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ALNIU PALO®
GERIAUSIOS RŪŠIES 
andžial, Kava, Arbata, Hot Choasį 
>—VAKARIENE Geriau-,
as namie iš geriausios Smetonos r 
engimams priimami užsakymai 0?

Juozas Cinkus

torio 12 d. minime pre- - - - -------
;o Linkolno gimtadie- '
a švente prisimename
[amerikietį, įžymų as- olandl]
taurų valstybininką. nraneša

dllcbcŲ ______ ________ ___________ ____ v
kolnui teko atlikti ne- Bendrovė ima atsisakyti nuo 
btos reikšmės žygį — minties perkelti ištisus olan
dai sujungti Jungtines jų kaimus į rytus. Ji tačiau 
įkos Valstybes. Jam rei esanti įsteigusi ūkio tyrimo 
spręsti, katruo keliu centrą Vilniuje ir planuoja 
bti Ameriką — pricipų steigti mokyklas kolonis- ‘ 

Broo< pPromisll- tams pačioje Olandijoje.
:olnas pasirinko prin- Viena tokia mokykla jau 
ilią. Jis ir žmonija lai- veikianti. Joje 300 jaunų ūki 

j ninku mokosi ūkio dalykų, 
įne džiaugtis, kad ir be to _ vokiečių, rusų kalbų,j 
Įnis Amerikos vairuo- geografijos, etnologijos (a- 
prezidentas Roosevel- pįe įvairias tautas) ir draus
ta Linkolno išbandytu mingumo.

“X 25 m., Kai Vilniuje Paskelbta Laisva Lietuva 
aneša, kad Olandijos Rytų 
mdrovė ima atsisakyti nuo ..Iff T 13 -----------

ARIAI FIDŽI S1
imai paro- 
lerikos ko- 
ams buvo

Fidži sa-

aglijos

ii LIETUVOS LAISVES PASKELBIMAS Daugelio metų vergiją ken 
tusi lietuvių tauta 1917 me
tais pareiškė labai aiškų ir 
tiesų nusistatymą savo liki
mo atžvilgiu. Ji norėjo su
kurti laisvą ir nepriklauso
mą valstybę.

1917 metais Lietuvos že
mę ir jos žmones slėgė vo
kiečių letena. Tautos švie
suomenė ir plačioji visuome
nė nerimo. Dirbo, planavo, 
kovojo. Ieškota leidimo vi
suotiniam tautos atstovų su
važiavimui Vilniuje sušauk
ti. Vokiečiai priešinosi, kliu
dė, draudė.

1917 m. rugsėjo 18 d. Vil
niun suvažiavo 214 asmenų, 
atvykusių iš 33 Lietuvos ap
skričių. Jie posėdžiavo užda
romis durimis. Buvo atsto
vų ir iš užsienio.

Vilniaus konferencijai va
dovavo Dr. Jonas Basanavi
čius. Konferencija pareiškė 
lietuvių tautos pasiryžimą 
atgaivinti laisvą, nepriklau- 

; somą valstybę, demokrati- 
___> dėsniais sutvarkytą. 
Konferencija numatė reika
lą sušaukti steigiamąjį sei
mą, kurs turėjo nustatyti 
valstybės konstituciją ir san 
tykius su kitomis valstybė
mis. Tautinėms mažumoms 
užtikrintos kultūrinės teisės.

Savo priimtai programai 
vykdyti, konferencija išrin
ko Lietuvos Tarybą iš 20 na
rių.

Tarybos darbui iš pat pra
džių trukdė vokiečiai. Oku- 
nantai nradžierie relaidn skėl

t: ’

'"e

•’ A.

LIETUVOS TARYBA SAVO POSĖDYJE VASARIO 
f 16 D. 1918 M. VIENU BALSU NUTARĖ KREIPTIS: I RU- 
N SIJOS, VOKIETIJOS IR KITŲ VALSTYBIŲ VYRIAU

SYBES ŠIUO PAREIŠKIMU:
> LIETUVOS TARYBA, KAIPO VIENINTELĖ LIETU- 
f VIŲ TAUTOS ATSTOVYBĖ, REMDAMOS PRIPAŽINTĄ

JA TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISE IR LIETUVIŲ VIL
NIAUS KONFERENCIJOS NUTARIMU RUGSĖJO MEN. 
18 — 23 D. 1917 METAIS, SKELBIA ATSTATANTI NE
PRIKLAUSOMĄ DEMOKRATINIAIS PAMATAIS SU
TVARKYTĄ LIETUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE VIL
NIUJE IR TĄ VALSTYBĘ ATSKIRIANTI NUO 
VALSTYBINIŲ RYŠIŲ, KURIE YRA BUVĘ SU 
MIS TAUTOMIS.

DRAUGE LIETUVOS TARYBA PAREIŠKIA, 
LIETUVOS VALSTYBĖS PAMATUS IR JOS 
KIUS SU KITOMIS VALSTYBĖMIS PRIVALO GALUTI
NAI NUSTATYTI KIEK GALIMA GREIČIAU SUŠAUK
TAS STEIGIAMASIS SEIMAS, DEMOKRATINIU BŪDU 
VISŲ JOS GYVENTOJŲ IŠRINKTAS.

Šį nepriklausomybės paskelbimą pasirašė šie Lietuvos 
Tarybos nariai:

Dr. Jonas Basanavičius (miręs 1927 m. vasario 16d.), 
Saliamonas Banaitis (miręs 1933 m. gegužės 4d.), Myko
las Biržiška (tebegyvenąs Lietuvoje, buvęs Kauno ir Vii- j 
niaus universitetų rektorius), Kazys Bizauskas (išvežtas į niais 
Sibirą), Pranas Dovydaitis (išvežtas į Sibirą), Steponas 
Kairys (tebegyvenąs Lietuvoje), Petras Klimas (dabar gy
venąs Prancūzijoje), Donatas Malinauskas (daug veikęs 
Vilniaus krašte), kun. Vladas Mironas (tebegyvenąs Lie
tuvoje), Stasys Narutavičius (miręs 1932 m. gruodžio 31 
d„ pirmojo Lenkijos prezidento brolis), kun. Alfonsas Pe
trulis (miręs 1928 m. birželio 28 d.), Antanas Smetona (Ta
rybos pirmininkas, pirmas ir ketvirtas prezidentas, dabar 
gyvenąs Clevelande, Ohio), Jonas Smilgevičius (daug nu
sipelnęs žemaičių organizavimu), kun. Justinas Staugaitis 
(dabartinis Telšių vyskupas), Aleksandras Stulginskis 
(Steigiamojo Seimo pirmininkas, 1922 — 1926 m. preziden
tas, dabar tremtinys Sibire), Dr. Jurgis Šaulys (Lietuvos 
atstoy^PreL Kazys Šaulys (Kauno arki
vyskupijas general vikaras), JoKubasŠernas 

i m. liepos 31 d.), Jonas Vailokaitis (vokiečių nelaisvėje), 
ir Jonas Vilfeišis (miręs 1942 m. pavasarį).

Lietuvių Atstovai VISŲ 
KITO-,Amerikos” laida ku- 

ūnime Lietuvos nepri- 
taybės paskelbimo 25 
Įikaktį. Norime, iš šir- 
okštame, kad Vasario 
Stoji, lietuvių tautos 
Įšventė, būtų paminė- 
[Vienoje Amerikos vie- 
ir tik didesnis būrys 
, gyvena.
įgiamės, kad šiemet 
» 16 minėjimas dau- 
[ vietų bus pravestas 
oje vienybėje. Bent 
leną per metus turė- 
Įurioje visi laisvos 
is siekėjai galėtų
te pabūti. Šioje dieno- 
dinkime tuos tautos 
bus, kurie šlykščiai 
po Lietuvos knygne- 
jus, Lietuvos motinų 

Aukščiausias jįlokyklą, Lietuvos kan 
toria, pasiekia Į-ulus Sibiro laukuose, 

pėdų.

Pas Nacius? KAD
SANTY-

są ir telefonus. įl 
statybos yra I 
Suva, apie 21 
mylių, yra svari 

belių uostas tari 
ir Australijos | 
Vancouver, Kd 

, ney, Australiją | 
ja. Laivai tad 
landijos ir Ari 
stodavo Suva 
prieš karą.

val- 
yra

Ledonijos ir 
.cifiko van- 
na daugiau] 
zajų salos. I 
lusia iš 250 
j, 75 mylių Čia randas 
į pločio, yra 
įsetts didu-

,1 Geographic 
ešimą, Fidži 
ingos nuo ki- 
Pacifike. Jos 
oras ten ne 
jos yra tropi-1 
; vidutinis dėl 

kuine kyla 
’ vėsina orą. 
lik dažnai vir- 
lių. (Fahren- 
rniiau 65 laip- 
<areiviai galės 
drabužius, ko- 

namie. Bal
is klimatas la- 
jis labai svei- 
ten yra daug 

jos nėra.

e prieš kiek lai- Į 
anibalai. Ir ka- j

misijonieriai Į UETUVOi 
i anksti praeitą'j RADWOn 
e rado, kad Fi- jšestadieniaist'

pralenkė savo į * kose jau turi 
:anibalų papro- | J. J. SI Ašies jėgos

Teikiamas jš 
patikrinimas, f

fe kovotojus neprik- 
jgtbės karo metu.
įtinkime Amerikos 

=i stropiau dirbdami,

Vfeu Raudonąjį Kryžių 
i!

Žiniomis iš Londono, kele
tas Lietuves žmonių 
niai lankėsi Berlyne, Rytų 
Kraštų ministerijoje, 
jfesinių sąjungų pirmininkas 
pulk. Urbonas vieno priėmi
mo metu pasakė kalbą. Spe
cialioj konferencijoje (neaiš
ku, ar ji buvo sušaukta Ber
lyne, ar Vilniuje) svarstė 
Vilniaus krašto ūkinius rei
kalus; kalbėjo Vilniaus bur
mistras Dabulevičius.

Jei tie lietuviai važiavo į 
centro įstaigas ginti Lietu
vos žmonių reikalų, tai jie 
ir turėjo padaryti, bet jei tai 
buvo tik nacių pataikūnų de
legacija, tai ji Lietuvos žmo
nių neatstovavo ir susilauks 
visų lietuvių pasmerkimo.

io 16 minėjimas yra 
AKINTAI n-/ pr°ga Lietuvos var 
_ pau iškelti, Lietuvos 

kančioms palengvm- 
Jbilizuokime tam vi
gas.
ir po Vasario 16 pa
savo laiškais ir tele- 
is atsakingus mūsų 
s pareigūnus, Kong- 
ius, Jungtinių Tautų

kainomis page

ši įstaiga ištart

OPTOMEI®

394-398 Broln

nese-

Pro-

So. Boston, Mass
Minės Vasario 16 d.

Pirmą sykį per keliolika, 
o gal ir kelias dešimt metų, 
So. Bostone Vasario 16 bus 
minima drauge. Prie Katali
kų Federacijos 3-čio sky
riaus ruošiamo Lietuvos Ne-

GVADALKANALE JAPONŲ NEBĖRA
Lietuvos Karo Muziejus ir Laisves Stovyla. Šioje vietoje 
vasario 16 d. kasmet susirinkdavo tūkstančiai kauniečių

priklausomybės 25 metų su- nusilenkti žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. Kiekvieną va- 
kakties paminėjimo priside- j karą čia karo invalidai atiduodavo pagarbą Lietuvos vėlia-i 
da ir Lietuvai Remti Drau-,vaį grojant orkestrui, sudėdavo maldas į Švč. Mariją.
gija, kurią sudaro tautinin
kų - sandariečių ir socialis
tų įtakoje esančių draugijų^1, didžiąja spaudą, ir mišrių (kaip piliečių d-ja) 

^"pasaulį ir tt. [draugijų atstovai.
^Bįskamba Lietuvos ir Minėjimas įvyks vasario 

autos vardas ko pla13800-

Iš

Karo Muziejus ir jo sodelis buvo tautos šventovė, kurią vi- 
Isi brangino.

SUDEGĖ LIETUVIŲ NAŠLAITYNAS

-   -■ «»*■ - *- k " "*£S> 
bti Vilniaus konferencijos ■ 
nutarimų. Vėliau reikalauta, 
kad Lietuva įeitų į federaci
ją su Vokietija ir tt.

Pirmą laisvės žodį Taryba 
tarė 1917 m. gruodžio 11 d., 
būdama priversta pasisaky
ti už tvirtą sąjungos ryšį su 
Vokietija. Vokiečiai 'greit 
Tarybą apvylė ir 1918 m. va
sario 16 d. ji tarė visai sava
rankišką žodį, kurs tapo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimu.

Laivyno se vietose japonai savo nuos
tolių sąskaiton priskaito 16,- 
734 žuvusius japonų karius 
ir 139 lėktuvus, bet tikrovėje 
jų nuostoliai yra žymiai di
desni ir žmonėmis ir lėktu
vais.

Washington.
j sekretorius pik. Knox vasa
rio 9 d. paskelbė, kad Gva- 
dalkanalo saloje japonų prie 
šinimasis sustojo, šioje salo
je, dėl kurios išlaikymo ame
rikiečiai kovojo 6 mėnesius, 
beliko mažos japonų grupe
lės, kurios baigiamos išnai
kinti.

Sausio 21 — 22 dd. Gva- 
dalkanale dar buvo likę apie 
6,000 japonų karių. Japonų 
likučiams teks pasirinkti žu
vimą ar pasidavimą.

Gvadalkanalo salos užėmi
mas ir joje įsitvirtinimas la
bai svarbūs daugeliu atžvil
gių. Japonai iš čia nebegalės 
bombarduoti svarbių susisie
kimo linijų, o Amerikos pa
jėgos iš salos galės lengvai 
pasiekti tolimas japonų ba
zes.

RUSAI EINA LAIMĖJIMŲ KELIAIS14 d. 2 vai. po pietų, Muni
cipal Building salėje. Kalbės 
kun. Dr. K. Urbanavičius, 
pulk. K. Grinius, adv. K. Ka
linauskas, kap. kun. J. Dau- 

i karo nis, laivyno Įeit. kom. Dr. 
ą. Ašies jėgos visuo- Kasparas, St. Mockus ir kt. 
lose sulaukė didelių Dainuos Šv. Petro parapi

jos choras, vad. muz. R. Juš- 
e naciai paragavo kos.

nuostolių. Musso- ---------------------------
speracijos pakeitė TIKYBININKAI REMIA 

RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ

au šiemet minėti Va 
| Jungtinės Tautos

su laiku, su mi- įį 
įgelba, jie aplei-' i 
.nkumynų apeti- Į429 
gyventojai tapot—7 
. Šiandien gyven-g / ■

švelnaus būdo, | 
ir nuoširdūs.
įdžioje buvo apie | 
ventojų salose. Iš $ 
buvo europiečiai, p 
etinių ir apie 92,- p. 
indėnų, kurie dir- $ 
kraus produkcijos, d 
tai nemėgsta dirb
ėjos darbų.

tais lakais čia bu- 
cukraus ir ryžių 

iirbtuvių, skerdyk- 
ų industrijų įstai-

M 
TeLMls

I

mi

tižią, net savo žentą 
mas. Afrikoje italai 
ai vis stipriau ma- 

irūvon apgniaužia- 
jį$®ai iš Gvadalkanalo 

Inerikos karinė ga- 
PaWftį>a pilnu tempu. Pre 

su floosevelto paskelb- 

 

RHElNGOiU|.landų darbo savai- 
_ Didelis

|
I I

salose mažai. Lai
veliai buvo varto
tinoje transportaci- 
da garsusis Pana- 
lalas buvo atidary- 
lominis gyvenimas 
sparčiai ėjo, nes 
lis kelias Pacifike 
jas su Anglijos - 

jos - Naujos Zelandi- 
ų keliais.

svarbiausias miestas 
za su 14,000 gyven- 
iri gilų uostą, van- 
aisų, elektrinę švie-

Telephone
EV1-'*1*

JOSE^

Mortgtff.
498 Grt®^'

riau pakels gamy-

tų Tautų frontas 
on auga!

411
BR($ utiniai žodžiai ski 

erikos” skaityto- 
tiems New Yorko 

įose ir artimoje a- 
Paskutinį kartą 
s — visi garbin

ime Lietuvos lais- 
bimo šventę.
14 d. 4 vai. popiet 
e WEBSTER salė- 
rke. Minėjimą ren 
orko Lietuvių Ta- 

sudaro visų pa- 
ew Yorko lietu

Raudonojo Kryžiaus Ka
ro Fondo vajui reiškiama 
daug pritarimo. Talkon sto
ja katalikai, protestantai ir 
žydai. Katalikų ir protes
tantų aukštieji dvasininkai 
yra paskelbę vasario 8 d. 
kaip „Raudonojo Kryžiaus 
Sekmadienį,” o žydų tikin
tieji vasario 27 d. minės 
kaip „Raudonojo Kryžiaus 
Šeštadienį.”

Raudonojo Kryžiaus va
dovybė kreipėsi į visus Ka
talikų Bažnyčios kardino
lus, arkivyskupus ir vysku
pus. Iš visų susilaukta la
bai palankus pritarimas.

... _________________ _____________

rA^likiečių draugijų, 
’ V At|ir įstaigų atsto- 

65-2$ kim tą minėjimą,

Elmhurst, Pa. — Skaudi 
nelaimė ištiko lietuvaites 
Nukryžiuoto Jėzaus Seseris 
Elmhurst, Pa., vasario 3 d. 
po 8 vai. vakaro. Ugnis iki 
pat pamatų sunaikino naš
laičių namus ir visą mokyk
los įrengimą. Tarp sienų už
sidegę elektros vielos ir sto
ka vandens gesinimui ne
leido nieko išgelbėti. Mažiu
kai vaikai, kurie jau buvo 
atgulę, išgelbėti, bet visi jų

drabužėliai sudegė.
Visus našlaičius tuo tar

pu priglaudė kaimynystėje 
esąs graikų katalikų naš- 
laitynas.

Seserims reikalinga skubi 
visuomenės pąrama, kad jos 
galėtų atstatyti 
sudegusią pastogę.

Aukas siųsti:

Sisters of Jesus
Elmhurst,

našlaičių

Crucified 
Pa.

LIETUVIAI AUKOJA KRAUJU

tuvių kraujo legijono kape
lionu.

Pažymėtinas didelis lietu
vių ryžtingumas: tarp da
vusių kraujo buvo, pav., 
arti 60 metų turinti lietuvė 
moteris p. Viltrakienė, ku
rios keturi sūnūs yra ka
riuomenėje — du majorai, 
vienas kapitonas ir ketvir
tas Warrant officer. Nega
na to, p. Viltrakienė
užsirašė kitą kartą duoti 
kraujo. Su šia grupe 
kraujo čikagietė Tulkienė, 
kurios du sūnūs armijoje, 
vienas jų Saliamono salose. 
Kai kurie, kaip Kubaitis ir j 
Labanauskas, davė kraujo 
kiek anksčiau, buvo tokių, 
kurie davė kraujo antrą ir

dar

Rusų kariuomenės vado- tus. Kurską rusai 
vybė kasdien skelbia naujus vasario 8 d. 
laimėjimus prieš nacius, šios U ' *___ 1. ________
savaitės pradžioje subraškė- apsupimas visai galimas, nes 
jo visas vokiečių pietų Rusi- rusai sėkmingai žygiuoja 

Kerčios sąsmaukos link.
Per paskutines tris savai

tes vokiečiai neteko kelių 
tūkstančių mylių geležinke
lių.

Korespondentai, aplankę 
Stalingradą, praneša, kad 
mieste nelikę nė vieno čielo 
namo. Visur tik griuvėsiai ir 
lavonai.

atsiėmė

Kaukazo fronte vokiečių

48 VALANDŲ DARBO SAVAITĖ
Hal-
Mac-

Vokiečiai užimtose valsty
bėse didžiausiais priešais sa
vo idėjoms ir planams laiko 
katalikus.

joje frontas. Rusai paėmė 
Belgorodą. Šios tvirtovės 
kritimas išstatė į pavojų 
Charkovą.

Belgoradas — svarbus ge
ležinkelių mazgas. Jį vokie
čiai atlaikė per dvi žiemas. 
Nuo jo iki Charkovo tik 50

Laimėjimui Gvadalkanale mylių į šiaurės rytus ir 78 
pasiekti pasiaukojo visos A- mylios iki Kursko į pietų ry- 
merikos ginkluotų pajėgų da 
lys — jūrininkai, marinai, 
kariai ir lakūnai. Dėl šio lai
mėjimo giliai vertinami gen. 
Vandergirff, admirolas 
sey, gen. Patch ir gen. 
Arthur.

Japonai prisipažįsta, 
jų daliniai „pasitraukė
Gvadalkanalo ir Nauj. Gvi
nėjos Bunos srities. Abiejo-

davė

Chicago. — Atžymėdami pasidarydamas lyg ano lie- 
sidabrinę Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį ir norėdami savo 
krauju prisidėti prie laimė
jimo demokratijų, kurios ir 
Lietuvai vėl atneš laisvę, 
110 lietuvių, gyvenančių 
Čikagoj, prisirašė prie krau
jo legijono. Savo kraują 
sužeistų karių gelbėjimui 
lietuviai davė Raudonojo 
Kryžiaus patalpose Čikago
je vasario 5 d. nuo antros 
valandos.

tikrai pasekmingą ir vertą I Tarp davusių kraują ma. 
New Yoiko lietuvių Ser0]tėsi kons. Daužvardis, adv. 
vardo^ Grišius, adv. Olis, buvęs

Plačiau apie šį minėjimą Dariaus ir Girėno posto virš, 
rašoma 6 puslapyje. Kasper, Andrius Daugirdas,

Visiems New Yorko lietu- stud. Reneckas ir daug ki
viams — iki malonaus pasi- tų gerų lietuvių. Davė krau- net trečią sykį. 

, matymo vasario 14 d. didžio- jo ir „Draugo” administra- ~ 
|se iškilmėse! {torius kun. P. cinikas, tuo

Raudonojo Kryžiaus va
dovybė labai prielankiai apie

i

Washington. — Preziden
tas Roosevelt vasario 9 d. 

kad suteikė Karo Jėgų Komisi- 
- jai teisę įvesti 48 vai. darbo 

savaitę visur, kur tik bus 
reikalinga. Prezidento parei
škimu, Amerika turi būti pil
niausiai mobilizuota, kad bū
tų įvykdyti šių metų karo 
planai, kurie reikalingi įsi
veržimui į Europą.

Prezidento įsakyme pažy
mėta, kad jokia dirbtuvė ne
gali tinkamai atlikti savo 
darbo, jei joje darbo savaitė 
bus mažesnė nei 48 valandos. 
Šis įsakymas nepalietė virš-

lietuvius išsireiškė, pažymė
jo, kad tai pirmoji tautinė 
grupė duodanti kraujo ir 
kad lietuvis buvo pirmasis 
konsulas, davęs kraujo A- 
merikos sužeistiems ka
riams.

Organizuojant tą lietuvių 
kraujo legijoną daug pasi
darbavo p. Daužvardienė, laikio atlyginimo — jis ir to- 
Lietuvos konsulo _ žmona, liau paliekamas.
kuri ir pati skyrė savo Pirmiausia 48 valandų dar 
kraujo sužeistiems gelbėti, bo savaitė įvesta tose vieto-

se, kur labiausiai trūksta 
darbininkų. Tokiomis vieto
mis šią savaitę išskaičiuota:

Bathe, Me.; Bridgeport,, 
Waterbury, Hartford ir New 
Britain, Conn.; Portsmouth, 
N. H.; Springfield, Mass.; 
Buffalo, N. Y.; Baltimore, 
Md.; Washington, D. C.; A- 
kron ir Dayton, Ohio; De
troit, Mich ir tt.

Brooklyne 1943 m. auto
mobilių registracija sumažė
jo 50 nuošimčių.
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į išklausė I 
pasmerkto 

savo kameros draugo. Nei
LAISVES KOVŲ KRAUJO ANTSPAUDA išpažinties mirtin ]

Laisvės žodis
„Lietuvos Taryba... skel- j 

bia atstatanti nepriklauso- me Lietuvą mflsų. 
nnj demokratiniais pamatais _ 
sutvarkytą Lietuvos valsty- , 1 J. .

" : Vilniumi ir kada mes vėl privalome pa
tą valstybę atskirianti nuo imti rankon ginklą ir eiti va- 
visu valstybiniu ryšiu, ku- ly^ m^u kraštą nuo plesi- 
rie yra 1 
tomis, — taip skambėjo 
svarbiausieji laisvės žodžiai 
1918 metais 20 Tarybos na
rių pasirašytoj deklaracijo
je. Tai buvo lietuvių tau
tos galingos viltys ir nepa
laužiami siekimai, 1 
ne pati laisvė, nes Lietuvoj 
tebesiautė okupantai vokie
čiai. Jie net neleido to pa
reiškimo paskelbti: vokiš
kos cenzūros įsakymu buvo 
konfiskuotas ir tas laikraš- 

įčio numeris, kuriame ši lai- 
Visu lietuvio širdies drąsumu galima tvirtinti, kad šie- svės deklaracija kraštui 

met Vasario šešioliktoji Lietuvos žmonėms duos stiprių vii- norėta paskelbti. Berlyno vy-

Minėdami Lietuvos nepri-1 Vokiečiai

3.00
1.60 . ,.
3.25 bę su sostine

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

, įks pareiškimas-o- koše p ,______ Jį |p
J*’ . t I •gekretonui, gerb. naujai

Ikoalici 
\ Stan 

jįos Lietuvių Tary- buvo 
gedanti iš atstovų bkupai 
I Amerikos lietuvių baltijc

I - Petys gi i petį, na, vy- žmonių prašymai pasigailė- | Minėdami Lietuvos nepri- Vokiečiai slėgėų ̂ nusiųstasVai-!dį
Irai kas Žali Tik stokim į ko- ti, nei giminių deginančios a- klausomybes paskelbimo 25 politiškai, neleisdami rSekretoriui, gerb. Iru
va už mylima šąli Prikelki- šaros, nei tikinčiųjų alpstan- metų sukakties šventę, nega- vių tautiniems siek yj ko
me Lietuvą mūsų. ’ čios širdys bolševikų nesu- lime neprisiminti ir senų lai- sireikšti. Jie leido į P  _

minkštino. Saulei tekant va
sario 26 d. bolševikai kun. 
Joną išsivedė iš kalėjimo. 
Draugai kaliniai balsu ver
kė ir šaukė paleisti. Kulkos

kų. Negalime užmiršti tų 
šimtmečių, kuriuose lietuviai 
atspariai kovojo prieš daug

kai „Dabartį”; šiahjį 
buvo tikra šlykštynė.1 
kiečių „triksas”

buvę su kitomis tau- kolčakininkų gaujų, susu- kar§t kunigo širdį,
tnin qkamhpin kusių sau lizdą musų krašte, nurimę Karstą U U

Vardan savo krašto laisvės °^J° kruviną kūną be grabo 
ir gerovės, mes [ 
žūt būt, savo laimėjimus ap
saugoti nuo pražuvimo...

didesnių kaimynų pastangas ir neapgavo lietoj,., ta. g juį
sunaikinti tautą, užgrobti laikraščio okupantai U Ajns nepri- v d

uUSLeLtik ■‘"K demokratinės metui 
^respublikos atsta-tiems 

jjro Konferencijoje, sigink 
į sausio 8 d., New pasipi

vinti tautos medžiaginius ir 
I dvasinius turtus.
i Lietuvių tautai nuo 14 am
žiaus pradžios iki 18 amžiaus 

ir didžiausi 
tt — . priešai buvo vokiečiai, kurieparinko Tumas-Vaižgantas: ’ . . •1 įvairiausiomis k___________ , . _

—Pirmas atspėjęs Lietu- stengėsi sunaikinti tautą ir skelbimą draudė^ 
vos laisvę. Pirmas pasakęs jos sukurtą valstybę. Vokie- 
— ginkime šalį — ir kritęs čiai savo veržimąsi į šiaurę

privalome užkasė žemėse, kur jis išbu- 
vo iki rudens, kada jį parga-.

■ _ vy.ibeno į Rokiškį. 1938 m. ant 
ir liepa-Irai Prie ginkl<L' Laikas atė-' J° kaP° isdygc'didelisgražus galQ «ftipriausi j 
bot dar J°! Nelaukime, kad kas nors kryžius su žodžiais, kuriuos 

____  ___ -i___j. __ narinlrn rTviim a a.Vo i 70*9 ntfj q •

lių būrelį.
Vokiečiai 1917 m. 

trukdė lietuvių tautai

ateitų mus išvaduoti ir ap
ginti. Mes patys tai privalo
me daryti ir padarysime! 
Mes šio krašto gyventojai 
jau vieną kartą parodėme bolševikų auka: buvo įu su- vykdė įvairiais keliais — ar 
savo valią — tai buvo dar1'' ’ ■ ------------- -- 1 - - --
šiame pavasaryje, kuomet ar 
tojas pametęs arklą, ėjo bol
ševikų mušti ir net ant savo 

čių laisvės aušrai greitai išvysti. Lietuva žino, kad išsiva- riausybė atsisakė pripažinti pakėlė kovą pačiame 
davimo valanda artėja. Pavergėjų jėgos silpsta, jų galios Lietuvos valstybę. Įsisiūba- fr°nte prieš šimtą kartų gau

Jau trečią kartą nuo 1918 metų Lietuvoje Vasario še
šioliktoji apdengta gedulo šydu, kurs slepia lietuvių tautos 
didį skausmą, kurs tačiau yra ir ryžtingumo ženklu. Ne
skambės Karo Muziejuje laisvės varpas. Neskambės mies
tų, miestelių ir bažnytkaimių bažnyčių varpai. Laisvas lie
tuvis pavergtas, bet jis nenugalėtas. šaudytas 1919.11.27. Lietuva tai pirklių organizacijos ver- 

ilgai minės gerąjį savo sū-, žimusi. ar kryžiuočiu ir kala
mi”

nugarkaulis visur laužiamas.
Šalia 1918 metų vasario 16 deklaracijos šiandie Lietu

vos žmonių viltį stiprina, jų atsparumo galias grūdina At
lanto čarteris, kurio vertimai plačiai paskleisti ir visur 
gaudomi. Jie puikiai žino, kad tik Vakarų galingosios De
mokratijos yra Lietuvos išsivadavimo ir atsisteigimo viltis.

Džiugu, kad šiemet Amerikoje labai didingu mostu 
visur minima Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 25

sisekimą, nes jiems tinkamai dirbta. Nežiūrint lietuvių tau
tos laisvės priešų ir išdavikų, gimusių iš lietuvių motinų 
ir parsidavusių svetimiems, ištikimi ir nepajudinami tėvų 
žemės mylėtojai jokių kliūčių nebijo, šiemet stipriau nei 
kada nors anksčiau Lietuvos žmonių laisvės šventė mini
ma.

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės šventę, pareikši- 
me savo ištikimybę tiems idealams, dėl kurių šiandie Jung
tinės Tautos kovoja. Dar kartą pasisakysime, kad tik tada 
sulauksime pasaulyje taikos, ramybės ir teisingumo, kai 
visos_ tautos, dideles ir mažos, galės gyventi laisvos nuo 
baimės, laisvos nuo skurdo, laisvos nuo užpuolimo.

Amerikos lietuviai visomis pajėgomis yra įsijungę į

Vokietijoje staigesnį priešą. Vieną kartą 
laimėsime ir f

vus revoliucijai
ir pakrikusiai jų kariuome
nei ėmus trauktis iš Lietu
vos, pradėjo į mūsų tėvų že
mes veržtis bolševikai, ber
montininkai, lenkai. Ir reikė 
jo daug kraujo išlieti, daug gos. Kokios sunkios buvo są 
gyvybės aukų sudėti, kol de-į lygos, galima spręsti ’

Šiurpi vieno partizano 
istorija

Justinas Vareikis
laimėję, 
liau...”

Vyrai
plaukė į

imk.i savo atstovybę,I® pažymi, kad Lietu- zijai, 
ktai Lietuvos TarybajFLy kenčia jau tyta

, . Jeido veikti, o 191h>okupaciją. Rusįj{ 
priemonėmis r;° mė-’se. L

Lietuva ir jos žmonės (tij a 1 
Jį pi vokiečių jungu, lyti 

junpo laikotarpio, kuo-šimtu 
nonini afon. I (nacį 

r^ulingai sužadinti karo 
U žmonėse viltį, kad būtų 

■# armijos iškovos tų p 
tutinę laisvę, oku- nacių 

i ėmė Lietuvą, kaip ir I Be 

Pabaltijo kraštus, ne- buvo, 
ilgai spausti ir iš- lią ] 
l Ir juo tolyn ši na-

nešti. Ir karą visiškai 
šę, vokiečiai dar baudi 
viams kenkti. 1918•..............   „ i,a . ■ v. . .^Kūrenusieji naciai sten- nes denj vokiečių kini>P.t.L „.m.h 
vadovybė tarėsi su | 
dėl Vilniaus perleidi 
kams ir 1919 m. sa
Vilnių atidavė lenk

tik 18 vyko Baltijos jūra atsidan- tekimo kaltininkai 
to- metų turėdamas jau gabeno ginti į Dauguvos upės žiotis,, kas kita, kaip vokiefi

atsiliepe. Pulkais 
kovų lauką, bet

kurių aplinkumoje jie rado 
latvius ir estus dar pakriku-

vijuočių ordinais, ar tiesiog
Prūsų, valstybės vardu.

I I » milu atiuaic imho,
l Pirmiausia vokiečiams pa- gj pirmieji dėl Vilui

valdoknygas iš Prūsų. Kartą jisai 
ant Jonavos tilto nuginkla
vo perdaug smarkaujantį ka sius. Trylikto amžiaus pra- 
zoką ir jo kardą įmetė į Ne- džioje vokiečiams pavyko 
rį. Klastingai lenkams puo- per 30 metų užimti Latviją 

r.iofnvo ijr Estiją. Kitoje dalyje, į
tingai daug pasidarbavo: į- pietus nuo Lietuvos, vokie- 
vairių priešo šnipų (kariniu- čiai rungėsi nuo Vyslos žio

čių į Nemuno vagą, pajung
dami prūsų gimines, šių dvie 
jų krypčių tikslas buvo ap- 
gniaužti replėmis Lietuvą, y- 
pač jos žemaičių kraštą, ir 
langvai ją perskriosti. Bet 
žemaičiai pasirodė toks neį
kandamas vokiečiams riešu
tas, kad jokios jų replės ne
pajėgė jo nusilpninti, žemai
čių atkaklumas, jų atsparu
mas nulėmė, kad Lietuva ne
liko visiškai atstumta nuo 
Baltijos pajūrio, kad vokie
čių kryžiuočių ir kalavijuo
čių ordinai negalėjo susi
jungti. Kalavijuočiai du kar-

daug kur trūko ginklų ir jė- 
I O*OQ j _

klaAJLL‘pasMbri '
žodžiai liko miela tikrovė, mendantas prašė pagalbos 
Kad pajustume tą didįjį mū- Šeduvos grupės viršininko 
sų kovotojų pasišventimą, pulk. Glovackio, tasai jiems 
prisiminkime keletą atsitiki
mų.

Lietuvio kova su vokiečių I 
žandarais J

Da.r 1916 metais, kai tik dalgiais, kirviais
Lietuvoje įsistiprino okupa- <
cme vokiečių valdžia, jų zan- iyje vokiečių. Patys žinoda- 
darai sauvaliavo kiek tik 
jiems patiko. Už menką

galiau, negi galima
vokiečiu bemonti^l** darosi ™ dain

e.
jįiio satrapų tikslas, 

. yra: visiškai pajung-

nį i 
sukę 
taute 
ciai 
sinu 
sude 
nė :
PO 
niai 
sniu

rie su Berlyno žinia 
nualintą kraštą.

Ir po 1919 metą vi , 
neparodė Lietuvai jobį^. ekonominiai, su- 
giškumo. Tiesa, jie 
majai Lietuvos 
100 milijonų markių 
los, bet užtad jie 
nieko už padarytus 
jos nuostolius, kurių 
bilijonus. Vokiečiai 
išnaudojo Lietuvos

jo kultūrinio gy- 
■jO savybes ir paversti 

plojus klusniais vo-
! viešpačių tautos ver- 
Lietuva yra uoliai ko-

oojama vokiečiais, atga-
is iš Trečiojo Rei- buv< 

Olandijos, Rumunijos ir kras 
santykius su LenkijW* Vokiečių fir- savi 
šosi i Klaipėdos kraP rimą j savo rankas tį,

kų ir kareivių) jisai suėmė 
apie 450. Kartą jisai pateko 

atsakė: i ^enkJĮ rankas, kurie jį taip
„Pagalbos nelaukit. Lietu- jk_ad 4 d*enas gulėjo 

iai neklausia, kiek priešų, v ® ?°neS’! be\ PasPruko 
pt kur iio MaMnairit arejkis viskam buvo pasi-

ruosęs: sode turėjo išsikasęs 
apkasą, kur apsiginklavęs ir 
nakvodavo. Lenkai mėgino 

—ji apsupti. Kar
tą ^pastatė iš abiejų pusių 

,, , : ir šį kar-

bet kur jie. Malonėkit sukel
ti vietinius gyventojus

j ir moteris
turi^a- kelis kartus

~i mažiausius takelius, ne- “ a?,eikit i užmmlima, pasiniu- “gaidžius, bet .. ....
kulkosvai-IJantISni Sy™S IS!lk°' D?ySė- 

kurie patys eina i ' i PavoJams Jisai ei1 nkas” y 1 nakvotl ant Nėries tilto

mi
jreikit į užpuolimą, pasinau-krašto gynimu i visuotinę kovą dėl pasaulio laisvės. Ameri- paįlausymą <raudy“lvo Ue’1 

sų visų pastangos turės būti tinkamai įvertintos. Ameri- fuvos vv“s kartam Tuos ori
iečiai lietuviai kariai šiandie kaujasi visuose frontuose, rišdavo prie balno kilnu kar

JaU ^^Zlausias pasiaukojimas, jų motinų ašaros tais p ” 1 ” ‘

_ Jungtinės AmerikosValstybės laimės! Amerikos per- ka “daužydami t^XcS'
I rnnfsJ VjP^sL^tuvai laisvę ir nęnrikLnso?avAifc n -^S^dami

Shall Girnai rimrni antradienių^--^’
”ss

X pac parėiKa

ir maldos į Aukščiausiąjį nenueis veltui.

vėl:
i buvęs Mitchell aerodro- 
>. Plačiau bus pranešta vė-

programa.

kelsis, ant jos griuvėsių ir pelenų bus sukurtas naujas, gra
žus gyvenimas. Duok, Dieve, kad tai ko greičiausiai įvyktų.LIETUVIŲ T. TARYBOS ŽODIS

r -. . Lūoję ginklais ir 
vyrus, kartais juos pri džiais, I

mūsų rankas, 
prie arklio uodegų ir rai-' ___

ti lėkdavo kiek arklys iššo- Jaunučio lietuvių karininko Žvalgydavo
m:~4;J»ųtynėse.

jant pavojams jisai eidavo
- ----- >, kur

buvo lietuvių sargybos.
. t » priešo pusėje

daus reikalus,jie ste 
smaugti Lietuvą ek 
kai, jie tampė Lie 
tarptautinius teismus 

1939 m. kovo 20-22 
kiečiai atplėšė iš 
Klaipėdos kraštą, n 
laiką Hitleris skelbė 
Klaipėdą Vokietijai

vakarais, 8 vai. Moterys ir Vestu^ jis įvy 
^.ivKaiY-uo-^iuiieS.^ UžvhV^* 1 paC aaUg^UK^ parema- 

kraujas daugelio valstiečių lavo kovos su bolševikais, 
krūtinėje. Taip vienas jų — Jaunutis Jonas Nastopka^ 

keletą į paveiktas baisių žiaurumų is

Lietuviai ir lietuvės! Vasario 16-tąją sueina 25 me- 
tai, kai Lietuva, jos ištikimųjų sūnų ir dukrų pasiryžimų . 
dėka, pasiskelbė laisva, nepriklausoma ir demokratine val
stybe- . . . ,v. |

Kelintą kartą mes šia iškilmę minime mums skaudžio- , 
se ir liūdnose aplinkybėse: jau ketvirti metai, kai Lietuva 
okupuota, jos žmonės verčiami tarnauti svetimiesiems. Ir , 
ne vien Lietuvoje: per prievartą ištremti, desėtkai tūks
tančių Lietuvos žmonių, tautybės ir tikybos neskiriant, ver- 
gauja karo fabrikuose Vokietijoje ar kenčia vargą šalta
me Sibire.

Liūdniausia, kad, esamomis sąlygomis, jokia apčiuo
piama pagalba jiems nėra įmanoma. Iš Europos gaunamos 
žinios patvirtina, kad nacių priespauda Lietuvoje kaskart 
didėja. Lietuvoje žmonių medžiojimas ir jų deportavimas 
eina platyn. Išvežamų vietas Lietuvoje užiminėja atgabenti 
vokiečiai-kolonistai. Žiaurumo bei vargo požiūriu, ši tre
čioji okupuotos Lietuvos sidabrinė sukaktis, be abejo bus 
sunkiausia.

To nepaisant, nusiminimui vietos mūsų širdyse netu
ri būti. Pats faktas, kad šis karas, vokiečiams visiškai ne
laukiant, jau įžengė į ketvirtus metus, sakytė sako, kad pu
siausvyra, pagaliau, pakrypo Suvienytųjų Tautų naudai, 
vadinasi, einama prie pergalės ir karo galo.

Lietuviai ir lietuvės! Suvienytos Tautos kariauja už 
žmoniškumą, už geresnę pasaulio santvarką, už demokra
tiją, už krikščionybę, kame ir maži, ir dideli, visi galės, 
vienodai ir laisvai, naudotis savo gimtojo krašto gėrybė
mis bei pasaulio ištekliais.

Taip pat Suvienytos Tautos kariauja ir liž per prie
vartą atimtų Nepriklausomybhj atstatymą.

Štai kodėl, minint Laisvos ir Nepriklausomos Lietu
vos sukaktį, mes, lietuviai, negalime ir vėl nepaminėti tiek 
mums artimo ir brangaus Atlanto čarterio, kartu su jo ne
atimamu priedu — Keturiom Laisvėm.

Vienok nacių propaganda nesnaudžia. Ji bando mūsų 
tautiečius visokiais būdais įtikinti, kad Atlanto čarteris 
bereikšmis, kad Lietuva jau pažadėta svetimiems ir tt.

Lietuviai ir lietuvės! Ypatingai ten, toli kenčiantieji. 
Žinokite, kad Atlanto Čarteris nėra tuščias žodis. Žinokite, 
kad jo autoriai savo nusistatymo tvirtai laikosi. Tuščiai ir 
piktai propagandai nepasiduokite!

Atsiminkite, kad artimiausiais mėnesiais, prie savo 
milžiniško moralinio prestyžo Amerikos Jungtinės Valsty
bės pridės dar pasaulyje neregėtą karišką pajėgumą. Mokė
ję suprojektuoti naujo pasaulio santvarkos pagrindus, Di
džiųjų Demokratijų vadai mokės tinkamai išvesti ir patį 
pastatą.

Linkėdama matyti Atlanto Čarterio idealus per atei- 
načius metus įgyvendintais, Lietuvių Tautinė Taryba 
kviečia visus tautiečius ir toliaus su ta pačia energija dirb
ti šio krašto labui.

Lietuviij Tautinė Taryba.

Jonas Stanelis su 
draugų pradėjo karštai reng
ti sukilimą prieš vokiečius.

1916 m. lapkr. 19 d. vokie
čių žandarai pradėjo plėši
kauti Geiteriškių sodžiuje, 
Karklinių valsčiuje. Stane- 
lio vadovaujamas būrys pa
siryžo juos gerai pamokyti. 
Stanelis pirmas šoko su 1 
ningu rankoje, nudėjo du vo-, 
kiečiu, bet... pritrūko šovi- j 
nių. Jį apspito žandarai ir 
dviem šūviais smarkiai su
žeidė galvą. Įsimetę jį į ve
žimą žandarai vežėsi į Vilka
viškį. Sužeistas narsuolis 
sukaupė paskutines pajėgas 
ir mišką privažiavus nėrė į 

I krūmus, kur jo žandarai nie
kaip nebesurado, žandarai 
paskelbė: kas pristatys Sta- 
nelį gyvą ar negyvą — 1000 
markių, o jei kas jį priglaus 
į savo namus, bus namai su
deginti, o gyventojai sušau
dyti. Sužeistas Stanelis užei
davo pas draugus, bet ir t v v
baimės pagauti prašydavo stopka karžygiškai žuvo nuo 
greičiaus juos apleisti. Ir priešų kulkos, 
taip žiemos šaltyje, sunkiai 
sužeistas, be gydytojo pagal
bos Stanelis slankiojo pami
škėmis, panamiais. 1917 m. 
jį vėl užklupo žandarai. Sta
nelis ėmė atsišaudyti, du su
žeidė ir jie pabėgo. Pradėjus Į 
organizuotis Lietuvos karino 
menei, Stanelis stojo sava
noriu. Pateko į bolševikų 
frontą, čia jis pirmasai ver
ždavosi į kautynes ir 1919 
m. balandžio 7-8 d. naktį žu
vo nuo bolševiko kulkos. Mi
rė, kad kiti laisvėje gyventų.

„Su dalgiais kapokit, su 
vandeniu plikykit bermonti
ninkus”.

Iš šiaurės į Lietuvą ėmė 
veržtis plėšikaujančios rusų- 
vokiečių gaujos, vadinamos 
kolčakininkų, bermontininkų 
vardu, verkė nuo jų lietuvai
tės, dejavo nuskriausti žmo-

■ nes. 1919 m. rudenį Lietuvos 
šiaurės Apsaugos Štabas iš
leido atsišaukimą:

okupantų bolševikų pusės, 
metė mokytojo darbą ir sto
jo į Biržų miliciją. Tuojau 
stojo į Lietuvos kariuomenę. 
Bevažiuodami su būreliu iš
tikimųjų, jie Panevėžy ran
da bolševikų sargybas, to-. 
liau vykti nebegalėdami grį- 
Vi • T~'» • v__1____

persirengęs . kareiviu. Knrtą tu gavo skaudžius smūgius.

-r. W^L^inpasA4)nĮĮei, y ——TT^TMenF vokiečiai paliki
jas skriaudžiąs lenkų įgulos m- Durbės paezereje 1^60 
adjutantas. Vareikis persi- 
rengė elgeta, prisidėjo medi
nę koją ir nuvyko „to niek
šo pamokyti”. Kaltininko lai

ir pramonės įmo- 
lietuvoje; vokiečiams vyli 
pavedami didesnieji ū- eiti 

l kurie buvo sukonfis- sav 
i ir paversti sov-cho- 
ute kolchozais so- 
oknpacijos metu, 
padu laiku iš Lie
ju išvežami į Vo- 
duona, mėsa, pienas,

tiei
A 

tas 
tuv 
ji 
ma

į kurių tam tik- \ 
botas vokiečiai atima 
nlstiečių, mokėdami 

sauvališkai nustato- 
i beverčių pinigų su- 

Miestų gyventojai ken- 
ir skurdą. Iš mie

li kaimų gabenami dar- 
"iį Vokietiją prie- 

darbams. Pereitais 
b gauleiteris Renteln 

ta važiuoti Vokietijon į 
ta) frontą" ir Lietuvos 

itetų studentus, o 
nežiūrint visų gąs- 
ir grąžinimų, tik 

ta studentų dalis sutiko 
® Vokietijoje, tai abu- 

Bkersitetai, Kaune ir 
sje, tavo uždaryti ir 
prefesorių bei studentų 

W išvežti į koncentraci- 
iovyklas,

Pereitų metų p^talaiisymą nacių įša
li ta tariamus nusi- 

x .___ —_____  ____ prieš vadinamą val-
jo ir 18 šimtmečio gale, kai ninku sąjunga. DaiF® žmonės y-

tų Rusijai laisvas 
Lietuvos atžvilgiu, 
rugpjūčio mėnesį v 
užgniaužė Lietuvos 
nę Ambrazevičiaus i 
bę ir visą kraštą 
vergijos retežiais.

Pagaliau, negalima 
da užmiršti, kaip 
pasielgė su Mažąja 
— su Klaipėda, Tilže, 
ne, Įsrute ir kitomis 
mėmis ir jų žmonėmi 

Tikėkime, kad da 
karo užbaiga, kurią 
Jungtinių Tautų perg 
taisys Lietuvai 
skriaudų, kurias ji 
nuo vokiečių.

gūsį vokiečiu ir tt. Visa tai 
įvyko dėl vokiečių pastangų 
paglemžti lietuvių tautą, už
imti jos žemes, išardyti jos

metuose.
Nuo šių mūšių kalavijuo

čiai nebeatsigavo ir prarado 
savo vardą, tapdami kry-

mė, kad jo nerado. Vareikis žiuočių ordino magistro pa
su savo būriu apsaugojo, klusniais tarnais. Abiejų or 
kad lenkai nesusprogdintų 
Jonavos tilto. Pagerbdami jo 
narsą, Amerikos lietuviai 

i jam dovanojo 700 dolerių, 
kuriuos įteikė pats šaulių

brauna į Biržus ir pradeda slap- Sąjungos kūrėjas vl. Putvis.

V( 
jc 
oi 
kt 
tu 
m 
di 
be 
aii 
ir 
mi 
vi( 
rei

dinų viltys susijungti galuti
nai buvo palaidotos 1410 m 
prie Tannenbergo, kur Vy
tauto ir Jogailos kariuome
nės pakirto kryžiuočių galy
bę.

Lietuvių tautoje priešvo- 
kiškas nusistatymas visada 
buvo gilus. Tai liudija lietu
vių liaudies sąmojus apie 
„striuką — buką vokietuką”, j 
apie „durnių, kaip vokietį po

Į tą agitaciją prieš užgrobikų 
! valdžią. Vietinis revoliucinis 
komitetas pradeda veikti 
prieš juos. Nastopka vėl vi
ską palikęs slapta iškeliauna gįau užsidegame noru prisi- 
į Lietuvos armiją, bet pake-Į dėti prie Amerikos ir demo- 
liui sugauna bolševikai jr už- kratijų laimėjimo, kurios y- pfetų’^apie ’velnią apsiren- 
daro į Panevėžio kalėjimą. ra mūsų viltis laukiant Lie- 
Dvi savaites buvo už geleži- tuvos atstatymo. Mus užde- 

— įvyko ga ne tik žuvusiųjų narsa, 
bolševikų bet ir pirmoji Lietuvos ka-1

Lietuvos kareivių priesaika.
Prisimindami tuos drąsių 

lietuvių žygius, mes dar dau-
• v • -i _____________ ____ 1_ Z

nių grotų. Laimei 
sukilimas prieš

Buvo susirinkę Li 
dailininkai I

vadovus ir sukilėliai jį iš ka- rįų priesaika, kurią Nepiik- su^uręą valstybę. Nusistaty- buvo atgaivinta ofi 
Įėjimo paleido. Dabar Nas- lausomybės sukakties proga mas prįe§ vokiečius padidė- tol neveikusi Lietuv 
topka laimingai pereina fron či" ;------.. , . i . _
tą, su nepalaužiama narsa 
veja priešus iš Lietuvos že
miu.

čia ir prisimename:
— Aš prisiekiu Aukščiau 

tei

šie 
rei 
vis 
klu 
mii 
der 
ma 
fro 
fak 
yra
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ci___ j. Bevaduojant Jariškių šiam Viešpačiui Dievui
tie kaimą karininkas Jonas Na- singai tarnauti Lietuvos ka-,

J -į 1 v • v« • . — • -p-x • • 1 ’ ' i

vokiečių Prūsija dalyvavo sąjungos sušauktame 
Lietuvos — Lenkijos valsty- prastame susirinkime 
bės padalinime. Tuo

hiflanį ne tik pinigi- no

Taip mirė savanorių globėjas
Kai Lietuvos kaimų berne 

liai pakrūmėmis ir 
traukė į savanorių 
kad galėtų vaduoti kraštą 
nuo plėšikaujančių 

1gaujų,

šlaitais 
būrius,

priešo 
tiems savanoriams 

daug pagelbėjo Aknystos kle 
bonas kun. Jonas Budrys. 
Bolševikai tai pajuto ir 1919 
m. sausio 27 d. jį suėmę už
darė kalėjiman ir nuteisė 
mirti. Dar prieš suimant ge
ri žmonės jam patarė bėgti, 
bet jis atsisakė, kalbėdamas 
— ar aš galiu palikti tikin
čiuosius vienus be dvasios 
vado? Ne.

Mirties belaukdamas kun. 
Jonas dar visą mėnesį išsė
dėjo Jakobs pilies kalėjime. 
Toje pat mirtininko kamaro
je sėdėjo ir vienas liutero-

pabaudomis ir kalė- užd
i, ror< 

______j tesi 
žudyti sąjungos nariai^, neutralias žalis, vis džh 

n mini žmonių sušau- tijų 
N

iii R fa ir mirtim, žinios, 
'vokiečiai dar kartą parode.'pradžioje buvo^ pageri F ateina iš Lietuvos

žygiu vavo 70 asmenų. Susii
riuomeneje... Prisiekiu nesi 
gailėdamas sveikatos nei gy- priešai 
vasties ligi paskutiniam i 
kraujo lašui ginti Lietuvos čiams j 
laisvę ir nepriklausomybę, o'toje 19 amžiaus antroje pu- 
taip pat mūsų žmones ir vi- 
są mūsų žemę nuo kokių nors Į 
užsienių ar vidaus priešų už
puolimo ir nuo visų tų, ku
rie mūsų krašte kels riau
šių, ardys žmonių darbą ir 
ramumą ar kitaip kaip 
skriaus žmones... Kad šią 
priesaiką darau tikra širdi
mi ir gryna sąžine, iškeliu

. ranką prie Viešpaties Die- 

. vo”.

kad jie yra lietuvių tautos

Šiek tiek simpatijų vokie
Naujon valdyboniš 

pirm. Ad. Staneika (.LIvIk 01111£J (X Oi J V V/lklV py A 1. Ill, X JL • K J L. (A 1113 1 i\ (1 .'E i*

galėjo susidaryti tau- siuntinybės patarėjasl^^^fiž visus yra j tuvi 
) amžiaus antroje pu- pirm. Ant. žmuidzinaf^“10^ Lietuvos žy- oku_L Cz py VL

i-Išėję ir 20 pradžioje, kai ki
ltas tautos priešas, rusai, mė 
gino išnaikinti lietuvių tau
tą. Tada ėjo slapta lietuviš
ka spauda iš Prūsų. Bet, ka
dangi ji buvo gaminama lie
tuviškuose Klaipėdos ir Til
žės miestuose, tai priešvoki- 
škas nusiteikimas negalėjo 
perdaug pasikeisti.

sekr. Rūkštelė, iždin. | 
šas ir turto globėju’ 
(iki šiol buvęs pirmi 
Ryšium su pasiūlymu 
gos centrą perkelti! 
vienbalsiai nutarta p 
sumetimais jį ir toli 
likti Kaune.

Naciai neiškentė

iriuos naciai sugru-
I ^tus atskiruose mie- 
taartaluose. Jau kelis

pranešimų apie 
lietuvių baudimus 

jto davė 
žydams arba kitokiu

II jiems padėti. __
^kų fizinio žydų iš- tam

ken 
diek 
taut
grui
muš
Gru 
sprs 
Visi

dailininkų sąjungos
Jei tų simpatijų ir galėjo šę savo okupacinių 1 r 15

0 politiką, kurią šu va
šę savo okupacinių1 J Wo Lietu- ma, 
gener. komisaras von & kitose okupuo- kaiztada atsirasti vokiečių nau-t 

dai, tai jos išnyko visiškai 
1915 — 1918 m., kai vokie
čiai valdė Lietuvą. Vokiečių 
valdymas buvo žiaurus dau
gybe atžvilgių — jie čiulpė 
iš Lietuvos kūno visus sy
vus. Jie grobė maistą, vogė 
kultūrinius paminklus, plėšė 
ir gabenosi Lietuvos mišką,

j’ys savo švelnia sirodė šventojo Tėvo Leono kankino žmones, naudodami protestantų Trinity 
Providentis- nagaikas, šunis ir net žvėriš- čios, kuriai mokėdav

K. J. Prunskis.

Brazilijos laivynas gavo iš 
J. A. V. tris karinius laivus 
— submarinų gaudytojus.

teln pareiškė, kad konferencija |
kas turėsiąs dailini^ griežtumu ir
jungą tvarkyti „vadof įT® tai, kad tų 
pu." o l J* ’Wojai būtų 

įduoti teismo at-
L be pasigailė-

pavi 
jproi 
iaų 
čių

Vasario 21 d. sukaks lygiai 
nas, taipgi pasmerktas mir- penkiasdešimt metų, kai pa
ti. Kun. Budų*;
siela taip į jį paveikė, kad XIII enciklika 
tas liko katapku ir mirsian- simus Deus.” kai šaudydami.

Šiomis dienomįs s’?Ki!h pasigailė-'
kad New Yorko sena Šjf aršiausi
ro bažnyčia su klebo^Iį411

i,,-----^lO^^ncija si apgai-
kad ap- 

'Broena5^ Lietuvai 
| ginklu ran-

vo kampininkė per 151

mą,

to t 
rijo

L 
tos 
užu 
kla 
kuo
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LIETUVOS P|L L T> PAREIŠKIMAS VYRIAUSYBEI
nepri-1 Vokiečiai sfe 

imo 25 politiškai, neį (Angliškas pareiškimas-o- koše prieš hitlerišką antplu- 
- nev7 vh? t7XiZ1iginalas buv0 nusi4stas Val" di ir tuo būdu patapti ka- 

enų lai- sireikšti. Jie 
'šti tų kai „Dabartį"; į 
ietuviai buvo tikra šį 
eš daug kiečių „trikstf 
įstangas 
užgrobti 

pasisa- 
ginius ir

tybės Sekretoriui, gerb. 
jordell Hull.)

ir neapgavo]^

o 14 am- 
. amžiaus 
didžiausi 
iai, kurie 
įmonėmis 
tautą ir 

ię. Vokie- 
i į šiaurę 
Liais — ar 
icijos vėr
ių ir kala- 
ar tiesiog 
ardu.

suspietę tik 
lių būrelį.

Vokiečiai lį 
trukdė lietuvį 
rinkti savo atę 
ktai Lietuvos 1į 
leido veikti, oj 

Į įrio 16 neprite 
skelbimą dnuįl 
nešti. Ir karę] 
šę, vokiečiai d 
viams kenkti.’J 
denį vokieql 
vadovybė taį 
dėl Vilniaus 
kams ir 1919įtlerio 
Vilnių atidavė1

AM

Illi

RIKA

MARIJA LITURGIJOJE
Švč. Panelės Įvesdinimo 

Šventė (Grabnyčios)

(Vasario 2 d.)riaujančios Jungtinių Tautų 
koalicijos nariu.

I Stambiausia kliūtis tam 
Amerikos Lietuvių Tary- buvo pirmesnioji Lietuvos 

a, !
[airių Amerikos lietuvių baltijo kraštuose 
rupių ir organizacijų, ku-: Sąjunga 1940 m. 
os stoja už laisvos, nepri- 
lausomos, d e m o k ratinės 
ietuvos respublikos atsta- 
rmą, savo Konferencijoje, 
143 m. sausio 8 d., New 
jrke, pažymi, kad Lietu- 
i per šį karą kenčia jau 
įtrą svetimą okupaciją.
Nuo 1941 m. birželio mė- 
sio Lietuva ir jos žmonės 
rvena po vokiečių jungu. 
) trumpo laikotarpio, kuo- 
et įsiveržusieji naciai sten
gs apgaulingai sužadinti 
įetuvos žmonėse viltį, kad 

» armijos iškovos 
Ims tautinę laisvę, oku- 

ir
ne- 
iš- 

na- 
vis

irPanelės Švč. Įvesdinimo 
Kūdikėlio Jėzaus Bažnyčio
je aukojimo šventė buvo 
švenčiama Jeruzalėje jau ke
tvirto šimtmečio gale. Rytų 
Bažnyčioje ši šventė yra 
švenčiama tarp kitų Viešpa
ties Jėzaus švenčių, nors Va
karų Bažnyčia šioje dienoje 
mini ir garbina per maldas 
Viešpaties Jėzaus aukojimo 
Dievui paslaptį. Pagrindinė 
□aslaptis, kuri pas krikščio- 
lis įsivyravo ir šioje šventė
je aiškiai ir tarsi pabrėžtai 
garbinama, yra Švenčiausios 
Panelės Įvesdinimo paslap
tis. Tai švč. Panelės Įvesdi
nimo šventė — Grabnyčios.

Ši šventė K. Bažnyčios bu
vo aprobuota šeštame šimt
metyje, Justinijono laikais. 
Ispanijoje ši šventė buvo į- 
vesta septintame, o Prancū
zijoje ir Vokietijoje — aš
tuntame šimtmetyje.

Pagal žydų įstatymus, pa
gal Senojo Įstatymo apeigas, 
pirmagimio motina buvo pri
versta paaukoti savo sūnų 
Dievui keturiasdešimt dienų 
po gimimo ir sudėti į kunigo 
rankas auką iš vienerių metų 
avinėlio ir karvelio arba pur 
nlelio. Vargingiesiems buvo 
leista sudėti du balandžius 
vieton avinėlio.

Ką tos apeigos reiškia? 
Ką jos savyje simbolizuoja?

Moteriškė, Mozės įstaty
mu, po sūnaus pagimdymo 
buvo laikoma netyra — su
tepta per 40 dienų, o pagim
džius mergaitę ji buvo laiko
ma sutepta per 30 dienų. Per 
visą tą laiką motinai nebuvo 

i leista ir griežtai net buvo už-

susidedanti iš atstovų okupacija, kurią įvykdė Pa- 
Sovietų 
birželio 

15 d., neva strateginiais su
metimais, — užuot padėjus 
tiems kraštams stipriau ap
siginkluoti, kad jie galėtų 
pasipriešinti vokiečių inva
zijai, kaip tai buvo numa
tyta tarpusavio su Sovietų 
Rusija apsigynimo sutarty
se. Lietuva, Latvija ir Es
tija būtų galėjusios pasta
tyti prieš vokiečius kelis 
šimtus tūkstančių kareivių 
(nes jos turėjo visuotinę 
karo tarnybos pirevolę) ir 
būtų sudariusios, su Sovie
tų pagalba , tvirtą atsparą 
nacių žygiui į Rytus.

Bet po to, kai Lietuva 
buvo, prieš jos žmonių va
lią per vienerius metus 
valdoma rusų, kurie be ato
dairos griovė jos ekonomi
nį ir socialinį gyvenimą, 
sukeldami prieš save visos 
tautos neapykantą, tai na
ciai užklupo ją visai nepa
siruošusią kovai, bejėgę ir 
sudemoralizuotą. Ji nespėjo 
nė atsipeikėti, kaip pateko 
po Hitlerio letena; 
niai nesubrendusiuose 
sniuose ši invazija 
buvo iššaukusį viltį,

proga atgauti 
laisvę, — vil- 
neišvengiamai 
skaudus nusi-

a'lSwan’- ŠZ™2fPtai «“ė Lietuvą, kaip i
a _atsidan- tekimo kalįi 
įpės žiotis., įas kjta,
- jie rado galiau, negi gj 
ir pakriku- j vokiečių bend 
ižiaus pra- su Berlyno •] 
is pavyko nualintą krasti 
nti Latviją

Lietuvos nepriklausomybės kovų auka. Tai paveikslas, atvaizduojąs karininko Juoza
pavičiaus mirtį nuo priešo kulkos ant Alytaus tilto. Karininkas Antanas Juozapavi
čius, pirmo pulko vadas, buvo pirmasis karininkas, žuvęs dėl Lietuvos laisvės.

;us Pabaltijo kraštus, 
įlestingai. spausti ir 
udoti. Ir juo tolyn ši 
| priespauda darosi 
įudesne.
Hitlerio satrapų tikslas, 
|tyt, yra: visiškai pajung- 
I kraštą ekonominiai, su- 
Įkinti jo kultūrinio gy
dimo savybes ir paversti 

yventojus klusniais vo- 
:os viešpačių tautos ver- 
. Lietuva yra uoliai ko

duojama vokiečiais, atga- 
amais iš Trečiojo Rei- 
, Olandijos, Rumunijos ir 
arabijos. Vokiečių fir- 

suima į savo rankas 
rybos ir pramonės įmo- 

Lietuvoje; vokiečiams 
pavedami didesnieji ū- 

, kurie buvo sukonfis- 
ti ir paversti sov-cho- 
■ arba kol-chozais so- 

Klaipėdos ta okupacijos metu.
l1’ —• jfio pačiu laiku iš Lie-

:Klaipėdą vi|s Yra išvežami į Vo- 
^ją duona, mėsa, pienas,

, . . . Ir po 1919 d 
da’yje, 1 ,leparodžLig, 
s, vokie-ras, ____

Vyslos žio-
,gą, pajung- 1(X) 
les. šių dvie 
is buvo ap-
’ y- joS nuostolius,!
ą kraštą, ir 
mosti. Bet

giškumo. Ties, 
majai Lietuve

los, bet užtai įk 
nieko už padrn s

bilijonus. Vote 
išnaudojo te
santykius su b i 
šosi į Klaipei? 
daus reikalu 
smaugti Liete

fiams nesu- 
jų replės ne- 
ninti. žemai-

jų atsparu- k&. -ie 
l Lietuva ne
įstumta nuo 
), kad vokie- 
ir kalavijuo-

močiai du

liūnuose 
paezereje 1260

Lietuvos a( 
rugpiūčio n 
užgniaužė j

tarptautinius u
1939 m. ta 

kiečiai atplėšė

išių kalavijuo-
avo ir prarado 
tapdami kry-

> magistro pa- bę ir

Įtiktai, kurių tam tik- 
[kvotas vokiečiai atima 
[valstiečių, mokėdami 
s sauvališkai nustato- 

beverčių pinigų su-
I Miestų gyventojai ken-

politi- 
sluok- 
dargi 

kad

iš nieko sukūrė savo vals
tybę, pasistatė tūkstančius 
mokyklų, bei kultūros ži
dinių ir pakėlė savo eko
nominę būklę iki tokio ge
rovės laipsnio, koks niekuo
met nebuvo pasiektas, 
nant Lietuvai svetimųjų 
džioje.

Lietuva neužmiršo 
pat ir tos skriaudos, 
rią jai padarė Hitleris,
plėšdamas 1939 m. Klaipė
dos kraštą su vieninteliu 
Lietuvos uostu. Faktas, į 
kurį verta atkreipti visų 
„Ašies” priešų dėmesį, yra 
tas, kad Lietuva, dabartinio 
karo išvakarėse, buvo pir
moji po Čekoslovakijos na
cių agresijos auka.

Milžiniškoje savo daugu-

bū- 
val-

taip 
ku- 
at-

kraštui bus 
savo tautinę 
tį, po kurios 
turėjo ateiti 
vylimas ir jisai netruko at
eiti, kai tik naciai parodė 
savo tikrąjį veidą „išvaduo
tiems” žmonėms.

Vyraujantis tačiau fak
tas nacių okupuotoje Lie
tuvoje šiandie yra tas, kad 
ji yra skaudžiai skriaudžia
ma ir kasdien vis didesniu 
atkaklumu—-savo-skriaudi- 
kams priešinasi. Paralyžuo- 
jantis apstulbimas ir beje- jungtįnėmįs Tautomis ir tik

moje Lietuvos žmones jau 
šiandien yra visa siela su

įais. Abiejų or-1 
įsijungti galuti- 
lidotos 1410 m.' 
>ergo, kur Vy- 
ailos kariuome- 
kryžiuočių galy-

gis pasyvumas, kurie ją bu
vo *4emę pradžioje, 
jo seniai.
okupacijos mėnesiais vo- 

pasijuto

laukia valandos, kada jie
T . Pra®‘ galės kartu su jomis stoti 
Jau pirmaisiais atviraj ; kovos frontą

.. . ■. )adą ir skurdą. Iš mie- kečių vyriausybė 
vergijos iro- r kaimų gabenami dar- turinti griebtis teroro prie- 
| kai į Vokietiją prie- monių prasidėjusiam liau-
i—darbams. Pereitais dies judėjimui slopinti: 
pasielgė sn Ui įs gauleiteris Renteln botažninkų” korimu viešose

mautoje priešvo- 
statymas visada 
Tai liudija lietu-' 

sąmojus apie | 
buką vokietuką”, 
į, kaip vokietį po 
‘ velnią apsiren- 
iu ir tt. Visa tai, 
©kiečių pastangų I BūV0 , 
ietuvių tautą, už
mes, išardyti jos Pereitų 
Istybę. Nusistaty- 
vokiečius padidė- tol neveitat 
mtmečio gale, kai niūkų satlų 
Prūsija dalyvavo sąjungos d 
- Lenkijos valsty- prastame 
nime. Tuo žygiu yavoTO^s 
lar kartą parodė,Įpradžioje Kto 
•a lietuvių tautos žudyti sąjHi

Naujoji

’ ida užmiršti, t
pasielgė su Ui
į—su Klaipėdi LO važiuoti Vokietijon į aikštėse (Šiauliai, Mažeikiai) 
ne, Įsiutę irt -__
mėmis ir jąta srsitetų

Tikėkime, t: iet, nežiūrint visų gąs-
Jkaro užW 1U ir grąžinimų, tik

? i Jungtinių Iš- studentų dalis sutiko

sa-

ir masinių įkaitų sušaudy
mu — po 200 žmonių už 
vieną nužudytą nacių pa
reigūną J

Paskutiniu laiku jau pa
taisys Lieteli Vokietijoje, tai abu- siekė mus žinios apie pasi- 

’ * - - — - .v, . v. ( organizuoto
visuomenės atsparumo žen
klus. Aukščiaus paminėtas 
milžiniškos universitetų stu
dentų daugumos atsisaky
mas stoti į nacių „darbo 
frontą” yra vienas tokių 
faktų. Dar reikšmingesnis 
yra kitas faktas: dėl Kau-

)o frontą” ir Lietuvos 
studentus, o

Kaune irI reiškiančio 
uždaryti ir 

bei studentų 
koncentraci-

^skriaudų, fcmiversitetai, 
nuo vokieėtpje, buvo

fofesorių 
| išvežti į 
Stovyklas.
į neklausymą nacių įsa- 
I ir už tariamus nusi
ims prieš vadinamą val- 

saugumą žmonės y- 
džiami ne tik pinigi-jno ir Vilniaus universitetų 
pabaudomis ir kalė- uždarymo ir kito nacių te- 

)et ir mirtim. Žinios, roro pareiškė bendrą pro- 
ateina 

leutralias 
i mini

buvo ai

iš Lietuvos 
šalis, vis 

žmonių sušau-

kad jos jau nubalsavusios 
priimti sovietų sistemą ir 
tapti Rusijos dalimi. Vie
nas užsiminimas apie apga- 
vingus 1940 m. liepos mė
nesio „rinkimus”, sovietų ar
mijai užėmus Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kaipo apie 
tų tautų valios pareiškimą, 
yra joms įžeidimas ir pasi
tyčiojimas iš teisingumo.

Tokia žalinga propaganda 
—ypač kuomet ji eina iš
šaltinių, artimų vienai val
stybei, susijusiai su Jungti
nėmis Tautomis ir pasira
šiusiai Atlanto Čarterį, ar
ba kuomet ji yra skleidžia
ma tos valdžios įtakoje e- 
sančiuose spaudos organuo
se, — gimdo sumišimą ir 
nesutikimus ^arp amerikie- 
čių, kilusių iš 
ropos tautų, 
tarp Baltijos 
nių. Kas dar
tokia propaganda gali būti 
panaudota nacių, kaipo gin
klas jų psichologiniam ka
rui prieš okupuotųjų šalių 
gyventojus: Jeigu tiems gy- 
vnetojams bus atimta vil
tis atgauti po karo teisę 
laisvai spręsti savo likimą, 
tai jie neteks svarbiausio 
paskatinimo kovoti 
savo pavergėjus.

Ši konferencija, reikšda
ma savo rimtą susirūpini
mą tokiu neatsakomingu 
Atlanto Čarterio principų 
neigimu, giliai tiki, kad tau
tų laisvės ir teisingumo i- 
dėjos, kurias paskelbė dvie
jų didžiųjų Vakarų demo
kratijų vadai, Roosevelt ir 
Churchill, vistiek paims vir
šų. Jas paniekinus, žmoni
jai būtų uždarytas kelias iš 
dabartinės pasaulio katas
trofos į geresnę ateitį.

Ši konferencija tvirtai ti
ki, kad Atlanto čarterio 
dėsniai bus pritaikyti ne 
tiktai čekams, lenkams ir 
norvegams, bet taip pat ir 
lietuviams, latviams ir 
tams. Ji tiki, kad po šio 
ro bus surastas būdas 
tvarkyti santykius tarp
sų tautų taip, kad kiekvie
na jų galėtų gyventi laisva 
ir nebijodama galingesniųjų 
savo kaimynų.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
L. Šimutis—pirmininkas

Washington, D. C

mažųjų Eu- 
o labiausiai 
kilmės žmo- 
pavojingiau,

prieš

k simpatijų vokie- pirm. Ad.yj 
ėjo susidaryti tau- ! ’ 
mžiaus antroje pu- 
) pradžioje, kai ki- 
3 priešas, rusai, mė 
ikinti lietuvių tau- 
ėjo slapta lietuviš- 
a iš Prūsų. Bet, ka- 
buvo gaminama tie
se Klaipėdos ir Til
tuose, tai priešvoki- 
jiteikimas negalėjo 
pasikeisti. x 'i 
simpatijų ir galėjo 

drasti vokiečių nau-. 
jos išnyko visiškai 
1918 m., kai vokie

tė Lietuvą. Vokiečių 
is buvo žiaurus dau- 
žvilgių — jie čiulpė 
ivos kūno visus sy- 
j grobė maistą, vogė kad Ne*, 
liūs paminklus, plėšė ro bažnyfl 
uosi Lietuvos mišką, vo kan#, 
) žmones, naudodami protestą®"] 
is, šunis ir net žvėriš- čios, 
J'rdami.

Lietuvių Draugija ir jos 
veikla

Sostinės lietuvių draugija 
didžiumoje susideda iš įvai
riausių valdininkų, atvyku
sių iš įvairių Amerikos vie
tų. Nedaug tokių, kurie bū
tų čia iš sena įsikūrę, 
nors esama ir tokių. Vyriš
kių skaičius draugijoje su
mažėjo — jų dalis yra ka
riuomenėje.Tikimasi, šių me
tų pradžioje pasirodys nau
jų lietuviškų veidų. Aktin- 
gesnių draugijos narių skai
čius svyruoja apie 70.

Pereitų metų draugijos“ eiH? bažnyHą Irbl 
veiklia buvo gana jvairi. kokias nQrs aukas bažn čio. 
TJv»i/\r< VA/ivHwi r* t- vizai e* /-!<■» I v

j e atnašauti. Tik praslinkus 
šiarn laikui, ji turėjo; prisi
laikydama įstatymų, nuėjus 
į bažnyčią paaukoti sūnų ir 
atiduoti paskirtą auką.

Auka simbolizavo, iš Sut
vėrėjo pusės, aukščiausią 
Viešpaties Dievo valdžią ant 
savo valdinių, o iš sutvėrimo 
pusės — visišką priklauso
mumą Dievui. Kaip matome, 
Pirmas Žmonijos Pirmgimis 
pasidavė tam įstatymui, pa
reikšdamas paklusnybę Die
vui įstatymo pildymu.

Be to, jeigu sūnus buvo 
pirmgimis, motina turėjo jįjį 
auka atpirkti. Taip reikala
vo įstatymas, nes neatpirk
tieji turėjo visą amžių tar
nauti bažnyčioje. Kodėl įsta
tymas buvo toks griežtas ir 
reikalavo pirmo sūnaus au
kos? čia Marijos auka buvo 
ne kas kita, kaip Dievo va
lios pareiškimas, kad kiek
vienas pirmgimis, nors ir 
Dievo Sūnus, yra Dievo nuo
savybė.

Praėjus Marijos apsiplo- 
NekaltcT vimo dienoms> .1* nuvyko ir 

Prasidėjimo bažnyčioje, kur paaukojo savo Sūnų Dievui, 
vikarauja draugijos kapelio- Sudėjo į kunigo rankas jsa- 
nas. kun. J. Giedra. Po atnasą, o kunigas at- 
pamaldu draugijos nariai kalbėjo uz ją maldą ir ją pa
bus Lietuvos ministerio p. 1aimln0-. ..Pasibaigus Mari- 
žadeikio svečiai priešpie- l°s apsiplovimo dienoms, į- 

čiams. Vakare įvyks drau
gijos narių ir svečių susi
būrimas ir pasilinksmini
mas p. O. Gaveliūtės bute.

Draugijos sporto, bowling, 
sekcija pernai buvo narių 
skaitlingai lankoma. Užbaig- 
tuvėms suruošta bendra 
draugijos vakarienė Hamil
ton viešbutyje. Draugijos 
suruošta eilė laimėjimo va
karų. Iš draugijos pelno 
nutarta įsigyti Amerikos 
karo bonų. Studijų ratelis 
pradžioj metų kun. Moze- 
rio, vėliau kun. Giedros, 
vadovaujamas buvo paten
kinamai lankomas.

Naujai atvykę Vašingto- 
nan Amerikos lietuviai kvie-

pagimdė Išgany- 
atėjo sunaikinti 
pirmapradės ir 
Vietoj gimdymo

sakytoms Mozės įstatymo, 
jie nunešė jį į Jeruzalę, kad 
statytų jį Viešpaties akivaiz
doje, kaip parašyta Viešpa
ties įstatyme: Kiekvienas 
vyriškis, pirmgimis, bus pa
švęstas Viešpačiui, ir kad 
duota auka taip, kaip įsaky
ta Viešpaties įstatyme: dve
jetą purplerių ar du jaunu 
balandžiu.” (Luk. 2, 22-24).

Tokiu būdu Marija buvo 
įvesdinta. Senojo Įstatymo 
apeigos yra panašios į Nau
jojo Įstatymo įvesdinimo a- 
peigas.Juk ir šiandien, mote
riškei pagimdžius kūdikį, 
Bažnyčia atkalba už ją mal
dą ir palaimina: atlieka į- 
vesdinimo apeigas, panašiai 
kaip Marijos laikais.

Įvesdinimo apeigos buvo 
Bažnyčios įsteigtos tam tiks
lui, kad primintų žmonėms 
pirmapradę nuodėmę ir Kri
staus prižadėjimą, kad ateis 
sunaikinti nuodėmės, atida
rydamas vartus dangaus ka
ralystėn. Tiesa, moteriškė 
teisėtoje moterystėje nenusi- 
deda gimdydama, bet ji lai
koma sutepta, netyra; pri
menama jai, kad ji pagimdė 
sūnų nusidėjėlį, su pirmapra
de, Adomo ir Ievos, nuodė
me. Motinai tai turi primin
ti josios gimdymo skausmai.

Marijai to negalima pri
taikinti. Ji 
toją, kurs 
nuodėmės: 
asmeninės.
skausmų Marijos širdis bu
vo pripildyta neapsakomo 
džiaugsmo; užuot priminus 
Marijai, kad ji po gimdymo 
bus netyra — sutepta, Mari
ja per savo Sūnų Jėzų Kris
tų aiškiai pamatė uždėtą 
antspaudą ant savo skaisty
bės įžado, kurį ji kūdikystė
je buvo Dievui davus. Tad 
Mozės įstatymas jokiu būdu 
negalėjo būti pritaikintas 
Marijai.
. ,__Tai kodėl gi A/rąrija^jgjpa- 
siduoti ir Įvykdyti įvescum- 
mo apeigas? Kodėl Marija 
pasidavė įstatymui ? Pirma, 
Marija priėmė įvesidinimą ir 
pasidavė įstatymui, norėda
ma būt panaši į savo Sūnų 
apeigų priėmime ir įstatymų 
vykdyme. Jėzus sutiko nusi
lenkti vaikų likimui, pasiduo / 
damas apipiaustymui. „Pra
slinkus aštuonioms dienoms, 
kuomet reikėjo apipiaustyti 
vaikelis, praminta jis vardu 
Jėzus”. (Luk. 2,21). Marija, 
trokšdama pasekti Jėzaus 
pavyzdžiu, pasidavė motinų 
likimui, sutiko eiti ir atlik
ti įvesdinimo apeigas.

Antra, Marija buvo lydi
ma visame gyvenime dorini
mo ir išminties motyvų. Ne
galėjo Marija išsiskirti ir ne 
pasiduoti įstatymui, nepa
piktindama kitų arba nepa
garsindama stebuklingo įvy
kio, nuo kurio buvo išimta.

Didi Marijos meilės dory
bė neleido žmonių papiktin
ti. Be to, nedrįso Marija sau 
prisiimti ir apgarsinti Dievo 
Sūnaus Įstatymo paslaptį, 
nes „gerai yra slėpti Kara
liaus paslaptį” (Tob. 12, 7). 
Dievui, Leidėjui ir Dalinto
jui’savo dovanų, o ne kam 
kitam priklausė teisė pagar
sinti paslaptis kitiems, jei to 
kia Jo valia. Marija nepasi- 
gyrė Juozapui, kad buvo nė
ščia, ir kaipgi būtų galėjus 
nesigirdama kalbėti apie sa
vo didžias Dievo malones?

Iš Marijos įvesdinimo šven 
tės galime pasimokyti aukš
to nusižeminimo ir klusny
bės Dievui ir įstatymams. 
Norėdami apsivalyti nuo sa
vo nuodėmių, eikime, kaip 
Marija, pas kunigą išpažin
ties ir nužemintomis širdi
mis prašykime jo maldos, pa 
laiminimo ir išvadavimo iš 
nuodėmių. Stropiai sekime 
Marijos klusnybe Dievui ir 
įstatymams; pildykime visus 
Bažnyčios bei Dievo įsaky
mus, o mūsų auka bus pri
imta ir būsime išteisinti Die
vo akivaizdoje.

Vilius Aksiurdna.

veikjla buvo g .. v
Prieš perimant pareigas da- Į 

Jjarctiiūi-vaidybsta—SunfūšLa? 
vieša prof. K. Pakšto pa
skaita apie Lietuvą, George
town universitete. Dabartinė 
valdyba suruošė iškilmingą 
tradicinį Nepriklausomybės 
minėjimą. Draugija, kaip 
kasmet, priglaudė visą 
Vyt. Bieliajaus šokių tru
pę, atvykusią į tarptautinį 
šokių Festivalį, tuomi su
teikdama jai galimybės pri
imti Festivalio ruošėjų kvie
timą. Ta pačia proga, atski
roj salėj, draugijos inicia
tyva, trupė demonstravo 
Lietuvos ir kitų tautų liau
dies šokius draugijos na
riams ir jų kviestiems sve
čiams. Trupės narių garbei 
padaryta susipažinimo pri
ėmimas bei pasilinksmini- 

Imas draugijos pirmininko, 
p. J. Vaiciekausko (Walker) 
namuose.

Lietuvos 25 metų nepri
klausomybės proga ruošia
masi 
mui, 
mėn. 
įvyks

Amerikos lietuviai /seka 
su giliausia simpatija jų 
tėvų krašto kovą dėl išsi
vadavimo iš nacių vergo
vės. Tiesioginės pagalbos su
teikti jam, deja, jie dabar 
negali. Vienintelis būdas 
pagreitinti Lietuvos išlaisvi
nimą ir sutrumpinti jos gy
ventojų kančias — tai viso
mis jėgomis remti J. A. V. 
ir jų sąjungininkų karo pa
stangas, kad kaip galint 
greičiau būtų laimėta pilna

į pergalė, kad būtų sutriuš
kinti totalitariniai agreso
riai.

Jungtinių Tautų pergalė 
reikš laisvės grąžinimą vi
soms tautoms, kurioms ji 
buvo išplėšta jėga, kaip ta
tai yra paskelbta Atlanto 
čarteryje. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, be 
to, užtikrino įsakmiai pats 
Prezidentas Rooseveltas dar 
1940 m. .spalių 15 d., kuo
met jisai priėmė Amerikos 
lietuvių delegaciją Baltuo
siuose Rūmuose Washing
tone. Kančios, kurias Lietu
vos žmonėms tenka iškentė
ti dabar, po hitlerizmo le
tena, 
žinti 

ivę.

Be
tuvos žmonės, kaip ir 
okupuotųjų šalių gyventojai, 
gautų ko daugiau morali
nės paramos iš Jungtinių 
Tautų. Atlanto Čarteris ši
tuo atžvilgiu turi neįkainuo
jamą vertę. Bet ši konferen
cija yra priversta pažymė
ti, kad tam tikruose rate
liuose, šioje šalyje ir užsie
nyje, dar tebėra skleidžia
ma mintis, kad mažų tautų 
likimas po šio karo turėsiąs 
būti paaukotas didžiųjų val
stybių interesams. Specia
liai apie Lietuvą ir kitas Pa
baltijo šalis yra skelbiama,

atitinkamam minėji-j 
kuris įvyks vasario

14 d. Šventės proga 
pamaldos

testą nacių vyriausybei di
džiųjų Lietuvos politinų par
tijų pripažintieji vadai.

Nėra abejonės, kad ši Lie
tuvos liaudies kova prieš 
okupantus atneš ’ jai daug 
kentėjimų ir pareikalaus 
didelių aukų. Bet lietuvių 
tauta, kuri per šimtmečius 
grūmėsi su teutonais ir su
mušė kryžiuočių ordiną prie 
Grunvaldo,. nelenks savo 
sprando po vokiečių jungu. 
Visi atsimena, kaip perei
tame Pasaulio Kare Lietu
va pasiskelbė nepriklauso
ma, nežiūrint 
kaizerio valdžios pastangų

už visus yra 
Lietuvos žy- 

naciai sugru- 
sekr. R^'teetus atskiruose mie- 
šas ir tiwartaluose. Jau kelis 
(iki šiolei buvo pranešimų apie 

’ į baudimus 
tai, kad jie davė 

žydams arba kitokiu 
.ėgino jiems padėti, 
lišką fizinio žydų iš- 
no politiką, kurią su- 
naciai vykdo Lietu- 

lip ir kitose okupuo- 
įlyse, ši konferencija paversti ją vokiečių Reicho 
kia visu griežtumu ir provincija. Lietuva tuomet, 

kaip ir dabar, buvo vokie
čių okupacijoje. Vasario 16 
sukaks lygiai 25 metai nuo 
to svarbiausio lietuvių isto
rijoje įvykio.

Lietuvos žmonės tos da
tos neužmiršo, kaip jie ne
užmiršo ir savo 22 nepri- 
--1----- > gyvenimo metų,

Iriausiai 
siuntiny^ Jojami 
pirm. Aut juriuos

Ryšium sBfj lietuvių 
gos centai 
vienbalsiai’l 
sumetimai81 
likti Kautf Į

Naciai j 
dailininku i 

i šę savo p| 
■,gener. kįj 

teta paregi 
kas tur^l 

jungą 
pu.”

didžiausių

šiomis

vo kamp1

J už tai, kad tų 
ių vykdytojai būtų
i atiduoti teismo at-
bėn ir be pasigailė-

■^įibausti kaip aršiausi
•iai.
iferencija su apgal
iu pažymi, kad ap-
I nedavė Lietuvai klausomo
Btoti su ginklu ran- kuomet jie, galima sakyti,

tikrai negalėjo suma- 
jų teisės atgauti lais-

galo svarbu, kad Lie- 
kitų

es- 
ka- 
su- 
vi-

Sekretorius.

DARBO PRIEVOLE
ITALIJOJE

Londonas. — Per radiją 
pranešta, kad Italijos dik
tatorius Mussolini vasario 
6 d. išleido naują visuoti
nio darbo pirevolės įsaky
mą. Visi italai vyrai nuo 14
iki 70 *Tnetų ir visos italės čiami būti nariais ir visa- 
nuo 14 iki 60 metų turės da yra pageidaujami sve- 
eiti į karo dirbtuves. ičiai. Svarbesnieji draugijos

parengimai bei susirinkimai 
skelbiami vietos angliškoje 
spaudoje.

Ankstesnis įžymus drau
gijos pirmininkas p. A. 
Šupienis, buvęs Supreme 
Court tarnautojas, yra iš
vykęs kariuomenėn. Nuo 
pereitų metų pirmininkas 
vra J. Vaiciekauskas (Wal- 
iker), irgi buvęs Supreme 
Court tarnautojas; rašti
ninkė — Elena Čepuoliūtė 
(Chepolis). Nauji asmenys 
informacijos ir draugi jon 
įstojimo tikslu gali kreip
tis telefonu arba į kun. J. 
Giedrą (tel. Hobart 1434) 
arba į raštininkę (tel. No. 
8554, Ext. 101) arba sta
čiai į susirinkimo vietą, ku
ri būna skelbiama laikraš
čiuose.
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LIETUVOS 25 METŲ 
PRIKLAUSOMYBĖS 

NĖJIMAS

NE-
MI-

Sekmadienį, vasario 
Philadelphijos lietuviai ka
talikai minės Lietuvos lais- 

~«šs šventės sidabrinę sukak
tį.

Iškilmės prasidės su su
ma naujoje šv. Andriejaus 
bažnyčioje, 19 ir Wallace 
gatv., 11 vai. ryte. Šv. Mi
šios bus paaukotos už gy
vus ir mirusius Lietuvos ir 
Amerikos kareivius, už ken
čiančius lietuvius ir už tė
vų mūsų brangios žemės 
išlaisvinimą.

8 vai. vak. Šv..-. Andrie
jaus mokyklos sak/e, 1123 
Lemon gatvė,. įvyks kon
certas ir prakalbos. Įžan
ga — 25 centai. Pelnas ski
riamas Lietuvos reikalams. 
Kiekvienas ištikimas Lietu
vos mylėtojas nepasigailės 
nors 25 centus paaukoti 
šiam kilniam tikslui. Bilie
tus šiam minėjimui galite 
įsigyti šv. Andriejaus

12 d.

sv.

MINĖSIME LIETUV OS 
ŠVENTĘ

AUKOJO KRAUJO

Neseniai pavyko sužinoti, 
kad Amer. Raudonajam Kry
žiui pirmą kartą davė krau
jo kun. Vincas Vėžis ir dar 
pasiryžęs duoti daugiau kar
tų, nes, sako, po kraujo da-( 
vimo jaučiasi dar geriau. Pa- 
sakoj a, kad kraują duoti tik

MIRĖ KAZIMIERAS 
DRYŽA

Vasario 7 dienos 
staiga mirė KAZIMIERAS 
DRYŽA, visuomenės veikė
jas, daug Lietuvai ir katali
kiškam veikimui nusipelnęs. 
Jis buvo vienas tų, kurie 
daug dirbo ir sielojosi dėl 
Lietuvos gerovės. Plačiau 
parašysime vėliau.

jo gyvenimas pasidaręs liū- 
įdnas, kai paskutinis sūnus 
i išėjęs į kariuomenę. Taip ju- 
ibiliejaus iškilmės net gyvy-

vakare be palydėtos.

jos 25 metų nepriklausomy
bės paskelbimo minėjime; 
įsigykite bilietus koncertui 
ir prakalboms, nors tiek pa
gelbėdami materiališkai. Sa
vo dalyvavimu šiame minė
jime gaivinkite dar teliep- 
snojančią Lietuvos dvasią.

Lietuvos Vytis.

JUBILIEJAUS ATIDARY
MO ATGARSIAI

Šv. Kazimiero 
rapijos jubiliejiniai 
tai tikrai šauniai

pa- 
me- 

pradė-1
Kazimiero ir šv. Jurgio kle- Dabar tik belieka taip pat 
bonijose. Rasite visose tri- sėkmingai ir užbaigti. Pamal 
•__ _______ . -1 -• 1 rlnmiQ IrnriQa ofloilz-o onlam-domis, kurias atlaikė solem- 

nizantas kun. kleb. L Valan- 
čiūnas, paprašyta Aukščiau
siojo pagalbos tinkamai tą 
jubiliejų atšvęsti ir už visus 
mirusius geradarius pasi
melsti.

Atidarymo vakarienė pra
dėta tikrai įspūdingai, mo
kyklos chorui giedant iškil-

jose parapijose veikėjų, ku
rie bilietus pardavinėja.

Jūs žinote gerai, nereikia 
man priminti, kiek mūsų 
mylimoji tėvų žemė yra nu
kentėjus ir tebekenčia, kaip 
komunizmas buvo ją pris
lėgęs, kaip naciai ją spau
džia, kiek iš mūsų brolių ir 
seserų žuvo šiame kare,, 
kiek jų buvo ištremtų. O męrn pritaikintą giesmę „Mu 
kas žino, kiek toji brangio- škim Varpą”. Kada tą gies- 
ji šalelė šiandien kenčia nuo giedojo ir jubiliejų atida- 
karo, bado, gal net maro! r®’ tai tuo Pačiu metu vienas 

ūs lietuviai, už- Parapijietis, dabar jau kitoj 
[iUCwvii pp-ppgr---------yr^Wvę r__o______

me. Plačiau bus pranešta vė- 17 °
i parapijofgyvenąš? Jonas Ku- 
i durauskas apalpo nuo šir
dies atakos ir neužilgo mirė 

; ligoninėj. Tas tragiškas įvy- 
1 kis giliai sujaudino vakarie- 
! nės rengėjus. Jie, atjausda- 
> mi šeimą ir artimuosius, su- 
! sidėjo ir užuojautai užprašė 
! mišių auką. Velionis jau ke- 
i lias, dienas blogai jautėsi ir 
! savo kaimynams pasakojo, 
; kad jis blogai jaučiasi. Ypač

jauskite savo tėvų žemę 
parodykite savo užuojautą

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA • 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dieną ar nakti.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POpIar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Vakarienei bilietų parduo
ta 479, be svečių. Tiek priė
jo svečių, kad salėj nebetil-
po. Kiti gavo vakarienę vai- minėjimą

Auksinė sukaktis
1893 m. vasario 13 

čia įsisteigė Šv. Jurgio 
reivio Draugystė.
50 metu, kai ši 
gyvuoja.

Pradžioje buvo
I malonumas, visiems pataria rįų>

tada didelę salę ir s 
kitų miestų lietuvių ' 
gijoms priimtuves, J 
gatvėse įvyko paradas, 0 W 
jo benas. '

įNJ- dveji metai, kai ši i
ja gražiai gyvuoja. 1 

'šventę nori tinkamai pamin
Lietuvos Nepriklausomy

bės 25 metų minėjimas Phi- 
ladelphijoj bus darytas du 
kartu. Liet. Kat. Federacijos 

apskritis minėjimą rengia 
vasario mėn. 14 dieną., Šv. 
Andriejaus parapijos salėj. 
Minėjimas skelbiamas per ra 
diją, atspausti bilietai ( 
25c.), skelbiama bažnyčiose, 
kad tik daugiau dalyvautų riams labai bus patarnauta. gOse taip užrašyta: 
taip svarbiame Sidabrinio 
Lietuvos nepriklausomybės 
jubiliejaus minėjime. Antras 
minėjimas įvyks vasario 21 
dieną, muzikalinėj salėj; tą 

rengia tautiniai

d.
Ka
jauTad 

draugija

tik 11 na-
• ra Imalonumas, visiems pataria rių, kurie pasirinko tvir- 
(po duoti dalelę savo kraujo, nes tus katalikybes ir lietuvy-

gyti aukštai ir skiepe. Bet klubai, čia, rodos, ir lietuvių 
visi patenkinti, kad taip ska- benas koncertuos.
niai davė valgyti, šeiminin-, Nepaprastos iškilmės, ne
kęs ir visos darbininkės sun- paprastai ir praeis. Geriau- 
kiai dirbo, kol viską taip pri- šia būtų, kad tuose minėji- 
rengė. Bet už tat ir_ vaisiai muose būtų pabrėžti keliai, 

akarienė davė gryno kaip Lietuvai vėl nepriklau-

1912 m. vėl naujos m vasario 14 taktį. Dar galutinai 
mes — šventintas nauji 
mūro bažnyčios skiepai

1924 m. birželio 29 įi 
šventinta nauja, graži, u 
rinė bažnyčia, kurios š.

ir kur
i t, KP"' tą » be‘ ™0B 
į .® kai l^smesri 
l/i r .irimas. Tvrtnzventi ITšioj pergyventi ir 

linti praėjusiais • 
mals. Ši moterų gi 
liai darbuojasi C1 
Aid Ass. Šiuo reil 
pintis buvo paskirt 
sija, kurios prižiūri 
B. Sakalauskienė, 1 

^KUITIES nemažai yra pasii 
MhS toriams įrengimų 

reikalingų šv. Miš

kny- K. D. troško, ilgėjosi ir]fW^bus
----- Iro nor QO rontno

M >r

tai nekenkia sveikatai, o ka- bės pamatus. Steigimo
Šian

dien usidejo broliška drau-
ku- gystė po vardu Švento Jur

gio Kareivio; dėl pašelpos 
ligoje, ir atsitikime mirties 
palaidot, negale niekas dau- 
giaus prigulėti į musu drau
gyste kaip tik Lietuvis Ri- 3į d’” dalyvavo’miešti

Girdėti, kad daug kas ren
giasi duoti savo kraujo, 

I rio Philadelphijos gyvento
jai turėtų duoti apie 300,000 
kvortų. Manoma, kad ši kvo
ta bus išpildyta, kai lietuviai 
pradės uoliau duoti savo 
kraujo. Garbė tiems, kurie to 
kiu

kė per 32 metus. Dram 
niekada neatsiliko nuo 
tų draugijų parapijos rėĮ'Jįi 
me; parapijai draugija*35- 
ra paaukojusi $1721.44

Tautinį darbą dr-ja vį 
da rėmė. Dar 1902 m.a

budu pasiaukoja.

UOLIAI PLATINA

Karo Bonų pardavinėtojos
pelno $o01.60. Didele padėka somai tapti ir pasiruošti gel prie šv. Kazimiero parapijos 
priklauso visiems vakarienės foeti kankinamus lietuvius, sėkmingai varo savo darbą, 
aukotojams, nes del jų ir Gražios kalbos, meninė prog- Jau šią savaitę bus išparda- 
f°kL-£e,rama’ šūkiai — Yra gera, bet vusios karo bonų už $20,000.

_ _ l

$1. nei pusės tiek nebūtų bu- reikia jau matomais darbais
daugiau remti Lietuvos ne
priklausomybės atgavima ir V.‘ _ . .v. _
ruoštis tai dienai, kai mūsų ciene>. Anskeviciene^ 
broliai lietuviai pareikalaus jiausklpne, Urbonienė,

ką būtų reikėję pirkti, tai už dar ne viskas. Mums šiandie O kiek ženklelių?

vę galima pelnyti.

Iškilmes pagražino garbin
gieji svečiai kunigai, profe
soriai Pakštas ir Semi., „A- 
merikos” redaktorius ir kiti. mūsų pagalbos. Ką ir kaip 

mes galime daryti?

' 1. Neturėtų būti lietuvio, 
kurs neremtų Amerikos tei- 

Amerikos laivyne sėkmin- singo ir mums vilčių pilno 
gai tarnauja neseniai išėjęs karinio stiprumo. Tai mes 

atliksime :
a) pirkdami Karo bonus.
b) Aukodami kraują Rau

donajam Kryžiui.
c) Uoliai pildydami visas 

pilietines pareigas.

2. Kaip lietuviai ugdydami 
kituose vienybę ir pasiryžimą remti

MŪSŲ KARIAI

Jonas Vitkūnas. (U. S. Navy 
section Base Bldg. 3. Cape 
May, N. J.). Jis jau buvo ga
vęs ir pirmas atostogas. Jo
nas atrodo stipriai ir šau- 
niai. Gyvendamas mūsų pa-' 
rapijoj jis labai artimai pa
dėjo parapijos reikaluose, y- ( 
pač bazaruose bei 
parengimuose. Jo tėveliai la- Lietuvai Gelbėti Fondą. Kiek 
bai sielojasi, kad tik jam ge-1 vienas turėtų jaustis įparei- 
rai sektųsi.. gotas įdėti ir savo pinigėlį į

Alfonso šapailos tėveliai tą fondą, 
gavo žinią, kad jų jauniau
sias karys sunkokai serga ir 3. Tuoj rinkti drabužius 

't n bnyr, toj- 
■lis įvyki

i------ - Ko. b
i vakarais, 8 yaL Moterys ir^ Vestuvių

mo Katalikas, kuris atlieka kiimėse, turėjo beną, m ,5^ ‘^kyti daiktų. Kito------- miesto BU

Daugiausia pasiaukoja 
pardavėjos: Mickūnienė, Bar 

Bara- 
, Šin

kūnaitė. Bet ir jos dėkoja sa
vo pirkėjams. Neseniai net 
už $2,000 Karo Bonų pirko 
Kavaliauskienė. Daug karo 
bonų perka Skarakodienė.

Tie, kurie čia perka ar ku
rie duoda savo Nr„ patarnau 
ja Kat. Bažnyčiai. Todėl dar 
kartą prašoma pirkti prie pa 
rapijos ar atnešti savo pirk
to bono Nr„ nes taip padary
sim garbę mūsų parapijai ir 
visai kat. Bažnyčiai.

Daug Karo Bonų pirkėjų 
dar neužregistravo savo bo
nų. Artimoj ateity bus ap
lankyta namuose ir paimti 
Nr. Garbė tiems, kurie pa
tys praneša savo bonų nr.

kataliko pareigas.
Pirmą valdybą 

pirm. St. Čiupliauskas, 
’ cepirm. 
prot. rašt. Juozas Dulbis, 
fin. rašt. Juozas Blažys, 
ižd. Juozas Bezgelas, prie 
pinigų — Petras Bezgelas 
ir Vincas čiupkevičius, ižd. 
globėjai — Klemensas Gra
bauskas ir Juozas Aduke- 
vičius, maršalka Juozas Po
vilaitis. Draugija iki šiol 
liko ištikima savo idealams 
—katalikybei ir lietuvybei.

Ši draugijas yra ir šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
steigėja. Nuo pat įsistei- 
gimo draugija rūpinasi pa
rapijos įkūrimu. Pirmiausia 
rūpintasi gauti lietuvį ku
nigą gavėnios metu išpa
žinčių išklausyti. 1902 m. 
rugsėjo mėn. dr-ja pasam
dė didesnę salę, kur įvyko 
Bridgeporto lietuvių susi
rinkimas parapijos steigi
mo reikalu. Bet šį kartą 
nieko neišėjo. 1904 m. ko
vo 21 d. susirinkime šv. 
Jurgio Kareivio dr-ja išrin
ko du atstovus, kurie tu
rėjo eiti pas airių parapi
jos kleboną kun. Sweeney ka- vicepirm. Pranas M 
ir prašyti lietuvio vikaro

sudarė: 
vi- 

Pr. Jančiauskas,

Lietuvių Karo Bonų Plati-j Bet ir šį kartą nieko ne

■ savo 
lietuviais. Panašiai J 
pasirodė 1903 m. rugp, 
ir 1918 m. liepos 4 
mėse.

I Tautos reikalams auką 
nesigailėta: lietuvių kny 
nui $7.00, tautiškam na 
1906 m. 50.00, Besti 
streikieriams 25.00, U 
vos nukentėjusiems nuo 
ro 25.00, Lietuvai atstat 
ti 30.00, 1---------- .
Kryžiui 10.00, Tautos F urapijos. žada ab 
dui 100.00, Lietuvos š 
liams 50.00, Lietuvos 
daujantiems 10.00, Rat I
nam Kryžiui 25.00, Ds įlM Ne vienas mingai gyventi, 
dramos dr-jai 11.00. Lie ja matydamas jo 
vos Laisvės Paskolos b pip ir rankos 
pirkta už 500.00, J. V.l įjpro langą., Da- 
sigynimo bonų pirkta 
1,000.00; vietinėms pašaa 
dr-joms aukota 207.00,1 
tos vargšams 118.00.

Draugija turi nusipin 
šešių šeimų namą, kurs 
beveik išmokėtas. Turto, 
tė dabar apie 18,500.00.’

Dabartinę dr-jos valį 
sudaro: pirm. Antanasftjpatais, žmo- 

" I kad tiek daug 
h lietuviškai ir

gavimas Į- tai Alena Den 
vasario 28 kartinė pirminink 

J. kienė, J. Janus 
į®os atsiųsti Narkienė, M. Ai 

M. Darlun, M. 1 
^Sotetienė, ir kitos.
^.pirmininkė.

Vasario 8 d. i 
čioj susituokė jūk , i p C1UJ auonuunę juj 

Jfilaifl. lOlin. varcĮas Navickai
ville, Conn.,

Lietuvos Rj Dambrauskaite

ir tad pradeda, ti Forestville, 

ppjjos reikalų bei ^aį pavyzdingi
įleidžia, vai-

Šv. Rožančių 
turėjo savo n 

įr; tos valandos,
iiramejį prie Die- ? d , miŠĮ 
® atnašaujant pa- daUg į0

gydosi ligoninėj. Rūpestingo turėtumėm lietuviams išgel- vasario 10 d. Komitetas pra-
ji mamytė tuoj užprašė šv. 
mišių auką, kad tik greičiau 
pasveiktų jų mielas vaikelis. 
Tai energingas ir stiprus 
jaunuolis, su Dievo pagalba 
ir tėvelių bei draugų maldo
mis nugalės visas ligas ir vėl 
galės ginti savo šalį.

Trys broliai Karbauskai— 
Ernestas, Raymondas ir Juo
zas visose karo dalyse tar
nauja. Vienas laivyne, kitas 
ore, o trečias armijoj. Ma
mytė ir tėvelis nebeturi nė 
vieno sūnaus namuose, bet 
neliūdi, nes žino, kad jų vai
keliai kovoja už žmonijos ge 
resnį rytojų, šiomis dieno
mis ir jų dukrelės Agnės vy
ras taip pat išėjo kariuome
nėn. Taip iš vienos šeimos 
jau 4 tarnauja Dėdei Šamui. 
Kiek teko pažinti, tai tikrai 
žvalūs ir energijos pilni jau
nuoliai. Mat, seka mamytę, 
kuri taip pat labai energin
ga ir sumani lietuvė katali
kė, kat. draugijų ir parapi
nių reikalų gera rėmėja.

KAREIVIŲ BALSAI 
NAMIŠKIAMS

bėti iš jų skurdo ir apleidi- deda ir kraujo davimo akci
ją. Jis nutarė ir per Lietuvos 
Nepriklausomybės

mo.
Jei tomis kryptimis savo 

pareigas atliksim, tai tikrai 
daug laimėsim.

Su skausmu reikia pasa
kyti, kad Philadelphijos lie
tuviai iš dalies tikrai apgai
lėtinai nesusipratę. Štai, kad 
ir vasario mėn. 14 dieną, lie
tuvių Klube, ant Moyamen- 
sing, kuriame priklauso dau
giausia lietuviai 
leista turėti prakalbas Lietu 
vos neprieteliams, bolševikų 
spaudos žmonėms ir kitiems 
jų pataikūnams kalbėtojams, 
kurie linki Lietuvai vergys
tės ir nelaisvės. Tas prakal
bas rengia komunistuojan
tieji, kurių čia nedaug tėra, 
bet kurie gudriai meškerioja 
tarp tikrų lietuvių. Vieninte
lė laimė, kad mažai tokių par 
sidavėlių tėra ir dar mažiau 
ten tedalyvaus. Bet laikas 
susiprasti tiek, kad Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
išdavikai negautų vietos tik
rų lietuvių salėje.

minėji
mus pavaryti didesnę akciją 
už karo bonų pirkimą 
Kraujo Davimą.

1907 m. balandžio 21 
dr-jos susirinkime nutarta 
pirkti gražioje vietoje ne-

it. Misiąs. ta Putelė
— Mišias už mii

Dmi, katalikiškos -og 
injus neša gražaus kdį j Qrikį 
! Miyta pnean- 
oi išdabintas spa ■ 
iM toningais p- taiviams

’ žūstančius. A

* 11 Los pelną
kpidos. Vapos stei!J

joms įjUV0 įį 
įlapaonesirte. .

išdabintas spal-

GERI SUSIRINKIMAI

MIRĖ

ir

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
ir LRK Susivienymo 10 kp.

H metiniai susirinkimai praėjo 
katalikai] sėkmingai. Nutarta parašyti 

savo veikimo istoriją para
pijos jubiliejaus leidžiamai 
knygai.

GRAŽUS KONCERTAS

1,500 dol. 
parapijos 
Vyskupas 
paskyrė 
1907 m. 
šventinta 
bažnytėlė.

Tai padaro kat. ŪSO klu
be, užrašo kario balsą — lai
šką ir jį tuoj pasiunčia į na
mus. Gal ir lietuviai karei
viai persiųs savo tėveliams 
savo žodžio laiškus. Kas pir
masis gaus, teparašo „Ame
rikai”.

Vasario 6 d. mirė Mikolas 
Aršys, 56 metų amžiaus. Pa
laidotas vasario 10 d. iš šv. 
Andriejaus bažnyčios. Lai
dotuvėms patarnavo grab. J. 
Kavaliauskas.

VEDA REKOLEKCIJAS

SUŽEISTAS AVIŽA

Vasario 6 d. sunkiai sužei
stas į vidurius p. Aviža. Li
goninėj suteikta pirmoji pa
galba, o dėl atsargos jis ap
rūpintas ir sakramentais.

Sužeistasis jau geresnis ir 
tikima, kad tikrai pasveiks. 
Šv. Kazimiero parapijiečiai 
užjaučia sužeistąjį, meldžia
si, kad pasveiktų.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi-

Ime< Pirkime Karo Bonus!

Kun. Kidykas, S. J. išva
žiavo Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselėms vesti rekolekcijų. 
Jis šiomis dienomis baigė ra 
šyti Maldos Apaštalavimo 
vadovėlį, kuris neužilgo išeis 
iš spaudos.

PATENKINTI VAIKUČIAI

Metinis katalikų High S. 
Hallanhan koncertas sėkmin 
gai pavyko, sausio 29 d. Pro
gramą išpildė Simfonijos or
kestras, kalbantis choras, 
simfoninis benas ir Glee 
Club choras. Tikrai buvo ko 
pasiklausyti ir pasižiūrėti.

Pažymėtina, kad progra
moj dalyvavo ir daug lietu
vaičių studenčių. Ten matei 
pirmuoju smuiku grojant O- 
ną Nedzinskaitę, Mildą Bal- 
tadonytę ir kitas. Klarnetą 
narsiai pūtė Elena Spudytė 
|— vytė. Saksofonu griežė 
Darata Bertulytė. Savo ga
lingu ir melodingu sopranu 
dainavo Ona Urbaitė.

Labai įspūdingas buvo už
baigimas. Ensambliui daly
vaujant, pradėjo žygiuoti vė
liavos. Tarp vėliavų matėsi 
ir Lietuvos trispalvė; mat, 
ten atvaizduota visų tauty
bių mokinės. Tai tikrai didin 
gas ir įspūdingas vaizdas.

Šv. Kazimiero parapijos 
motinų ir mokytojų draugi
ja gražiai rūpinasi vaiku
čiais. Štai pirmojo Penkta
dienio proga visi vaikučiai 
pavalgydinti šiltais valgiais. 
Vaikučiai labai patenkinti.

i prot. rašt. Jonas Stania 
' skas, fin. rašt. Antanas!
'maįtis, ižd. Juozas Lua

, kas" mokesčių" rinkėjai
Leonas Radzvilas ir E) 
lis Rudys, maršalkaJd _______ _
Minalga, iždo globėjaiL^ džiaug- ]

-- T. Kfc nepasigailėjom nei1 
vilas. įliii ta rūpesčio, platin- ■
- Draugija savo auksinisvarbią dievini-. 

biliejų paminės iškilmiAP®101^—katalikišką

^’yP4’- P“13110“”0 Juozas Dulbis ir L.
Tai buvo tikra 

steigimo pradžia, 
pritarė darbui ir 
lietuvį kunigą, 

spalių 13 d. jau 
nedidelė lietuvių 
Draugija paėmė

i“te:tarie karinei 

. . .... .gumas tai pa 
n nei Sffii 

-j 
nm, r

ko.

AMERIKA NENORI 
KOMUNIZMO

tema Philadelphijos

mis mišiomis šv. Jurgio] 
bažnyčioje sekmadienį, 
sario 14 d.

Šia
„Inquirer” savo vedamuoju 
rašė vasario 6 d.. Tarp kitko 
ten sako:

„Nazių pajėgoms silpnė
jant, pokarinio pasaulio ir 
Rusijos vietos jame klausi
mas keliama. Mums reikia la 
biau ir pilnai išsiaiškinti sa-

Bario 2 i įvyko Jau-
Vasario 27 d. 7:30 ^M'osusirin- 

vak. par. salėje bus ati ■ =
karna programa ir šokia

Juozas Dulbis, drauį 
veteranas — organizatoi k 
pirmutinis protokolų n B 
ninkas, džiaugiasi sulai jrof. Alfred Senu 
draugijos auksinio 
jaus. fe

A. J. Klinui Įstaigoje

Vasario 14 d. šv. Jin 
parapijos salėje bus mini

® So. Ninth Street 

Patikto centų

oiau ir pilnai issiaibKinti &a- Lietuvos nepriklausom) --------
vo mintyse apie Rusijos ko- paskeibimo 25 metų suki sdministraci- 

i rl nnl ACTl 1 O 1 Y» mC Lz Q _ < _ . .--- i,,.,...munistų ideologiją ir jos ka
ro laimėjimą, kad tie du da
lykai yra skirtingi”. Toliau 
ten cituojama prel. Sheen 
kalbos per radiją ištraukos: 
„Mes norime, kad Rusija iš
guitų nacius iš savo krašto, 
mes norime, kad jų žmonės 
gyventų taikoj tarp savęs ir 
su kitais žmonėmis; bet mes 
nenorime komunizmo Ame- . 
rikoje, ar Vokietijoj ar Len
kijoj, kaip mes nenorime na
cizmo ar fašizmo. Kaip ame
rikiečiai, mes negalime pa
kęsti ir nepakęsime komuni
zmo čia.”

Straipsnis baigiamas šiais 
reikšmingais žodžiais:

„Mes geriausia valia pri
pažįstame Rusijos žmonių 
milžinišką laimėjimą prieš 
Hitlerį, bet mes turime ir ne
ginčytiną. teisę pasmerkti 

Lietuvių Benas ieško nau- komunizmo nuodų skleidė
jus, kas jie būtų ir kur jie 
pasirodytų mūsų šalyje.”

Ir lietuvių komunistams 
būtų laikas susiprasti, kad 
jie kasa ne tik Lietuvai ir 
lietuviams duobes, bet ir pa
tys sau kasasi pabaigos šu
linius...

REIKIA MUZIKANTŲ

jų orkestrantų mergaičių. 
Visos, kurios nori dalyvauti 
kviečiamos užsirašyti pas 
Beno Direktorių. Norima be- 
ną dar labiau išplėsti ir su
stiprinti, kad vasarą vėl ga
lingai galėtų groti ir mar- 
šuoti. Pasisekimo!

tis. Bus dainų programa 
vaidinimas „Laisvosios l 
tuvos Atgarsiai”; išpili 
parapijos chorai ir solisi

Newark, N. J.

Minės šventę
Newarko ir apylinkės^ 

tuvių vasario 16-tos $ 
nos Taryba vasario 16® 
7:30 vai. vak. rengia W 
tuvos nepriklausomybės P 
skelbimo 25 metų sukaktį1 
minėjimą. Bus šv. Ju$ 
dr-jos salėje, 180-2 W 
York Ave., Newark, N.‘

Muzikalinę programą P 
dys šv. Cecilijos cbort 
vadovaujamas 
Kalbės 
Domas 
kalnis

I šį

įgauti A. Vaičiulai-

history of

Danį

Kol kas. 
baigia mūs 
mą sąrašą:

Matulis J 
Klimas J 
Ručinskas 
Markeviči 
Levulis i 
Broff Ju 
Shilingas 
Shilingas 
Matulis . 
Vasiliaus 
Balinskas 
Petula Ji 
Stankelis 
Sinkevičii 
Tenukas 
Tenukas 
Tenukas
Kuokeli 1 
Balinskai

gausiai iliustruota, 
lietuvių _

Instituto leidinys.
^Wjttaiis kai-] Kelias |
LT. o užsisakant 50 eg-1 tiestas Kai 

u Mriu-W,me jų, kiek

Kelias Į

B. DiR 
kun. Ig. Kelmėj 
Klinga, kun. N. M 
ir J. Tūbelienė. I 
nepaprastai di<$ 

svarbos minėjimą kvieM 
visi Newarko ir plačioj 
apylinkės lietuviai. Ka^ 
tojai kalbės Lietuvos ir'’’ 
tuvių reikalais, o ypač 8? 
Lietuvos nepriklausomu 
atgavimą.

Įžanga nemokamai.
N. J. Lietuvių Tari3

IŠDIRBAME IR PARDtOD

dusios Rūšies Ra

trūkumo materijoj, mt
11 kitchen, bedroom ir 

k tęsime iki karas I 
I PElWm ir

B Telephone: EVergreen 7-Mi



Vasario - February w
,rio - February 12, 1943

d.
Ca- 
jau 
ija

AMERIKA 5

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Elizabeth, N. J

Minėsime šventę

tada didelę salę ir 
kitų miestų lietiį 
gijoms priimtuves,) 
gatvėse įvyko paraį 
jo benas.

1912 m. vėl naują 
mės — šventintas,
mūro bažnyčios sekmadienį, vasario 14

1924 m. birželio z 6 vaL vak” Par- salė‘ 
šventinta nauja, s*; vVks Lietuvos nepri- 
rinė bažnyčia, kuri" lsomybės paskelbimo 25 
K. D. troško, ilgėj. « sukakties minėjimas, 
kė per 32 metus  J, įa į^vai Gelbėti Ko- 
niekada neatsiliko» 

rur. tų draugijų parapiį 
me; parapijai dk 
ra paaukojusi $l"į

Tautinį darbą &.• __________ —
da rėmė. Dar 190ž' OTERŲ APSKRITIES
30 d. dalyvavo Big SUVAŽIAVIMAS 

eka kilmėse, turėjo ber ---------
šavo miesto gatvėse 
lietuviais. Panašiai 
pasirodė 1903 m. r 
ir 1918 m. liepos, 
mėse.

Tautos reikalams 
nesigailėta: lietuvių 
nui $7.00, tautiška: 
1906 m. 50.00, : 
streikieriams 25.00, 
vos nukentėjusiems 1 
ro 25.00, Lietuvai i Į 
ti 30.00, Lietuvoj , . ~
Kryžiui 10.00, Tat nksma zmotl ir Jaust1’ 
dui 100.00, Lietur kyn' M’. Pankus Jau 
liams 50.00, Lietu ų **S^r ka£ pradeda, 
daujantiems 10.00, 
nam Kryžiui 25.01 
dramos dr-jai 11,OJ 
vos Laisvės Paskui 
pirkta už 500.00,1 
sigynimo taut?*“.“?-i nnn aa F Jaukiame tos valandos, 1,000.00; vietinėms;1 
dr-joms aukota 20i| 
tos vargšams 11&0Į

Draugija turi nt> 
šešių šeimų namą,: 
beveik išmokėtas. Ti 
tė dabar apie 18,5('

Dabartinę dr-jos
sudaro: pirm. Ant:
ka, vicepirm. Pram; stebis, kad tiek daug 
prot. rašt. Jonas & įkiškos

na- 
ir-
vy- 
ny- 
an- 
iu-

los 
ties
[au-
•au- 
Ri-

irę: ] 
vi

zas, 
bis, 
žys, 
prie 
elas 
ižd.

31ra- 
ike- 
iPo- 
šiol 
ams 
bei.

šv. 
pi jos 
stei-

pa- 
tusia

ku- 
išpa- 

m.
sam- 
vyko 
susi- 
teigi- 
cartą 

ko- 
šv.

išrin- 
s tu- 
.rapi- 
jeney 
saro.
L

6 vai. vak., par. sale-

‘tas. Kalbėtojų tarpe bus 
, Jonas Balkūnas.
isi Elizabeth© ir apy- 
ės lietuviai maloniai 
ičiami dalyvauti.

oterų Sąjungos New 
ko — New Jersey apskri 
metinis suvažiavimas į- 

s sekmadienį, vasario 28 
Kearny, N. J.
uopos prašomos atsiųsti 
> atstoves.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

kimas. Šį mėnesį sukanka 
dveji metai, kai ši draugi
ja gražiai gyvuoja. Moterys 
nori tinkamai paminėti su
kaktį. Dar galutinai nenu
spręsta, kaip ir kur atšvęs 
tą dieną, bet visos laukia, 
kai galės linksmesnėj dva
sioj pergyventi ir pasida
linti praėjusiais džiaugs
mais. ši moterų grupė uo
liai darbuojasi Chaplain’s 
Aid Ass. Šiuo reikalu rū
pintis buvo paskirta komi
sija, kurios prižiūrėtoja yra 
B. Sakalauskienė, kuri jau 
nemažai yra pasiuvusi al
toriams įrengimų ir kitų 
reikalingų šv. Mišioms lai
kyti daiktų. Kitos gražiai 
pasižymėjusios šiame dar
be tai Alena Denišiūtė, da
bartinė pirmininkė, J. Ažu- 
kienė, J. Janušionytė, K. 
Narkienė, M. Adomaitienė, 
M. Darlun, M. Vilčinskienė 
ir kitos.

Bayonne, N. J.
— Vasario 6 d. mūsų ba

žnyčioje susituokė Petras 
Bačėnas ir Ona Raziulevičiū- 
tė. Palydovais buvo P. Kas
paras ir Agnes Reizgytė.

— Vasario 6 d. lenkų baž
nyčioje susituokė G. Micke
vičius su Ona Ziobra. Poky
lis buvo mūsų par. salėje.

— Novena prie šv. Juoza
po prasidės kovo 10 d. Ją ves 
kun. Aukštikalnis, jėzuitas.

— Kortų pramoga sausio 
30 d. puikiai pavyko. Klebo
nas kun. M. Kemėžis labai 
dėkingas visiems atsilankiu
siems o ypač rengimo komi
sijai — Senkienei, Navickie
nei, Mickevičienei.

— Vasario 16 d. 9 vai. ry
te mūsų bažnyčioje bus ge
dulingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės.

Julius Baniulis

Nuotaikos
50.
Kontrastai

Balti laivai po žalsvą jūrą plauko, dangus toks mėlynas. 
Sidabro ploščium apsisiautęs, tartum sargas, mėnuo 

vaikščioja.
Kristalo taurėj verda vynas, lyg skaisčiai žėris rubinas,— 
Nebūkim lūpų nesuvilgę — išgerkim taurę vyno skaidriojo!

51.
Marių mergos •
Melsvi ir balti laiveliai, bures išskleidę ant vandens,
Ant marių bangų supasi ir šoka vis ritmingai.
Čia žvejas savo tinklą meta ir mes, kol tik jisai pasens...
O marių mergos šypso jam ir visados šypsos svajingai.
52.
Kiautas.
Tokia likimo paskirtis, kad marių gelsvame dugne tau taką 

skynė,
Ir leidai čia dienas, sava aplinkuma džiaugeis ir

Vasario 8 d. musų bažny-
k Britain. Conn. susituokė jūrininkas Ed-

’ vardas Navickas is Forest-

kun. M. Pankus jau

sveikata leidžia, vai- 
i parapijos reikalų bei 
sčių laivelį. Ne vienas 
džiaugė matydamas jo 
ską šypseną ir rankos 
ojimą pro langą. Da-

pamatysime jį prie Die- 
Itoriaus atnašaujant pa- 
is Šv. Mišias.

:iū Dievui, katalikiškos 
dos vajus neša gražaus 
aus. Bažnyčios priean- 
jražiai išdabintas spal- 
lis bei skoningais pa
ninio plakatais. Žmo-

lietuviškai ir
ne_iskas, fin. rast ADti|§įaį spaudos. Vajaus 
_ imąįjjs^jžd.Juozas, i savaitė buvo pasėk-

!1 d.' 
įtarta 
e ne- 
olinti 
tikra 

adžia. 
bui ir 
migą. 
Į. jau 
Tuvių 
paėmė

kas, mokesčių m 
Leonas Radzvilas i 
lis Rudys, maršalb 
Minalga, iždo gloi lygas, galėsime džiįtug- 
Juozas Dulbis ir l 
vilas.
-Draugija savo at

•RI

phijos 
muoju 
> kitko

silpnė- 
ulio ir 
klausi- 
ikia la 
nti 
jos 
jos

ville, Conn., su Aldona 
Dambrauskaite iš mūsų pa
rapijos. žada abu apsigyven
ti Forestville, jeigu aplin
kybės leis po karo. Linkime 
šiai pavyzdingai porai lai
mingai gyventi.

a. Jeigu žmonės ir ;to- 
į rūpinsis įsigyti gei’us, 
j laikraščius, žurnalus 
lygas, galėsime džijįiug- 
:ad, nepasigailėjom\nei 
), nei rūpesčio, platin- L.

labai svarbią dievini-V 
biliejų paminės iii priemonę katalikišką 
mis mišiomis šv.Ji 
bažnyčioje sekmai 
sario 14 d.

Vasario 27 d. i
vak. par. salėje te
karna programa ir i

Juozas Dulbis, l ’HE LITHUANIAN 
veteranas — orgam 
pirmutinis protoko 
ninkas, džiaugiasi? 
draugijos auksinio 
jaus.

sario 2 d. įvyko Jau- 
[oterų Guild’o susirin

Nauja Knyga

language
ašė prof. Alfred Senn 
galima įsigyti

r Amerikos” Įstaigoje
AJ' 22 So. Ninth Street

Kaina tik 40 centų

sa- 
ko- 
ka-

Vasario 14 d. š 
parapijos salėje te 
Lietuvos neprikiš- ERIKOS 
paskelbimo 25 
tis. Bus dainų pnę

administraci-
alite gauti A. Vaičiulai-

du da- vaidinimas Laisve;
Toliau 
Sheen 

aukos: 
sija iš- 
krašto, 
smonės 
avęs ir 
et mes 
Ame- 

tr Len
ine na- 
p ame- 
le pa- 
omuni-

•---- -------- fjl----

Tuvos Atgarsiai"; 
parapijos chorai k

TLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

Nmuarlr gausiai iliustruota, 
’’ 56 pusi, ir yra Lietuvių 

„."77L Urinio Instituto leidinys, 
eno egzemplioriaus kai- 
50c., o užsisakant 50 eg-

ts šiais

ia pri- 
žmonių

prieš 
e ir ne
smerkti 
skleidė- 
kur jie 
rje.” 
istams 
i, kad 
uvai ir 
t ir pa
gos šu-

Minės šrt i - • • - ’
Newarko ir ai;

tuvių vasario H diorių ar daugiau—30c. 
nos Taryba vaši' L_ 
7:30 vai. vak.
tuvos nepriklausė — 
skelbimo 25 metu 
minėjimą. Bus 
dr-jos salėje, $ 
York Ave., W

Muzikalinę prof 
dys šv. Cecilija 
vadovaujamas & 

j Kalbės kun. Ig-: 
, Domas Klinga, 
kalnis ir J. T$

Į šį nepapra^ 
svarbos minėja 
visi Newarko i1 
apylinkės lietui 
tojai kalbės Li^ 
tuvių reikalais,0 
Lietuvos nepilt )9 
atgavimą.

Įžanga nenJf
N. J. Lietai

— Vasario 21 d. par. salė- j didžiavais
je bus Lietuvos nepriklauso- Nūn smiltys baigia jau tave užberti, dabar kita gadynė . . 
mybes paskelbimo 25 metų jr žmonės bus kiti ir plauks nuplauks jie jūromis laivais, 
sukakties minėjimas. ' I

53.
Papuošta bažnyčia es

Neseniai nuvykome į šv. j 
Mykolo parapiją pasisve Saulėlydis paauksino lapus, kurie spindėjo smaragdinem

Šv. Rožančiaus draugija 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą sekmadienį, vasario 
7 d., po mišparų, kuriame 
daug ko aptarta ir nuveik
ta. Nutarė užprašyti Šv. 
Mišias už mirusius šios pa
rapijos klebonus: A. Vaš
kelį J. Grikį ir J. Žebrį. 
Užprašė Šv. Mišias už vi
sus kunigus, pasiaukojusius 
kareiviams ir visus kare 
žūstančius. Aptarta pramo
ga, kuri įvyks po Velykų ir 
kurios pelnas bus visas 
skirtas statybos fondui. 
Joms buvo išaiškinta svar
ba užsakyti katalikiškų pa
siskaitymų savo sūneliams, 
kurie kariuomenėj ir dau
gumas tai padarė po susi
rinkimo. Susirinkimas gra
žiai ir pasekmingai pavy- 
:o.

Daugiau karių
Kol kaš> šie vardai 

baigia mūsų kareivių 
mą sąrašą:

Matulis Juozas 
Klimas Jonas 
Ručinskas Juozapas 
Markevičius Jonas 
Levulis Albertas 
Broff Jurgis 
Shilingas Juozapas 
Shilingas Petras 
Matulis Jonas 
Vasiliauskas Edvardas 
Balinskas Albinas 
Petula Jonas 
Stankelis John 
Sinkevičius Antanas 
Tenukas Adolfas , 
Tenukas Pranas 
Tenukas Alphonsas 
Kuckell Petras
Balinskaitė Margareta

P—lis.

uz- 
žino-

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

JETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 

rmu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.
Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

M. PETRAITIENŪ ir SŪNŪS
ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8151

Jurgelis iš Cleveland© ir M. 
Piliponis iš Bostono. Rodos, 
tik vakar būtų atvažiavę iš 
Lietuvos lygiųjų laukų! 
Gražūs, tvirti jų balsai ir 
mylėjimas lietuviškos dai
nos mus jaudino iki ašarų. 
O juk jie irgi čia gimę ir au
gę, bet ,,nesutirpo” ir nepa
neigė savo tėvų kalbos, nei 
dainos.

Ką sakai, mūsų jaunime 
apie tai?

Juk dar ne per vėlu, at- 
busk!

Minėjimas
Ruošiamės mes taipgi mi

nėti iškilmingai Vasario 16 
— su kalbomis, dainomis ir 
muzika. Bus Mayflower sa
lėje. Kviečiame visus šios ko
lonijos lietuvius skaitlingai 
atsilankyti.

Kalbės prof. Graham, Dr. 
Bielskis, prel. Maciejaus
kas ,kap. Labanauskas ir ki-

tybę. Žinokime, kad priešai, 
vieni ir kiti, įėjo į mūsų tė
vų žemelę su žiauriais naiki
nimo tikslais ir išeidami jie 
nesušvelnės iki žmoniško lai
psnio. Tik mūsų maldos, tar
pininkaujant švč. Panelei 
Marijai, Lietuvos Karalienei, 
nueis iki dangiškojo Tėvo 
sosto.

Lietuvių tauta šiandie ken 
čia baimę, ašaras, kraują, 
badą. Lietuva atskirta nuo 
viso pasaulio, jos padangė 
tamsių debesių sūkuriuose 
verpetuoja. Mes nežinom, 
kas ten kasdien įvyksta ir 
šiurpas ima, kas dar įvyks! 
Dieve brangus, pasigailėk 
Lietuvos! Kas pradėjo kalbė
ti Šv. Rožančių už Lietuvą 
dėl milijono dalių nuo praei
tos Marijos Vardo šventės, 
dar labiau sugraudintomis 
širdimis turėtų kalbėti kas
dien iki šių metų Marijos 
Vardo šventės. Ir turėkime

ti. Pradžia 3 vai. Adresas— viltį, kad Švč. Panelė Marija, 
7519 So. Hoover St. Kaip nu- Lietuvos Karalienė, užtars 
siseks, parašysiu vėliau.

B. S. S.

Baltimore, Md.
čiuoti. Klebonas kun. My
kolas Kemėžis nuoširdžiai 
mus priėmė. Atsilankymo 
metu turėjom progos pama
tyti parapijos namus, nusi
vedė mus klebonas į savo ba
žnytėlę.

Vidun įėję, tuojau paste
bėjome didelę permainą. Vis
kas šviesiai spindėjo. Kun. 
Kemėžis paaiškino, kad visa 
bažnyčia buvo naujai išda
žyta ir aptaisyta.

Šviesiai išdažytas vidus 
sudarė malonią pamaldumo 
nuotaiką.Altoriaus, sanktua- 
rijos grožis traukė mūsų dė
mesį. Prisiartinom arčiau 
apžiūrėti, šviesas uždegus 
visoje bažnyčioje ir sanktu- 
arijoje nepaprastai skaisti 
šviesa pasklido. Naujai pa
gražintas didysis altorius 
lyg marmuro sostas spindė
jo, iš visų.-šonų -auksinėmis 
sienomis Apsuptas.

Auksiniai raudonai papuo
šta sanktuarija sudarė mu
myse didingą įspūdį. Iš šo
nų altoriaus buvo dvi gra
žios angelų stovylos, lubose 
nupiešti du klupantieji ange
lai tarytum sykiu garbina 
Dievą ir sergi Jojo namus. 
Parapijos globėjo šv. Myko
lo Arkangelo iš naujo dailiai 
pagražinta stovyla irgi vi
są bažnyčią puošia. Altorius 
ir viskas tik žibėjo, spindėjo. 
Visoje bažnyčioje viešpatavo 
.švelni spalvų harmonija, ku
ri akis žavėjo ir širdį džiugi
no.

Kun. M. Kemežis už pas
tangas ir darbą taip dailiai 
ir puikiai Dievo namus pa
puošti, yra didelio pagyrimo 
užsitarnavęs. Žinome, kad 
jis yra bažnyčios ir savo pa
rapijos reikalams visiškai 
pasišventęs, žinome taip pat, 
kiek jau gero bei naudos jis 

t yra šv. Mykolo parapijai pa
baręs. Atsiminę ir įvertinę 
jo darbštumą, tiesiai galime 
pasakyti, kad laiminga yra 
Bayonnės lietuvių parapija 
turėti kun. M. Kemežį klebo
nu. L. K.

s

<3

Linden, N. J.
Vasario 27 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vak. Linden Hall, 
Wood Ave. ir 16St., rengia
mas Lietuvos laisvės šventės 
minėjimas. Ruošia Lindeno 
Lietuvių Centralinis Komi
tetas. Bus platinami Karo 
Bonai.

Komiteto laikiną valdybą 
sudaro pirm. J. Liudvinaitis, 
sekr. Ad. Krutulienė, iždin. 
B. Sabeckienė.

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

New Yorke, E. 105 gatvė
je, vienas policininkas suga
vo iki šiol nematytą paukštį: 

j tamsiai rudas su geltonais 
taškais ant kaklo ir žalios 

įruožės plunksnose.

spalvom,
Ir, tartum paukščiai, sutemos atskrido per žaliuojančias 

girias.
Diena gūdžius šešėlius meta ir moja jau tom kalvom 

tolimom,—
Ir mano saulė eis per kalvų aukštumas ir ten už jų užges.

Vėl nelaimingoji mirtis 
vasario pradžioje vieną lie
tuvę atskyrė iš gyvųjų tarpo 
— Oną šalkevičienę. Užjau
čiame šeimos ir giminių liū
desio dienas.

mūsų tautą, ir Dievas neleis 
jos išnaikinti, išaukštins 
Lietuvos šv. Bažnyčią, kuri 
kaip saulė šv. Evangelijos 
spinduliais švies visai Euro
pai. J. K.

Šv. Jono universitetas 
Brooklyne Dėdės Šamo ka
riuomenėje turi 560 savo stu
dentų.

54.
Paraudo
Kabodamas ant šakos, jau raudonuoja obuolys,
O bronzos spalvom rudeninėm nudažytas žalias lapas.
Klausyk!.... jau medžių lapuos šlamščia vėjas, tas rudens 

kvieslys....
Nukris ir obuolys, nukris ir lapas, ir tu su moliu būsi vėl 

sutapęs.

Los Angeles, Cal.
Seselių Pranciškiečių 

belaukiant
Šv. Kazimiero parapijos 

salėje sausio ^Ų,d. buvo su- 
j rengta pramoga — kalaku
tienos pietūs. Svečių atsilan
kė netikėtai daug. Seselių 
mes laukėme gana seniai. 
Nebuvo jos dar atvykusios 
nei šią dieną, bet pietus tu
rėjome surengę jų naudai.

no lietuviško žodelio nemo
ka, net ir nesupranta, ir rū
pinsis mūsų mažaisiais, kad 
jie bent mokėtų ir brangintų 
savo tėvų kalbą ir gražius 
papročius. Tai yra sunkios 
pareigos, platūs užsimoji
mai, numatant dar ir tai, kad 
duona kasdieninė ir pasto
gė yra seselėm reikalinga, 
kaip ir kiekvienam iš mūsų. 
Mums reikia to neužmiršti ir 
kuomi galint padėti jų kil
niame darbe.

Sielvartinga Lietuva!
Vasario 14 d. bažnyčioj 

bus iškilminga suma už Lie
tuvą, minint Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktį. Kaskart vis 
baisesnės audros mūsų tėvų 
šalelę naikina, mūsų akių a- 
šaros nedžiusta. Tose šven
tėse turime dar labiau su
jaudintomis savo maldomis 
šauktis Dievo pagelbos, kad 
visi Bažnyčios ir tautos prie
šai prasišalintų iš mūsų tė
vų žemės. Atminkime, kad 
didžiuliai kaimynai nusista- 
tę_sunaikinti tautos gyvybę, 

! susilpninti Bažnyčios skais-

Arlingtone, šalia Washing
ton©, buvo sušaukti vertelgos 
ir jiems paaiškinta kas yra 
,,ceiling prices”. Viensa ki- 
„ceiling prices”. Vienas ki- 
rėjęs namo nupiešė ant sie
nos kainas. Atvykus inspek
toriui, kinietis sako: Viskas 
yra padaryta, bet ant lubų 
kainas išrašyti jokiu būdu 
neįstengiau...

Hartfordo miesto katali
kai savo protestais išvijo iš 
miesto nemoralų vaidinimą 
„Wine, Women and Song”. 
Šis vaidinimas New Yorko 
'mieste uzarauStas vaidinti?

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Pietūs buvo paruošti tik
rai karališkai. Už tai nuošir
dus dėkui priklauso mūsų 
nenuilstančiom šeimininkėm 
virėjom: Miškienei, Masonie- 
nei ir K. Malinauskienei. Jom 
prigelbėjo Bruzgienė. Pie
tūs nebuvo pigūs, bet pelno 
atnešė kelias dešimtis dole
rių.

Svečių tarpe matėsi kon
sulas Bielskis su žmona, kap. 
P. Labanauskas, mūsų poetė- 
rašytoja Ona Pucetaitė - Gi- 
lienė su šeima, sportininkas 
Pranas Lubinas su žmona,
kun. K. Malakauskas ir de- 
troitietė veikėja, dabar mūsų 
mieste viešinti M. Kemėšie- 
nė. Taipgi ir visi tie, kurie 
nuolat ruošia, rengia ir re
mia mūsų jaunutę parapiją 
ir jau nebesiskaitome sve
čiais.

Atvyko seselės
Sausio 31 d. sulaukėme ir 

seselių Pranciškiečių. Po pa
maldų prelatas J. Maciejau- 
skas pasidžiaugė ir supažin
dino mus su atvykusiomis iš 
taip toli seselėmis. Paprašė į 
mus pakalbėti Motinėlę 
Aloyzą.

Savo švelnioje, nuoširdžio
je kalboje, Motinėlė Aloyza 
mums aiškino, pasakojo, ko
kiu tikslu čia atvažiavo, ką 
čia veiks ir kokis yra sese
lių darbas lietuv. kolonijose. 
Kvietė visus, kuriems yra 
brangi mūsų kalba ir mūsų
tėvų žemė, padėti joms gali
mais būdais. Darbas bus 
sunkus, pasakė Motinėlė A- 
loyza, bet to nesibijo. Jos

Žodį kitą tarė ir kap. La
banauskas, sveikindamas se
seles, atvykusias darbuotis 
lietuvybės ir katalikybės la
bui. Palygino jas prie mūsų 
garbingųjų, senovėje buvu
sių vaidilučių, kursčiusių 
amžinąją ugnį, saugojančių 
šiais moderniniais laikais 
mūsų kalbą, mūsų giesmę, 
mūsų gražiąją dainą. Linkė
jo pasisekimo mūsų užmir
štoje ir užmestoje kolonijoje.

Naudingas pamokslas
Tos dienos pamoksle prel.

Maciejauskas nušvietė, ką 
yra nuveikę lietuviai katali
kai rytinėse valstybėse. Mū
sų žmonėms čia tokios infor
macijos yra labai reikalin
gos. Jie per daugelį metų 
nieko panašaus nėra girdė
ję. Prelatas nurodė skaičių 
mokyklų, tų pačių seselių 
globojamų ir vedamų, ligoni
nių, seneliams prieglaudij ir 
šiaip organzacijų laikraščių 
ir žurnalų. Vis tai darbas ir 
pastangos lietuvių katalikų 
bažnyčios — pasakė jis per 
savo gražųjį pamokslą.

Džiaugsmą ir dėkingumą 
seselėm pareiškė ir p. B. 
Starkienė; viena iš seselių 
yra labai muzikali ir mums 
nebebus bėdos su giesmėmis 
arba dainomis kaip iki šiol 
buvo.

Parėmė R. Kryžių
Sausio 31 d. vakare buvo

visų draugijų surengti šokiai 
ir laimėjimai Am. R. Kry
žiaus naudai. Vakaras skai
tomas nusisekusiu, nes davė

sieks suburti visus čia gana pelno per $200 dolerių.
išblaškytus lietuvius vienon! Pažymėtina ir mūsų jau- 
šeimon po sparnu mūsų baž- nimui įsidėmėtina, kad tą va- 
nyčios ir kartu lietuvybės, karą mus linksmino daino-
Kvietė visus darban, talkon, mis trys lietuviai kariai, kur 
Mus senus paklydėlius ir tai mūsų apylinkėje atlieką 
nuo visko atšalusius, jauni- savo karinę prievolę. Tai bu
mą mūsų, kuris čia nei vie- vo Urbonas iš Baltimorės,

Tel. EVergreen 7 - 4335 /

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsam uoto jas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N- Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■" ■ 1 ......... ................ ■ -----------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Vasario

NEW YORKO APYLINKES LIETUVIAI Lietuvos Nepkriklausomybės Paskelbimo 
MINĖKIME LIETUVOS ŠVENTĘ 25 METŲ SUKAKTIES

(SVEIKINA M. P. RUSES

Šį sekmadienį, vasario 141 Visi vyresnieji prašomi 
d., 4 vai. popiet, WEBSTER paaiškinti savo jauniesiems, 
salėje, įvyksta milžiniškas kad ir jie gausiai dalyvautų. 
Lietuvos nepriklausomybės Programa taip sutvarkyta, 
paskelbimo 25 metų sukak- kad niekam nereiks nuobo- j 
ties minėjimas. Rengia New džiauti. Po programos jauni-1 

mas ir jaunos dvasios vyrės- j 
nieji galės smagiai pasiimk-j 
sminti — bus geras orkest
ras.

Šio milžiniško minėjimo 
programa paruošta turinin
ga, gyva ir įdomi. Kalbės

Iškilmingas Minėjimas
Yorko Lietuvių Taryba.

WEBSTER salė yra labai 
arti patogios susisiekimui 
vietos. Visų krypčių požemi
niais traukiniais reikia va
žiuoti iki Union Square sto
ties, iš kur eiti iki 119 East 
11th St. Nuo Union Sqare, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
stoties ši salė yra visai arti 
ir visiems gerai žinoma.

Visus „Amerikos” skaity
tojus ne tik kviečiame, bet ir 
nuoširdžiai raginame daly
vauti šiose iškilmėse. Ne tik 
patys dalyvaukite, bet ir vi
sus savo kaimynus bei drau
gus paraginkite. Būkite ge
riausi šios iškilmės skelbė
jai, garsintojai ir kvietėjai.

Labai svarbu, kad didžiulė 
WEBSTER salė būtų perpil
dyta, kad sekmadienį popiet 
iš Union Sq. stoties veržtųsi 
minių minios lietuvių.

Kreipiamės į tas lietuves, 
kurios turi tautiškų drabu
žių. Pasipuoškite jais! Visos 
pasistenkite papuošti iškil-

VASARIO-FEB. 14 d., 1943
WEBS! : HALL

119 East lltli Street, New York City

Povilą ir Marijoną Rusus, 
gyv. 9 Charles st., Port 
Washingtohe, N. Y., sulau
kusius vedybinio gyvenimo 
25 metų sukakties, 
džiai sveikiname ir 
ilgiausių metų.

Rozalija ir 
Ambrozaičiai

Woodhaven, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai

Dr. John Walnk
nuošir- 
linkime

Juozas

Maspetho Žinios

161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen
VALANDOS:

8 —10 ryto |
1 — 2 po pietų I
6 — 8 vakare • 

šventadieniais susitanJ

Tel. EVergreen 7-|{|||
VALANDOS:

9 —12 ryte 3
1 — 8 vakare I

Penktadieniais uždaryta*

^uojurruvnjKATA- 
įjjįj vbuomeninio ir 
storinio gyvenimo

JAVAITRASTIS

IOS PENKTADIENI

atstovai. Bus perduoti įžy
mių amerikiečių ir užsienio 
valstybių atstovų sveikini
mai. Kalbės vietinių laikraš
čių — „AMERIKOS”, „NAU- 

ISIOS GADYNES”, „TĖVY
NĖS” ir „VIENYBES” ats
tovai.

eMninę programos dalį iš
pildys Mentropolitan operos 
artistė ANNA KASKAS, A- 
preiškimo par. choras (muz. 
Jono Jankaus vadovybėje) 
ir Merginų grupė.

Visi, o visi New Yorko ir 
apylinkės lietuviai šį sekma
dienį, vasario 14 d., bus ma
loniai laukiami WEBSTER 
salėje, 119 E. 11th St., New 
Yorke.

Salės durys bus atdaros

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-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
Bus 
mų

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

J guos POL
Besiruošdama Lietuvos 

,paske.b“

buvo parašiusi la 
h VWfe Sekreto™ 

& dėjėjui Smnner Welli 
fcjif. Taryba laiške paaiškino a] 
>„į®i Plam*! ’P“8* 

Kitobus ir tikšta Laiške l 
# to paiymrka, kad labai da 

r,įiHl»W Amerikos pajėgi 
i^i«wi“yrak‘,V0S r 
^•tu®j*tmppstpąnu; 
i16. u. kad pastatmiu metu I 

tolioje spaudoje pasirc 
rįiir* kad Amerikos vyru 

i-D'bė P pakeitusi savo 1 
r įtym, kad daroma m 

lįjį prasilenkiant su

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSH YCIAI— PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasu
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKH

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N:

Sodaliečių pramoga
Vasario 21 d. 5:30 vai. 

p.p. parapijos salėje įvyks 
Sodaliečių pramoga, į kurią 
kviečiami visi atsilankyti, 

gražių dovanų žaidi- 
laimėtojams.
Nepriklausomybę 

paminėsime
Vas. 14 d. mūsų bažny

čioje suma bus laikoma už
tistė ANNA KASKAS, Amerikos lietuvių dainos meno pa- Lietuvą, jos 25 metų ne
žiba. Dainuo Apreiškimo par. choras, muz. J. Jankaus ve- priklausomybės paskelbimo 
darnas. Choras pasirodys keliais atvejais. sukaktį minint. Bus Palai

minimas Šv. Sakramentu ir 
giedamos suplikacijos.

kadangi
Webster 

jimo dienoje žymiai brangiau, tad paskubėkite visi įsigyti Hall, New Yorke, j Nepri- 
bilietų iš anksto. klausomybės paminėjimo iš- visi KELIAI VEDA VIE-

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

New Yorko Lietuviu Taryba.

Choras pasirodys keliais atvejais.
Po programos bus ŠOKIAI. Gros Adomo Jezavito orkestras.

Bilietai iš anksto platinami laikraščių įstaigose, klebo- ° Mišparų nebus, 
nijose, draugijose. Dabar bilietai kaštuoja 55c., o minė- visi važiuosime į

( PETRULIŲ PADĖKA

l^eiaDto Čarterio dėsniais.
*5^ Vasario 13 d. Sumner AA

les atsakė į N. Y.L.Taryl
^tė===___----- ------

243 Front St. Rengia A 
Sandaros kp.

Ansonia, Conn., seki 
nį, vasario 14 d. 7:30v 
kare. Rengia Šv. Auta 
rapija savoje salėje, į 
5th ir N. Main Sts.

U toto __

, Lawrence, Mass. — K 
' 2 i t® i;®, pr. Juro pasidarba 
p ^°nin, miesto mayoras Meel 

vasario 16 d. buvo paskel 
f Lietuvos Respublikos Die 
p’20 Ta proga jis išleido tokio 
P'rimo proklamaciją: 
fį WHEREAS, February 
L 1M3 marks the 25th ar 
Į — p- rersary of the Independf 
fajpgiihof Lithuania; and

Vasario 14 d., sekmadienį, 
New Yorko ir apylinkės lie- 

. Iš širdies norime pad.ėko- tuviai žinos tik vieną kelią 
I— iš visų pusių požeminiais 

kai traukiniais ir kitomis susi- 
musų siekimo priemonėmis jie sku

mes gražiausiais lietuvių dra nuo 3 vai. popiet. Nesivėluo- 
------- kite!

Bilietai iš anksto po 55c., 
o vasario 14 d prie kasos — 
po 75c ir $1. Įsigykite bilie
tų iš anksto. Jų galima gauti 
„Amerikos” administracijo
je.

bužiais.
Kreipiamės į visus lietuvių 

karių tėvus — motinėles ir 
^tėvelius. Ateikite gausiai! 
■Programoje yra numatytas 
Rinkamas karių ir jų tėvų

Angelui Karalienės 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

6• Anna Kaskas vasario 
d. Metropolitan operoje vai
dino „H Trovatorei’ op. Azu- 
cenos rolę. Muzikos kritikai

aciau bus pranešta ve- įTne. —.nip7 "patonv 
dymą svarbioje rolėje sutiko 
labai šiltai.

• Art. Barbara Darlys va
sario 5 d. dainavo iš WNYC 
radijo stoties. Gražiai išpil
dė 15 minučių klasinę dainų 
programą. Netrukus ji gal 
pasirodys per radiją su lie
tuviškų dainų programa.

• Webster Hall labai leng
va pasiekti iš Union Square 
stoties, kur sueina visų po
žeminių krypčių traukiniai.

• Kun. Dr. Juozas Vaškas, 
Marianapolio kolegijos rek
torius, šią savaitę pavaduo
ja Jersey City kleboną, kun. 
J. šernių. Lankėsi „Ameri
kos” įstaigoje.

• Kpt. Dr. J. Simonaitis

Ar nebūtų gerai, kad jau 
būtų pradėta rengtis prie 
būsimo metinio parapijos pi
kniko. Mūsų parapijai būtu 
patogiausias laikas rugpiū- 
čio mėn. antrą sekmadienį. 
O gal jau parkas paimtas?

• Marijona ir Povilas Ru
sai, gyv. Port Washingtone, 
vasario 10 d. sulaukė vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakties. Malonius „Ameri
kos” bičiulius nuoširdžiai 
sveikiname!

• Karys Košt. Petrulis da- 
hax_^vra^ĘWasbineton valst.

- - - —r- ___ - - A—Į ' t    Į—

Jis dėkoja visiems jį atsisvei Į~ieni’ 
kinusiems. Jo brolis Bernar- ,™e b'“’t

> — • v ikc’t-u imas, kurs bus svarbus, todėl• Kariuomenėn is Maspeth, ’ įr norjn
šiomis dienomis išvyko A. I;. .. .! tieji prie sios draugijos pri

sirašyti prašomi dalyvauti. 
Kadangi kovo 5 dieną yra 
rengiamas draugijos Užgavę 
nių balius, tai bus apkalba
ma ir tas reikalas.Nepamirš
kite!

Šv. Vardo draugijos vyrai 
ir visi parapijiečiai vyrai eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu šį sekma-

Šv. Vardo vyrų draugijos 
bendra Komunija bus vasa- 

i rio 14 d. 8 vai. mišių metu. 
Po to par. salėje įvyks susi
rinkimas. Svarbu visiems na 
riams ir parapijos vyrams 
dalyvauti.

Visi parapijos vyrai 
šomi prisirašyti prie 
svarbios draugijos ir 
veikliais Kristaus kariais

ti visiems mus užjautusiems 
skaudžioje valandoje, 
buvo pranešta, kad

i sūnus karys Bernardas din- binsis į WEBSTER salę, 119 
;go Šv. Afrikos fronte. D 
kojam kleb. 
kūnui, J 
jautė ir atlaikė mišias, pa
tardamas melstis už gyvą, 
o ne mirusį.

Dėkojam ,,. _____
bui, EI. Bartkevičiūtei 
užuojautos laiškus, J. Va- i 
Taičiui už pranešimą per 

būti radiją, giminėms, pažįsta
miems, draugijoms, Mot.

■De- East 11 st. Ten 4 vai. popiet Stoka apetito dažna] 
- .......- - . Lietuvos taiko ne todėl, kad nu

zinis organizmas paįrj 
daug prisideda dvasinį 

Webster salė labai leng- vargis, susierzinimas j 
vai pasiekiama — reikia va- čiai. To dėlei, jokie i 

Amerikos” šta- iki Union Square sto- negelbės. Tik pašalinis

kun. įvyks iškilmingas 
kurs pirmutinis už- iaįSVes šventės minėjimas.

ties, iš kur sale visai arti.

pra- 
šios IŠ KONCERTO

pėsčių, visų tų priežasčj 
rios iššaukia dvasinį oi 
gį, sustiprins ir visi 
organizmą. , J

1 °:::' S-gos kD. Pinž/A. Klwtie- salėje įvyko „Vieny- ĮČZ
t; clienj, SLMILg 5T11J lįri ? įi Q. bes”' koncertas. ' C
“ 9 vai. vai. mišių parapijos mums švclnesl Pirmų kartą pasirodė Flo- ?

Cuskelis, J. Šidlauskas, Alb. 
Bakšis, Ed. Klosevičius, Ed. 
Kuras.

• Korp. Juozas Stravins
kas buvo parvykęs pas savo 
motiną 10 dienų atostogų. 
Grįžo atgal į Texas valstybę.

• M. Simonavičius, buvęs 
varg., viešėjo Brooklyne, lan 
kėši „Amerikos” įstaigoje ir 
ta proga užsirašė laikraštį. 
Gyvena Wilkes Barre, Pa.

• Art. Juozas Olšauskas, 
gyv. Amsterdame, viešėjo 
Brooklyn© apylinkėje, lankė
si „Amerikos” įstaigoje.

buvo atvykęs kelioms valan- Drauge su ju0 svečiavosi A. 
doms į Elizabethą pas savo Lukšys, amsterdamiečių vei- 
brolį, kun. J. Simonaitį. Prieš ikėjas.
išeidamas į kariuomenę, Dr. • juozas Daubaras, Pri-

priklauso. Visi prašomi atei
ti ir prisirašyti.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimai visados būna kiek
vieno mėnesio antrą sekma
dienį po 8 vai. mišių.

Šv. Jurgio Parapija

Pirmą kartą pasirodė Flo-
nes vilties žiedų nuoširdus rence Korsakaitė, jauna dai- 
ačiū.

Mūsų sūnus gyvas, bet 
mūsų visų meilė nepasieks dijuojanti dainavimo meną, 
jo buveinės šaltų sienų, kol Publika ją sutiko labai šiL 
karas baigsis. tai. Solistė turi švelnų sop-

O. Pr. Petruliai, rano balsą, gilų muzikalumą.

nininkė, čikagietė, dabar gy
venanti New Yorke ir čia stu

Teikiamas geriausia^ 
patikrinimas, prižiūra 
AKINIAI prieinamiq 
kainomis pagal jų rūšį

Ši įstaiga įsteigta prieš W

MINĖJO GIMTADIENĮ

Parapijietės, nepamirškit, 
kad mūsų parapijos salėje 
kiekvieną antradienį 8 vai. 
va, susirenka ir dirba ka
liams Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyrius. 
Ateikite ir pagclbėkite!

Balius
Vasario 13 d. jaunų Mote

rų dr-ja rengia šokius, kurie 
įvyks parapijos salėje. Gros 
Avižonio orkestras. Kadangi 
tą dieną pripuola Valentino 
diena, tai tikimasi sulaukti 
daug publikos, ypač jauni
mo. Jaunų Moterų parengi-

d. savo 16-tą 
minėjo Johana 
Jos tėveliai iš- 

savo namuose, 
Atsilankė

išeidamas į kariuomenę, Dr.
Simonaitis gyveno Chicago- vate First Class, buvo par- 
je.

• Dr. Jonas Naujokaitis iš 15 dienų atostogų pas savo 
Indianapolio persikėlė į New tėvelius, Oną ir Vincą Dau- 
Yorką. Dabar dirba New,barus. Savo tėvų karys ne- 
Yorko moterų ligoninės gy- buvo matęs 9 mėnesius. Dau

barų, žinomų veikėjų, trys 
sūnūs yra karo tarnyboje.

•Jonas Sabolenko, CYA na 
rys, yra grįžęs iš Anglijos. 
Gydosi ligoninėje. Jis buvo 
sužeistas Dieppe puolime.

• Karys Petras Tauras, 
Maspetho V. Višniauskienės 
sūnus, yra išvykęs kur nors 
už Amerikos ribų. Jo brolis 
Stasys, irgi karys, tebėra A- 
merikoje.

• Šv. Jurgio draugija šie
met mini 50 metų gyvavimo 
sukaktį. Minėjimo iškilmės, 
numatoma, bus gegužės mė
nesio viduryje.

vykęs iš Washingtono valst.

Yorko moterų ligoninės gy
dytojų štabe (W. 109 St.).

[Didelis Įvairusl

Pasirinkimas

Lietuviškų

KALENDORIŲ
Kalendorio kaina — 25c.

Su persiuntimu — 35c.

Primenama, kad parapijos 
40 vai. atlaidai mūsų bažny
čioje bus kovo 14, 15 ir 16 
dienomis.

litu. uauillį X

mai visada būna įdomūs. Bus ^a’ 
užkandžių ir įvairių gėrimų.

Gyvojo Rožančiaus draugi 
jos metiniame susirinkime 
vasario 7 d. buvo renkama 
nauja valdyba: M. Putinienė 
— pirm.; M. Brangaitienė — 
vicepirm.; M. Dulkienė — ra- 
štin. Iždininkei neatsilan
kius rinkimai atidėti.

Nutarta surengti pramogą1 
kovo 21 dieną, kurioje bus 
paminėtos klebono vardinės.

NAMAI-BARGENAI

VEDYBŲ SVODBOS’ 
RENGĖJŲ PADĖKA

Sausio 30 
gimtadienį 
Terebeizaitė. 
kėlė puotą 
180 Hale Avė.
daug svečių. Johanos moti- 
na yra Moterų S-gos 29 
kp. raštininkė, uoli veikė-

I Johana labai dėkinga už 
(dovanas ir linkėjimus, ku
rių ilgai neužmirš.

222 South 9th Street

KREIPTIS:

’’AMERIKA”

Brooklyn, N. 1.

REIKALINGAS NAMO 
PRIŽIŪRĖTOJAS

Blaivus, su rekomendaci
jomis. Reikės prižiūrėti 68 
šeimų namą. Sąlygos: $120 
mėnesiui ir 4 kambarių 
butas. Kreiptis:

M. Taikina
655 — 41st Street, 
Brooklyn, N. Y .

Norintiems pirkti arba par
duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu, čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —
J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Moterų S-gos 24 kp. nori 
padėkoti visiems vasario 6 
d. įvykusio .vestuvių baliaus’ 
programos dalyviams ir at
silankiusiems. Ačiū ,svod- 
bos’ dalyviams: jaunajai — 
P. Stravinskienei, jaunikiui 
— J. žaliui, pabroliui — P. 
Starkiūtei, pamergei — Ir. 
Avižonienei, J. Butkui ir M. 
Kazlauskienei, piršliui — M. 
Kirveliui, svočiai — D. Le- 
vanavičienei, gėlių mergai
tėms — M. Putinienei ir M. 
Barkienei, ruošėjoms — A. 
Civinskienei ir B. Adomai
tienei, visoms dirbusioms 
narėms, daug pagelbėju- 
siems P. Katuliams, J. Avi- 
žoniui, K. Dumbliui, aukoju
sioms D. Levanavičienei, O. 
Digrienei ir kitoms.

Pramoga davė gražaus pel 
no, kuris skirtas parapijai.

SUKAKTIES BALIUS

Brooklyn© lietuvių didžiau 
šia pašalpinė draugija, vei
kianti nuo 1893 m., o inkor
poruota 1895 m., šv. Jurgio 
draugija, šiemet mini savo 
50 metų sukaktį. Jos proga, 
rengia metinį 51-mą žieminį 
balių kovo 6 d. Grand Para- 

’ dise salėje, 318 Grand Str., 
Brooklyne.

Du 
škus 
kius.

Svarbiausia programos da 
lyvė buvo Anna Kaskas. Jai 
teko kelias dainas „priedo” 
padainuoti. Visiems patiko 
jos laikysena scenoje, jos dai 
nų interpretacija. Publika ją 
priėmė ir palydėjo nuošir
džiomis ovacijomis.

Visus dalyvius linksmino 
Philadelphijos Kavaliauskų 
ir Tunaičių mažamečiai.

Pirmoje koncerto dalyje 
IV. Bacevičius tinkamai užsi
rekomendavo, ypač Gruodžio 

Buvus ^Lietuvoje” ir savo koncerti
niu suktiniu, bet savo prog
ramą jis labai ištempė ir an
troje dalyje publika nebuvo 
linkusi atidžiai klausytis.

Programai vadovavo „V.” 
red. Tysliava. Kun. N. Pa
kalnis pasakė kalbą, kurioje i 
kvietė visus atsilankyti va- § 
sario 14 d. į Lietuvos laisvės £ 
šventės minėjimą. Daly vii) N 
buvo apie 900. §

orkestrai gros lietuvi- 
ir amerikoniškus

be pertraukos.
so-

Buvęs

JUDOMI PAVEIKSLAI

REIKIA SAVANORIŲ

Brooklyn© vyskupijos sa
vaitraštis „Tablet” ragina 
katalikus dėtis prie naujai 
organizuojamo „Block Ser
vice” plano. Daugiau žinių 
galima gauti iš Howard Jo
nes, 131 Livingston St., Broo

_ klyn, N. Y., arba CDVO
Pilietybes Pamokos Headquarters, 9329 Queens 

 Blvd., Elmhurst, L. I. arba

Lietuvos nepriklausomy
bės 25 metų sukakties pro
ga, Kazys Motuzas ir Jonas 
Valaitis rodo Lietuvos spal
votąsias filmas, lietuvius da
lyvaujančius New York at 
War Parade, Amerikos gyve 
nimo vaizdus ir karo paveik
slus. Jie rodomi:

Bridgeport, Conn., šešta
dienį, vasario 13 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunų Vyrų draugijos 
salėje, 407 Lafayette Street. 
Gros Juozas Tamas-Tama-

Gražiai išleista knygutė arčiausioje C.V.D.O. stotyje, šauskas, akordijonistas; Jo- 
"ilietvho® Ptimni r Lietuviai katalikai turėtų nas Valaitis iš New Yorko„Pilietybės Pamokos” gali

ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

dėtis prie šios naujos orga- kalbės.
nizacijos ir daboti, kad mū- New Haven, Conn., sekma- 
sų namų ir kitos teisės būtų dienį, vasario 14 d. 2 vai. po 
saugojamos. i pietų, Lietuvių Klubo salėje, j

Stenger & Stei
OFTOMETRISTAS - OPT

394-398 Broadway, Brooklyn

1380 Kil., 5,000 wattfl
LIETUVOS GAKSj 

RADIJO PROGRA1 
šeštadieniais 4:30 iki 5:00 i 

Vedėjas j 

J. J. STUKAS, I 
Radijo centras -Į 

Tel. MArket 3-55431 
Walnut St., Newark

® of Lithuania was foun 
p®®'upon those principles of 
P mocracy and Freedom w( 
p ® le have so long cherishe 

this country; and
L. ^. WEREAS. the libei 
u,TOof Lithuania have 
L įjj crashed under brutal J 

oppression and lives of 
kgjJ citizens are subject to ui 
L misery and hardship ui 

totalitarian tyranny; a:
WHEREAS, Američai 

L w Lithuanian descent 
1^ to-made a notable contrib’ 
F^jj-to the development of 
I country and their loyal
I the United States of A

cabas been a source of 
■Mti- strenght in the pr 
f*W powers; and 
f *®i-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fc VASARIO 16 Š

429

Lietuviška]
ALUDE

KARŠTI UŽKANDA 
kasdien] 

Patogi vieta užėjiml 
su MOTERIMS 1 

RHEINGOLD Extra Dry į 
— Didelis pasirinkimas vW 

gėrimų 1

Juozas Žeidi 
411 GRAND STRflį 

BROOKLYN, N. t j

Los Angeles. — Ir čii 
Lomiojo vandenyno pakra 

gražiai paminėta Lit 
^priklausomybės pas 

hsjjį ®o 25 metų sukaktis, 
h®# Minėjimas įvyko v 
bąli U d. Programoje būvi 
Kk ką uos, kalbos, žuvusiųjų 

tonas. Įspūdingas kalt 
I<?stoė prel. Julius Maci 
ITi kas, prof. Malbone W 
I kam, Latvijos ir Čeki 
|W kijos konsulai, Lietuvi 
■Josi sulas Julius J. Bielski 
P iš. kapitonas Paulius La 
I skas, Seselių Pranei

M ^UV0 dainų, m 
hj e Visus gražiai nuteikė 
kJjV. Jurgelis, clevela: 

kuris čia arti būna.

Buvo daug dainų, m

Telephone
EV 7 - 1670 V

JOSEPH VAST

Mortgages Loaned and 
496 Grand St., Brooklj 
Residenęe:
87-34 90th St., Woodhaw

HAvemeyer 8-025
RALPH KRU<

FOTOGRAR
(15 - 23 GRAND AVĖ

Maspeth, N. Y J

NAUJI SIGNAL

J Kada išgirsite 2 i 
peratojimo švilpin 

M užgesykite visas 
hj^Uipalikite tik radiją. K 
" rit gatvėje, skubėkit

tod būtų visiškai sw 
J New užpuolikiška ašis.

^es tikime savo y 
^es tikime savo 

?*kntu Rooseveltu, k 
fcii t ’ daro iokiu nuolaidu
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