymo 
tarnautojas.

Red Cross Nursing Servi-

fenais. Karo ir Laivyno De
partamentai greičiau" per
siunčia šį paštą, negu.visokį; 
kitą paštą.
* 2. V-paštas yra saugiau
sias iš karo laiko susirašinė- 
mų. Iš 10,000,000 V-paštu 
siunčiamų laiškų, adresuotų 
vyrams mūsų ginkluotose jė
gose, lig šiol nei vienas nepa
mestas. Originalūs laiškai 
palieka išsiuntimo uoste. Jei-

džio numeryj 
knygą paduoda t 
toriaus biografiją ir 
ktai atpasakoja, kasį 
rašoma.

Šia proga tenka paž 
kad Amerikos lietuvių 
menė tos knygos pasi 
mo reikšmę Lietuvai 
pat suprato ir įverti] iCįs rei- pagal armijos ir 
ypatingas nuopelnas r ' ” T'or
kolonijų veikėjams, 
gyvai prisideda prie 
išplatinimo.

Šiuo atžvilgiu visų 
jų pavyzdžiu reikia si 
Amsterdam, N. Y., Ii 
koloniją, kur veiklus. 
Šelpti Fondas” nutar 
sakyti 100 egzem

Iki šiol Aniceto Simučio 
knyga „The Economic Re
construction of 
after 1918” yra 
labai palankių 
I specialistų tarpe,
žinoma, apie tą knygą ypa
tingai palankią recenziją pa
rašė prof. Hanč mokslo žur
nale The Annals of the Ame
rican Academy of Political 
ant Social Science. Įtakingas 
New Yorko dienraštis The 
New York Sun, įvertindamas 
knygą, palankiai atsiliepia 
apie Lietuvą, primindamas 
autoriaus iškeltą mintį, kad 
mažųjų tautų viltis yra tvir
tos Tautų Sąjungos atgaivi
nime, kad Lietuva laukia pil
no Roosevelto - Churchillio 
Atlanto Čarterio įgyvendini
mo.

Vienintelę nepalankią re
cenziją įdėjo lenkų New Yor
ke leidžiamas žurnalas New

, H. Rabinavičius, 
SLA pirmininkas F. Bago- 

jčius, ALT sekret. ir „Naujie
nų” redaktorius P. Grigai
tis, LTT narys ir „Lietuvių 
Žinių” redaktorius S. Gaba- 
liauskas, ALT narys ir „A- 
merikos” redakt. J. Laučka, 
SLA sekretorius Dr. M. Vi- 
nikas, LTT pirmininkas Pik. 
K. Grinius ir kiti.

Diskusijos buvo vedamos 
gyvai ir su dideliu susidomė
jimu.

Betęsiant pradėtas sausio Eui ope, nes, girdi, knyga e- 
8 d. diskusijas, dalyvaujant santi nukreipta prieš Lenki- 
ALT nariams, per sekančios 
dienos ne mažiau gyvus pa
sitarimus buvo bendrai pri
eita išvados steigti Koordi
nacijos Komitetą.

Preliminarūs tokiam komi- 
Vokiečių radijas štai ką tetui steiSti žy?iai Jau iPu' 

- 3 sėti. Komitetui susiforma- 
į^iek- vus> Jam’ savaime, teks koor

dinuoti svarbesnes Lietuvai 
vaduoti sritis.

Diskusijų metu, tarp kit- 
> klausi

mas dėl pritraukimo prie 
bendros lietuviškos talkos ir 
vienos - kitos, iki šiol nuo 
koalicinio darbo nuošaliai 
stovinčios grupės ar asmens. 
Šiam sumanymui abi tary
bos parodė didelio pritarimo 
ir vienbalsiai pasisakė, kad 
abiejų tarybų durys lieka 
plačiai atdaros: 1_________
kilmės Amerikos piliečiams

sausio 8 d. v^iare. Per šį po
sėdį buvo pasikeista bendro 
mis mintimis dėl Lietuvai 
vaduoti darbo sukoordinavi- 
mo.

Ta tema pasisakė eilė kal
bėtojų: Lietuvos Pasiunti
nys P. Žadeikis, ALT pirmi
ninkas L. Šimutis, kun. Va- 

. Dr. P.

ją-
Be čia suminėtų visa eilė 

rimtų mokslo žurnalų, kny
gą yra paminėję:

Social Studies, Philadel- 
phijoj išeinantis socialinių 
mokslų žurnalas, 1942 metų 
spalių mėnesio numeryj ra
šo :

„Tokie darbai, kaip ši kny
ga, turėtų būti ypatingos 
vertės planuojant pokarinį 
atsistatymą. Knyga rodo pa
daryta progresą po Pasauli
nio Karo.”

International Affairs, rim
tas tarptautinių įvykių žur
nalas, pereitų metų rugsėjo 
mėnesio numeryj rašo:

„Tai palyginama'sis įverti
nimas nepriklausomos Lie- 

lietuviškos tuvos laimėjimų vidujinio e- 
....  3 konominio gyvenimo atsista-

— ALT, Lietuvos piliečiams tymo srityje 1918-1939 me-
— Piliečių Sąjunga — LTT tų laikotarpyje, pašvęstas 

Ta proga buvo priminta,' Roosevelto - Churchillio At-
kani rūni lant° Čarterio idealams ir 
sonv? ir paremtas "gausia Kruopščiau į

rrmaistas Pav., įvertinta ži 
ka- nevisuomet turės 

Euro- škų vertės. Jei
^Eį todėl, reikalams bus jų 
'tįasti civi- pareikalavimas, 
r todėl, bus jų užtektinai 

poly-sezonas tinkamas 
v. l ĮĮĮjjjto kainuotas laipsni

„The Economic Recoi 
tion of Lithuania aftei 
ir Lietuvos Nepriklai 
bes 25 metų sukaktį 
nėjimo proga išplatin P' 
apylinkėje, padovanoj .» 
mesniems amerikiečiu 
kams ir veikėjams.

Kitose kolonijose v 
draugijos Vasario 16 
mą taip pat laiko ge 
ga tą knygą plačiau j 
sti apylinkės žymesni 
rikiečių tarpe. Iš to 
minėtinos:

Dariaus - Girėno

žesnis.

Tuo tarpu esan 
pareikalavimui, 
kai kurių produk 
mui ar užsibaig 
bei vaisių sezon 
mo taškai bus 
didesni. Tas įvei 
dūktų mainikavi

kortelių me aišku, nieko 1 
kiekvienai rėš su kaina. Ka 

"įi naujų kios pat, kaip vis 
į;Jjko, kol pri-paprastai, nors 
'metodų, taškai (points) 1 
gyta tame, deli, aišku, šeimtame, ueu, dibnu.

Postas, 271. č ^teks sek-priverstos atitin 
kiek žinti jų vartojii 

j Imamai-, kitus maisto pr< 
i patilta. Su ne galėtų juos n 
įįsjilimapir- pavaduoti.

Tiek OPA, tii

j e 25 egzempl.; Wat 
Conn. Vasario 16 Mil 
Komitetas 20 egz.; L 
Susiv. Amerikoje 2 
Nashua, N. H., Vas. 1 
Komitetas 10 egz.

Be čia suminėtų yi ; _
• ii • Vi —' Ivlldir smulkesnių uzsakj 
dar knygos neužsisa 
sario 16 Dienos M 
Komitetai,- kaip girde 
šiasi užsisakyti iš Įeit 
Columbia University 
2960 Broadway, New 
N. Y., arba per auto] nusi- 
mutį, 41 W. 82 St, ar- 
York, N. Y. , ^itessriu-

fuojami ir išsiunčiami per 
krofilmą.

3. V-paštas taupo vietą 
reikmenims ir karo medžia
gai, kurie taip būtinai reika
lingi mūsų kovojantiems vy
rams. 1,800 laiškų, pasiųsti 
į V-paštą, užima tik tiek vie
tos, kiek užimtų cigarečių 
pakelis.

Vartokite Centus ir 
Penktukus

I

Pinigų liejyklos direktorė 
praneša, kad bus rimtas trū
kumas smulkių pinigų, ypa
tingai centų ir penktukų. To 
priežastis yra vartojimas vi
so metalo militariniams tiks 
lams. Naujų pinigų negali
ma gaminti.

Palengvinti padėtį, žmo
nės yra raginami vartoti 
tuos smulkius pinigus, ku
riuos jie taupo bankutėse, 
kitose taupymo vietose, na
muose ir pan.

Iždo Departamentas norė
tų patarti, kad šie 
būtų investuojami į Karo 
Ženklelius. Pirma, jie tada 
būtų apyvartoj; antra, dau
giau ženklelių būtų parduo
ta.

Nacių melai Britanijai 
Jungt. Valstybėms

Nacių propagandistai 1 
smarkiau stengiasi suskal
dyti Britaniją ir Jungt. Val
stybes. Naciai, sakydami 
vieną dalyką Jungt. Valsty
bėms ir kitą Britanijai, ban
do sudaryti nepasitikėjimą 
ir abejones tarpe tų dviejų 
šalių žmonių. Propagandos 
technika, kuri atgaivinta 
naujai nacių veiklai suskal
dyti alijantams, kad jie ne
įstengtų nugalėti Vokieti
ją, vartojama nacių propa
gandistų paprasta taktika.

Kaip naciai stengiasi su
kurstyti Britaniją prieš mus 
ir amerikiečius prieš britus, 
neseniai atidengta čia ir 
Londone.

Sausio 9 d. popietiniame 
posėdyje buvo iškeltas dar 
vienas svarbus, nors ir ne
naujas klausimas.

Rusų okupacijos metu, t. 
y. 1940 m. VI. 13— 1941 m. 
VI. 22 laikotarpyje, visa ei-

id kitoj studijoj ir skleidžia nuosavybinių kategorijij 
tokias pat žinias į Jungtines 
Valstybes tik su pakeistais 
vardais šalių.”

Ateiviai gydytojai.
General. Prokuroras Fran

ces Biddle pranešė, kad dėl 
stokos civilinių gydytojų 
Jung. Valstybėse, Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tarny
bai įsakyta pagreitinti atei
vių 
mą.

mai
padavimą natūralizacijos pe
ticijų ir laikyti išklausimus 
gydytojų ateivių, kurie galė- 

pinigai^tų praktikuoti, jeigu būtų pi- 
į Karo liečiai.

Ateivių registravimas
Visas ateivių registravi- 

mas pavestas Teisingumo ! 
Departamentui.

Nuol940 m. apie 7,500 paš
to įstaigų vedė užregistravi
mo darbą ir jos pasiuntė 
Teisingumo Departamentui 
visus užregistravimus, pirš
tų nuospaudas, pranešimus 
ir aplikacijas.

Pagal naują programą at
eiviai bus registruojami Imi- 
migration and Naturaliza
tion Departamento patarna
vimo 67 punktuose.

Ateiviai, kurie gyvena šio
je šalyje, turi užsiregistruo
ti ir nuimti pirštų nuospau
das, kada tampa 14 m. am
žiaus. Turi užsiregistruoti ir 
visi tie, kurie įvažiuoja 30

surinkta statistine medžia
ga.”

Foreign Affairs, mėnesi
nis žurnalas, šių metų sau
sio numeryje apie knygą taip 
atsiliepia:

„Tai jauno lietuvio moksli
ninko faktinės padėties ap
rašymas.”

The Catholic Bookman pe
reitų metų lapkričio - gruo-

T'

ra maisto 
ahesmū- 

įįtaš korte 
Ėhrtoti Be

Iš visiškai patiki 
nių patirta, kad Juo 
ginis ir Antanas Rū 
gyvi ir gyvena Lietu

Juozas Jurginis pr 
vikų okupaciją buvo 
vos žinių” korespo 
Stockholme, bet atėj 
ševikams nusiskubino 
tuvą, kur jis prikla 
daug žalos pridariusi 
zionistų grupei, kuri t 
kų okupacijos sąlygoj 
rėsi galėsianti kurti 
demokratiją”. Jį Ka 
sikvietė Pijus Glovac 
ris buvo paskirtas „ 
vyriausybės” užsienių 
lų viceministeriu. J. J 
toje ministerijoje dirt 
lias savaites, kol Lietui 
buvo „formaliai” 
SSSR, ir laikinai ėjo 
kos departamento di 
riaus pareigas. Grei

Lietuvoje liko nusavinta, su
valstybinta ar šiaip pertvar
kyta. Ypatingai skaudžiai li
ko paliesta žemės nuosavybė 
ir prekyba miestuose.

Vokiečiams rusus pakei
tus, naujieji atėjūnai viešai 
paskelbė, esą, jie privačios 
nuosavybės Lietuvoje nera
dę. Šia argumentacija vokie
čių kaip ir mėginama pa
tvirtinti nuosavybinis sta
tus quo ante 1941 m. birželio 
22 ir jų nauji sauvaliavimai žmonių pasibaisėtinų perse- J. Jurginis nė nebuvo j 
— faktinai, vokiška j ai kolo- kiojimų ir kančių, 
nizacijai „Lebensraum’o 
patikrinimas.

Naujai gaunamos žinios Jewish Congress, 
parodo, kad iki pereitų me- ----------
tų galo šia prasme mažai Pagaliau, dėl Vasario 16 
kas pasikeitė. Vienos kitos ir Kovo 22. šioms sukaktims 
išimties neskaitant, Lietu-’paminėti, LTT suvažiavimas 

. vos žmonės savo turto savi
ninkais vis dar nėra laikomi. 
Okupantų daug reklamuota 
„reprivatizacija” kaip ir ne
pradėta. Daugiau, ateina ži- 
Įnių, kad pastaruoju metu iš 
Vokietijos į Lietuvą pradė
jo masiniai važiuoti vokiškie 
ji kolonistai ir ten steigtis. 
Tarpe naujai atvykstančių 
yra ir tie, kurie pagal 1940 
m. rusų vokiečių susitarimą 
buvo iš Lietuvos „repatri
juoti.”

Naujiems atėjūnams ap
gyvendinti, Lietuvos žmonės 
iš ūkių per 24 valandas prie
varta iškrausfomi.

Dėl nuosavybės likimo ne- ruošti pritaikytus minėji- 
aiškumams išsklaidyti, LTT mus. 
suvažiavimas rado reikalą ta Ii • •••• • 1 v i •

Atitinka- į bolševikų partiją, n 
mas tuo reikalu laiškas liko netrukus po bolševikų 
Prezidiumo nusiųstas World pacijos pradžios pasi 

na, kad jis greit d 
bolševikų „demokratija 
dirbo švietimo komi 
ir dažnai rašinėjo bo 
laikraščiuose „kulti 
momis. Kai bolševikai 
kėši iš Lietuvos, Jurgi 
jais nesiryžo bėgti ir 
ko Vilniuje. Dabar jis 
kaipo vertėjas „Lie 
Vilniaus skyriuje ir lai

kreipiasi į visus demokrati
niai nusistačiusius tautie
čius, kviesdamas ruošti ben
drus minėjimus, o gautą pel
ną skirti Lietuvos vadavimo 
reikalui ALT adresu.

Atitinkamas 25-am Nepri- laiko rašinėja Kauno (S 
klausomybės minėjimui pri- styj „Į Laisvę”, 
taikytas atsišaukimas LTT J. Jurginis 1939 m.« 
jau paruoštas ir, savo laiku, si Amerikoje ir čia 

darbiavo bolševikų s 
Kai Lietuvą užėmė 
kariuomenė, jam buvo 
ta perimti Lietuvos a 
bes Vokietijoje ir Švei 
j e, bet jo žygiai nepaS 
Neseniai bolševikų 
skelbė Jurginį ir Rūką 
1941 m. birželio m., bet, 
rodo, abu gyvi, sveiki k

lietuviškoje spaudoje bus pa
skelbtas.

Panašiai numatoma tvar
kytis ir Klaipėdos minėjimo 
dienoje (Kovo 22). Klaipėdą 
paminėti, LTT kviečia stam- 
biaus tautiečių apgyvendin- 
jtose apylinkėse tai dienai su-

_________________________ z_ Iš savo pusės LTT nariai, vi.
dienų laikui, bet pasilieka ii-1tema principiniai pareikšti, kiek galėdami, prisidės, pir- Kuo A. Rūkas ši® 

__ _________ žmonės nesu- miausiai atitinkamom kai- verčiasi, nėra žinoma, 
■tiks su jokiais nuo 1940 m. bom bei paskaitom.

LTT Sekretoriatas vas.

giau. Ateiviai būtinai turi kad Lietuvos 
pranešti pakeitimą adreso.

Q.W.I. (brželio 16, prieš jų valią ir

Auklėjimo
Kas nuo pra 

vietos perskaitė 
žinąs, kokios y 
priemonės, nes 
pie jas beveik 
skyriuje. Tai yi 
DYS, PRATINI 
KYMAS. Čia n< 
čiau apie jas p

Apie pavyzdį 
sašf 1 bešnekėU, nes I 
Stoteles “f/6™ 48T 
Niurnu šv'JoIlasAukss

M nebus 
® ii pačio 
Ii ateis lai- 

Ristelei var

_______ ______ ic 

„Tėvų pavyzdys 
iš kurios mokos 
tėvai duoda bl< 
labai sunku ger 

" vaikus.

ir kavos Bet visi gerai 
atsitinka ir tai] 
dori, neduoda jo 

tatas vyzdžio, o dėlto 

tvilkę. Tai rodo 
^nns da- dys, nors yra la

yra 
paveiksluotas laikra

Įkraus varpi 
ft $1.1)0. Kanadoje — 

gaus dovanų vertingų 

naujas „Varpelio” pren
I’vnumeratą gauna dykai ir 

J^tintojai, surinkę daugiau 
^dovanų.

’'UPELIS”
iš katalikų gyvenini 

AP1"3“ lietuvių kanč: 
i pavyzdžių ir trump
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NAUJOS MAISTO KORTELES

rasoma.
Šia proga tenka i 

kad Amerikos lietiĮ 
menė tos knygos n 
mo reikšmę Lietį 
pat suprato ir į^
ypatingas nuop^ Netrukus gausime naujas 
kolonijų veikėjau ~ i
gyvai prisideda pfu 
išplatinimo.

Šiuo atžvilgiu vk )ks konservuotas 
jų pavyzdžiu reikiaf —’,-i;
Amsterdam, N. y 
koloniją, kur veį

ąisto korteles, kurias rel
ės pirmiausia pavartoti 
Laistai dėžutėse pirkti, nes 

i maistas 
ra labai reikalingas ka- 
ams ir išsiuntimui į Euro- 
|. Tas yra daroma ne todėl, 

Šelpti Fondas" nuį id norima nuskriausti civi- 
sakyti 100 egzę gyventojus, bet todėl, 
„The Economic id visi ir visi gautų po ly- 
tion of Lithuania jį tų konservuotų maisto 
ir Lietuvos Nephį -oduktų, kurių bus galima 
bės 25 metų sukaį <&au gauti krautuvėse. Ka- 
nėjimo proga išphtlngi rečiau gaunamus mai- 
apylinkėje, padovat ’ - ' ...............-;o produktus skubiai išper- 

e- mesniems ameriįk ir vieni pasidaro net ne- 
" ■■ 4 ažas atsargas, tuo tarpu, 

Kitose kolonijose li kitoms šeimininkėms nie 
draugijos Vasario p > nebelieka, tad tenka juos

ki- kams ir veikėjams

iy- mą taip pat laikoį skirstyti, 
ga tą knygą plaį _
sti apylinkės žymes lygutė sukels 
rikiečių tarpe. Išd-

• iinivvių. ia 
nų . ...* minėtinos:itų 
ra-

Naujoji maisto kortelių 
> kiekvienai 

imininkei nemažai naujų 
oblemų. Ims laiko, kol pri- 
asime prie naujų metodų, 
aujas metodas bus tame,

rys OPA (Kainų Įstaiga) 
pagal armijos ir laivyno rei
kalavimus ir pagal tų ar ki
tų maisto produktų sezonus. 
Pav., įvertinta žirnių dėžutė 
nevisuomet turės tiek pat ta
škų vertės. Jei kariniams 
reikalams bus jų mažesnis 
pareikalavimas, jei galima 
bus jų užtektinai gauti bei 
sezonas tinkamas, tai ir į- 
kainuotas laipsnis bus ma
žesnis.

Tuo tarpu esant didesniam 
pareikalavimui, pasunkėjus 
kai kurių produktų pristaty
mui ar užsibaigus daržovių 
bei vaisių sezonui, įvertini
mo taškai bus atitinkamai 
didesni. Tas įvertinimo pro
duktų mainikavimas, savai
me aišku, nieko bendro netu
rės su kaina. Kainos bus to
kios pat, kaip visuomet, kaip pyje. 
paprastai, nors įvertinimo 
taškai (points) bus gana di-; 
deli, aišku, šeimininkės bus 
priverstos atitinkamai ma- 

bet drauge žiūrėti, kiek žinti jų vartojimą, surasti 
škų (points) perkama mai-, kitus maisto produktus, ku- 
) dėžutė, įvertinta. Su rie galėtų juos nors maždaug 
jna kortele bus galima pir- pavaduoti.
i, iki paskirto laiko, tam 

vertės maisto 
viena 

tam 
:ro laiko bus verta 5 taškų.

į pav. bus įvertinta 1 taš- 
, dėžutė sriubos — 2 taš-

><»«

tinkamos valdžios įstaigos 
ruošiasi ateiti į pagalbą šei
mininkėms, suteikdamos rei
kalingų žinių dėl produktų 
pirkimo, maisto paruošimo 
receptų. Šio puslapio, kartais 
ir kituose „Amerikos” pus
lapių skiltyse, bus stengia
masi duoti ko daugiausia in
formacinių žinių tais klausi
mais, bus teikiami atitinka
mi valgiams gaminti recep
tai.

Jei pasitaikytų kokių ne
aiškumų dėl maisto kortelių 
vartojimo ar kitais klausi
mais, kiekviena šeimininkė 
raginama tuojau prisiųsti 
klausimus tiesiog į .Ameri
kos” redakciją, 222 So. 9-th 
St., Brooklyn, N. Y. Tokie 
užklausimai bus perduoti 
valdžios įstaigai, kuri tuo rū
pinasi, ir jau atsakymas bus 
tikrai autoritetingas, kuris 
bus skelbiamas šiame pusla-

2

su

čieli, nulupti svogūnai, čielos 
nuluptos bulvės, užpilus dau
giau vandens, sudėti priesko
niai, uždengti ir tušyti iki 
suminkštės. Norint daugiau 
sunkos turėti, galima pridė
ti daugiau vandens.

Švč. Panelės Marijos Susižie- 
davimo Šventė
(Sausio 23 d.)

Dievui skaistybės įžadą, ir 
kaip gi galėjo jinai būti pri
kalbinta savo giminių, kad 
vyrą sau pasirinktų? Maty
dami, kad nekartą ji atmes
davo aukštos kilmės jauni
kaičius, kunigai, nenorėdami 
jos paniekinti tame luome, 
sumanė šiuo dalyku ištirti 
Dievo valią. Ir štai jie susta
tė bažnyčioje sausas jauni
kaičių lazdas ir prašė Vieš
paties Dievo, kad sužydėtų 
lazda to jaunikaičio, kuris jai 
Dievo žadėtas. Rytojaus me
tą jie pamatė, kad Juozapo 
lazda sužydėjo, to vargdienio 
iš Nazareto. Gerai žinojo ir 
šv. Panelė iš Šventosios Dva
sios įkvėpimo, kad jis yra iš
rinktasis sužiedotinis, ir su 
juo apsimainė žiedais. Tai 
senovės padavimas — legen
da.

Pagal papročius, Marija 
buvo sujungta moterystės 
apeigomis su Juozapu. Nors 
Juozapas buvo Marijos vy
ras, bet liko josios mergys
tės Globėjas ir Sargas. Gy
vendama su juo, išsilaikė 
skaistybėje. Toks turėjo būti 
pasižadėjimas viens kitam. 
Kitaip Marija nebūtų sutiku
si imti Juozapą vyru bei glo
bėju.

Laiminga toji moteris ir 
tas vyras, kurie gyvena 
šventai, augina savo šeimy
nėlę šventai, kurie ištikimai 
laiko moterystės pareigas. 
Tas vienas ištikimas išpildy
mas gali suteikti ir atnešti 
moterystėje gyvenantiems 
Dievo palaiminimą, o vyrą ir 
moterį taip tvirtai suvienyti, 
kad galima ir jiems pasaky
ti: „Jie augo išmintimi, me
tais ir malone pas Dievą ir 
pas žmones.” (Luk. 2, 52).

Vilius Aksiurdna

Nuo amžių Švč. Panelė 
Marija buvo Dievo išrinkta 
tapti Motina vienatiniam Jo 
Sūnui. Iš Marijos turėjo už
gimti Jojo Sūnus, kuris bus 
Išganytojas ir Atpirkėjas. 
Dievui taip leidus, Išganyto
jas turėjo gimti iš skaisčiau
sios Mergelės ir prasidėti iš 
Šventosios Dvasios. Tokia 
buvo Aukščiausiojo Dievo 
valia, kad švenčiausioji Pa
nelė Marija, kuri buvo išrin
kta tapti Dievo Motina, tu
rėtų ir Globėją, kuris Die
viškąjį Vaikelį ir Ją išlaiky
tų, prižiūrėtų ir būtų jųjų 
rūpintojėlis čia'žemėje.

Tas Dievo skirtas švč. Ma
rijai ir Viešpačiui Jėzui Glo
bėjas buvo ne kas kitas, kaip 
šventasis Juozapas.

I Švenčiausios Panelės ir 
šv. Juozapo susižiedavimo 
šventė yra teologiškai pa- 
paremta Šv. Rašto pasako
jimu, kad į Galiliejos mies
tą angelas Gabrielius buvo 
Dievo siųstas pas mergaitę, 
vardu Marija, pažadėtą vy
rui vardu Juozapui. O kiek 
vėliau angelo pasirodymu 
buvo formaliai patvirtinta, 
kad Marija bus Juozapo žmo
na; kad kas iš Jos gims, yra 
iš šventosios Dvasios...” Pa
budęs iš miego, Juozapas pa
darė taip, kaip Viešpaties 
angelas buvo jam įsakęs. Jis 
pasiėmė pas save savo „žmo
ną”. (Luk. 1,24).

Istoriniu atžvilgiu ši šven
tė yra susijus su pagarbos 
brendimu šventajam Juoza
pui. Išklausyti maldingam 
prašymui vieno kanauninko 
iš Chartres, Prancūzijos mie-

juos drauge su duona — jie ste, kuris savo testamente 
suminkštėja, nustoja savo pareiškė, kad kas metai jo 

I metinėse mirties sukaktuvė
se kapitula turėtų iškilmin- 

Iš veršienos kaulų išverda gai pagerbti to didžiojo pa- 
skanus bulijonas, į kurį rei- 4—:— 1----- 1—
kia įpaustyti, plonais gaba
lėliais dešrelės.

Veršiena su Ryžiais
2 puodukai smulkiai 

pjaustytų obuolių,
2 supiaustyti svogūnai,
3 šaukštai riebalų,
1 šaukštukas ,,curry” 

droš,
4 šaukštai miltų,
iy2 puoduko bulijono,
iy2 puoduko pieno,
2 svarai supiaustytos 

šienos,
2 puodukai ryžių,
4 kvortos verdančio, 

dyto vandens.
Pakepinti obuolius su

gūnais riebaluose. Įmaišyki 
,,curry” pudrą, miltus, buli- 
joną, pieną, maišyki kol 
pradės tirštėti. Sudėki rieba
luose parausvintą veršieną. 
Tušinki kol mėsa suminkš
tės. Duoki į stalą su virtais 
ryžiais.

Farinos Pudingas
puodukai pieno,

y2 puoduko grietinėlės,
y2 puoduko farinos, 

puoduko cukraus,
1 šaukštukas vaniles,
1 puodukas razinkų, be 

kliukių,
y2 svaro migdolų, sumal

tų,
1 puodukas nusunktų vai

sių.
2 puodukai vaisių sunkos, 
2 šaukštai krakmolo.
Pieną su grietinėle užkai

tinki, supilki Fariną ir nuo
lat maišant virki, kol sutir- 
štės. Kiek atvėsinus, įmai
šyki cukrų, vanilą, razinkas, 
migdolus ir iš dėžučių, nu
sunktus vaisius. Išmaišius 
gerai, supilki į indą riebalais 
išteptą ir kepki pečiuje, kol 
paraus. Duoti į stalą su sosu 
padarytu iš vaisių sunkos ir 
krakmolo.
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Dariaus - Girėnj
nierių Postas 211.
je 25 egzempl.; ,d ne vien kainas teks sek- 

/ ’ Conn. Vasario 16
'?s Komitetas 20 egz.;

Susiv. Amerikoje
Nashua, N. H., Vas

1 ’ Komitetas 10 egz.
Be čia suminėtą; trų taškų

ir smulkesnių ūkį. žūčių. Pavyzdžiui: 
dar knygos neužsii meruota kortelė iki 
sario 16 Dienos
Komitetai,- kaip gir oints). Viena dėžutė 
šiasi užsisakyti iš 
Columbia Universi;
2960 Broadway, Xf i ir panašiai.
N. Y., arba per a
mutį, 41 W. 82
York, N. Y.
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ei už vieną kortelę nusi- 
ksime 5 dėžutes žirnių ar- 
pirksime dvi dėžutes sriu- 

ir vieną dėžutę žirnių, 
jau iki tam tikro laiko 
o iš konservuoto maisto 

egalėsime pirkti, nes mū- 
penkių taškų vertės korte
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pe-
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Iš visiškai patik 
nių patirta, kad Ja 
ginis ir Antanas E; įus pilnai išvartota. Be 
gyvi ir gyvena Li? teles ir už jokius pinigus

Juozas Jurginisf tutuvėje negausime sužy- 
vikų okupaciją bur tų produktų. Taigi, tokia 
vos Žinių” korės telė bus vertingesnė ir už 
Stockholme, bet ii jgus. 
ševikams nusiskut , n
tuvą, kur jis prt Pas Parodo, kad, pries per
daug žalos pridarit
zionistų grupei, kur ’r" 
kų okupacijos sąly?
rėsi galėsianti kuri . . , ,
demokratiją". Jit1"-?“' P™ eldus korl.elcs1 noninvvi Irinlrmi ir movimi 
sikvietė Pijus Glon 
ris buvo paskirtas 
vyriausybės” užsier
lų viceministeriu. 1 «... . . . , , ....... ;S kitai maisto kortelei var toje ministerijoje.., Pono.ioi v„;n 
lias savaites, kol 
buvo „formaliai": 
SSSR, ir laikinai ėj1

šeimininkė 
•ės pilnai apsigalvoti ir 
•ai suplanuoti, koks mais- 
kiekis jai labiausiai rei-

esniam kiekiui ir mažiau 
talingam maistui, nebus 
ima jau gauti ir pačio 
kalingiausio, iki ateis lai-

■ii. Panašiai, kaip turime 
ryti su cukraus ir kavos 
rtelėmis.
Pirmiausia bus įvertintas 

mais-
3 dėžutėse. Įvertinimus da-

Geriausiai būtų, jei kiek
viena šeimininkė pasilaikytų 
sau tuos straipsnelius, ku
riuose rašoma kas nors tais 
klausimais, kad, reikalui a- 
tėjus, ar pamiršus, galima 
būtų vėl peržvelgti ar atitin
kamai pasinaudoti.

Laimutė.Tiek OPA, tiek kitos ati-

M. Pečkauskaite $

AUKLĖTOJA

Auklėjimo Priemonės
Kas nuo pradžios iki šios 

vietos perskaitė, tas jau bus 
žinąs, kokios yra vyriausios 
priemonės, nes kalbama a- 
pie jas beveik kiekviename 
skyriuje. Tai yra: PAVYZ
DYS, PRATINIMAS, PAMO
KYMAS. Čia noriu dar pla
čiau apie jas pakalbėti.

Apie pavyzdį nėra ką daug 
bešnekėti, nes kiekvienas ir 
taip gerai supranta jo vertę. 
Šv. Jonas Auksaburnis sako: 
„Tėvų pavyzdys yra knyga, 
iš kurios mokos vaikai.” Jei 
tėvai duoda blogą pavyzdį, 
labai sunku gerai išauklėti 
vaikus.

Bet visi gerai žinome, kad 
atsitinka ir taip: tėvai yra 
dori, neduoda jokio blogo pa
vyzdžio, o dėlto vaikai iš
tvirkę. Tai rodo, kad pavyz
dys, nors yra labai svarbus,

iTT :____ ,_____
dų kos departamento 
jos riaus pareigas. & §kaįs konservuotas 
se- Į J. Jurginis nė nebr 
ka- į bolševikų partija 
iko netrukus po bolšf - 
>rld t pacijos pradžios F = 

ina, kad jis greit 
bolševikų „demokn' į 

16 j dirbo švietimo & 
ims ir dažnai rašinėjo' 
nas laikraščiuose „knft 

momis. Kai bolšev, 
kėši iš Lietuvos, ft j 
jais nesjryžo bėgti 
ko Vilniuje. Dabai : 
kaipo vertėjas 
Vilniaus skyriuje ii 
laiko rašinėja Ka$ Platintojai, surinkę tris naujas 
štyj „Į Laisvę”. įl ’ . V ■■ M . -

J. Jurginis 1939' ^gali siųsti kam nori. Platintojai, surinkę daugiausia urenu
si Amerikoje ir & 
darbiavo bolševikų • 
Kai Lietuvą užeini į 
kariuomenė, jam 
ta perimti Lietuvos 
bes Vokietijoje ir ' 
je, bet jo žygiai ^ 
Neseniai bolševike 
skelbė Jurginį ir^ 
1941 m. birželio ®; 

j rodo, abu gyvi, sveii 
vi.

Kuo A. Rūkas >' 
verčiasi, nėra žino^ 
yra Lietuvoje svei# 
vas.
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vieno 
negy-

svo-

van-

morkos,
Svogūnai, 
mažos bulvės, 
puodukas karšto

Sausos garsvyčios puikiai 
tinka sosų skonio pagerini
mui.

van-

Plačiausiai Amerikoje Skailomas
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis 

„ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS” 
Metams kaštuoja tik $1.00. Kanadoje — $2.00. 
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.

Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą „Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir „Varpelį”

meratų, gauna vertingų dovanų.

Y X b V JL JI J JS-J S kJ

Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Ameri
koje ir kituose kraštuose. Aprašo lietuvių kančias Lietu
voje. Turi gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straips
nelių.

ADRESAS:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street, Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

nėra dėlto viskas ir -jo 
neužtenka. Juk tėvai 
vena su vaikais apsitvėrę 
nuo kitų žmonių. Vaikai ma
to ne vienų tėvų pavyzdį, bet 
ir daugybę kitų ir labai blo
gų. Tad negana jiems maty
ti gerą tėvų pavyzdį, reikia 
dar, kad jie panorėtų sekti 
tuo geruoju keliu, o ne tuo 
bloguoju.

Būdamas palinkęs labiau į 
blogą negu į gerą, vaikas 
dažnai pasirenka kaip tik at
virkščiai. Be to jei jis ir no
rėtų sekti tėvų rodomosio
mis dorybėmis, jis turi žino
ti kokiais keliais galima pri
eiti prie jų. Juk dorybė nėra 
įgijama iš karto; veda į ją 
ilgas ir sunkus kelias. Tad 
aišku, kad paties vieno pa
vyzdžio per maža, reikia dar 
pratinimo ir pamokymo.

Pratinti taip pat reikia su
maniai. Jei pratinsime vaiką 
gerai elgtis vis tik liepdami 
ir bausdami, jei neklausys, 
tai kol jis tebebus mažas, 
gal to užteks. Bet paūgėjęs, 
jis dažnai nebenorės pasi
duoti liepiamas, o jei ir pa
siduos, tai daugiausia iš bai
mės. O jei tikėsis tėvus ne- 
pamatysiant ir nesužino
siant, elgsis priešingai.

Geras elgesys vien tik iš 
baimės neturi dorovinės ver
tės. Jis netobulina vaiko ir 
yra labai netvirtas; kaip tik 
nebereikia bijoti, tuojau jis 
ir dingsta. Pratinimas gerai 
elgtis tuomet tėra tvirtas ir 
tobulina vaika, kai jis nėra 
primetamas tiktai iš viršaus, 
bet eina iš paties vaiko sie
los, vadinas, kai vaikas pats 
nori paprasti dorai elgtis. 
Tuo būdu svarbiausias daik
tas yra pažadinti vaike tą 
norą. Kaip gi tai padaryti?

Pirmų pirmiausia turime 
gerai pažinti vaiką, sužinoti, 
kokiu jame yra palinkimų, 
pamėgimų, jausmų, kuriuos 
pakursčius, galima būtų pa
žadinti mūsų geidžiamąjį 
vaiko norą. Suradę, šaukia-

Škotų Šutinys
2 svarai jautienos, supiau

stytos į gabaliukus,
y puoduko miltų,
2 šaukštai sviesto,
1 puodukas karšto 

dens,
6
6
6
1

dens,
1 šaukštukas druskos,
Vs šaukštuko pipirų,
Tušinti vieną valandą.
Pamiltuoti supiaustytus 

mėsos gabaliukus, paruduo
ti, apkepinti svieste, užpilti 
vandeniu ir gerai uždengus 
tušinti. Po kiek laiko sudėti 
pusiau perplautos morkos,

Pyragaičiai ir įvairūs sau
sainiai turi būti laikomi at
skirai nuo duonos. Laikant

suminkštėja, 
gero skonio. Minčių Žiupsnelis

me juos į talką prieš blogus 
palinkimus. Tuo būdu, vieną 
vaiko sielos dalį, taip sa
kant, mobilizuojame ir siun
čiame kariauti su kita.

Pavyzdžiui vaikas meluo
ja. Jei vis tiktai barsime jį 
už tai ir bausime, maža bus 
naudos. Reikia pažadinti ja
me pasibiaurėjimą melu ir 
norą kalbėti tiesą.

Tam pirmiausia ieškome 
pačiame vaike talkininkų 
prieš melą. Ir randame, kad 
jis turi didelio noro būti „vy
ru”, drąsiu, stipriu, kaip pa
sakos didvyris. Tas noras yra 
talkininkas. Jį mes dabar 
šaukiamės ir kurstome veik
ti. Tad kas nori būti vyru, 
tas turi stengtis įsigyti drą
sos. Tos drąsos daugiausia 
įsigysi sakydamas visuomet 
tiesą. Taip reikia aiškinti vai 
kui.

Vaikas trokšdamas būti 
vyru, ims norėti kalbėti tie
są, o esant noro, viskas yra 
lengviau padaroma. Jei vai
kas neturi to troškimo būti 
vyru, tai ieškome kito. Be to, 
kadangi kiekviename yra no
ro mylėti Dievą, tai kursto
me tą meilę, aiškindami, kad 
kas myli Dievą, tas 
meluoti ir tuomet jis 
dys Dievui tikrai Jį 
kai liausis melavęs.

Daugumas mergelių myli 
lėles. Įsivaizduoja esančios 
motinos, o lėlės tai jų vaikai. 
Jei tokia mergelė yra netvar 
ki, tai geriausia šaukti į tal
ką tą jos prisirišimą prie lė
lių. Pasakykime jai taip: 
„Kiekviena motina turi būti 
tvarki. Kaip atrodys namai, 
jei ji bus netvarkinga? Jei 
taip viską ir toliau mėtysi, 
kokį pavyzdį duosi savo lė
lėms? 
tina.”

Burokėlius ne visos šei
mininkės mėgsta paruošti, 
nes su jais reikia daugiau 
dirbti, kitaip jie skonies 

j netenka. Prie mėsos, geriau
sia burokėlius, dar žalius, 
sutarkuoti, užpilti keliais 
šaukštais verdančio van
dens, riebalais, sudėti prie
skonius ir tušinti kol su
minkštės.

Truputį cukraus ir citri
nos sunkos priduos burokė
liams saldžiarūgštį skonį.

triarko atminimą, kancleris 
Gersonas apie 1400 metus 
parašė Juozapo ir Marijos 
sužieduotuvių giesmę ir įda
vė Konstancos Santarybai 
1414-1418 metais, kad toji į- 
sakytų visam katalikų pa
sauliui garbinti šv. Juozapą, 
Šventos Šeimynėlės Globėją. 
Giesmė buvo patvirtinta ir 
sausio 23 diena buvo paskir
ta tai iškilmei, gražiai su
derintai su šios šventės pa
maldaus įkūrėjo mirties die
na.

Nuo 17 šimtmečio ši šven
tė plito po visus kraštus, 
iki popiežius Benediktas XIII 
1725 metuose įvedė ją Baž
nyčios Valstybėse.

Šios šventės tikslas aiškė
ja iš pavadinimo — susižie-

Kas nori tobulai mylėti, 
tas pirmiausia turi stengtis 
užeiti anapus žmogaus vei
do.

Nemažas mokslas sugebė
ti kiekvieną darbą taip pa
kreipti, kad jis stiprintų tė
vynę ir prilygtų gynėjo kar
dui. VI. Putvys.

Jei tiesos apgynime neno
ri suklysti, žiūrėk, kad mei
lės dvasioje mokėtum kitų 
klausyti.

negali 
teišro- 
mylįs,

Busi labai negera mo-

(Bus daugiau)

Nesūdytas sviestas geriau
siai laikosi šiaip: sudėti 
sviestą į indą, užpilti šaltu 
sūriu vandeniu ir pastaty- davįmas. švenčiamos ne pa

vieto je. Imant prastos Sužiedotuvės, bet 
reikia kiekvieną įas §venįas ryšys, kuris ne-

ti šaltoje vietoje. Imant 
sviestą, i
kartą nupiltu nuo sviesto ]įeįė Dangaus Karalienės ne- 
vandenį ir vėl, po to, užpil- ka]tybės, suvedė Mariją šei- 
ti šviežiu sudytu vandeniu. mynoje su gv Juozapu, pa

darė ją tikra moterimi ir 
žmona. Ši iškilmė visapusiš
kai pašvęsta šv. Juozapo 
garbei. Tai nurodymas jo 
vietos Išganymo įvykiuose ir 
Dangaus Karalystėje. Bet li
turgijos atžvilgiu pati šven
tė yra skirta Marijai, kadan
gi neleista Bažnyčios dary
ti bet kokį šventojo Juozapo 
paminėjimą be atskiro ir spe
cialaus leidimo (indulto) iš 
šventojo Tėvo. (Apeigų 
1756 m. geg. 55).

Kokiu būdu, atsižvelgiant 
į anų laikų žydų papročių, 
įvyko Marijos susižiedavi- 
mas su Juozapu?

Žinome iš Senojo Įstaty
mo, kad į mergystės luomą 
tuo laiku buvo žiūrima kaip 
ir su panieka, be pagarbos, 
beveik net buvo nuodėme lai
koma. Todėl aišku, kad Ma
rijos giminės ir artimesnieji 
žmonės bandė įkalbinti ją 
sau vyrą išsirinkti. Bet ži
nome, kad tėvai vos suėjusią 
trejus metus ją buvo Dievui 
paaukoję. Kiek vėliau savo 
jaunystėje ji buvo padariusi

Svaika.
Būtų žinojęs

Jaunas vyrukas neteko są
monės, bet suskubo atsigau
ti pirma, negu jo draugai jį 
palaidoti ruošėsi, manydami 
jį esant mirus.

— Kaip jauteis numiręs? 
— užklausė jo draugai.

— Miręs? Aš nebuvau mi
ręs. Aš tikrai žinau, nes ma
no kojos buvo šaltos ir pats 
jaučiaus alkanas.

— Bet kaip tu įsitikinai?
— Labai paprastai. Jei bū

čiau miręs, būčiau buvęs dan 
guj ar pragare. Jei danguj 
—nebūčiau alkio jautęs, 
pragare — kojos nebūtų 
ve šaltos.

jei 
bu-

Tik toks gerumas
— Tikrai tu geras vyras, 

kad išsiuntei žmoną atosto
gų taip toli.

— Man pačiam labai rei
kėjo tų atostogų.

i

Apie tikrąją meilę labai 
daug kas kalba, tik mažai y- 
ra tų, kurie ją pergyveno.

Kould.

Nėra didesnės misterijos 
už skurdą.

Meilė yra kaip elgeta, ne
nustoja maldavusi, nors jau 
viskas jai atiduota.

Rochepedre.

Sakoma, kad tie, kurie gy
vens po mūsų, bus dar pro
tingesni už mus, bet ar jie 
bus linksmesni, tai klausi
mas. Ar mes, kurie žinome 
daug dalykų, kurių nežinojo 
mūsų tėvai ir protėviai, esa
me už juos linksmesni?

Vovenarges.

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

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plauki} spalvos mūsų specialybė

GIMIMAI

•n

viso gero ir dar sulaukti i 
kilmingesnės sukakties!

tiko atstovų 
svarbiame i

nuoširdžiai. Salės 
sveikino dainomis 
vaikų choras. So- 
perkirpo jubilie-

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

auką, 
viskas

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

vienas
jau

Parapijos naudai koncer
tas ir vaidinimas bus kovo 
7 d. Laukiama labai gražaus 
pasisekimo.

IEŠKOS MERGINŲ, MOTE
RŲ KARIUOMENĖN

iš- 
vi-

var- 
ka-

1AWAGE

IM Alfred Senu

MOTER1 
suv

žnyčios. Velionies
(dvynas) irgi karys.

su priešais. Tėveliai 
šventų mišių 
sūnui tikrai

pirm. Valerija 
vicepirm. VI. 
sekr. St. Srup- 
Servienė; siuvi- 
— Mončiūnienė

Prel. J. Ambotas pranešė, 
kad „Darbininkas” šiemet 
ieško 2,000 naujų skaitytojų. 
Be abejonės, Hartfordo lie
tuviai prisidės.

Sausio 24 d. mirė Liudvi
kas Tranauskas, 33 metų

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa. -

Senesni lietuviai nusiskw 
džia silpnumu sveikatos, B pIfflMAN 
nori nieko kultūriškoj akt 
joj veikti.

kuris
perkeltas iš Great

•Mos’ įstaigoje
® So. Ninth Street

tik d) centų
Di

dele, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dieną ar naktį.

ihaiukas: sugrąžim 
išpila* jišnihĮ Neprigul-

Instituto leidinys. Tvaskus, 
Wplioriaus kai- mečius sk 
:ou2šsakaut50eg-,liūs. Link 

ar daugiau—30c. praleisti 1

Fort Jackson, So. Caroli
na, mirė karys Edvardas 

----- Jurgėlas, gyv. South Wind- 
lseJ° sor. Palaidotas iš naujos ba- 

brolis

to; Tarybai ir Tas buvo < 
UJO, Rusijos ir rie bosai y 

išdpmo komitetams didelis tri 
qii

sų Lietuva!
Parapijietis.

IŠDIRBAME IR PARDUO]

Geriausios Rūšies R
Kn^s.4:

trūkumo materijolų, n 
ir perdirbimu kitchen, bedroom

I Taisymo febą tesime iki karas

I M. PEIMT1ENE h
BOlll (innil Street

Telephone: EVergreen 7-1

Nutašai pirkti); 
kalbėtojų, kuAj^joj vėliavos ir 
visus su Lietįį pakabintu už tuomet da 

tas, tai su

į nario U d. Lietu-1 
Mknsomybės pa- 
ia 5 metų sukakties 

iRi Buvo atsiųsta 25
Ponas Jončas, lietuvi 

sios siuvyklos savini 
užgautas sunkvežimio, 
ligoninėj.

i; niekas laiškui nesi-
■o. buvo pasiūlyta nu-

Vasario - February 5,1943

Philadelphijos Žinios
GRAŽI JUBILIEJAUS PRADŽIA

Sausio 31 d. šv. Kazimiero 
parapija pradėjo savo gyva
vimo 50 metų jubiliejų. Ry
te buvo atitinkamos pamal
dos, o 6 vai. vak.—iškilmin
ga vakarienė, kurioje pa
gerbtas klebonas kun. Igna
cas Valančiūnas, jo vardinių 
proga.

Erdvion salėn susirinko 
per 500 asmenų. Atvykęs 
kun. Ig. Valančiūnas sutik
tas labai 
scenoje jį 
mokyklos 
lenizantas
jaus minėjimo varpų kaspiną 
ir pasakė iškilmių atidarymo 
žodį.

Muzikalinę programą ar
tistiškai išpildė mokyklos 
vaikai, rūpestingai seselių 
kazimieriečių prirengti. Pa
sirodė visų skyrių mokiniai, 
o ypač visų dėmesį patraukė 
mažiausieji, kurie šoko, dai
navo ir deklamavo. Skambė
jo jų graži lietuvių kalba. 
Visus puikiai nuteikė brook- 
lynietė Ona Zajankauskaitė, 
pasakiusi labai vykusį mono
logą.

Programos vedėju buvo 
„Amerikos” redaktorius. 
Sveikinimo kalbos pasakė 
kun. Saliamonas Mažeika 
(vietos ir apylinkės kunigų 
vardu), prof. Alfred Senn ir 
prof. K. Pakštas. Draugijų 
sveikinimus pareiškė ir do
vanas įteikė mokyklos vai
kai. Svečių tarpe, be minėtų 
asmenų, buvo kun. J. čepu- 
kaitis, kun. Pr. Garmus, kun.

įSartusevičius, kun. J. 
Kidykas, S. J., kun. B. Ver-

bickas, kun. V. Ažukas, kun. 
J. Bagdonas ir kiti. Vyriau
si vakarienės tvarkos pri
žiūrėtojai buvo kun. St. Rai
la ir kun. V.Vėžis.

Sveikinimus raštu atsiun
tė Kunigų Vienybės pirm, 
kun. J. Karalius, kun. Em. 
Paukštis, kun. K. Klevinskas 
kun. Pr. Vasiliauskas ir kiti.

Visiems nuoširdų padėkos 
žodį pasakė kun. Ig. Valan
čiūnas. Jis pasakė, kad vi
sas vakarienės pelnas skiria
mas parapijai, senoms sko
loms mokėti.

Vakarienė praėjo labai 
nuotaikingai. Padaryta gra
ži parapijos 50 metų jubilie
jaus minėjimo pradžia.

Tegyvuoja mūsų parapija, 
jos klebonas ir gražus vie
ningumas !

Motinų ir Mokytojų Klu
bas yra jauniausia organiza
cija šv. Kazimiero parapijoj. 
Ją įstiegė 1942 m. lapkričio 
23 d. kun. Ignas Valančiū- 
nas. Jos tikslas suartinti mo
tinas ir mokytojas, kad vieni 
kitus geriau pažintų ir tuo 
palengvintų vaikučių auklė
jimą. Kitas svarbus uždavi
nys — pagelbėti mokiniams 
mokslo metu. Ir pačiom mo
tinom gera proga kartas nuo 
karto susirinkti, pasikalbėti, 
praleisti kelias valandas jau
kioj draugių aplinkoj. Be to, 
jos turi tikslą ir parapijai 
padėti.

Tų tikslų sieks savo susi
rinkimais, paskaitomis, kal
bomis, skaitymais, pritaiky
tais paveikslais. Kelias die
nas savaitėj parengia vaiku
čiams užkandžius, ypač pir
mąjį mėnesio penktadienį, 
kai visi vaikučiai eina bend
ros šventos Komunijos.

Valdyboje pirm. Elena Bu- 
tikienė, sekr. Elena Mironie- 
nė ir ižd. Valerija Ožuolie-

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
tautos vėliavą ir meldė Auk
ščiausiojo išvaduoti mūsų tė
vų žemę iš sunkios vergijos.

Mišių metu, ypatingai per 
Offertorium, giliai susikau
pę parapijiečiai siuntė savo 
tyras maldas prie Taikos Ka
raliaus Sosto, jungdami sa
vo troškimus su galinga Sas
nausko malda, „Neapleisk 
Aukščiausias mūsų ir bran- 

kurioje gios tėvynės. Maloningas ir 
šios galingas per visas gadynes!” 

tarnauja šią maldą choras jautriai at- 
Amerikos kariuomenėje. Jas giedojo varg. Seselės Jose- 
sekė du ministrantai, nešini phine vadovystėje. 
„Honor Roll”, kur atspaus
dinti vardai 264 šios parapi- 

„ „ x jos jaunuolių, kovojančių už
šiauši organizacija, nes vis mūsų šalies laisvę. Kiti du 
naujų ir naujų narių sušilau- ministrantai atnešė special} 
kia.

nė. Susirinkimai būna kiek
vieno mėnesio pirmą pirma
dienį, 8 vai. vak. Penktadie
niais susirenka taip sau pa
sikalbėti ir pažaisti bei dau
giau lėšų parūpinti.

Draugija labai gražiai vei
kia, nors dar ne visos mote
rys prisirašė ir ne visos gali 
lygiai dirbti. Bet manoma, 
kad ši draugija bus pati na-

Mahanoy City, Pa
Įspūdingos patriotinės 

apeigos.

Sausio 31 d. 10 vai. Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčioje 
įvyko dvigubos patriotinės 
apeigos. Prieš sumą, chorui 
giedant Amerikos himną, dvi 
Sodalietės atnešė prie grote
lių „Service Flag”, 
pažymėta, kad net 264 
parapijos sūnų

Tikimės, kad už kelių die
nų kleb. kun. M. Pankus grįš 
iš ligoninės, kur jam teko 
praleisti visą sausio mėnesį. 
Linkime jam stiprybės ir ge
ros sveikatos.

Vasario mėnuo yra Baž
nyčios paskirtas kaipo „Ka
talikiškosios Spaudos Mė
nuo”. Visur visi, o ypač mes 
lietuviai turime daugiau bei 
plačiau skaityti katalikišką 
spaudą. Turime susipažinti 
su tais dalykais, nuo kurių 
priklauso žmogaus visas ra
mus, gražus, tvarkingas gy
venimas. Kaip galima gyven
ti ramybėje, gražioj santai
koj, jeigu šlamštai, nedora 
spauda turi pirmenybę mū
sų namuose? Skundžiamės, 
kad vaikai neklauso, neman- 

nelaisvėn paimtų kareiviųJv^es savo parapijoj! dagus jaučiasi neatsakomin-
. gjĮ, kad gyvenimas nepaken-

čian s. O ar yra dorinimo

„Honor Roll,” skirtą var
dams garbingai žuvusių ir

Garbė šiai parapijai, ku
rios dvasiniai vadai —klebo
nas ir vikaras, nurodydami 
savo parapijiečiams jų parei
gas savo šalies gynimui, ug
do ir palaiko taip pat lietu

Juozapas Zigmandas 
Alfredas Brazauskas 
Albertas Armanavičius 
Juozapas Ručinskas 
Antanas Raškevičius 
Raimundas Zapatka 
Albinas Višnia 
Pranciškus Niroskas 
Juozapas šarkas 
Povilas Savonis 
Andriejus Petuskis 
Jonas Petula 
Albinas Balinskas 
Jonas Stankelis 
Antanas Sinkevičius 
Pranciškus Rutkauskas 
Alphonsas čekanavičius 
Antanas Valentinas 
Alphonsas Zdanis 
Jurgis Matulis 
Alfredas Baliukas 
Marijona Sakalauskaitė

džiuma nul
50 bilietų.
narių ir org

,j į, sekmadienį, elgimas!
^e’ Toliau S'

niai raportąlik vieną kelią r » • • • uiai 1 CLUU1 L<5

htomis susi- 
išmis jie sku

valandų užd

.UetuTOS tni. Čia kr 
bettjek g 

jjlė labai leng- kad New Yc 
L unijos no 

[sioo Square sto- milijonus i

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

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

8610 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POnlar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Iki Vam laikui žuvusių tarpe' 
yri Jonas Kristupavičius. i 
Ka. Ši patriotiška grupelė 

amžiaus. Velionis ilgai sirgo gražiai prie grotelių susiri- 
ir nebegalėjo pasigydyti. Pa- kiavo, mūsų klebonas kun. P. . . . __ _
liko nuliūdusias seseris, ku- Čės.ia atliko šventimo apei- nauJa gaibe spindės dar niū

rios pasirūpino jo laidotuvė
mis. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse sausio 28 d.

Edvardas Janušauskas mi
rė sausio mėn. 30-tą dieną. 
Tai jau ilgai ir sunkiai sir
gęs senukas. Paliko senukę 
žmoną ir vaikus. Palaidotas 
vasario 2 d.

gas. Kokį neišdildomą įspū
dį šis aktas paliko ypatingai 
širdyse tėvų ir giminių, au
kojusių savo mylimus sūnus, 
jaunystės pavasary, kovai už 
šviesesnę mūsų ateitį!

Už valandėlės pasigirsta 
kiekvieno lietuvio širdžiai 
malonūs žodžiai — choras 
galingai, laisvai užgieda Lie
tuvos himną. Koks jaudinan
tis momentas mums lietu
viams parapijiečiams, kuo
met mūsų klebonas, karštas 
laisvos Lietuvos patrijotas. 
prisiartino prie trispalvės 
lietuviškos vėliavos ir, pakė
lęs ranką, kuri nuolat išties
ta tėvų tėvynės šelpimo rei
kalams, pašventino mūsų

pašalpai. 1 
zuotų šios ! 
auka taip j 
darbininkan 
naikinami, 

j ji 7:30 vai. vak. Tiesa, yra 
draugai linki laimingai por®^) salėje įvyko priešingi, b< 

jiiiis susirinki- kad mes esi 
lauko, mū 

.jjyravo nemažai, daužomi, be 
Aj susirinkimai tume pergy 
’ baisybes ir
ta Pranas Milas m^s kenčiai 

•. nau, kad b 
prAaita. Skyrius labdarybės

Vasario 7 d. Kovėlaiči 
tinkamai’ paminės jų grąžą 
30 metų vedybinio gyveuimJįgflNKDIO 
sukaktį. Šv. Mišios bus 9: 
vai. ryte. Visi giminės iNeraudok tėvyne! Tau vai

niką pina skaisti ateitis. Tu
rint tokius garbingus vadus prie .onių namuose? Ar rū- 
savo eilėse, mums kyla di- , pi nums spahda, kuri yra 
džios viltys, kils ir amžius viena iš svarbiausių Dievini

mo priemonių? Skaityti visi 
skaito. Bet svarbu, ką skai
tyti.

Todėl šį mėnesį mūsų pa
rapijoj bus ypatingas kata
likiškos spaudos vajus. Baž
nyčios prieangyj yra paruoš
tas didelis literatūros stalas, 
kur bus išdėti katalikiški 
laikraščiai, žurnalai ir kny
gos lietuvių ir anglų kalbo
se. Žmonės yra mūsų kunigų 
raginami peržiūrėti visus ir 
užsiprenumeruoti nors vieną 
iš jų. Visur ir visais būdais 
žmonėms pabrėžta šio daly
ko svarba. Jeigu rasis nors 
vienas katalikiškas laikraš
tis arba žurnalas kiekviena-

Vasario 6 d. mokyklos sa
lėje įvyks Hartfordo lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus sky
riaus bazaras. Kviečiami visi 
lietuviai atsilankyti. Valdy
bą sudaro 
Kaunietytė, 
Brazauskas, 
ša, iždin. C. 
mo komisija
ir Giadraitienė. Iki šiol pa
siūta kareiviams 127 gabalai 
įvairių drabužių. Kalėdų pro
ga nusiųsta 87 kariams 
vanos.

Vasario 14 d. šv. Jurgi įį® pajamų ir 
parapijos salėje bus minim Į 
Lietuvos nepriklausomybę -^000.00 pajamų 
paskelbimo 25 metų sukak. ^$300,000. čia 
tis. Bus dainų programa i įsnrbesnius išmo- 
vaidinimas „Laisvosios sumžin- 
tuvos Atgarsiai”

Neseniai sunkiai susirgo 
Nalionis. Jis aprūpintas sak
ramentais. Naujokiene vėl iš
vežta ligoninėn pasigydyti. 
Jai buvo padaryta operacija, 
buvo pagerėjusi, bet staiga 
vėl pablogėjo; dabar vėl ge
riau.

Genė Damulevičiūtė mirė 
sulaukusi vos 23 metų am
žiaus. Palaidota šv. Grabo 
kapinėse iš šv. Jurgio par. 
bažnyčios.

Albertas Austročius mirė 
turėdamas vos 26 metus am- riuomenėj tarnauja, gludus u

žiaus. Neseniai buvo palai- parašo laiškučius savo ma- Į 5QO.OO.
dota ir jo jauna žmona. Usė- yiytei ir kitiems namiš- _____
kitės ramybėje.

Vyrų klubo valdybon 
į rinkti pirm. J. Kemežis,

TX . . . .. . „ . cepirm. Danyla, iždin.
Kanai broliai Pranas ir Brin fi sekr adv

Juozas Tidikai laimingai _ka- Monciūnas ' sekr varg 
dažnai Balsis Klubas pirko karo bo_

Kleb. kun. I. Valančiūnui 
už kareiviams padovanotas 
maldaknyges plaukia padė
kos. Jonas Atreila rašo labai 
nudžiugęs dovanėle ir pasi
žada sugrįžęs dar uolesnis 
parapijietis būti.

Lietuvių Karo Bonų Plati
nimo Komitetas sėkmingai 
dirba. Komiteto pastango
mis, per tris mėnesius lietu
viai išpirko bonų už $300,- 
000 ir užregistruota už $500,- 
000. Dabar Komitetas deda 
pastangas, kad dar daugiau 
lietuviai pirktų ir registruo
tų.

Per gruodžio 6 d. susirin
kimą priimta rezoliucija, ku
ri nusiųsta Prezidentui ir ki
tiems, kad parodytų, kaip 
Philadelphijos lietuviai or
ganizuotai remia Amerikos 
pastangas laimėti šį karą. 
Tik organizuotai ir sutarti
nai galėsime geresnių vaisių 
atsiekti. Dabar prie šio lietu
vių sutartino darbo prisidė
jo visos patrijotinės organi
zacijos, kurios tik įvertina 
bendrą darbą ir bendras pa
stangas. '

Si

Neseniai moterų armijos 
viršininkė išleido atsišauki
mą į visas organizacijas, 
kviesdama daugiau moterų 
stoti į moterų kairuomenę. 
Stoti gali visos, kurios yra 
sveikos ir tarp 21-44 am
žiaus. Čia galės gauti atlygi
nimo nuo $50.00 ligi 333.33 
per mėnesį. Čia galės rasti 
darbo visokių profesijų mo
ters.

Girdėti,x kad ir lietuvaitės 
mielai stoja moterų armijon.

namiš
kiams. Vienas rengiasi būti 
lakūnu, o kitas taikliu šau
liu. štai jų adresai, kad ir 
pažįstami bei draugai galėtų 
parašyti laiškutį.

A/C Frank Tidikas, Bks. 
701 Sqd. I, Flight „B” 43-D. 
Army Air Force, Badie Fly
ing School, Greenwood, Miss.

Pvt. Joseph C. Tidikis, 351 
Flexible Gunnery Training 
Sqd. Les Vegas, Nevada.

Stasys žvigaitis rašo tėve
liams iš tolimos Lousianos, 
kad dabar jau jie baigia mo
kytis. Neseniai turėjo žygiuo- 
tę keliolika mylių, taip pa
vargo, kad kai kurie neišlai
kė ir su vežimais turėjo vež
ti namo. Labai patenkintas 
kario gyvenimu ir džiaugia
si, kad galės pagelbėti pa
sauliui laimėti taiką.

Elena Krivinskaitė 
savanore į WAAC, išvažiavo 
į Floridos mokymosi mokyk
lą. Taip, mes turėsim ir savo 
merginų karių!

Viktoras Belskis rašo, kad 
jis netrukus išvažiuos tikrai 
kariauti 
užprašė 
kad jų

• sektųsi.

Antanas Rimgaila 
pirmųjų „Teen” karių 
mokosi Texas valstybėj. Ra
šo, kad jis jaučiasi labai ge
rai, tik labai toli nuo saviš
kių ir nežino, kada galėsiąs 
aplankyti.

Delegatas 
tas praneši 
padėtį. Nūs 
vo ir yra 
šium su na 

parapijos chorai ir solistai $i,0flO skolos; Vo manyta 
Priaugančiųjų m e r g a Kryžiui aukota dirbtuvės, 

mų darbus, 
ir nariai b

grupė šoks lietuviškus šo
kius. Bus J
supažindins
vos reikalais. Bus pardavė York at War” 
jami Amerikos karo bonar 
ženkleliai. Visi turėtų atmi

me name, ir tas pats uoliai ti šią dieną ir gražiai pan B New vėsna vežt 
skaitomas, tai galime drąsiai !’e b P° PrOgramOS bu5l« " ‘ "

sakyti, kad Dievo ir artimo 
meilė viešpataus kiekvieno 
širdy ir teiks ramybę ir san
taiką mūsų namams.

Aldona Kvieslienė, kuri y- 
ra Raudonojo Kryžiaus uoli 
pagelbininkė ir slaugė, sve
čiuojasi su savo motina 411 

Prel.. J. Ambotas išrinktas Church St., bet žada neužilgo 
Šv. Pranciškaus ligoninės grįžti pas savo vyrą, 
direktorių tarybos nariu, buvo 
Sausio 22 d. prel. Ambotas Lakes į naują karo tarnybos 
minėjo 74 gimtadienį. Jo pa- vietą Kalifornijoj, 

sveikinti buvo atvykę kuni-1 ------------
gai Valantiejus, Gauronskas Jūrininkas Liudvikas Scop- 
ir Dr. Bogušas iš Waterbu- čius iš Boston, Mass., aplan- 
rio ir kun. V. Ražaitis iš New ^ė savo motiną, brolius, gi- 
Britain. Mokyklos vaikučiai mines ir pažįstamus, gyve- 
įteikė dovanų. nančius New Britaine. ČLnančius New Britaine. Šis 

uolus lietuvis užbaigė savo 
šventės jūrininkystės mokslus Fort 

minėjimas bus vasario 21 d. iTrumbel, New London, sau- 
Vadovauja Lietuvos Gynimo šio 29 d. Buvo malonu su juo 
Komisija, parapija, draugi- pasikalbtėi savąja, lietuvių 
jos. Bus platinami karo bo- kalba ir išgirsti, kad mūsų 
nai. Bus organizuojami krau jaunikaičiai visur gražiai lai- 
jo aukotojai. Tikimasi turėti kosi ir yra pavyzdžiu kitų 
Lithuanian Blood Donors 
Week.

Albertas ir Genovaitė Ber
notai susilaukė savo pirmgi- 
mio sūnaus, kurį pakrikštijo 
Albertu. Abu jauni ir sveiki 
tėveliai sveikinami visų pa
žįstamų ir draugų.

Albinas ir Elena Rinkai pa- 
krikštydino savo dukrelę Jo
anos vardu. Duktė auga svei- 
ka.

Baltimorės lietuvių šei 
retėja. Jaunuoliai šaukiau 
į kariuomenę, senesnieji 
liauja į amžinastį. Mirė 
Vaičaitis, Povilas Sink 
čius, Kazys Budrevičius ir 
Brokas. Vieną savaitę ke 
asmens atsiskyrė iš 
tarpo!

prie siuva 
do atskaita išklau- keletas di 
Įjriimta vienbalsiai, forminiai 
‘ijriiretojaiA. Ži- 'tvarkyti, c 
[lUpšysirT.^- ir gali nai 

to atskaitą, uždirbti. 1 
i&i, kurių tar- išklausytas 

įoBtiIorto Lietuvių kių klausk 
fchi^da-; siuTSjlĮI 

pos 17 d. E 
šome orga 
jokių parei

tautų jaunuoliam.

; Tarp tų, kurie išvažiavo į 
kariuomenę šią savaitę, yra 
.Vytautas Miciūnas ir Petras 
Petkevičius. Linkime gero 
pasisekimo!

Šią savaitę susilaukėme 
nemaža sniego, apie 14 colių. 
Visiems, jauniems ir seniems, 
užteko darbo kelioms die
noms. Ėmė keletą dienų, kol 
visi autobusai ir automobi- 
lia buvo iškasti ir keliai ati
daryti. Žmonės negalėjo at
vykti į savo darbo vietas, ka
dangi nbeuvo galima priva
žiuoti.

Leit. L. Mašiotas jau yra 
išvykęs už Amerikos ribų. 
Korp. Al. Plungė dirbo Hart
fordo Induction Center. Kor- 
por. Edv. Kripas išvyko į 
Louisianos valst. Karys Kaz. 
Vilimaitis iš Mass, parkel- 
tas kitur. Spelių du sūnūs, 
Tadas ir Edvardas, yra ka
riai; Tadas yra lakūnas; tė
vai uždarė savo krautuvę 
Zion St., nes sunku gauti 
prekių.

Sausio 31 d. mūsų parapi
joj lankėsi kun. F, Maynard 
S. S. iš Šv. Marijos Seminari
jos, Baltimore, Md., rinkda
mas aukas studentų bei se
minarijos reikalams. Mūsų 
parapijiečiai, atjausdami 
svarbą remti tokį graži} 
darbą, gausiai aukojo šiam 
kilniam tikslui.

Daugiau karių

Čia suteikiam daugiau 
dų mūsų vyrų, išvykusių 
riuomenėn:

Kazimieras Jukna
Pranciškus Jukna 
Vincentas Zdanžukas

Šį pavasarį sukaks 40 M p fe įsigyti 
tų, kai a. a. kun. P. Siaurį 
saitis, laikydamas misijas, 
steigė Maldos Apaštalystė 
draugiją. Pirmą sykį prie 
Saldžiausios Širdies Jė 
ženklelius apie 500 asine® 
o praktikoj nesilaikė nė gite puti £ Vaičiulai. 
tas narių. Apaštalystės 
dos dr-jos nariai kaip noi 
turėtų paminėti 40 metus 
kaktį.

Lietuvoje buvo uždraust /“* 
lietuviškai mokytis ir spafflĮ^ 
dinti knygas ir laikrašči 
kentėjome spaudos alkį p' 
40 metų. Draugijos gyvavį 
mo 40 metų sukaktis t 
pažadina narius užsisakyti 
Jėzaus širdies Pasiun 
„žvaigždę,” kurios No. 1 
vo išdalintas prie bažny 
durų.

Moterų 
Yorko — 1 
ties metin: 
vyks sekm 
d. Kearny, 

| Kuopos 
savo atsto

Moterų 
pos susii 

•’’gKWOF ButeJS 

pasakojo
Sgiečių vei 

gausiai iliustruota, kuopos.
^1 ir yra lietuvių 0. Būti

vi. Draiginas savo die 
lės siuvyklos neatidaro. 
Bradūno siuvykla gerai 
ba, beveik visi lietuviai 
bininkai. Ginsbergis, vy 
sias partneris, išeina į 
riuomenę kaipo leitenan 
darbininkai jam rengia! 
stuvių vakarą vasario 6 i 
tėvai kilę iš Lietuvos, m 
jo lietuviškai kalbėti. Jis 
vo ir pereitame kare 
joj. Išleistuvės bus lietu 
salėje, Hollins gatvėj. V 
ro dalyviai bus tik Bra 
siuvyklos darbininkai.

RAKANDŲ K
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ETOS ŽINIOS
Pranciškus NiM I KELIAI VEDA VIE-

NA KRYPTIMI
r 'įsario 14 d., sekmadienį, 
Yorko ir apylinkės lie

ti žinos tik vieną kelią 
visų pusių požeminiais 

kiniais ir kitomis susi-

AMERIKA 5

Maspetho Žinios Elizabeth, N. J „AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FONDAS I Trumpos žinios
—Kariuomenėn išėjo: Vin

cas ir Tomas Protašiai, Ed
vardas Kuras ir Konstanti
nas Petrulis.

—Karo Departamentas pra
nešė Protašiams, kad jų sū- baį prastas 
nūs Antanas Protašius yra 
dingęs be žinios.

—Sausio 28 d. susituokė 
Pranas Ballantine (Baluta- 
vičius) su Jedvyga H. Prota- 
šiūte.

—Sausio 30 d. susituokė 
Viktorijaa Surdokaitė su 
Konradu Steers.

—Sausio 31 d. Bernardas
C. Whitcomb (Vaitkūnas) 
susituokė su Jozefą M. Za- 
bielskaite.

—Vas. 7 d. įvyks Rožan-' venusius. Apie tai plačiai ra- 
mėnesinis ,šė vietos spauda.

I Sveikintojų tarpe buvo 
kleb. kun. J. Valantiejus, 
kun. Dr. J. Bogušas, adv. 
Balanda, adv. Bronskis, Dr. 
Colney ir kiti.

Priėmimo šeimininkėmis 
buvo An. Petrauskaitė, J. 
Zailckienė, Lazdauskienė, 
Baranauskienė, Krugelienė 
ir Mrs. Colney.

Svečių tarpe buvo atvyku
sių ir iš Ansonia, New Ha
ven ir kitur.

Balius pavyko
Sausio 30 d. įvyko parapi

jos draugijų suruoštas ba
lius. Jis rengtas par. mokyk
los naudai. Nors oras ir la- 

buvo, tačiau 
žmonių gausiai atsilankė. 
Nuotaika buvo gyva. Patar
navimas gražus. Balius pa
vyko. Mokykla paremta.

Great Necko Federacijos Skyrius $5.00
New Yorko Šv. Vardo Draugija 3.00
Ona šarkaitė, Daytona, Florida 2.00
V. Žemantauskas Maspeth, N. Y. 2.00
M. Rubliauskai, Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Vaitkevičius, Blissville, N. Y. 2.00
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y. 2.00
A. Garliauskienė, Brooklyn, N. Y. 2.00
St. Pusvaškis, 
Amerikos Bičiulė
N. N.

Maspeth, N. Y. 2.00
1.50
1.00

J. Gražienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
L. Grigonis, Richmond Hill, N. Y. 1.00
K. Kadžius, Woodhaven, N. Y. 1.00
Pr. Kurienė, 
N. N.

Maspeth, N. Y. 1.00
1.00

V. Sidarienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
N. N. Boston, Mass. 1.00
A. Zellway, Brooklyn, N. Y. 1.00
O. Leigienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
E. Vaiciekauskienė, Woodhaven, N. Y. 1.00
[J. Milišauskas, Maspeth, N. Y. 1.00
Pranas Šopis, 
,N. N.

Waterbury, Conn. 1.00
1.00

B. Adomaitienė, Ozone Park, N. Y. 1.00
|Eleanora Burienė, Maspeth, N. Y. 2.00
J. Stukas, Jr. Newark, N. J. .50.
B. Urban, Brooklyn, N. Y.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
.50

26 Maryknoll ordino kuni
gai išvyko į Pietų Ameriką 
misijoms.

džiuma nubalsavo nupirkti 
50 bilietų. Tai sveikintinas 
narių ir organizacijos pasi
elgimas !

Toliau sekė organizaci
niai raportai iš direktorių, 
Joint ir Trade tarybų. Nesu
tiko atstovų mintys viename 
svarbiame klausime, tai 8 
valandų uždarbio auka: kam 
ir kur tie pinigai bus aukoja
mi. čia kritikos nedarysiu, 
bet tiek galima pasakyti, 
kad New Yorko CIO ir AF of 
L unijos nori sukelti keturis 
milijonus dolerių Europos j 
pašalpai. Tai būtų organi-I čiaus draugijos 
zuotų šios šalies darbininkų susirinkimas, 
auka taip pat kenčiantiems 
darbininkams, kurių namai 

‘naikinami, savieji žudomi.
i Tiesa, yra narių, kurie tam &txxxxxxc4, &txxxux xx
priešingi, bet, gal būt, dėl to, pas draugijų narius. Iš anks- 
kad mes esame toli nuo karo 
lauko, mūsų miestai nėra 
daužomi, bet jeigu mes turė
tume pergyventi visas karo 
baisybes ir matyti savo aki
mis kenčiančius, tai nema
nau, kad būtų priešinimasis 
labdarybės darbui.

Delegatas Kazys Kundro
tas pranešė apie dirbtuvių 
padėtį. Nusiskundė, kad bu
vo ir yra nemalonumų ry
šium su naujais darbais. Bu
vo manyta, kad kai kurios 
dirbtuvės, gavusios unifor
mų darbus, gerai galės dirbti 
ir nariai bus patenkinti, bet 
kuomet darbas buvo pradė
tas, tai sunku buvo jis pa
baigti, turėjo gamintojai 
vežti jį kitur, o mūsų dirbtu- 
vėsna vežti civilinį darbą. 
Tas buvo dėl to, kad kai ku- 

. rie bosai yra apsileidę ir yra 
didelis trūkumas darbininkų 
prie siuvamų mašinų. Yra 

linko atskaita išklau- keletas dirbtuvių, kur uni- 
’ priimta vienbalsiai.‘forminiai darbai gerai su

tvarkyti, daug darbo padaro 
ir gali nariai pragyvenimą 
uždirbti. Delegato raportas 
išklausytas ir priimtas be jo
kių klausimų ir pastabų.

Siuvėjų piknikas įvyks lie- Į 
pos 17 d. Dexter Parke. Pra
šome organizacijų tą dieną 
jokių parengimų nerengti.

Gintaras

Juozapas šarkas 
Povilas Savonis 
Andriejus Petuskg 
Jonas Petula 
Albinas Balinsi 
Jonas Stankelis 
Antanas Sinkevife . _ . ..
Pranciškus Ruth*1110 Priemonemls Jle sku
Alphonsas Čekam- P,Į W^^STER salę, 119 
Antanas Valent^ 
Alphonsas Zdanh 
Jurgis Matulis
Alfredas Baliukai sbster salė labai leng- 
Marijona Sakalai asiekiama — reikia va- 

---- - i iki Union Square sto-

New Yorko nejudomų nuo
savybių savininkai reikalau
ja sumažinti miesto išlai
das $10,000,000 sumai.

Waterbury, Conn
11 st. Ten 4 vai. popiet 

j iškilmingas Lietuvos 
js šventės minėjimas.

Pagerbė Vileišius
Sausio 31 d. labai gražus 

waterburiečių būrys pager
bė Dr. Petrą Vileišį ir jo 
žmoną, neseniai čia apsigy-

New Yorko valstybės le- 
gislatūra planuoja įvesti 
pardavimo mokesčius, kaip 
seniau buvo — po 2c nuo do
lerio.

Vasario 7 d. Ų įš kur salė visai arti, 
tinkamai’paminės į; -------------------
30 metų vedybinio į SIUVĖJŲ METINIO 
sukaktį. Šv. Mišitsi SUSIRINKIMO 
vai. ryte. Visi ---------
draugai linki laimiu įsio 27 d. 7:30 vai. vak. 
viso gero ir darsį f" —1=-~ -—
kilmingesnės sukat

ūsų pa- 
s kata- 
is. Baž- : 
paruoš- 
s stalas, 
talikiški 
ir kny- 
4 kalbo- 
Į kunigų 
visus ir 

>rs vieną 
s būdais 
šio daly- 
įsis nors 
laikraš- I 

iekviena- 
its uoliai 
le drąsiai 
ir artimo 
kiekvieno 
bę ir san- 
is.

ių klubo salėje įvyko 
ų metinis susirinki-

—Vas. 14 d. Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su
kakties minėjimo bilietus 
galima gauti klebonijoje ir

to perkant žymiai pigiau.

---- - *ių dalyvavo nemažai, 
Bridgeport,(j metiniai susirinkimai

ninkas Pranas Milas 
šė metinę pajamų ir

Vasario 14 d. &
parapijos salėje b®
Lietuvos nepriOl _ Skyrius
paskelbimo 25 M

’ tis. Bus dainų prcF
1 vaidinimas „Laisr® lesi,u svarbesnius išmo- 

tuvos Atgarsiai";
parapijos chorai in

’.4 Priaugančiųjų mt!

» per $5,000.00 pajamų 
.okėjo virš $300,000. čia

is bei aukas: sugrąžin- 
it. Kriaučių Neprigul- 
m Kl. $1,000 skolos;

grap?šoksT'ietį 'naJam Kryžiui aukota 
- • - 0 (ambulansui pirkti) ; 

tos naujos vėliavos ir 
joms pakabinti už 

0 at War”
L komitetui 

$200.00, iš kurių Įi
ma pervesta New 
Lietuvių Tarybai ir 
U.S.O., Rusijos ir 
šelpimo komitetams

kius. Bus kalbėt 
supažindins visus s; 
vos reikalais. Bus p 
jami Amerikos kar
ženkleliai.Visit®’ AX'ių 
ti šią dieną ir gtej 
nėti. Po program® 
linksminimas.

Baltimore,

Baltimore liete peržiūrėtojai A. ži- 
, V. Lapšys ir F. Sta

iė, kuri y-
žiaus uoli retėja. Jaunuoliai;
augė, sve- į kariuomenę, sės patvirtino atskaitą.
notina 411 liauja į amžinate___ liauja į amžinistį
la neužilgo Vaičaitis, Povile

' čius, Kazys Bute >s laiškas, kviečiąs da- 
Brokas. Vieną sau: vasario 14 d. Lietu- 
asmens atsiskyrę 
tarpo!

tyti laiškai, kurių tar- 
o New Yorko Lietuvių

TRYS BROLIAI KARIAI

A. Kadišių, nuoširdžių 
„Amerikos” skaitytojų, gyv. 
242 Irving Ave., Brooklyn, 
N. Y., du sūnūs sėkmingai 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje. šiomis dienomis 
išeina į kariuomenę paskuti
nis iš šeimos—Albinas.

Linkime visiems trims 
broliams kariams geriausios 
kloties.

Norwood, Mass

KALINIŲ DARBAS ŠALIES NAUDAI

urą, kuris 
iš Great 

o tarnybos

vikas Scop- 
ass., aplan- i 
brolius, gi
mus, gyve
ntame. Šis 
baigė savo 
)kslus Fort 
,ondon, sau- 
alonu su juo 
j a, lietuvių 
, khd mūsų 
r gražiai lai- 
yzdžiu kitų 
n.
e išvažiavo į 
savaitę, yra 

nas ir Petras 
inkime gero

epriklausomybės pa
lo 25 metų sukakties 
ne. Buvo atsiųsta 25 

Ponas Jončas. i.|; niekas laiškui nesi- 
sios siuvyklos o; buvo pasiūlyta nu- 
užgautas sunkvffifco bilietų; didelė di- 

ligoninėj. I F ----- -
MOTERŲ APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMAS

Senesni lietm 
džia silpnumus® 
nori nieko kulte 
joj veikti.

Šį pavasarį siir 
tų, kai a. a. kzp 
saitis, laikydami 
steigė Maldos 11 
draugiją. Pirma J 
Saldžiausios tel 
ženklelius apie 
o praktikoj nesu | 
,tas narių. Am 
dos dr-jos nariai^ 

susilaukėme 
apie 14 colių. Į 

ms ir seniems,1 
kelioms die- į 
etą dienų, kol 

ir automobi- 
i ir keliai ati- 
s negalėjo at- 
irbo vietas, ka- 
galima priva-

tau ja Knyga
2 LITHUANIAN 
LANGUAGE
prof. Alfred Senn 

lima įsigyti 
terikos” Įstaigoje 
So. Ninth Street 
liną tik 40 centų

: įtIKOS” administraci- 
e gauti A. Vaičiulai-

Kai kuriuose Nassau apsk. 
miesteliuose yra planuojama
4 pirmas savaitės dienas už
daryti maisto krautuves apie
5 vai. vakare. Kitas dvi die
ni kiek vėliau.

Vasario mėnuo yra katali
kų spaudos platinimo mėnuo. 
Katalikai turėtų pasidarbuo
ti.

Šv. Marijos kankinių baž
nyčia Romoje neturi langų. 
Šviesa bažnyčion gaunama 
per didžiulę lubose skylę.

Moterų Sąjungos New 
Yorko — New Jersey apskri 
ties metinis suvažiavimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 28 

I d. Kearny, N. J.
Kuopos prašomos atsiųsti 

savo atstoves.
S. Subatienė,

Apskr. pirmininkė

VIEŠNIA IŠ CHICAGOS

. mūsų parapi- 
in. F/ Maynard 
rijos Seminari- 
e, Md., rinkda- 
;udentų bei se
kai ams. Mūsų 

at jausdami 
:i tokį gražų 
ii aukojo šiam 
ui.

Des Moines, la., atidaryta 
ŪSO klubas juodukėms mo
terims, esančioms WAACS. 
Klubas yra katalikų vado
vybėje.

saleziečių ūkio mokykloje 
Coimbra apylinkėse. Nors 
gyvena toli nuo savo gimto
jo krašto, bet Lietuvos rū
pesčius giliai atjauča, gerai 
lietuviškai kalba ir rašo. 
Portugalijos ir Ispanijos lie
tuviai saleziečiai labai išsi
ilgę savo krašto žmonių, 
bet su savaisiais Lietuvoje 
susirašyti negali.

Pagal generalinio proku
roro Biddle nuomonę, fede
rate valdžia gali legaliai var
toti kalinių pagamintus dar
bus. šie darbai daug padėtų 
šalies karo pastangoms.

James V. Bennett, federa- 
lio Kalėjimų Biuro direkto
rius, pareiškė, kad apie 100,- 
000 kalinių valstybių kalėji
muose gali būti pristatyti 
ęrie karo gamybos darbų,

Sausio 22 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje įvyko lietuvių 
susirinkimas, kuriame įstei
gta Amerikos Karo Bonų Ko 
mitetas. Valdybą sudaro pir- 
min. adv. Benjaminas Sykes, 
vicepirm. Jonas Pečiulis, ra-

St) surengė Anelei Civins- štm* On* Pazmokaite, rast. įurių vertė gali siekti $100,- 
ol.j surengė /vneiei uvins pagelb. Povilas Kručas, įzd. aha nnn npr
kipnpi frimtadienin minėiimn a .X____  _ ..’-.x: UUU.UUU per metus.

MINĖJO GIMTADIENĮ

vo
Petronėle Stravinskienė sa 

• namuose (102 McKibben

Japonai išradę naują gink
lą; jie vartoja tam tikras dul
kes, kuriomis apibarsto vi
sur. šios dulkės užnuodija 
vandenį ir sukelia niežėjimą, 
nuo ko kūne pasidaro daug 
vandeninių pūslių.

kienei gimtadienio minėjimą. Antanas Mickūnas, 
Svečių tarpe buvo B. Ado-1 
maitienė, Katuliai, Avižo-

vaisti- 
ninkas , Balch Pharmacy sa
vininkas, 1140 Washington

niaŲvZizai, Putinienė, Leva- gį Lietuviai kviečiami pirk-

J. A. V. pašto vyriausybė 
pranešė, kad laiškai siunčia
mi į Afriką su V ženklu ap
mokami tik 3c. Voke turi bū
ti užrašyta „M. E. F.”.

Brooklyne planuojama or
ganizuoti blokų vadus, kurių 
darbas bus sekti gyvenimą 
gyventojų namuose ir steng
tis nuteikti juos pasidarbuo
ti šio karo laimėjimui. Vie
nas dalykas neaiškus, kad 
rinktieji „blokų” prižiūrėto
jai nepasidarytų svetimų 
jėgų agentai.

Vienas pavyzdys, kuris įro
do, kaip kalėjimų industrija 
gali būti greitai pakeista į 
karo gamybą, sako direkto
rius Bennettt, yra 39 kalėji
mų fabrikai, kurie gamina 
50,000,000 metalinių plokšte- 

‘ lių automobiliams kas met 
ir kurie galėtų būti greitai 

'■ perdirbti karo reikmenų pro
dukcijai kaip bombų dalių, 
valgiui dėželių ir įvairių me
talinių daiktų.

Jis irgi įrodė, kad daugelis 
šių kalėjimų turi įrengimus 
gaminti lengvus be vilnos 
audeklus; nors jie gali paga
minti 30 milijonų jardų per 
metus, 1941 metais tiktai 8 
mil. jardų buvo valstybės su
naudota. Taipgi, pagal gene
ralinio prokuroro nuomonę, 
apie 22 milijonai jardų au
deklo galima suvartoti uni
formoms ir. kitiems 
šiems dalykams.

Bennett sako, kad 
kalėjimuose kasmet 
pagaminti 4,500,000 
vilnos, 1,400,000 tuzinų vie
netų nevilnonių ir vilnonių 
drabužių, 250,000 porų batų, 
5,000,000 svarų muilo, 200,- 
000 galionų dažų, 50,000,- 
000 svarų virvių, kiek trupu-

navičienė, Kulokienė, Bendo- ti Kar0 BonUs, ženklelius 
kaitė, S. Borus, Lisiene. paduoti vardus tų, kurie jau 

. Išrinkta 
komisija eiti į .draugijas: J. 
,Versiackas, B.’Adomaitienė, 
P. Blažys, V. Grinkevičius. 
Propagandos komisijon iš
rinkti „Darbininko” redakto
rius A. F. Kneižys, Ona Paz- 
niokaitė, P. Kručas ir V. J. 
Kudirka.

Valdyba pasižadėjo 
kiek išgalės. Nutarta 
rinkti kas mėnuo. Kleb. kun. 
S. Kneižys pareiškė, kad pa
rapijos salės durys bus visa
da atdaros susirinkimams — 
ir dykai.

Šiandie visi Amerikos pi
liečiai yra susirūpinę karo 
laimėjimu, deda visas pas
tangas, perka Karo Bonus, 
kad tik laimėtų karą. Visos 
tautos, kurios yra pavergtos 
užgrobikų vokiečių ir kitų 
nežmoniškai kankinamos, 
laukia Amerikos laimėjimo. 
Kai Amerika laimės karą, 
visos pavergtos tautos lai
mės laisvę. Ir mūsų tėvų že
mė Lietuva yra viena iš pa-

S.
Nors oras buvo labai pras- pirk0' Karo Bonus, 
tas, tačiau Civinskienės drau 
gai gausiai susirinko.

An. Civinskienė širdingai 
dėkoja Stravinskų šeimai už 
puotos suruošimą ir dova
nas, B. Adomaitienei — užI 1
visą pagalbą, savo dukrelei
Anelei, Katuliams, Levana- 
vičienei ir visiems kitiems.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkime atsilankė 
viešnia iš Chicagos p. Ona 
Butkienė. Ji labai gražiai pa
pasakojo čikagiškių sąjun-l 
giečių veikimą, ypač iš 67

INE HISTORY OF
LITHUANIAN
LITERATURE
1 gausiai iliustruota, kuopos.
pusi, ir yra Lietuvių O. Butkienė vieši pas pp. 
lio Instituto leidinys. Tvaskus, „Amerikos” ilga- 

egzemplioriaus kai- mečius skaitytojus ir priete- 
, o užsisakant 50 eg- liūs. Linkime jai linksmai 
[ių ar daugiau—30c. praleisti laiką New Yorke.

kaktį. I 
J Lietuvoje buvo Į 
l lietuviškai moKt 
dinti knygas ii 
kentėjome spaudi 
40 metų. Draugi 
mo 40 metų sR 
pažadina narius | 
Jėzaus Širdies 

vo išdalintas [TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
durų. I

5

CHORO VALDYBA

Apreiškimo par. choro 
naują valdybą sudaro: dva
sios vadas kun. N. Pakalnis, 
pirm. Petras Ivanauskas, 
vice-pirm. Adeline Samalio- 
nienė, sekr. Genovaitė Vi- 
taitytė, ižd. Al. šiška, tvark- 
darė Nellie Rimkūnaite.

Choras dabar uoliai ruo
šiasi dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 

125 metų sukakties minėjimo 
iškilmėse — Vasario 14 d., 
Webster salėje, New Yorke.

SUNKIAI SERGA

dirbti 
susi-

pana-

šiuose 
galima 
jardų

vergtų tautų, tad mes Ame-į tį mažiau vilnos produktų,
St. Paltanavičius jau ket- Likoje esantieji lietuviai tu- odinių daiktų, šluotų, šepe- 
rta savaitė serga (41 So. ™e ,^et! vls*s Pastangas, čių ir panašiai. Valstybių

au karių
am daugiau var- 
ų, išvykusių ka-

s Jukna
s Jukna
Zdanžukas

VI. Draiginasi 
lės siuvyklos H 
Bradūno siuvyH 
ba, beveik visi M 
bininkai. Gins^-I 
sias partneris, 
riuomenę kaip0; 
darbininkai jaŲ 
stuvių vakarį 
tėvai kilę iš 
jo lietuviškai 
vo ir pereitam0 
joj. Išleistuvės’ 
salėje, Hollins 
ro dalyviai 
siuvyklos daf^

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus 
fežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 
ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets, 
hisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

PETRAITIENE ir SŪNŪS
I 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8451

New Yorko mieste pieno 
po namus išvežioto j ai moko
mi pirmos pagalbos. Kompa
nijų daktarai duoda pamo
kas. ■■ '

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsam uoto jas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

virta savaitė serga (41 So. 
10th St.). Yra nuolatinėje 
gydytojų priežiūroje. Linki
me jam greit išsveikti.

Jo sūnaus Stanislavo šei
ma padidėjo. Sausio 25 d. 
garnys paliko sūnų. Kitas 
Paltanavičiaus sūnus, Al
bertas, šiuo metu kariuome
nės perkeltas į Cornell uni
versitetą studijų tęsti. Jis 
prieš kelius mėnesius įstojo 
savanoriu į kariuomenę.

NESIŲSKIT DEGTUKŲ

Pašto įstaiga pakartotinai 
primena, kad kariams skiria
muose siuntiniuose griežtai 
draudžiama įdėti degtukų. 
Svarbu žinoti, kad negalima 
dėti degtukų visuose tuose 
siuntiniuose, kurie turėtų 
būti gabenami jūros keliais.

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

kad tik Amerika laimėtų ka
rą.

Abejonės nėra, kad Ameri
ka laimės, tai ir visos pa
vergtos tautos bus laisvos, 
ir Lietuva vėl galės likti lai
sva ir nepriklausoma, šios 
šalies vadas ir visų paverg
tų tautų gynėjas preziden
tas Rooseveltas yra pasakęs, 
kad po karo visos pavergtos 
tautos bus laisvos.

Lietuviai, visi, be pažiūrų 
skirtumo, remkime visus A- 
merikos reikalus, pirkime 
Karo Bonus. Norwoodo Ka
ro Bonų komitetas kviečia vi 
sus lietuvius pirkti Karo Bo
nus ir ženklelius. Vieta la
bai patogi lietuviams, vaisti
ninkas Antanas Mickūnas 
visiems maloniai patarnaus. 
Kurie jau pirkote bonus, bū
tų labai gerai pranešti var
dus, kad būtų žinoma, už 
kiek Amerikos lietuviai iš
pirko Karo bonų. Visi stoki
me į kovą karui laimėti.

V. J. Kudirka.

kalėjimų ūkiuose galima už- 
i auginti užtektinai vaisių ir 
daržovių vienam milijonui 
dėžių konservų per metus. 
Visi šie produktai reikalingi 
karui vesti.

Common Council.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

Portu 2
A. Rodzewicz

(Radzevičius)

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Pereitą vasarą Italijoj bu
vo įšventintas kunigu sale
zietis M. Gaidys. Dabartiniu 
metu jis yra persiklėlęs į 
Portugaliją. Be to, Portuga
lijoje gyvena salezietis kun. 
Aug. Sabas. Jisai tik 14 me
tų teturėdamas paliko Lie
tuvą, ėjo aukštuosius moks
lus užsienyje, buvo įšventin
tas kunigu ir tik 1936 metais 
vėl pradėjo su Lietuva susi
pažinti, gaudamas „XX Am
žių” ir kitus Lietuvos kata
likų laikraščius.

Dabar kun. Sabas profeso
riauja vienoje Portugalijos

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Vasario - February 5,

Lietuvos Nepkriklausomybes Paskelbimo
25 METŲ SUKAKTIES

Iškilmingas Minėjimas
Kurs Įvyks

VASARIO-FEB. 14 d., 1943
WEBSTER HALL

119 East llth Street, New York City

Programa prasidės 4:00 vai. p.p. Šokiai 7:30 vai. vak.

Šios iškilmės garbės svečiais kalbėtojais bus Lietuvos 
ministeris PLK. POVILAS ŽADEIKIS ir Latvijos ministe- 
ris DR. A. BILMANIS. Visa eilė žymių amerikiečių yra at
siuntę savo sveikinimus ir pareiškimus. Atitinkamas kal
bas pasakys vietinių laikraščių atstovai.

Solo dainų programą išpildys Metropolitan Operos ar
tistė ANNA KASKAS, Amerikos lietuvių dainos meno pa
žiba. Dainuo Apreiškimo par. choras, muz. J. Jankaus ve
damas. Choras pasirodys keliais atvejais.

Po programos bus ŠOKIAI. Gros Adonio Jezavito orkestras.

Bilietai iš anksto platinami laikraščių įstaigose, klebo
nijose, draugijose. Dabar bilietai kaštuoja 55c., o minė
jimo dienoje žymiai brangiau, tad paskubėkite visi įsigyti 
bilietų iš anksto.

Salė lengvai pasiekiama. Visomis kryptimis važiuoti 
iki Union Square, iš kur visiškai arti Webster salė.

Visi, o visi amerikiečiai lietuviai maloniai kviečiami 
šiose iškilmėse dalyvauti. Padarykime jas sėkmingiausio
mis. Pripildykime didžiulę WEBSTER salę.

New Yorko Lietuvių Taryba.

ANNA KASKAS
Metropolitan operos artistė, dalyvausianti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 25 metų sukakties mi
nėjime. Vasario 14 d. ji dainuos Webster salėje, kur 
New Yorko Lietuvių Taryba rengia Lietuvos laisvės 
šventės atžymėjimo iškilmes.

Angelių Karalienes Šv. Jurgio Parapija

ŽUVO GUDIŠKIS

Jono
234

Vasario 1 d. kario 
Gudiškio tėvai, gyv. 
Rodney St., Brooklyne, gavo 
liūdną žinią — kur nors už 
Amerikos ribų žuvęs jų sū
nus karys.

Velionis karys anksčiau 
yra buvęs Mitchell aerodro
me. Plačiau bus pranešta vė-

BARBARA DARLYS PER
RADIJĄ

BERNARDAS PETRULIS 
PAIMTAS NELAISVĖN

Maspetho Petruliai vasa
rio 3 d. gavo žinią iš Karo 
Departamento, kad jų sūnus, 
Bernardas Petrulis, anksčiau 
paskelbtas dingusiu, yra pa
tekęs į italų nelaisvę.

Tėvams nors tiek ramiau, 
kad jau žinomas jų sūnaus 
likimas.

BAIGĖ MOKYKLAS

Sausio mėn. baigė aukštes
nes mokyklas: —

Bishop McDonnell — Mil
dred Sledžiūtė;

Queen of All Saints —Da
rata Bartkiūtė;

St. Francis Prep. — Ed
vardas Tumasonis;

Brooklyn Girls High 
School — Aldona Valaitytė.

s. m. u.
Mūsų Kariams

Palikot jūs tėvų namus, 
Gyvenimo visus džiaugsmus;
Keliaujant visi kažin kur...
Vieni arti, kiti svetur.

Uždėtas jungas jums sunkus, 
Kaip Kristaus; jis taps ma

lonus, 
Jei nešit jį visi ramiai, 
Dėl Dievo Meilės nuolatai.

Sunku suprasti tuos kelius 
Kuriais Jis veda mus visus... 
Kodėl jums reikia taip kentėt 
Ant aukuro viską sudėt.

Jo Meilė yra amžina,
Jo Auka visad tobula;
Jis nešė kryžių sunkesnį, 
Mums reikia jausti gailestį

Neškit kryžių, Jis jums pa- 
(dės 

Jo globoj viskas palengvės. 
Mes irgi atjaučiam viską, 
Jūs meilę... tobulą auką.

KARDINOLO PALAIMA

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

yjPlNKTADIEJ

Olandai Vi
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 PALOLIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—-VAKARIENE Geriausias pasirinkim
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUSJĮ- 
ciausių bravorų. 1

Olandu spaudos ag® 

rtti ne- Bendrove ima atsisakyt

miitatn -Vitauje ii P ' 
moka is k 

f bus pačioje Olandijo.

fialai-veikianti. Joje 300 jai 
ninku mokosi ūkio ( 

4 kad ir be to-vokiečių, rusi 
rainio- geografijos, etnologij 

Rocsevel- pie įvairias tautas) ii 
Išbandytu mingumo.

r laida ku-
n i n tas namie iš geriausios Smetonos, ALub 1$ gi < , npnri- n TVT *
Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTia^^ |>aS ^aCU]

Šį penktadienį, vasario 5 
d., 5 vai. vak.iš New Yorko 
miesto radijo stoties WNYC 
(830 kc.) dainuos Lietuvos 
operos artistė Barbara Dar- 
lys. Tai bus klasinė dainų 
programą------ —- --------"

Ši dainų programa tęsis 15 
minučių. Tai puiki proga iš
girsti mūsų įžymią artistę.

Bilietai Šv. Vardo dr-jos 
baliui, kuris bus kovo 5 d., 
parap. salėje, jau pardavi
nėjami. Jų kaina maža—35c 
vienam.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyriaus .su§5-.

Notre Dame parapija New

Mūsn Apylinkėje 
Viskas Nauja

vakarais, 8 vai. Moterys ir 
merginos prašomos prisidėti 
prie darbo kariams.

Vasario 5 d. šventoji va
landa bus 7:30 vai. vak. Po 
pamaldų par. salėje bus Mal
dos Apaštalavimo draugijos 
pirmasis susrinkimas. Visi 
nariai prašomi ateiti ir nau
jų narių laukiama!• Anna Kaskas vasario 14 

d. dainuos Lietuvos nepri
klausomybės p a s k e 1 b imo 
šventės minėjime, įvyksian
čiame Webster salėje.
• New Yorko Lietuviij Ta

rybos visuotinis susirinki
mas kviečiamas šį pirmadie
nį, vasario 8 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. mokykloje. 
Svarbu, kad visi nariai atsi
lankytų.

• Korp. Ant. Brangaitis te
bėra Havajų salose. Ten jis 
susitiko savo pusbrolį Joną 
Liaudanską, brooklynietį.

• Justas Jankus užbaigė 
aviacijos radijo mokyklą. 
Šiomis dienomis jis išsiųstas 
į aukštesnę mokyklą Flori- Į Balių, įvyksiantį 
doje. Jis visada atsimena

Kario vestuvės
Sausio 23 d. per 9:30 vai. 

mišias įvyko Jadvygos Va- 
’ lioniūtės su seržantu And

rium Jančium vestuvės. Jau
nieji ir jų palydovai priėmė 
šv. Komuniją. Pabroliu bu
vo jaunojo draugas, karys, 
o .pamerge — jaunojo sesu

kė. _
Vestuvių pokylis įvyko 

'Valionių namuose, 311 Ply
mouth St.

Jaunasis
Barre, Pa. 
šeimos. Jo 
tarnauja kariuomenėj, 
no ji, pavyzdinga jaunuolė, 
lietuviškoj dvasioj išauklė- i 
ta.

Valioniai džiaugiasi sulau
kę pirmo savo žento lietuvio.

kilęs iš Wilkes- 
gausios 11 narių 
brolis Petras irgi

Jau-

Hyde Park, N. Y., planuoja "T —7" ~ ; ~
statyti didelę mokyklą, Tu- brooklymecius ir ypač lietu- 
dor Gothic stiliaus.

Juozas Cinkus
495 Grand Street,Jo Eminencija, kardinolas 

O’Connell, Bostono arkivys
kupas, tuojau po „žvaigž
dės” pasirodymo atsiuntė 
TT. Jėzuitams laišką:

„Brangus Tėve Aukštikal
nį:

„Yra man didis džiaugs
mas siųsti savo palaiminimą 
ir širdingiausius gerus linkė
jimus jums ir visiems, kurie 
bendradarbiauja su jumis 
lietuvių kalboje einančio Jė
zaus širdies Pasiuntinio — 
„žvaigždės” leidime.

„Taipgi , aš noriu imti šią 
progą paraginti gerus lietu
vius žmones, kad jie bendra
darbiautų su jumis jūsų 
stengimesi platinti meilę ir 
pamaldumą i švč. Jėzaus Šir
dį.

„Linėdamas viso gero,
W. Card. O’Gonnel,

Abp. Boston.”
Skubėkite, tad, užsisakyti 

„Žvaigždę”! Kaina metams 
50 centų. Kas prisius $1.00, 
gaus didelį, spalvotą Švč. 
Jėzaus Širdies paveikslą. Te- 
puošia kiekvieną lietuvišką 
šeimos židinį Jėzaus širdies 
paveikslas! Nuo kovo mėn. 
„Žvaigždė” turės du kartu 
tiek puslapių.

Užsakymams adresas: 
„ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, 
So. Boston, Mass.

Žiniomis iš Londc
- - - - - - - - - - - - - - - į®ia tautos tas £jetuvos žmoni

MUSU KARIA! FIDŽI SALOSEĮ^““^
iifejis boryskggjjjją pį

i pulk. Urbonas viei 

dilias dau- konferencijt 

. lx-, .. _ J
(BeD} lyne, ar Vilniuje 

t ..u-u™,^aug į
? ® la^s kalus; kalbėjo Vi]

są ir telefonus. Svarbi 
statybos yra iš cen įbi šiemet metu pasakė į 
Suva, apie 2 ketvii 
mylių, yra svarbiausia pravestas į buv0 suį 
belių uostas tarpe Ka gylėje. Bent lvi[fi ar 
ir Australijos. Laiv 
Vancouver, Kanados, į 
ney, Australiją, čia fci 
ja. Laivai tarp Nauji g-jiojedieno- 
landi jos ir Australija 
stodavo Suva kas s 
prieš karą.

Laivyno pranešimai paro
do, kad bazės Amerikos ko
vojantiems vyrams 
įsteigtos tolimose Fidži 
lose.

Fidži salos, Anglijos 
domos nuo 1874 m., 
tarp Naujos Kaledonijos ir 
Samoa pietų Pacifiko van
denyse. Jos apima daugiau 
žemės negu Havajų salos. 
Vitu Levi, didžiausia iš 250 
salų šioj grupėj, 75 mylių 
ilgio ir 50 mylių pločio, yra 
pusės Massachusetts didu
mo.

Pagal National Geographic 
draugijos pranešimą, Fidži 
salos yra skirtingos nuo ki
tų salų Pietų Pacifike. Jos 
ne mažos ir oras ten ne 
karštas. Nors jos yra tropi
kuose, klimatas vidutinis dėl 
aukštų kalnų, kuuie kyla 
ligi debesų ir vėsina orą. 
Temperatūra tik dažnai vir
šija 90 laipsnių. (Fahren- 
heito) ir nežemiau 65 laip
snių. Mūsų kareiviai galės 
dėvėti tokius drabužius, ko
kius nešioja namie. Bal
tiems žmonėms klimatas la
bai patinka, jis labai svei
kas ir, nors ten yra daug 
uodų, malarijos nėra.

į Fidži salose prieš kiek lai- j 
ko gyveno kanibalai. Ir ka- J 
da pirmieji misijonieriai į 

1 nuvyko tenai anksti praeitą j 
šimtmetį, jie rado, kad Fi
dži žmonės pralenkė savo 
kaimynus kanibalų papro
čiuose. Bet su laiku, su mi
lijonierių pagelba, jie aplei
do savo tankumynų apeti
tus. Visi gyventojai tapo 
krikščionys. Šiandien gyven
tojai yra švelnaus būdo, 
mandagūs ir nuoširdūs.

Karo pradžioje buvo apie 
200,000 gyventojų salose. Iš 
tų 4,000 buvo europiečiai, 
101,000 vietinių ir apie 92,- 
000 rytų indėnų, kurie dir
bo prie cukraus produkcijos, 
nes vietiniai nemėgsta dirb
ti plantacijos darbų.

Normaliais lakais čia bu
vo daug cukraus ir ryžių 
gamybos dirbtuvių, skerdyk
lų ir kitų industrijų įstai-

buvo
sa-

val-
yra

mete ture-

2®s tautos Jei tie lietuvia 
į šlykščiai centro įstaigas f 
jos knygne- vos žmonių reikt

čia randasi aukšti k mtių k turėjo padaryt 
Moun ^etavos kan buv0 tlk nacių 
1 saro laukuose, legacija, tai ji L

ftps neprik- nių neatstovavo
Common C »*

Aukščiausias jų 
toria, pasiekia net 
pėdų.

ei dirbdami, $0. BostOi

Saugok Savo Minės Tasai

Pirmą sykį pe 
i'iftėjimas yra o gal ir kelias c 
im Lietuvos var So. .Bostone Vai 
teeiti, Lietuvos minima drauge. 
Jės palengvin- ką Federacijos

Ši įstaiga įsteigta prieš yj. riailS HlOŠiamO I
c priklausomybės !

o t Cllgcr <X 0tenj|iiisriol6pa- kakties paminėji

OPTOMETRISTAS — 01

Teikiamas geriausias' 
patikrinimas, prižiūrėj 
AKINIAI prieinamiau 
kainomis pagal jų rūš

f-Lhis ir tele- da ir Lietuvai F 
‘sagus mūsų gija, kurią sūdai 
F-šras, Kong- ką - sandariečių

Tautą tą įtakoje esanč 
R spaudą, jir mišrių (kaip p: 
Riti draugiją atstovai 
C®T()S Minėjimas įvyl 
į žiopla 14 d. 2 vai. po p 
I, cipal Building sal 
L . kun. Dr. K. Ur 
6'5? Va pulk. R. Grinius, i 
L? Tautos linauskas, kap. ki 
fJJį nis, laivyno Įeit. 
E ^sparas, St. Mo<
F “R Dainuos šv. Pel

jos choras, vad. m 
t kvotos.
K5U

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Šv. Komunija Kadangi jauasis darbuojasi 
bus šį sekmadienį, vasario 7 arti New Yorko, tai laikinai 
d., 9 vai. mišių metu. Po Miš- ir apsigyveno jaunosios tė- 
rų bus procesija, o po to pa- vėlių namuose.
rap. salėje metinis susirinki- Jauniesiems daug laimės 
mas. Narės prašpmos šiame ir gražios ateities! 
susirinkime būtinai dalyvau
ti, nes bus renkama nauja Balius
valdyba, ir kiti svarbūs rei-, _T . ‘ ,
kalai svarstomi. Nepamirš- Vasario 13 d. jaunų Mote- 
kįte j rų dr-ja rengia sokius, kurie

______  įvyks parapijos salėje. Gros
Kvietimas į vestuvių balių Avižonio orkestras. Kadangi 

_ VJ . tą dieną pripuola Valentino
šeštadieni, vasario 6 d„ diena tai tikimasi suiaukti 

Moterų Sąjungos 24 kuopa daug publikos> ypač jauni- 
rengia tikrai įdomų vestuvių mQ Jaunų Moterų parengi_

_ .. • mai visada buna įdomus. Bus
saleje. Baliaus pradžia 7:30 Skandžių ir įvairių gėrimų, 
vai. vakare. Bilietai tik po
40c. Visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Nuoširdžiai kviečiami visi
dalyvauti, nes Vestuvės bus 
labai įspūdingos. Kokie bus

NAUJAS VYSKUPAS

394-398 Broadway, Brool

1380 Kil., 5,000 watts)

LIETUVOS GAES1 
RADIJO PROGRAM 

| šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. 
5 Vedėjas
Į J. J. STUKAS, Ji 

Radijo centras - 
Tel. MArket 2-5543 

Walnut St., Newark,

Sausio 25 d. šv. Patriko 
katedroje konsekruotas vy
skupas William Tiburtus Mc 
Carty, redemptoristų ordeno 
vienuolis. Konsekravimo a- 
peigas atliko arkiv. Spell
man ir vyskupai Molloy ir 
O’Hara. Naujasis vyskupas 
yra priskirtas prie arkivys
kupo Spellman kariuomenės 
reikalams.

Iškilmių garbės dijakonais 
buvo vyr. kariuomenės ka
pelionas generolas prel. Wm. 
R. Arnol ir laivyno admiro
las prel. John J. Brady. Iš- 

Gražų laimėjimo vakarą kilmėse dalyvavo per 40 vy- 
rengia Moterų S-gos 29 kuo- skupų.  

pa sekmadienį, vasario 21 
d., Apreiškimo par. Salėje. 
Bilietai po 45 c. Pelnas —pa
rapijai. Pradžia 4 vai. po
piet. Visos ir visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.
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Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIO 
K A S DIEN |

Patogi vieta užėjimuii 
su MOTERIMS j

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas 

gėrimų

Juozas ZeidatJ
411 GRAND STRrf

BROOKLYN, N. t j

TKYBININKAI 
raudon^ 1

višką veiklą.
• „Vienybės” koncertas į- 

vyks šį sekmadienį, vasario 
7 d., 4 vai. popiet, Labor Ly
ceum salėje, Brooklyne. Pro-

Apreiškimo 
Parapija Raudonojo Kry;

F°nd° vaju‘ 1 
^ug pritarimo. T 

keltoj t !a katalikai, prote 
r^įj^ai. Katalikų ii 
PjiįlįRh Otieji <h 
■rSZ??vasa 
k ' „Raudonojo IR tas .

I
e CCU.IH Sdltijc, JDI UOJAiyrie, Jl I Iiuriiu MU.O

vairus| gramoje Anna Kaskas, Fl. [jaunieji ir visa vestuvių svod 
| Korsakaitė ir kt.

• „Studentų žodžio” sausio 
numeris labai įvairus — ja
me vertingi prof. Senno ir 
Pakšto straipsniai, Ant. Vai- 

v. . , A čiulaičio apysaka, Juliaus
GraziŲ SienmiŲ | Baniulio kūriniai ir kt. Žur- 

| nalą galima įsigyti „Ameri
kos” administracijoje.

• Apreiškimo par. choras 
jau pasiruošęs didžiosioms 
vasario 14 d. iškilmėms — 
Lietuvos laisvės šventės mi
nėjimui. Iškilmių pradžia 4 
vai. popiet.

^Didelis

1
1

Pasirinkimas

Lietuviškų

KALENDORIŲ i

Kalendorio kaina — 25c.

Su persiuntimu — 35c.

KREIPTIS:

’’AMERIKA”
222 South 9th Street

Brooklyn, N. 1.

Canarsie, Brooklyne, 
siorganizavo motinos, 
rios eina sargyba prie 
šos mokyklos No. 115 
rų, saugodamos vaikus 
visokių nepageidaujamų 
katu.

-XL,

ba, atsilankę pamatysite.

NAMAI-BARGENAI

su- 
ku- 
vie- 
du- 
nuo 
val-

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 asmeniai 
kreipkitės —
J. R MACHULIS Imas įstatymas, kuriuo vals-
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Šv. Monikos našlių draugi
jos susirinkimas bus šį penk
tadienį, vasario 5 d., par. sa
lėje, po vakarinių pamaldų. 
Tai labai svarbus susirinki
mas. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti.

MENONITŲ SEKTA

J. A. V. yra menonitų reli
ginė sekta, kurios 
draudžiama prisidėti 
kokiu būdu prie karo 
tangų. šiuo metu pas 
karo prievolei tinkamo
žiaus vyrų yra 7,939, kurie

nariams 
bent 
pas-
juos
am-

S»X>35

1%, W vasario 27
L" R* „Raudonojo 1

Manojo Kryži

Bažnyčios 
if T 2' ^vyskupus i

Telephone R™
EV 7 - 1670 VU-1®

JOSEPH VASTUNM 
REAL ESTATE INSVK.^® 

and LIFE iNSUftANCBO 
Mortgages Loaned and R’flfe 
496 Grand St., Brooklyn. I11. 
Residenęe:
87-34 90th St., Woodhaven.

Kelių salose mažai. Lai
vai ir laiveliai buvo varto- 

laikomi tos tikybos tam tik- jami vietinėje transportaci- 
Kadangi joje. Kada garsusis Pana

mos kanalas buvo atidary
tas, ekonominis gyvenimas 

pasi- salose sparčiai ėjo, nes 
trumpesnis kelias Pacifike 
sujungė jas su Anglijos - 
Australijos - Naujos Zelandi
jos laivų keliais.

Salų svarbiausias miestas

Mass, valstybėje planuoja-

ruose pastatuose.
jiems draudžiama pirkti Ka
ro Bonus ar kokiu nors būdu 
gelbėti karui, tai jie 
duoda mediciniškiems pavo
jingiems tyrinėjimams.

Sako, kad J. A. V. yra 114,- 
330 menonitų.

Elektros lemputės Kaune

susila 
pritai

i putes.
įluju. x ui i gnu uuotd,, van
dens įtaisų, elektrinę švie-

KSaPie ši 1 
6 puslapyje. 

įboC“13 New Yorl 
Bv^^-ikimalona 
L \^Wriol4d 
I į šelmėse!

itybės prokuroras būtų įpa
reigotas peržiūrėti visus lei
džiamus ir pardavinėjamus pardavinėjamos tiktai tiems, yra Suva su 14,000 gyven- 
žurnalus ir netinkančius už- kurie atneša išdegusias lem- tojų. Turi gilų uostą, 
drausti pardavinėti. (putes. ]dens įtaisų, elektrinę

■ - '■ »... ■ ■

R A I. PU K R

65 - 23 GRAND 
Maspeth, N. Y.
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