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aivos laisvės šventė 
d atžymėta New Yor-

Ll?s Angel,ts’ 
urghe, Bostone, Balti- 
e, Waterbury, Phila- 
joje, Cambridge, Lo- 
į, Harrisone, Newarke. 
kitą savaitę ji bus dar 
a visoje eilėje miestų, 
jnsterdam, New Have- 
jawrence, Hartforde, 
lence, Montrealyje, 
tone, Utica ir tt. ir tt.
p elektros srovė pere- Į v0 pažymėta, kad labai daug 
ina_ Lietuvos ir jos žmo amerikiečių lietuvių yra gin- 
eilė po visą Ameriką, kluotose Amerikos pajėgose 
kur tik didesni būriai įr daug jų jau yra kovos fron 

tinka- tuose. Jame taip pat paminė- 
’ 16- ta, kad paskutiniu metu kai 

įtik pasidžiaugti lietu- kurioje spaudoje pasirodo 
j nerikiečių veiklumu ir aidų, kad Amerikos vyriau- 

5SgTrXes ™mu tautų laisves i- sybė yra pakeitusi savo nu-

T#L
valandą

1-1 tį
AMERIKOS POLITIKA LIEKA TIESI

7

11 f red J. Wentz 
(Vencius) 

ADVOKATAS

illiamsburgh Bridge Plaza)

-7142

JAINIŲ PALO®!
GERIAUSIOS ROSIES 

-kandžiai, Kava, Arbata, Hot Cboc^ 
3S—VAKARIENE Gerinu,

ų gyvena, ten 1 
įsiminta Vasario

Juozas Cinkus

EDA VIE
PIAU

243 Front St fe 
Sandaros kp.

Ansonia, fe

vieną kelią kare. Rengia ši 
požeminiais rapija savoje į 
omis ! ’ .............. ...
mis jie sku 
IR salę, 119 
į vai. popiet 
s Lietuvos 
line j imas.

labai leng-
- reikia va- čia! To dėlei

sekmadienį,

Besiruošdama Lietuvos ne 
priklausomybės paskelbimo 
25 metų sukakties minėji
mui, New Yorko Lietuvių 
Taryba buvo parašiusi laiš
ką Valstybės Sekretoriaus 
padėjėjui Sumner Welles. 
Taryba laiške paaiškino apie 
ruošimosi planus, apie savo 
darbus ir tikslus. Laiške, bu-

laišką savo paties pasirašy
tu laišku, kurį jis atsiuntė 
N. Y. L. Tarybos pirminin
kui kun. N. Pakalniui.

Valstybės Sekretoriaus pa 
dėjėjas Sumner Welles savo 
laiške pažymi, kad Amerikos 
vyriausybės politika nepasi
keitė, kad ji remiasi Atlanto 
čarteriu ir Jungtinių Tautų 
deklaracija.

P. Welles laiško paskuti
niai žodžiai yra šie:

„In the prosecution of the 
war to force the unconditio
nal surrender of the Axis 
powers the policy of the Uni
ted States has not changed 
and continues to be based on 
the Atlantic Charter and the 
Declaration by United Na-

Arkiv. Spellman 
Pas Popiežių

Madridas. — Vasario 16 d. 
New Yorko arkivyskupas 
Francis J. Spellman tarėsi 
su Ispanijos vadovu genero
lu Francisco Franco. Prieš 
tai jis matėsi su popiežiaus 
pasiuntiniu, Amerikos amba 
sadoriumi, Ispanijos užsie
nio reikalų ministeriu Jor
daną, Madrido vyskupu ir ki
tais.

Vasario 17 d.-arkiv. Spell
man išvyko į Rūmą, kur jis 
tarsis su Jo švėntenybe po
piežium Piju XII. 

t Vatikane arkiv. Spellman 
nėra buvęs jau nuo 1933 m- d

Japonams Nauji Nuostoliai 9

sistatymą, kad daroma nuo- 
. _ . 1 laidų, prasilenkiant su At

Bnjį irio 22 d. minėsime ianto čarterio dėsniais.
o prezidento Jurgio | Vasario 13 d. Sumner Wei- ______
jtono gimimo dieną. qes aįsakė į N. Y. L. Tarybos tions”.
karo nebuvo, ši šventė_______________ _____________________________________________________
risuotinė visoje šalyje. T T
o pagarbos pirmajam ENCE - LIETUVOS RES. DIENA 
Mitui diena. Ji tokia 
:s visada.
let vasario 22 d. turi 

didžiausio dvasinio
■ Šie- 

oje šventėje sukaųpki- 
as savo jėgas vienam 

taiko ne t® lm siekimui — sutriu- 
ližpuolikus ir pasauliui 
ią taiką laimėti!

EISENHOWER - VYRIAUSIAS VADAS
bė apie sausio 29 — vasario 
4 d. buvusias kautynes Salia
mono salų apylinkėje. Kau
tynėse su japonais dalyvavo 
laivai ir lėktuvai.

Kelių dienų susirėmimuose 
Amerika neteko vieno krei
serio, vieno naikintuvo ir 22 
lėktuvų. Tuo pat metu japo
nai neteko dviejų naikintu
vų, 60 lėktuvų ir gal 15 įvai
rios rūšies laivų, kurie sun
kiai sužaloti.

Nuskandintas Amerikos 
kreiseris buvo „Chicago”, pa 
statytas 1931 m. kovo 9 d. 
Žmonių aukų buvo mažai.

Paskutinės jūrų kautynės 
parodė, kokį svarbų vaidme
nį atlieka lėktuvai, jei tik 
nevengiama padaryti dides
nio pasiaukojimo.

Visų kariškų pajėgų šiau- kiečių ir prancūzų geenrolai. 
rėš Afrikoje vyriausiu vadui Amerikiečių daliniams jau 
paskirtas generolas Eisen- teko susitikti su Rommelio 
hower, amerikietis. Jo štabą motorizuotomis dalimis. Cen 
sudaro įžymūs anglų, ameri- traliniame Tunisijos fronte 
............  ~......- . vokiečiams vasario 16 d. bu- 0.... • • n • i v0 pavykę prasiveržti ir įei-dUOimai rernnko ti į Gafsą, kur buvo Ameri

kos daliniai. Bet už kelių va
landų amerikiečiai įvykdė 
kontrpuolimą, kurs atstūmė 
vokiečius bent šešias mylias. 
Kautynės buvusios labai di
delės, nuostolių buvo abiejo
se pusėse. Kautynėse varto
ti tankai, lėktuvai, kanuolės.

Karo sekretorius Stimson 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais įspėjo, kad Tunisijos 

Plačiai kalbama, kad yra fronte tenka laukti didelių 
galimumų Suomijai išsitrau
kti iš karo.

Savo Prezidentą
Helsinkiai. — Vasario 15

- - . Suomijos respublikos pre-
Vatikane New _ Yorko arki- zidentu perrinktas Risto Ry-

10 ti. Premjero Rangell vyriau
sybė pasitraukė, kad prezi
dentas turėtų laisvas rankas

vyskupas prabusiąs apie 
dienų.

Gandhi Nevalgo nauJai vyriausybei sudaryti.

■

aukų.New Delhi. — Indijos tau
tinio judėjimo vadas Mohan
das K. Gandhi jau antra sa
vaitė pasninkauja. Jis nieko 
nevalgo, tik geria citraus 

conflict to overcome the for- sultis ir vanderų. Jis pasnin- 
ces of tyranny ant oppres
sion require the restoration 
of free government in those 
countries where indepen
dence has been crushed,

NOW, THEREFORE, I, 
JAMES P. MEEHAN, Mayor

HARTFORDO VYSKUPO PARAMALawrence, Mass. — Kleb. j WHEREAS, the principles 
kun. Pr. Juro pasidarbavi- that inspire the forces of Dė
mu, miesto mayoras Meehan mocracy and Freedom in the 
vasario 16 d. buvo paskelbęs 
Lietuvos Respublikos Diena. 
Ta proga jis išleido tokio tu
rinio proklamaciją:

WHEREAS, February 16, 
1943 marks the 25th anni-

.gdamies lietuvių pa- versary of the Independence 
, . m n 4- , , i“. 1 1 4” T .4 1^1 , . . , TO.

susi-15th ir N. Mainš rUmo nuotaikoje.

Stoka apetito

zinis organize 
daug prisideda? 
vargis, susienr

kauja protestuddanias prieš 
nelaisvę, kurioje jį anglai 
laiko. ■■

r

Nuo balandžio 1 d. Ford
ham universiteto kolegijos 
patalpose bus mokomi karei
viai — specialistai. Univer
siteto patalpose pamokos eis 
kaip buvo.

ARGENTINOJE SESELES AUKOJASI
Square sto- retell*. W susipratimu ir pasiau
tai arti. pėsčiu, visu to c ne8aIlme nutylėti ir 
-------- riosiššsaldih ® “j™11 adr«su- .
____  . ... ils dipnomiR korr
SRTO gį, sustiprins j 

; organizmą.
Labor Ly-i
ko ..Vieny-1[~

of Lithuania; and
WHEREAS, the Republic L°f.tbe. taW^nCe^d0 

of Lithuania 1___  _________
upon those principles of De
mocracy and Freedom which 
we have so long cherished in 
this country; and

WHEREAS, 
of Lithuania 
crushed under 
oppression and lives of its 
citizens are subject to untold 
misery and hardship under 
totalitarian tyranny; and 
c -

WHEREAS, Americans of ties minėjimas. Kalbės kun. 
Lithuanian descent have Pr. Juras, Lietuvos garbės 
made a notable contribution 
to the development of this 

OPTOMETREUš-^ijos” nustatytojams! (country and their loyalty to 
— 4- — I the United States of Ameri-

Rusijos atstovybė ca has been a source of great 
Qgtone plačiai pasklei- strenght in the present 
rijos komunistų organo powers; and

Keletas lietuvaičių kazi- 
mieriečių seselių dirba tarp

tuvių kunigų sumanymui, 
bet ir savo 500 dol. auką pa
skyrė.

Netrukus bus pranešta, 
kokiame sekmadienyje bus 
rinkliava Lietuvai ir jos žmo 
nėms sušelpti.

(Vasario 14 d. visose Chi- 
cagos lietuvių bažnyčiose 
buvo rinkliava Lietuvai su
šelpti).

Hartford, Conn. — šiomis 
dienomis pas Hartfordo ga
nytoją, J. E. vysk. Maurice 
F. McAuliffe lankėsi prel. 
kun. Jonas Ambotas. Prela
tas teiravosi, ar būtų galima 
suruošti Hartfordo vyskupi
jos lietuvių bažnyčiose rink
liavą Lietuvos reikalams pa
remti.

Vyskupas ne tik pritarė lie

rėmėjoms, kurios pagelbsti 
joms apsirūpinti kasdiene 
duona ir duoda vilties, kad 
ateityje galės susilaukti taip 
reikalingų savo vienuolyno 
patalpų su koplytėle.

was founded !hereby proclaim Tuesday
February 16, 1943, as Repub- Argentinos lietuvių, vesda- 
lic of Lithuania Day in Law- rnos ten lietuvišką mokyk- 
rence and call upon the eiti- 1U- Dabar ten vasara, taigi 
zens to observe the occasion atostogos, kurias teko anks

ti

lis dienomis komuniz- 
rnaujanti tautos at

spaudą tiesiog nirš- 
■ puslapiai perpildyti 
[ir... pagiežos laisvai 
i. Jos vyriausi reda- 
pleškina ilgiausius, 
ius „artikulus”, kad 

giau dumblo suverstų 
i ir Amerikai ištiki- 

onių adresu, 
ičiuokitės, vartalioki-

įsirodė Flo- 
jauna dai-

i, dabar gy
te ir čia stu 
imo meną, 
o labai šil- 
švelnų sop-r 
nuzikahmą. 

ograznos da 
Kaskas. Jai 
as „priedo” 
ms patiko 
aoje, jos dai 
. Publika ją 
šjo nuošir- 
lis.
s linksmino 
Kavaliauskų į LIETUVOS' 
amečiai. Į| RADIJO??' 

irto 
ikamai užsi- s ______ o_____,___ __
)ač Gruodžio į J. J. SlO me, kad Rusijoje nėra 

ivo koncerti- 
t savo prog- 
itempė ir an- 
Dlika nebuvo — 
klausytis.
dovavo „V.” i 
Kun. N. Pa-!| 

albą, kurioje ' 
silankyti va- 
tuvos laisvės 
rną. Dalyvių

patinimas, 
A2NIAI priėi 
linomis pagal j

I ši ištaigalytimųjų tarnai! Lietu- 
lonės niekada never- 

Steu2er&'Lei ^ums’ nei Jūsų bu" c is partneriams, nei ju-

394-398 Broadway t

los” vasario 8 d. strai- 
1Mftm uriame reiškiamos sti- 13ov

Į RADIJO?!' 
dalyje peštadienisisIJii1

the liberties 
have been 

brutal Nazi

with appropriate exercises, č.iau • vJAMES P. MEEHAN, vaikų paralyžiaus. Lietuvi-
MAYOR.” šką mokyklą ten sunku iš-

 laikyti, nes lietuviai netur- 
Vasario 21 d. Švč. Marijos tingi. Net mokyklos išlaidų 

pereitais - metais nebuvo 
galima padengti, todėl sese
rys kazimieriėtės turi ten 
nemažų rūpesčių su pragy
venimu. Daugiausia jos lai
kosi iš aukų, kurias pri
siunčia geraširdžiai Ameri
kos lietuviai.

Neturėdamos tinkamos vie
tos apsigyventi, vienuolės j

auditoriume bus didingas 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak- 
4 . n ’ v.,. * ' ’’’ "EZ" 1 Iv., v.

pretenzijos į Lietuvą, VASARIO 16 ŠVĘSTA LOS ANGELES
ą, Estijąą ir Besarabi-

tvda” nėra Maskvos 
sybės organas, bet vi-

|429 Walnut St ’

Radijo- j spaudos. Ten leidžia- 
Tei^ [ komunistinė spauda, 
,"4t'<Ta griežtoje valdžios 

i. Ten laikraščiai gali 
į rašyti, ko nori ir ką 

LiellK valdžia.

Los Angeles. — Ir čia, Ra
miojo vandenyno pakrantėje, 
gražiai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 25 metų sukaktis.

Minėjimas įvyko vasario 
14 d. Programoje buvo dai
nos, kalbos, žuvusiųjų pager
bimas. Įspūdingas kalbas pa
sakė prel. Julius Maciejaus-llf| ivdos” reikalavimas SdKe iviaciejaus-

Allfio respublikų reiškia, b:as’ Pr°f- Malbone W. Gra- 
; •__ . ham, Latvijos ir čekoslova-

I svetimų žemių grobi- konsulai, Lietuvos kon 
[atsisako nuo kišimosi su?as Julius J. Bielskis, jurų

KARŠTI Misijos valdžia neatsisa- 
KASD'

Patogi^
6 suBuvęs. į

RHEINGOLD ''

ham, Latvijos ir čekoslova-

VEIKSLAI

priklausomy- 
ikakties pro-

x Juozas
411GRĄ

kapitonas Paulius Labanau
skas, Seselių Pranciškiečių 
Vyresnioji.

Buvo daug dainų, muzikos. 
Visus gražiai nuteikė karys 
W. Jurgelis, clevelandietis, 

aiškiai parašė, kuris čia arti būna.

valstybių vidaus rei-

RUSAI UŽĖMĖ CHARKOVU, ROSTOUĮ
------------------- !---------------  t

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš Lietuvos

Alina ir alina Lietuvos 
žmones.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” paskelbė pranešimą, 
kad vėl keli šimtai darbi
ninkų iš Vilniaus krašto iš
vežti į Vokietijos fabrikus. 
Tačiau kitas nacių laikraš
tis „Krakauer Zeitung”, 
praneša, kad prievarta su
mobilizuoti darbininkai iš

konsulas adv. Shallna, mayo- 
ras Meehan, kongresmanas 
Lane, senatorius Flanagan, 
kun. Dr. A. Bružas, pašto 
viršininkas Cronin ir kiti. Iš- 
kilmės prasidės 3 vai. po- [lietuvių šeimoje išsinuoma- . .
piet. v0 du kambariu ir virtuvėlę.

Seserim tai labai neparan
kus gyvenimas, bet kitaip 
negalima, neturint nuosavo 
vienuolijos namo. Argenti
noje paprastai visa lietuvių 

gyvena viename kam- 
I baryje, čia pat ir valgo, ir

ižas ir Jonas | broo^ 
lėtu vos spal-j^EsaK^ 
lietuvius da- D~~—

ew York at 
merikos gyve 
■ karo paveik- 
i:
lonn., šešta- 
3 d. 7:30 vai. 
rų <
ayette Street. 
Tamas-Tama- 
ijonistas; Jo-
New Yorko

vdos” straipsnis 
merikos spaudoje 
usidomėjimo. , 
įmes
tie komunistų reikala- 

broo^ visiškai nesuderinami
- erikos politika. Jung- 

merikos Valstybių vy 
)ė ir toliau nepripa- 
ei etų, nei Vokie- 
murto prieš Lietuvos

SU- 
dide 
New

Telephone
EV 1-1W

JOSEPH1'
. &XX IU.X L VJ ĮJ L 1 V 0

šiaurės kaimynų nepri
Mortgagee
496 Grandė '

otiybes.
,rio 13 d. Valstybės 

Sum- 
New

( .00 Vdi. Readęnęe: f )riaus padėjėjas 
draugijos į J]es

NAUJI SIGNALAI

Kada išgirsite 2 minučių 
be persto j imo švilpimą, tuo
met užgesykite visas šviesas 
palikite tik radiją. Kurie bū
sit gatvėje, skubėkit po pa-

a--------------------------------------------------
stoge. Šis yra pirmas prane
šimas apie galimą priešo lėk-j šeima 
tuvų puolimą.

Kada išgirsite švilpimą su miega. Trys Argentinoje e- 
pertraukomis, tuomet bus sančios lietuvaites kazimie- 

I ženklas, kad lėktuvai jau čia rietės yra labai dėkingos 
pat. Visokios šviesos užgesi- -------------—-----—______ ____ ■
narnos, sulaikomas gatvėse * TURĖKIT KORTELES 

. visokis judėjimas ir gatvėse 

. nelieka nė vieno žmogaus. 

. Radiją laikyti atdarą.
Esant užgesintoms švie

soms, kada išgirsite be pers
to j imo švilpimą, bus ženklas, 

. kad pavojus praėjo, bet lėk
tuvai gali sugrįžti puolimui. 
Šviesos turi būti užgesintos. 
Iš pastogių gali išeiti gatvėn 
ir prasideda gatvių judėji
mas. Radijas laikomas atda
ras.

Kada lėktuvų puolimo pa
vojus praeina, tuomet prane 
šama per radiją. Policijos, 
„wardens” švilpukai duoda 
ženklą, kad prasideda nor
malus judėjimas ir uždega
mos visos šviesos.

Nuo vasario 15 dienos 
vai. vak. visi nuo 18 iki 
metų amžiaus vyrai turi tu
rėti visada su savim regis
tracijos korte-es, gi nuo 18 
iki 45 metų amžiaus, turi tu
rėti su savim registracijos ir 
klasifikacijos korteles.

Šis nuostatas yra privalo
mas, todėl būtinai reikia jo 
laikytis.

ŠALTIS ATSLŪGO

KALBŪS PREZIDENTAS

6
64

tikrinti nacių gydytojo Dr. 
Dietze, kurs, peržiūrėjęs 1,- 
137 darbininkų, rado tinka
mų darbui tik 648. Kiti bu
vo sergą tuberkulioze, šir
dies nusilpimu (dėl sunkių 
užkrečiamų ligų), epilepsi
ja, trachoma.

Nėra abejonės, kad karo 
sunkios sąlygos ir vokiečių 
kieta okupacija yra prieža
stimi tokio vilniečių sveika-

K. Obolėnas redaguoja 
„Savaitės” žurnalą

Žinomas Lietuvos laikraš
tininkas K. Obolėnas nuo 
pereitų metų vasaros pradė
jo Lietuvoje leisti „Savai
tės” žurnalą. Pirmame nu
meryje po įžangos žodžio 
dedama karo frontų apžval
ga, vaizdai iš čekistų veik
los Lietuvoje, keli eilėraš-

Praeitą savaitę smarkiai je miesto gatvėje, kiekviena- 
pirmyn einanti rusų kariuo- me name. Rusų žygiui į Char 

iš kovą vadovavo gen. Golikov, 
43 metų, kurs vadovauja Ru
sijos žygiams šia kryptimi 
nuo Voronežo.

Apie Charkovo kritimą 
pranešė ir Berlyno radijas. 
Švedijoje ir kitur gaunama 
žinių, kad Hitleris jau esąs 
pasitraukęs iš vadovavimo 
kariuomenei, kad vadovybę 
perėmę maršalai ir genero
lai. Berlyno radijo pranešė
jai tas žinias griežtai užgin
čija.

Spėliojama, kad vokiečiai 
bus priversti žymiai sutrum-

menė išstūmė vokiečius 
Rostovo, kurio valdytojai 
jau pasikeitė ketvirtą kartą 
šiame kare. Vasario 16 d. ru
sų kariuomenė išstūmė vo
kiečius iš Charkovo, Ukrai
nos svarbiausio miesto, kur 
vokiečiai išsilaikė nuo 1941 
m. rudens. Charkovas yra 
375 mylios nuo Stalingrado. 
Charkovo atsiėmimas lygina 
mas prie Maskvos, Leningra
do ir Stalingrado laimėjimų.

Charkovo kritimas privers 
vokiečius sudaryti naują gy
nimosi kryptį. Manoma, kad 
jų stipriausias gynimosi cen pinti savo frontą rytuose, 
tras dabar bus aplink Kievą, Manoma, kad šiaurėje vokie- 
260 mylių į vakarus j--  -1-1 —12 -- 1-L’
Charkovo.

Iš Charkovo rusai, mano
ma, žygiuosią Poltavos kryp
timi.

Charkovą gynė geriausi 
vokiečių kariuomenės dali
niai. Kautynės ėjo kiekvieno-

nuo čiai gali išsitraukti iš Esti
jos ir šiaurinės Latvijos, su
sikoncentruodami prie Dau
guvos. Rytuose jie turėsią 
atsitraukti iki Dniepro upės. 
Atrodo, netolima ateitis pa
rodys, kokia linkme pakryps 
vokiečių - rusų frontas.

ŽEMĖS REFORMOS LAIMĖJIMAI
Kalbant apie nepriklau- mis), 

somos Lietuvos gyvenimą, 
vienu iš svarbesniųjų daly- re didelę pažangą. Savo li

nų eksportu Lietuva pralen
kė daugybę kitų valstybių, 
užimdama trečią vietą vi- 

nežiūrint

kad butų visiškai sunaikinta 
užpuolikiška ašis.

Lietuvių Tarybai pa- Mes tikime savo vyriausy- 
, kad Atlanto čarte- be. Mes tikime savo prezi- 
Jungtinių Tautų Dek-Jdentu Rooseveltu, kurs ne-

Prezidentas Roosevelt kal
bės visai tautai vasario 22 d. 
pirmadienį, Washington© 
gimtadienyje.

. . . , . , __ _ Prezidentas pradės kalbėti
a, ir toliau lieka tie daro jokių nuolaidų ten, kur 10 vai. vak. Jo kalba bus per

Vasario 14 d. naktį New 
Yorką ir rytinį pakraštį už
klupęs šaltis jau atslūgo. 
Vasario 15 d. buvo šalčiausia 
vasario 15 
torijoje.

Vasario
2 laipsniai

daugelio metų is-

HAveU^
RALF5

FOTO jį dėsniai,^pagal ku- paliečiami švenčiausieji prin duota per visas didesnes ra- 
i 65-23(1^ zedamas šis karas, tcipai. dijo stotis.
I MasT

karas, jcipai. 'dijo stotis.Conn., sekma- 
.4 d. 2 vai. po 
Klubo salėje, j

v

16 d. šalčio buvo 
virš 0. Vasario 17 

d. šaltis atslūgo.
Dėl šio dideMo šalčio 

nėse valstybėse mirė 
žiausia 27 žmonės.

ryti-
ma-

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

«J

Žemės ūkis Lietuvoje da-

Nepriklausomoje Lietuvo- sa“e, Pasaulyje,
los sietuvoje, nen eneras- nedidelio savo nloto ir p-v-čiai ir beletristikos dalvkė- Je pravesta žemes reforma 1 , . 0 savo ploto ir gy 
K.; L~r.nl i 774 ooo .1™. ns. ™ntojų skaičiaus. Pieno

kų tenka prisiminti beže
mių ir mažažemių aprūpi
nimą nuosavais ūkiais.

liai, žiupsnelis praktinių pa- palietė 1,774,099 akrus. Dė
ka tos žemės reformos bu
vo įkurta 45,000 naujų ū- 
kių, kuriuose įsikūrė sau 
namus, rasdami savam ūky
je pastovų sau darbą ir 
pragyvenimą, daugiau kaip 
200,000 asmemj (skaitant 
naujakurius su jų šeimo-

tarimų, sportas, įvairenybės. 
Numeris gausiai iliustruo
tas didžiųjų įvykių ir gam
tos vaizdų nuotraukomis.

K. Obolėnas 1937 m. yra 
lankęsis Amerikoje.

L. Natkevičiaus sukaktis
Sausio 19 d. suėjo 50 me

tų amžiaus Ladui Natkevi
čiui. Jis yra kilęs iš Šunskų

Vilko” pulką raitelių, vėliau 
perėjo į Užsienio Reikalų mi- 

valsčiaus, mokėsi Petrapily- nisterijos tarnybą, dirbo cen- 
je, organizavo lietuvius ka- tre Paryžiaus pasiuntinybė- 
rius Rusijoje, dirbo Lietuvos je, kol 1939 m. bal. 1 d. buvo 
spaudoje, vėliau tarnavo Lie- paskirtas Nepaprastu Pasiun 
tuvos kariuomenėje, buvo ka tiniu ir Įgaliotu Ministeriu 
ro atstovu Estijoj ir Latvi- Maskvoje. Jam teko spirtis 
joj, suorganizavo „Geležinio‘prieš bolševikų pastangas

ūkis padarė taip didelę pa
žangą, kad jau 1936 m. 
Lietuvos sviestas buvo lai
komas taip aukštos rūšies, 
jog tik danai įstengą pra
lenkti,© palyginus su visų 
kitų šalių sviestu, Lietuva 
gaudavo aukštesnes kainas 
už savąjį.

Kalbant apie žemės re
formą Lietuvoje tenka pri
siminti, kad didžiausi nuo
pelnai šioje srityje tenka 
kun. M. Krupavičiui, kurs 
labai rūpinosi Lietuvos var
go žmonių gerove, kuris tu
rėjo daug drąsos didiems 
sumanymams pravesti.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

LIETUVOS ATSTOVO PAREIŠKIMAS
Lietuvos Įgaliotas Ministe

ris p. žadeikis laikinai pa
vergtos bet nuolat besiprie
šinančios nacių okupacijai 
Lietuvos vardu sveikina ir 
dėkoja visiems Lietuvos čio- 
nykštiems draugams ir savo 
tautiečiams už moralinę ir 
materialinę paramą. Gimi
ningos Amerikos geros va
lios rezervas tegu neišsenka!

Tasai 1918 m. vasario 16 
nutarimas numatė demokra
tinį Lietuvos susitvarkymą.

Tasai Nutarimas padary
tas visų tuolaikinių Lietu
vos politiškų srovių vienybė
je.

Tas paskelbimas įvykdy
tas Gedimino sostinėje ir lie
tuvių tautos atgimimo cent
re — Vilniuje.

Tas aktas kaip tas Laisvės 
Varpas taip garsiai skamba, 
kad ir kurčiai gali girdėti: 
Lietuviai, vienybėn; to rei
kalauja Tėvynės išlaisvini
mas, to reikalauja nepriklau
somybės atsteigimas!

Vieningumo ir b r o 1 y bės 
nuotaikoje pagerbkime var
dus tų 20 patrijotų, kurie, 
nepaisydami tuolaikinių Lie
tuvos okupantų bausmės, ry-* 
žosi paskelbti pasauliui lie
tuvių tautos valią nusikraty
ti nuo svetimųjų jungo ir gy
venti nepriklausomi, kaip 

>krašto šeimi
ninkams pridera.

Šia proga atsiminkim mū
sų tautiečių vargus 
pavergtoje Lietuvoje; 
minkime tūkstančius 
tremtinių kaip tolimame Si
bire, taip vokiečių prievartos 
darbuose. Atsimindami pasi
žadėkime jų neužmiršti.

Pagerbkime šviesų atmini
mą mirusių Lietuvos atgimi
mo pranašų, laisvos valsty
bės statytojų, jos laisvės gy
nėjų kareivių.

Nepaisant dviejų audrų, 
žiauriausiai palietusių mūsų

nacių 
atsi- 

mūsų

tautą ir suardžiusių mūsų 
Respubliką, Lietuva visgi te
bėra gyva ir laukia išsilais
vinimo dienos.

Dabartinė Lietuvos padė
tis nesiskiria nuo kitų Euro
pos pavergtųjų valstybių: 
padėtis yra tragiška, betgi 
nėra beviltiška, nes tautos 
pasiryžimas aukotis dėl lais
vės yra neabejotinas ir yra 
darbais įrodytas.

Tas pasiryžimas yra su
tvirtintas dar ta galinga vil
timi, kuri Lietuvą pasiekė iš 
vakarų: tai didžiųjų valsty
bių Lietuvos okupacijos ne
pripažinimas ir Atlanto De
klaracija, kuri žada grąžinti 
laisvę toms valstybėms, ku
rioms ji buvo prievarta iš
plėšta,kaip Lietuvos atsitiki
me 1940 ir 1941 metais.

Būdami dėkingi Amerikai 
už taip didelę moralinę para
mą, mes turime taipgi įrody
ti, kad esame verti tokio kil
naus mosto. Todėl:

lietuviai visais būdais re
mia Amerikos tautos pastan
gas laimėti tautų išlaisvini
mo karą ir garbingą taiką 
Atlanto čarterio pagrindais, 

lietuviai, pažabodami par
tinį egoizmą, sudaro vieną 
(visuomeninių pajėgų rezervą 
ne tarpusavei kovai už po 
karo būsimus dalykus, bet 
šiandieniniams darbams 
dirbti, darbams, kurie yra 
susiję su bendromis karo pa
stangomis, su šalpos daly
kais, su priešlietuviška pro
paganda ir su gilesniu gry
nai lietuviškų studijų (re
search) darbais.

Tegu šie Sidabrinio Jubi
liejaus metai būna broliškos 
nuotaikos, tarpusavio pasiti
kėjimo, įtempto darbo ir 
praktiškos vienybės metai. 
To reikalauja Amerikos už
daviniai, to reikalauja Lietu
vos kančios.

POLYNA STOSKA — STOŠKIŪTĖ 
įžymi lietuvaitė dainininkė, vasario 14 d. 
turėjusi savo koncertą Town Hall didžiojoj 
salėje. Jos pasirodymą New Yorko spaudos 
muzikos kritikai sutiko labai palankiai, 
ningai visi kritikai parašė, kad Polyna 
ska turi labai gražų balsą, kad ji reta 
nininkė, kurios tolimesnių pasirodymų 
laukiama dideliu susidomėjimu. Polyna
ska (Apolonija Stoškiūtė) yra gimusi ir au
gusi Worcester, Mass. Jos sesuo yra Seselė 
Kazimierietė, šv. Kazimiero Akademijos 
mokytoja.

Vie- 
Sto- 
dai- 
bus 
Sto-

Lenki jos Konsulo 
Pasakyta Kalba

iwill bring to the liberated 
European nations brother
hood instead of hatred which 
is being sown everywhere by 
the occupying forces.

(čia dedama Lenkijos kon: T ... . ,,
šulo Kaz. Krasickio kalba,1 Llthu?n^> 25
. . .. . - . . years of her independence,kurią jis pasakė vasario 14 ■ t-. . . .1 , ,,7^5 . same as Poland, due to thed. N. Y. Lietuvių Tarybos: 
surengtame Lietuvos laisvės 
šventės minėjime).

DR. ALFR. BILMANIS APIE LIETUVĄ
Dr. A. Bilmanis, Latvijos i 

ministeris Washingtone, pa- j 
rašė knygą apie Latviją ir 
jos kaimynus (Latvia and ' 
Her Baltic Neighbors).

Joje ministeris Dr. Bilma
nis įdomiai nupasakoja kata
likų vaidmenį Lietuvoje. Ji
sai pabrėžia, kad Katalikų 
Bažnyčia turi didelės auklė
jančios reikšmės ir kad ji tu
ri didelį vaidmenį auklėjant 
lietuvių tautinį charakterį.

„Nors lietuviai,—rašo Bil
manis, — buvo vieni iš pas
kutiniųjų Europoje priėmu
sių krikščionybę (1387 m.), 
tačiau jie yra vieni bran
giausių Bažnyčios sūnų dėl 
savo didelio religinio dievo
tumo. Beveik kiekvienos lie
tuvės motinos svajonė yra 
pamatyti savo sūnų kunigu.”

Toliau ministeris prisime
na, kad kunigai nekartą bu
vo pakviesti į Lietuvos vy
riausybę ir tas įnešė teigia
mo pastovumo valstybės 
darbuose. Buvo pabrėžta pa
garba šeimai ir privačiai 
nuosavybei.

„Lietuvos kunigai veikliai 
dalyvavo ūkiniame ir vieša
jame krašto gyvenime. Jie 
padėjo plėtotis kooperaty
vams, darė pažangą žemės ū- 
kyje, jie steigė knygynus ir 
mokyklas. Jie prisidėjo prie 
gražios lietuvių kalbos at-

NEW YORKO LIETUVIU VIEŠAS PASISAKYMU
The following Resolutions were adopted at the Commemoration of the Silver AjJ 
sary of the Proclamation of Independence by the People of Lithuania, held on the w 
teenth day of February, 1943, at the WEBSTER HALL, New York City, under tie] 
pices of the American Lithuanian Council of Greater New York: '

WHEREAS the President of the United States in his Report to the NaJ 
February 12, 1943, pledged that it is one of our war aims, as expressed in the AH 
Charter, that the conquered populations of today, the overrun countries, shall! 
become the masters of their destiny; that there must be no doubt anywhere that] 
the unalterable purpose of the United Nations to restore to conquered peoples! 
sacred rights; and that the right of self-determination does not carry with it thej 
of any government anywhere in the world to commit wholesale murder or the j 
to make slaves of its own people or of any other peoples of the world,—which | 
of our President we understand to mean the unalterable policy of our Cover! 
to be realized regardless of the “constitutional” or “strategic” forms of subterfuge] 
may be designed to veil an attempt to perpetrate or to perpetuate aggression i| 
part of the world; and ’

WHEREAS the Atlantic Charter is accepted in the Declaration of the J 
Nations as a set of principles guiding the post-war policies of the Democracies, aj 
People of the United States are in complete agreement with these commitments oil 
Government, and are waging war against the Axis nations with full faith in the rd 
tion of these commitments; and

WHEREAS the territorial integrity and the political independence of the a 
eign Peoples of Lithuania, and of her Baltic neighbors, were deliberately annihilai 
one of their more powerful neighbors in violation of its freely assumed treaty J 
tions and in collusion with the Nazi masters of predatory aggression by devious m 
ses; and >

WHEREAS the Government of the United States, continuing to stand hj 
principle of the rule of reason, of justice, and of law in the relations between nd 
unequivocally condemned, in its statement of July 23, 1940, the intervention olai 
power in the domestic concerns of its weaker neighbor-nations, and never recognial 
lawless aggression perpetrated by devious processes, to wit: the use of threats! 
compulsion; the ill disguise of farcical “elections” at the point of a million of Red! 
bayonets; the invalid “resolutions of joining membership in the Soviet Union" by! 
styled puppet “people’s representatives,” including in their number the ranking! 
matic Soviet officials transformed into delegates of the overrun countries where! 
to they had represented the Government of the Soviet Union: and the promise! 
right of secession from the Union, contained in the Stalin Constitution; and ?

WHEREAS the sovereign People of Lithuania reaffirmed their original fttįni Nei bau- 
tion of Independence by an armed insurrection in June, 1941, directed against bm " ■ • • 
Soviet and the Nazi invaders, at a heavy loss and destruction of national weaM 
manpower in battles and through mass deportations of innocent people; and ;

WHEREAS the insurrectionist troops were disarmed and the provisional is L foesteris atva- 
tionist Government of Lithuania was disbanded by the Nazi invaders, the Peą 
Lithuania, and of her Baltic neighbors,—resuscitated and sustained by the Ai °ra1" 
Charter as the promise of the democratic world to protect and to restore th® 
dom and the political independence—though driven into the undeground, continue 
unrelenting resistance against the forces of aggression and oppression; and

WHEREAS the Nazis, disregarding the fact that the Provisional Litt k draugija, kurios 
Government abrogated all bolshevistic confiscatory and oppressive decrees of ti jiiiūreti, kad nie- 
viet invaders, not only restored those confiscatory communistic decrees in aJ 
perizing effect, but introduced additional measures of tyranny, depredation ani 
mation of families, the razing of villages and wholesale deportations for slave lai , 
Germany, corruption of morals, systematic looting of the national wealth, bladį draugijos 5 
all cultural, educational, administrative, judicial and social functions of a civilized! [neau—sako ir ta- be jokio rt 
and extermination of native Jews; and

M. Pe<

g| MOTINA
1/ AUKLĖTU

mo kelio pasin 
me, kad vaiki

priemonės

auklėti, rei-daręs, žadinki 
į, įlįsti j vai- tingumą ir kr 
Lhi kalbėti vaiko šingą darbą, 1 

galės parodyt 
mą, sumanun 

Paraginkinc 
eibių, iškirst 
štuką”. Pav 
ėjus kam į 1 
ėti po paga 
ainius; užu< 

reikalingus i 
ryti gražiai 
taip toliau, 
šiai noromis 
mi į priešin 
ria sumania 

Imkime k 
Jis vaikui 1 
jam begalo 
prantamas. 
gąs padaras 
tis į visas 
sako: valdj 

Jis nesup 
kia, jam r 
šieji tik ei

L nesujaudinsi- 
Lį ir nepažadin-' 
Lftusyti mus, be 
□ėjimas neat- 

fcnisiu.
jfilėtojas Foers- 
L tokį atsitiki- 
□nj berniukas 
įjįis paukštvana- 
įįivęs visus paukš-

i Įgokymai nieko 
i Pagaliau tėvą 
Meri, prašyda-

tėnięs berniuką 
Šou ir pasakojęs 
lt® mieste, kur 
^esanti gyvulių

Ekintų jokio gyvu- 
iKiįs. kad ir šitoje

diligence and industrialism 
of her people, has accompli
shed a great deal towards 
making up needs resulting 
from an over century long 
occupation.

I am con-^P^ed that al
though that peaceful, crea
tive work has been brutally 
interrupted by the war in 
Poland in the year 1939, and 
in Lithuania during the fol
lowing year, — the time is 
not so distant when that 
work will proceed anew. Fur- 

both countries have been thermore, I am convinced 
threatened by the conquest that the tragic experiences 
of the Teutonic nights of the °t the past years will have 
Cross. At present, they see a great bearing upon theju- 
their independence regained 
by the smashing of the Ger
man invader and by expell
ing from the territories of 
both countries the modern 
Teutonic Knights of the 
Cross, who are inevitably 
heading towards their doom 
— another Grunwald.

On this free American 
land, far from the battle
fields and human sufferings, 
Americans of Polish and Li
thuanian descent are wor
king side by side loyally to
wards speeding up victory. 
In the factories as well as in 
the army, naval and air for
ces, by their harmonious ef
forts, they are united in ai
ming towards the same goal: 
for victory over the existing 
barbarism and freeing those 
who are living in their home
lands. They know and have 
full faith that the endeavors 
will bring the desired re
sults; that the allied armies

It is with great pleasure 
that I am participating in to
day’s commemoration of the 
25th Anniversary of the In
dependence of the Lithua
nian Republic, a celebration 
which has been organized by 
the Council of American Li
thuanians.

Both Poland and Lithua
nia have undergone the same 
trial of fate; centuries ago 
both countries have I

ture cooperation of the free 
and equal European nations 
and will be formed upon the 
same principles as that of 
the free citizens of the great 
and free America.

š Gal tu apsiimtu-kad jis p 
WHEREAS the Government of the Soviet Union is a signatorv of the ft ptisavo apylinkėje turime ir c 

’ ’ TT | ’ 'T “ ' ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ " '■ ' ” Melius, kad nie- anksčiau I
rasti vaiki

M, nuoma, noro- rk ^ip 
& nudžiugęs, kad dymąsi, ki 
tjSiiigusią jausmą ar 

hirpaskyrė jam to- 
fe rietą. Ir nuo tos 
lįs nebedraskęs nė 
fe ir uoliai žiūrė- 
Bteiiiedraskytų. Ko- 
fe padarė čia Foer- 
U berniukas taip iš 

Mfcainė? Jis padarė 
■nklėjime svarbiau
sio sielos dalį 
f ta su kita, norą 
Mi pasitikimu vyru 
Įfei naikinti. Jis 
[taiėjo į vaiką, kad 

norėti nusikratyti
X k čia svarbu dar

gaivinimo, sakydami lietuvi
škai pamokslus ir ugdydami 
lietuvišką - katalikišką spau
dą bei literatūrą. Tą sekė 
bendras pagyvėjimas meno, 
liaudies meno. Kiekvienas ži
no apie tuos puikius lietuviš
kus medžio kryžius prie 
kryžkelių, jie meistriškai iš
drožinėti. Turtingas baroko 
stiliaus menas vyrauja Lie
tuvos, kaip ir Latvijos baž
nyčiose. 1940 m. birželio 
mėn. Lietuvoje buvo 2 kata
likų arkivyskupijos, 4 vys
kupijos, 890 parapijų, 940 
bažnyčių, 2 arkivyskupai, 10 
vyskupų, 1970 kunigų, 4 se
minarijos ir didelis skaičius 
katalikų kultūrinių ir labda
ringų organizacijų, gerai iš
vystyta katalikų spauda, ka
talikų knygų leidimo drau
gijos, vienuolynai ir kitos re
liginės įstaigos.”

—Religija, —rašo toliau 
min. Bilmanis, — yra didelė 
jėga, kuri išaugino brangiau
si turtą, kokį tik tauta turi 
—sielos skaistumą. Drauge 
su kitais puikiais charakte
rio bruožais, ta anksčiau mi
nėtoji vakarų kultūros žy
mė yra viena iš svarbesniųjų 
lietuvių tautoje. Lietuviai tai 
kaimiečių tauta, kuri turi tą 
didelę moralinę jėgą. Kas 
yra moderninių riterių (vy
čių) dvasia Lietuvoje, tai

Omaha, Nebr

tion of the United Nations and, by a separate treaty with Great Britain in May, 
renounced any intention of territorial aggrandizement and interference in thed totu?’1 
tic affairs of a liberated Europe, in line with Premier Stalin’s statement of) ‘ 
1942, in which he disowned a purpose to conquer any foreign territories or ps 
to impose his country’s “will and a Slavonic regime on the other enslaved pq 
Europe who expect help” from the United Nations; and —< -

WHEREAS we, as free and loyal American citizens, are doing all within! 
wer and resources on the domestic front, and members of our families are figa 
the seas to keep open the convoy routes and on the active fronts to liberate thena 
and to resume life in accordance with the principles embodied in the Atlantic 0 
which also motivate and sustain the Lithuanian, Latvian and Estonian undergroa 
sistance against all oppression,

NOW, therefore,
BE IT RESOLVED that we reaffirm our unwavering adherence to, and tl 

shakable faith in the enforcement of, the Atlantic Charter and the Declaration 
United Nations, embodying the war and peace aims of our Government and Peopl 
we urge our fellow citizens to intensify their war effort; and

BE IT FURTHER RESOLVED that we appeal to the Governments of the 
Nations to admit the Republics of Lithuania, Latvia and Estonia into full memt 
in the family of the United Nations and to provide facilities for the politic ai 
and representatives of those Republics to organize their Governments-in-Ed 
their armed forces for waging a victorious war against the Axis tyranny; and

BE IT FURTHER RESOLVED that we appeal to both Houses of CongreE?JU“bva™ aar 
the United States to enact by resolution the declaration of policy outlined in tit’5™ < Foerstens 
claration of the United Nations, so that the world may know that our country ii fe -Kviečiu tave į 
to keep on fighting with all its determination and with all its resources of wealth t hbar pasižadėk ne- Papasakos 
manpower for our aims and our ideas in the world that is to come after the im ju net sitikimą 1 
victory of the Democracies; and **&įulie jo tėjo moki

BE IT FURTHER RESOLVED that we express our profound admiration fo judinas, neužga- ką. Prade; 
courage and endurance of the Russian people in defense of their own homeland, an! >febos, ir nereiks kas nesiva 
we appeal to our Government to use its good offices with the Government d įto,, eū . a’ 
Soviet Union in procuring the liberation of Lithuanian, Latvian and Estonian į“4 pasaKe
tees, among whom there are many of our relatives, so that the liberated Balticir nie Jis nemaž
would have an opportunity to fight for the liberation of their native lands underęta kad be rei
own national Flags of independent Republics of Lithuania, Latvia and Estonia; laįką ir a'

BE IT FURTHER RESOLVED that, in order to give untrammeled opportin^priaugą jo fojo- moką:
for self-expression, to prevent any repetition of predatory temptations to victimizef*1^'' 
Baltic peoples, and to preclude any misrepresentation of the will of the self-detenrl 
sovereign peoples of Lithuania, Latvia and Estonia, we appeal to our GovernmeJl 
provide, on conclusion of war operations, for the occupation of the territories of 1 
uania, Latvia and Estonia—including the Vilnius and Klaipeda (Memel) territa 
and the Lithuanian section of East Prussia—by the military and naval forces d| 
United States and of the British Commonwealth of Nations, supplemented by nail 
armies of the Baltic Republics; and

BE IT FURTHER RESOLVED that we petition our Government to permitl 
formation of a Lithuanian unit within the Army of the United States, compose] 
Lithuanian citizens and of Americans of Lithuanian descent, as a symbol of theW 
nation of the American people to restore the freedom and independece of the W 
States and for a more effective use in the Baltic theatre of war; and

BE IT FINALLY RESOLVED that copies of these Resolutions be printed 
mailed to the President, the Secretary of State, the Secretary of War, and 
of both Houses of Congress of the United States; to the resident Ambasadors aitl 
voys of the United Nations; to Legations and Consulates of Lithuania, Latvia awl 
tonia in the United States, Great Britain, the British Dominions, Mexico, Argentina,’ 
zil, Ecuador, Uruguay, Portugal, Switzerland and the Vatican City; to the America!1 
Cross; and to the Press.

lizdelius, kad nie-

Valdyn 
1 blausiai 
ru, stipri 
ri būti v 
stiprus— 
rus yra t 
ti savo b 
vas būsi 
valdytis, 
yra geidi 
maždaug 
bėti.

Tik atsi 
sų vaikų 
ir palinki] 
bai užgarn 
šoka, kaip

imąs apie jo rėjo moki

Parapijiečių susirinkimas.
Neseniai turėjome parapi

jiečių susirinkimą. Pereitais 
metais parapijos pajamos 
nebuvo didelės, bet, dėl kle
bono rūpestingo parapijos 
reikalų tvarkymo, visos są
skaitos buvo užmokėtos, se
na skola sumažinta ir virš 
tūkstančio dolerių padėta 
bankan mokyklai ateityje 
padidinti.

Ta proga klebonas darė at
skaitą, kiek kas paaukojo. 
Pasirodė, kad vienas asmuo 
paaukojo virš 50 dol. Kiti 
mažiau, bet visi mėgino pa
laikyti parapiją kaip galėda
mi.

Turėsime pramogą
Vasario 21 d. turėsime me

tinį laimėjimų vakarą para
pijos naudai. Visi parapijie
čiai platina bilietus ir maty
ti, kad parengimas bus sėk
mingas.

Atvažiuoja iš kitur
Paskutiniu laiku žmonės į 

, čia atvažiuoja iš kitur ir tuo- 
jaus gauna darbą. Iš Sioux 
City atvyko A. Našlėnas, So
phie Radkiewicz ir kiti. Iš 

• Chicagos atvyko A. Mikutis 
ir tuoj a ugavo darbą „Cuda-

modernus dvasios kilmingu
mas. Šventasis Raštas ir ka
talikų Bažnyčia padaro lie
tuvių tautą stipria moraliniu 
ir tautiniu atžvilgiu. Teisin
gai prez. Rooseveltas yra pa
sakęs: „Religija yra demok
ratijos ir tarptautinio pasiti
kėjimo šaltinis.”

Toliau min. Bilmanis nu
pasakojo, kad lietuvių tauta 
net ir tuo laikotarpiu, 
daugelis jos inteligentų 
vo ją apleidę, rado sau 
dovus iš pačios liaudies 
lusioje dvasiškijoje. Bilma
nis prisimena ir savo susiti-įhy Packing” dirbtuvėje, 
kimą su Basanavičiumi.

/—/ Rev. Norbert Pakalnis 
CHAIRMAN

/—/ Constantine R. Jurgėla
SECRETARY

kai 
bu- 
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ki-

Vietinis.

Mirė senas kunigas
Prelatas Augustinas Cola

neri buvo seniausias kuni
gas Nebraskoje. Jis susilau
kė 90 metų amžiaus ir buvo 
vyskupų kanclerius per 53 
metus, o kunigu buvo 68 me
tus. Jam teko tarnauti kiek-

vienam vyskupui, kuris val
dė Omahos vyskupiją.

Prelatas Colaneri gimė Ro 
moję 1853 metais. Į Ameri
ką atvyko 1871 metais ir bai
gė kunigo mokslus Sulpici- 
jonų seminarijoje, Montreal, 
Kanadoje.

Į Omahą atvykęs buvom 
skirtas pirmutinio vysifl 
O’Connor sekretorium. R 
vyskupai padarė jį geni 
karu ir kanclerium. Du I 
tu jam teko valdyti (M 
vyskupiją. Šv. Tėvas N 
X paskyrė jį prelatu 1$
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if our war aims, as express^ I 
if today, the overrun 
: there mast be no doubt am-r 
itions to restore to 
letermination does not earner 
Id to commit wholesale J 
y other peoples of the J 
1 the unalterable policy of J 
ional” or “strategic” forms oL 
erpetrate or to perpetuate

oterų Skyrius
M. PečkauskaitėMOTINA

s accepted in the Declaration 
ost-war policies of the fį. 
te agreement with these cotfe 
the Axis nations with full J

AUKLĖTOJA
y and the political independent 
tic neighbors, were deliberate! 
n violation of its freely assig
n's of predatory aggressionbr-i1* gerai auklėti,

te United States, continuing; 
e, and of law in the relations į 
it of July 23,1940, the intend

dėjimo priemonės mo kelio pasireikšti. Jei nori- 
---- me, kad vaikas liautųs tai 

’ , rei- daręs, žadinkime jo gailes-
ip sakant, įlisti į vai- tingumą ir kreipkime į prie- 
į, reikia kalbėti vaiko šingą darbą, kur jis taip pat 
Šitaip nesujaudinsi- galės parodyti savo veiklu- 
ausmų ir nepažadin- mą, sumanumą ir mitrumą.

-’ s I- ; -

A. R. KRYŽIUS NAUJOJ KALEDONIJOJ p | 1r C
(Ištraukos iš 'A.R.K. šta- mimai, šeimų nesusipratimai, 

bo narės Edna Patterson 
laiškų).

vedybos ir išsiskyrimai per 
.atstovavimą (proxy), stačiai 
'neturite supratimo, kiek to
kių problemų man tenka iš
spręsti. Aš klausau, pasakau 
ką manau ir stengiuosi jiems 
padėti.

Vienas iš jų šiandieną man 
pasakė, kad buvo labai dė
kingas man, nes padėjau iš
spręsti rimtą problemą ir 
grąžinti savimi pasitikėjimą.

Šis darbas yra labai ma
lonus, kada mes visi drauge 
galime juokauti, bet rimtas, 
kada telegrama praneša a- 
pie mirtį kai kuriose šeimo
se. Mūsų pareiga yra jiems 
pranešti. Vakar reikėjo pra
nešti vienam vaikinui, kad 
jo motina mirė. Jis atėjo 
čionai tris sykius verkda
mas, ir žinai kokia esu — 
verkiau kartu. Tokius įvy
kius sunku pergyventi —ga
liu dabar suprasti, kodėl 
Raudonasis Kryžius siunčia
moteris į panašias vietas, sakyti ir apie maisto paruo

šimą šeimos nariams. Ko

Štai aš esu Naujoj Kale
donijoj. Kelionėje mus iš
gąsdino tiktai vienas subma- 
rinas, nors vėliau sužinojo
me, kad daugelis jų laukė 
mūsų konvojaus Atlante. 
Pervažiavome be jokių įvy
kių. Mūsų laivynas atlieka 
milžinišką darbą, daug dau
giau, negu mes žinome. Lai
vai sudarė neužmirštiną vaiz
dą — naikintuvai, kreise
riai ir kiti — puikioj for
macijoj, viršui balionai ir 
lėktuvai. Kai kada jūs ma
tote tokius vaizduos filmo- 
se!

Mes abejojome, ar kada
nors pasieksime šią vietą, 
bet mūsų pulkai atvyko pir- 

Naujų maisto kortelių var rniausia.^ Japonai mūsų ne- 
gana xvcmxuq, v louino j — - ~ - j - - — > ^ai galite įSĮ- 

šeimininkėms neįprastas, tad ; vaizduoti, kiek susijaudini- 
ir dažnesnės žinios niekados 
nebus perdaug.

Kiekvienas knygutės pus
lapis bus suskirstytas ku
ponais, sužymėtais raidė
mis. Kiekviena raidė bus žy
mė — kuriuo laiku ir iki ku
rio laiko bus galima tais nu
meruotais kuponais naudo
tis. Kuponų numeriai bus: 
8, '5, 2, 1. Tie numeriai reikš 
tam tikrus taškus (points). 
Kuponų raidžių keitimosi lai 
kotarpį pranešdinės laikraš
čiai ir pačios krautuvės bei 
„blokų vadai.” Tokie prane
šimai bus daromi ir apie pre
kių įvertinimo taškais pasi
keitimą.

Labai svarbu atsiminti, 
kad perkant didesnius kie
kius kontroliuojamo maisto 
turime duoti pirmiausiai iš
plėšti tuos kuponus, 
turi didesnius numerius ir į- j Jūs niekad nepažintumėt 
vertinti daugiau taškų. Tas mūsų dabar: su skardinėm 
svarbu todėl, nes prireikus anį galvų, riujų maskomis, 
mažesnės maisto dėžutės ar sėdinčius ant plikos žemės ir 
neturint tuo metu pinigų nu-'valgančiuS- vėliau susifor- 
sipirkti didesniam kiekiui mavę linijos laukiančios iš- 
maisto gaminių, vistiek teks plauti sav0 skardines lėkš- .

tęs, puodukus ir šaukštus; ^ia\US11U
1 1 ’ Ižo H a Izc

Plauk, Dainele!
Plauk, dainele, per laukus, 
Per kalnelius ir miškus, 
Plauk iki Lietuvos krašto — 
Ten, kur sunkią neša naštą, 
Mūsų broliai pavergti.

Linksmink juos, neduok liū- 
(dėti,

Žadink dvasią pralinksmėti, 
Te vilties jie nenustoja — 
Ir dainelėj vis kartoja: 
Kad jie atvaduoti bus!

Maisto Korteles

si neighbor-nations, and nevg. >or klausyti mus, be Paraginkime, užuot darius tojimas gana keblus, visoms norėjo čia, 
is processes to wit: the : isas auklėjimas neat- i—- -• ’ • 1 ’’ ”
lantmnč'” nt thn . _»n. , . J
ig membership in the Sovfej vaisių.
including in their number fe' IS auklėtoj

lections” at the point of a mife

Kiekvienas 
norėdamas turėti gražiau
sias gėles savo lysvėse, ne
paliaujamai studijuoja aug
menijos rūšis, seka sėklų pa- 

I gerinimus ir pasikeitimus, 
domisi toje srityje pasiro
džiusią kokią naujieną. To 
vieno neužtenka, jei jis nori 
pas save turėti tokias gėles, 
kuriomis grožėtųsi kiekvie
nas jas pamatęs, reikia dar 
įdėti nemažai darbo, išstudi
juoti savo turimos žemės trą 
Šurną, tinkamumą toms ar 
kitoms gėlėms, ją atitinka
mai ir laiku priruošti.

Lygiai tą patį galima pa-

daržininkas, nulupti. Sumaišius sukapo
tas spalgienas su medumi 
reikia prikimšti obuoliai. 
Sudėti į kepamą skardą ir 
užpilti mišiniu, padarytu iš 
vandens ir likusio spalgienų 
mišinio. Kepti pečiuje, kol 
suminkštės, maždaug 45 mi
nutes.

Razinkij duona
2 puodukai miltų, 
y2 puoduko cukraus,
1 šaukštukas kepamų mil

telių,
V2 šaukštuko kepamos so

dos,
1
5
2

jeibių, iškirsti kokią malonią 
„štuką”. Pavyzdžuii užuot 
dėjus kam į lovą vabalus, pa
dėti po pagalviu kelius sal
dainius; užuot slėpus kam 
reikalingus daiktus, sutvar
kyti gražiai jo kambarį ir 
taip toliau. Vaikai dažniau
siai noromis duodasi kreipia
mi į priešingą pusę, tik rei-

^kių vaisių, 
jas Foers- 

įsakoja tokį atsitiki- 
, . , - - _-- pažįstamų berniukas

led m the Stalm Constitution įegalinis paukštvana- 
of Lithuania reaffirmed their0- tindavęs visus paukš- 
rection in June,1941, directed^ us aplinkui. Nei bau- 

lei pamokymai nieko 
ję. Pagaliau tėvai 
1 į Foersterį, prašyda- kia sumaniai prie jų prieiti, 
albos. Foesteris atva- Imkime kad ir valdymąsi.

berniuką Jis vaikui labai netinka, jis 
pasakojęs jam begalo svetimas, nesu- 

' , kur prantamas. Vaikas yra au- 
yvulių gąs padaras, jam reikia skęs 
kurios1 tis į visas puses, o čia jam 

sako: valdykis.
Jis nesupranta, kam to rei

kia, jam rodos, kad suagu- 
sieji tik engia jį ir kankina 
be jokio reikalo. Jei norime, 
kad jis panorėtų valdytis, 
turime ir čia taip elgtis, kaip 
anksčiau buvo pasakyta: su
rasti vaike kokį jausmą, no
rą, ir taip jam nušviesti val
dymąsi, kad jis atitiktų tą jo 
jausmą ar norą.

Valdymasis atitinka la
biausiai vaiko norą būti vy
ru, stipriam, laisvam. Jei no
ri būti vyras, jei nori būti 
stiprus—turi valdytis. Stip
rus yra tas, kas moka valdy
ti savo blogus norus. Lais
vas būsi tuomet, kai išmoksi 
valdytis. Kas nesivaldo, tas 
yra geidulių vergas — taip 
maždaug reikia vaikui kal
bėti.

Tik atsiminkite, kad ne vi
sų vaikų yra vienodi norai 
ir palinkimai. Kas vieną la
bai užgauna, tai nuo kito at
šoka, kaip žirniai nuo sienos. 
Papasakosiu vieną tikrą at
sitikimą. Viena mokytoja tu
rėjo mokinį, 7 metų berniu
ką. Pradėjus jam per pamo
kas nesivaldyti, ji vieną die
ną pasakė jam matanti, kad 
jis nėmaž nebenorįs mokytis, 
:kad be reikalo tik gaišinąs 
laiką ir apgaudinėjąs visus, 
būk mokąsis, ir kad tokiems 
vaikams tame kambaryje ne 
są vietos ir tegul jis tuojau 
išeinąs. Ir paėmus jį už ran
kos norėjo išvesti. Bet ber
niukas apglėbęs jos kojas, 
niekaip nelaido, prašyda
mas atleisti ir prižadėdamas 
pasitaisyti. Ir nuo to karto 
tikrai pasitaisė. Mat, to vai
ko turėta stipraus garbės 
jausmo. Kad mokytoja būtų 
jį išvijus iš kambario, tai 
jam būtų buvus baisiai skau
di negarbė ir gėda.

(Bus daugiau)
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ivigarbos, ir nereika- 
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tik priešingą jo blo- 
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ro, kad berniukas ne
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tai būtų buvę vaikui 
ku ir jis tuomet vei- 
' nebūtų pasitaisęs, 
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įpui, kuris val- 
yskupiją.
įlaneri gimė Ro 
etais. Į Ameri- 
1 metais ir bai- 
okslus Sulpici- 
ijoje, Montreal,

e galo svarbu. Jei 
o ką blogą, tai maža 
lime, norėdami vien 
yti tą jo darbą. Mat 
yra veiklus padaras, 
ką nors dirbti. Todėl 
me sustabdyti blogą 
, rodykime vaikui ge 
šingą tam blogajam, 
rzdžiui, vaikai labai 
daryti kitiems viso- 
iikų”, kartais labai 

’ lių ir net skaudžių. 
:is čia gali būti ar 
rdis, ar tiktai vaiko 

? as, nerandąs tinka-vyMAupijr „
X paskyrai;
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žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

—

mo buvo paskutinėse kelio
nės dienose. Mes nežinojome 
ką tenai rasime, bet atvy
kome be jokių nesmagumų.

Čia gyvenimas labai pri
mityvus. Moters apsisiautu
sios tik sijonais, o vyrai 
dėvi trumpas kelnes. Kai 
kurie apsidažę baltai apie 
akis, lyg būtų lyg monok
lis. Plaukai nudažyti biau- 
ria raudona spalva.

Keista išgirsti apie pa
dangų ir aliejaus trūkumus! 
Čionai mes negalime pirkti 
rašomosios popieros, svies
to, bulvių, o maudynės ar 
karštas vanduo, apie kuriuos 
mes visiškai nepagalvojame 
namie, čionai visiškai už
miršti. Keista, kaip greitai 
galima priprasti prie daly
kų. Mes apsieiname be jų 

kurie ir jie mums nerūpi.
Jūs niekad nepažintumėt

atiduoti vienas kuponas, nors 
tuo tarpu ir daugiau galima 
būtų už jį gauti pirkinių. Ka
dangi krautuvininkas negali 
nei kredituoti taškų, nei taš
kais grąžos duoti, savaime 
aišku, kad neapskaičiavimas 
vers netekti vertingų taškų 
(points).

Naujos maisto knygutės 
kuponai bus netinkami cuk
rui ir kavai.Šiems pirkiniams 
reiks tebevartoti pirmąją 
knygutę. Visi mėlynos spal
vos kuponai bus vartojami 
pirkimui dėžutėse konservu© 
tų vaisių, daržovių, įvairių 
sunkų buteliuose, sriubų ir 
džiovintų vaisių bei daržo
vių. Raudonos spalvos kupo
nai bus vartojami vėliau — 
mėsos porcijoms. Pažymėtas 
numeris kupone reiškia, kad 
kuponas vertas tiek taškų.

Įvertintas taškais maistas 
bus vienodas visose krautu
vėse visame krašte, tuo tar
pu, kaip kad iki šiol, kainos gų ir ką tik gali siųsti skai- 
galės būt skirtingos, 
krautuvininko nuožiūrą ir rei 
kalą. Prekių kainos skirtu
mas krautuvėse yra centinis lių. 
dalykas, nes didelių kainų Vieną dieną 
kėlimą tvarko ir prižiūri Kai- - -- -----
nų Administracija.

Išsiimdama naują knygutę 
šeimininkė turės pasakyti, 
kokią dydžio konservuoto 
maisto atsargą ji turi. Na
mie konservuoti vaisiai ir 
daržovės nebus įskaitomi. 
Skaitysis tik pirktiniai.

Laimutė.

naktį esame šydais apsiden
gę, gindamies nuo uodų. Jei
gu man kas būtų pasakęs, 
kad taip galėčiau gyventi, 
nebūčiau tikėjusi.

Mes dabar sutvarkėm Rau
donojo Kryžiaus patalpas. 
Generolas, visa aukštuome
nė, prancūzų karininkai ir 
miesto pareigūnai atsilankė 
į atidarymą.

Šiuo laiku aš pildau šei
mininkės pareigas Raud. 
Kryžiaus Servicemen’s klu
be čionai. Ši tarnyba man 
nauja, bet labai patinka. Ma
no pareiga yra suteikti mū
sų vyrams namų nuotaiką; 
pasikalbėti su jais, sugalvo
ti žaidimus, paduoti jiems 
rašomosios popieros 
knygą, jeigu turime,
dabar turime apie 20 kny
gų, bet tai neužtenka. Papra
šykite visų, kurie gali, kad 
mums atsiųstų žurnalų, kny-

arba
Mes

nors aš pergyvenu beveik 
tiek, kiek ir jie jaučia, bet stropesnė šeimininkė, ji yra 
padedu jų mintis nuraminti. 
Reikalinga daugiau moterų 
kariuomenėje.

Jeigu dabar pamatytumėt 
mano kambarį, tikrai many
tumėt, kad jis yra „canteen” 
— jame yra kiaušinių, ka
vos, visokių vaisių, saldai
nių, cigarečių. Kiaušinių la
bai sunku gauti, bet gavau 
kelis tuzinus nuo laivyno. Iš 
vieno tuzino pagaminau „ice 
cream” ir nunešiau 
niams ligoninėje.

Čia žvaigždės labai švie
čia. Ypač viena, 
planeta, šviečia kaip mėnu
lis. Dabar žinau, kaip „tro
pikų naktys” atrodo. Jos 
tikrai žavinančios. Mėnulis 
virš jūrų, kalnai iš trijų 
pusių, uostas su laivais prie 
kranto, bilijonai žvaigždžių, 
mažas kalnelis apaugęs žo- Į 
lele, kur mes sėdime. Ši 
vieta yra viena iš pavojin- 

l ir mes nežinome, 
kada karas mus apsups, bet 
ligi šiol, nepaisant visokių 
darbelių, viskas puiku.

ligo-

kokia tai

K.Minčių Žiupsnelis
Meilė, kuri veda į šeimyną, 

yra aukščiausia žmonijos to
bulėjimo kūryba, ji visiškai 
atitinka Dievo direktyvę ir 
tiesiog veda į Jį.

—VI. Putvys

Reikia gerai atsiminti: 
kas mano apsiginsiąs nuo 
apkalbėjimų, išjuokimų, nu
sileisdamas žmonėms, patai
kaudamas, tas labai klysta. 
Nes žmonės, pamatę ką nors 
jų klausant, bijant ir jų nuo
monės žiūrint, dar daugiau 
jį kankina, žaisdami su juo 
lyg katė su pele.

Foersteris.

Tas yra galutinas niekšas, 
kas, nedorybės želiu žengda-

pagal tyti. šie daiktai turi būti 
persiųsti mažuose pakeliuo
se, nes laivai nepriima dide- mas, didžiuojas savo netei

sumu.

MEKSIKA ĮSILEIS 
10,000 LENKŲ

pakvietėme 
savanorius, bet kilo sąmy
šis mieste tarp nepriklauso
mų ir Vichy prancūzų ir vis
kas užsidarė, net ir mūsų nykti, kai tik mes iš abejo- 
klubas. Visi miesto žmonės nių prieiname prie tikrumos. 
vaikščiojo gatvėmis ir sakėj —Rocefogous.
prakalbas. Jokių susikirtimų 
neįvyko ir kiekvienas apsiė- j 
jo draugiškai su amerikie
čiais, tad mes nesame jokia
me pavojuje.

Mūsų namas nelabai dide
lis, sutalpina apie 100 vyrų. 
Visą šeštadienį ir sekmadie
nį pas mus užėjo labai daug 100,000 kojų jie slenka kaip 
kareivių pasisvečiuoti, skai- sliekai, 
tyti ir 1.1. Buvo tiek daug, 
kad nebuvo vietos nei sto-

Pavydas auga ir bujoja 
abejonėse. Jis gali išaugti iki 
bepjrotybės arba visai pra-

Minios reikalavimai turė
tų eiti pirmyn nei per lėtai, 
nei per greitai. Bet žmonės 
arba parodo per daug veiks- 
mo-jėgos, arba per mažai. 
Kartais su 100,000 rankų jie 
viską apverčia, o kartais su

Meksikos miestas. — Me
ksikos ir Lenkijos vyriausy
bės pasiekė susitarimo, pa
gal kurį Meksika įsileis 10,- 
000 lenkų pabėgėlių tremti- vėti. Kitur jiems nėra kur 
nių, kurie dabar yra Persijo- eiti, 
je, atvykę iš Rusijos.

Amerika ir Anglija suti- darbo. Paštą reikėjo išdalin- yra pirdedami viršui pernykš 
ko atgabenti lenkus tremti- ti vakar, dirbau nuo 9 ligi 9 čių, sujungti tvirtai, kitaip 
nius iš Persijos. '— mirimai, paskyrimai, gi- gali kas pavogti.nius iš Persijos.

i 1

Montesque.

New Yorko miesto automo
bilių savininkams patariama 

Šiandieną ir vakar daug naujus auto numerius, kurie

A ■

rūpestingesnė, tuo atidžiau 
ji rūpinasi savo šeimos svei
katingumu, pagamindama 
tinkamiausius ir sveikatin- 
giausius maisto patiekalus, 
tuo stropiau seka kiekvieną 
pasirodžiusią naujieną mais
to gamybos srityje. Ypatin
gai šiais laikais reikalingas 
nemažas dėmesys patiekalų 
gamyboje, kada rėikia vie
nas maistas keisti kitu, ka
da nuo šeimos sveikatingu
mo priklauso ir jos darbin
gumas savo ir savo krašto 
gerovei.

šaukštukas druskos, 
šaukštai riebalų, 
kiaušiniai,

1 puodukas maslionkų, 
y2 puoduko razinkų, 
y2 puoduko supiaustytų 

riešutų.
Persijoti druską, cukrų, 

kepamus miltelius, sodą, mil 
tus, sumaišyti su riebalais, 
supilti išplaktus kiaušinius. 
Maišant supilti maslionkas 
ir razinkas su riešutais. Ma
sę lengvai išmaišius supilti 
į riebalais išteptą skardą. 
■Leisti pastovėti 20 min. Kep
ti vidutiniame karštyje 50 
minučių.

Sriuba 
žirnių (split

šalto vandens,

Kad tirštinant ar darant 
sosus nepasidarytų grumu
lėlių, reikia miltus sumaišy
ti su druska, pirm negu 
pilsime ant jų skysčius.

I

Pasirodė
— Ar priėmė jis šią nelai

mę kaip vyras?
— O taip, visiškai! Visą 

kaltę sumetė savo žmonai.

Draugiškai
Pranas: — Labai atsipra

šau, kad mano višta iškapstė

Žirnių
2 puodukai 

peas).
8 puodukai
1 kumpio kaulas, arba % 

svaro lašinukų,
2 šaukštai citrinos sunkos,
3 šaukštai sviesto,
4 šaukštai miltų.
Keli supiaustyti svogūnai, 

salėrų gabalėliai, druskos, 
pipirų pagal skonį, truputis 
gvaizdikėlių, bobų lapų ir 
sausų garsvyčių.

Žirnius pamerkti iš vaka
ro, nusunkti, užpilti šaltu 
vandeniu, sudėjus visus prie
skonius, kaulus ar lašinukus Tamstos, darželį, 
virti dvi valandas, kol žir-l Antaniene: — O tas nieko, 
niai gerai suminkštės.Perko- Mano šuo suėdė Tamstos vi- 
šti. Supilti citrinos sunką, štą. 
Atskirame 
sviestą ir 
nuolat maišant, 
šaukštai sriubos. Pradėjus 
mišiniui tirštėti, supilti į pa
ruoštą sriubą. Duoti į stalą 
karšta su supiaustytų laši
nukų gabalėliais, bei padžio
vintos duonos riekutėmis. 
Tai yra sotus ir maistingas 
valgymėlis.

inde ištirpinti i 
įmaišyti miltus, jku! Aš ką tik 

įpilti - keli Tamstos šunį.

Pranas: — Tai visai pui- 
suvažinėjau

ge-

Dešrelės tešloje
15 dešrelių,
% puoduko miltų, 
y2 šaukšto druskos, 
iy2 puoduko pieno, 
3 kiaušiniai.
Nušluostyki dešreles,

rai subadyki šakute ir sudė
ki į kepamą skardą; kepki 
karštame pečiuje 10 minu
čių. Persijoki miltus su drus
ka, sumaišius su pienu gerai 
išplaki plaktuvėliu. Įmaišyki 
išplaktus kiaušinius ir vėl 
plaktuvėliu gerai išplaki. Ta 
mase riekia užpilti kepančias 
dešreles ir baigti kepti kol 
gražiai paraus. Duoti į stalą 
karštas su smulkiai supiaus- 
tytais žaliais kopūstais.

Obuoliai su spalgienomis
6 dideli obuoliai,
y2 puoduko sukapotų spal- 

gienų,
y2 puoduko medaus, 
Yi puoduko vandens.
Per vieną obuolio galą

taip, 
nepa- 
viršų

imti obuolių vidurius 
kad kitas galas liktų 
liestas — uždaras, tą

iš-

Palieka kitiems
Daktaras: — Kodėl pats 

nesusieškai kokio darbo? Ar 
žinai, kad rūpinimasis užmu
ša kasmet daugiau žmonių, 
negu darbas.

Bedarbis: — Taip, aš tą 
girdėjau. Blogiausiai, kad aš 
rūpinuos tada, kada dirbu. 
Taigi nutariau pats nedirbti 
ir palikti rūpesčius kitiems.

Lietuvaitės daina Ameri
kos kariams

Solistė A. Stoškiūtė sėk
mingai dainuoja įvariuose 
koncertuose po visą Ame
riką. Neseniai ji dainavo 
drauge su garsiu Mineapolio 
Simfonijos orkestru, vado
vaujamu žinomo dirigento 
D. Metropulos, Mineapoly, 
Minnesota. Ta proga per 
radiją buvo perduotas pa
sikalbėjimas su ja.

Grįždama buvo sustojusi 
kariuomenės stovykloj Siou* 
Falls, South Dakota, kur 
su pasisekimu linksmino sa
vo daina kariškos įgulos vy
rus.

Vasario 28 d. bus Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus sek
madienis. Tikimasi daug au
kų.

Šiemet R. K. Karo Fondui 
norima surinkti 135 milijo
nus dolerių.
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Philadelphijos Žinioss

A. A. KAZIO DRYŽOS ATMINIMUI
(Mintys iš jo laidotuvėse pa
sakyto pamokslo, 1943 m. 
vasario 11 d.).

gus turi dirbt, rūpintis,bet ne 
(vien dėl to, kad čia daugiau 
(ko susikrautum, bet kad sau 
laiptus dangun, amžinan gy
venimai! nusitiestum. Kada 
viskas bus atimta, kad geri 
darbai su juo eitų ir jį užtar-

„Aš kovojau gerą kovą, 
pabaigiau bėgti, išlaikiau ti- 
kėjimą.Gale man atidėtas tei 
sybės vainikas, kurį duos 
man aną dieną Viešpats” (2 
Tim. 4-8).

Žmonių gyvenimas ant že
mės nusakytas pirmuose šv. 
Rašto puslapiuose: „Tarp 
vargų tu iš jos (žemės) mai
tinsis per visas savo gyveni
mo dienas. Savo veido pra
kaite tu valgysi duoną iki ne 
sugrįši į žemę, iš kurios esi 
paimtas, kadangi tu esi dul
kės ir vėl dulkėmis pavirsi” 
(Plg. Prad. 3, 17-19). Todėl 
teisingai šis pasaulis vadi
namas „AŠARŲ PAKAL
NE”. Nė vienas mirtingasis 
neišliks neperėjęs šią gyve
nimo kelionę. Juk per pirmą
jį žmogų pasirinktas tas ke
lias, o Dievo paskirtas, gy
venti dirbant, triusiant, pra
kaituojant.

Jeigu peržvelgtum žmoni
jos gyvenimo istorijos lapus, 
rastumėm patvirtinimą, kad 
žmogus nuo vaikystės dienų 
lieja savo prakaitą ir maišo 
jį su skausmo ašaromis ir 
kančios krauju. Pragyveni
mas, apsirengimas, šeimos 
išlaikymas, nelaimingi atsi
tikimai, spaudžia prakaito 
lašą po lašo. Taip žmogus
neša sunkenybių naštą. Neša §jau> pelnyti daugiau, 
tai lig galo. Neša, kad suk- kaiP nykstančias gerybes.

Povilas gražiai sako: „Nes 
Kristus yra man gyvenimas, 
ir mirtis man pelnas” (Phil. 
1, 21). Tačiau kai kurie sa
vo gyvenime sugeba sukrau- tų. Trumpai, kad mes dėl po-
ti darbo vaisius į bankus, a-jmirtinio gyvenimo taip pat 
ruodus, ar kitokiomis šios nepamirštumėm darbuotis, 
gyvenimo vertenybėmis pa- Gilia prasme ŽMOGAUS GY- 
versti, galybes brangenybių VENIMAS IR BUS VERTI- 
susidėti. Kiti apsivainikuoja NAMAS TIEK, KIEK JIS 
mokslo, politikos ar kitos di- * - ■ — •
dybės vainikais. Bet vos tik 
žmogus pasijuto pilnai pa
tenkintas, nieko daugiau ne
benorėjo, tik gyventi, gyven
ti betroško; kai jis šv. Rašto 
žodžiais tarė: „Mano siela, 
tu turi daug sukrautų gery
bių, sukrautų daugeliui me
tų; ilsėkis, valgyk, gerk, po
kyliauk. žiūrėk, kad tuo pat 
metu Dievas tarė: Paikas, 
šią naktį bus pareikalauta iš 
tavęs tavo sielos! Kieno gi

Kazimieras Dryža — Ka
ziukas yra gimęs Lietuvoj, 
Gruzdžių parapijoj, iš tur
tingos ūkininkų šeimynos. Iš 
savo jaunystės mylėjo moks
lą ir tais sunkiais laikais, 
rusams persekiojant lietuvi
šką raštą ir mokyklą, jis iš
silavino. Tarnaudamas rusų 
caro kariuomenėj dar labiau 
išsilavino, buvo net puskari
ninkiu pakeltas. iJs gimė 
1875 m. Į Ameriką atvyko 
1903 metais. Apsigyveno 
Philadelphijoj ir dirbo cuk
raus fabrike 40 metų, nuo 
pat savo atvažiavimo. 40 
metų buvo ir šv. Kazimiero 
parapijos nariu. 15 metų bu
vo parapijiniame komitete, 
pirmininkavo ar buvo nariu. 
Jis priklausė ir prie kitų pa
rapijinių draugijų ir lietuviš 
kų klubų.

Jo gyvenimo žymiausias 
bruožas — neužgęstanti Lie
tuvos meilė. Lietuvai
ir aukojo visomis savo jėgo- giau bėgti, 
mis. Lietuvos laisvės 
uolus platintojas, aukų rin
kėjas, Lietuvos vardo garsin 
tojas tarp svetimtaučių, lie-

sipirkdavo maistu ar kito
kiais daiktais. Jis nesiskaitė 
su centu, kad tik tuo galėjo 
paremti lietuvius. Jo aukas 
lietuviškai visuomenei nelen
gva būtų suskaityti. Mat, jis 
tikrai nekrovė sau turtų že
mėj. Jis tuo tikėjo ir vykdė. 

Kiek jis laiko pašvęsdavo 
spaudai! Per naktis, laisvo
mis nuo darbo valandomis, 
kaldavo žodis po žodžio lietu 
viškai, katalikiškai spaudai. 
Visus svarbesnius įvykius jis 
pastebėdavo ir visus aprašy
davo. Gal teisingai pastebi
ma, kas dabar beaprašinės 
Philadelphijiečius taip pla
čiai ir taip ištikimai, kaip 
Kazimieras darė per tiek il
gų metų.

Palydėdami a. a. Kazimie
rą amžinan gyveniman, mes 
tikime, kad jis nemirs savo 
gerais darbais. Geriausias 
jam paminklas būtų, jei jis me šią spaudos galybę, dėl 
daugiau lietuvių paragintų jos daugiau aukosimos. Phi- 
eiti jo dorybių keliu. Tada 
kaip jam tinka žodžiai: „Aš 

dirbo kovojau gerą kovą, pabai- 
išlaikiau tikėji- 

bonų mą. Gale man atidėtas teisy
bės vainikas, kurį duos man 
aną dieną Viešpats”, nusi- 
pelnysim ir mes to paties pa
žadėjimo, amžinos laimės 
Vainiko.

Kun. Stan. Raila.'

SPAUDOS MĖNUO Baltimore, Mi
nėra nei sužeistų 
šių. Matyti, Diev<Kai Amerikos vyskupai 

vasario mėn. paskelbė spau
dos mėnesiu, tai ir Philadel- 
phijos katalikai labai susi
rūpino gerai mėnesį pami
nėti, kad daugiau katalikų 
spaudos išplatintų. Bažnyčio 
se buvo pasakyti atitinkami 
pamokslai, kuriuose raginta 
skaityt lietuviška katalikiš
ka spauda.

Dabar gal bus ir kitokia 
programa paminėta spaudos 
reikšmė ir bus platinta spau 
da. Juk veltui darbuotumė- 
mės, jei spaudos neplatintu- 
mėm. Spauda yra šių laikų 
vaisingiausias apaštalas. Lai 
mingi namai, kur yra daug 
katalikiškos spaudos, laimin
ga parapija, jei jos parapi
jiečiai skaito katalikišką 
spaudą. Kada mes įvertinsi-

Vasario 14 d. minėjoj 
tuvos nepriklausomy$ 
skelbimo 25 metų suį 
Per visas mišias sese™ 
zimierietės stovėjo prie 
rų bažnyčioj; išeidami) 
nes davė aukas kazimiaj 
vienuolijai.

8:30 vai. ryte MišioJ 
vo šv. Vardo draugijos' 
Komunija ir išdalinimai 
kimybės kryžių nariam! 
rie per visus metus kas 
nuo ėjo prie Komunijos

Už Lietuvą ir m.’nisiJ 
vose dėl tėvynės per 25 
tus 11 v. atnašauta iškl 
ga suma. Kun. dr. L. J.l 
delio pamokslas visus a 
dino iki ašarų. Kun. M 
lis pareiškė, kad jis atoi 
šv. Mišias kas mėnuo na 
tuvą, kol išsilaisvins išl 
jos.

2 vai. visi lietuviai! 
si į lietuvių draugijų I 
Hollins gatvėj, čia biri 
vežtas ambulansas, Iii 
aukoms nupirktas RaJ 
jam Kryžiui. Nors šalti 
jas svilino ausis, daugi 
jojo ir iš namų išeiti,b! 
tuviai užpildė salę kn 
Kun. Mendelis pašvi 
ambulansą.

Salėje kun. Mendelis! 
pakviestas su malda all 
ti minėjimo iškilmes.!

Uz įjuos globoja. Taip 
pastebėti, kad są 

r flsrioll d. Dgti visi mūsų m 
rįptf viai ir visi tie, ki 
Lūs gražus, apylinkėje, bet 

prie šv. Petro ir

Asunskis, A., 
J„ Akulionis, Fr.,L# buvo

r nkvpS ti3’J-’ Aūdrušait 

H L veda-w George’

i ••• nis, į
Leitenantas Bi 

nia, slaugė, ilgu: 
tyviai dalyvavus 
chore; ji pirmut 
rikos siųstų slau 
riką išlipo iš lai1 
pirmą kartą tik 
siųstos. Slaugių 
rikoje išlipimas 
spaudoje aprašy 
javeikslai ir te 
visą Ameriką ši 
vykio nuotrauka

Majoras Braz 
cas; kapitonas I 
zas; leitenantas 
cas (Marianapc 
alumnas); Bag( 
liai Butkai: Ge 
liam, Butkus L 
Budreckis W., 1 
džiai: Vincas h 
landis J., Brasi 
zinskas, S., Br 
jroliai Brazaič 
Adolfas; Bara 
Jielys, M., Bu 
Bulauskas, Ed. 
liai: Pranas ir 
da J., Bomboli 
J., Bubelis V., 1 
skai: Pranas,. 
nimas; Baleiši 
W. (kapitono 
šaitis, V., Bai 

' liauskis, S., B
Baronas, A., B 
bas, Bladas B., 
Bundonis, J., 
Bočkus, W., Bi

(Bus <

U suvaidino 
L įonienė, E. 
Lthoras; Aid. 
Lįjdamavo sa- 
Lytą eilėraš-

KITIEMS GERA PADA
RYS. Pats bus laimingas 
tiek, kiek aukščiau dangaus 
pasikels, amžinai laimingam 
gyvenimui pasiruoš.

Šiandien palydime a. a. 
Kazimiero Dryžos kūną. Jis 
nebuvo išimtas iš gyvenimo 
vargų, turėjo pereiti šią aša
rų pakalnę. Mirtis buvo jo 
'gyvenimo pabaiga. Kaip žmo 
gus, žinoma, turėjo silpny-j tuvių spaudos bendradarbis 
bių, su kuriomis turėjo ko- jr palaikytojas. Kur tik ir 

kių, kurie žinojo savo gyve- ] pagelbėti, tuoj jo gera ir do-1 
nimo tikslą ir mokėjo, kaip sni girdis ir savo dalį atlik

davo. Veikiant Tautos Fon- 
gyyeni- dams, Kazimieras Dryža uo-

bus, ką tu prirengei?” (Luk. ™tL,Bet ji.s. buv0 vienas t0’ kaip tik Lietuvai galėdavo
12, 20).

Mirtis yra visų sunkeny
bių ir vargų pabaiga teisin
gajam. Ji atskiria žmogų 
nuo visų draugų, pažįstamų, 
ji paskutiniu didžiu skausmu 
užbaigia ašarų pakalnės ke
lionę. Mirtis atskiria žmogų 
nuo jo paties rankų darbo 
vaisių. „Keno gi bus, ką tu 
prirengei?”, pasako, kai visi
škai atskiria mirtis nuo že
miškų gerybių.

Tačiau ir tokiam skaus
mingam likimui paskirtas, 
žmogus gali padaryti dau-

SVARBUS SUSIRINKIMAS

gr-frūr sugrįžtų, KtiMaus-pasakyniaa^- ~„Ne-^
dulkėmis pavirstų. Žmonės 
gyvena, kad mirtų. Kaip šv.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRAB ORIU S

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

kraukite sau turtų žemėje, 
kur rūdys ir kandys gadina 
ir kur vagys iškasa ir vagia, 
bet kraukite sau turtus dan
guje, kur nei rūdys, nei kan
dys negadina ir kur vagys 
neiškasa ir nepavagia” (Mat. 
19-20) čia įgyja pilnos savo 
reikšmės, žmogus savo ge
rais darbais gali pelnytis ne
nykstančių ir amžinai vertin 
gų gerybių. Vadinasi, žmo

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

J

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

Direktorius !
ANTANAS DŽEKAS •

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St, 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Di-

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

sėkmingai gyventi.
1. Dievas buvo jo 

mo dalis. Jis nebuvo nei ku- liai dirbo dalyvaudamas sky- 
nigas, nei vienuolis. • .................. . .. _
gyvendamas vienas 1
Dievą savo dalimi. Tai gyvo yra tiek daug nusipelnęs, kad 
tikėjimo ir praktiško religi- Lietuvos šaulių Sąjunga jį 
nio gyvenimo vyras. Ką iš net medaliu apdovanojo. Jis 
vyrų matysi sekmadieniais įr daugiau tų medalių būtų 
dalyvaujant keliose šventose gavęs, jei tik būtų jų ieško- 
mišiose, o a. a. Kazimieras jęs. Bet jis buvo labai nusi- 
visada kelerių mišių išklau
sydavo. Šiokiadieniais, nuo 
darbo atlikdamas, taipgi da
žnai šventų mišių klausyda
vo. Jis ne tik iš pareigos, bet 
iš gyvo tikėjimo dažnai ei
davo salcramentų ir daly vau- ję rodančių Ž£^klų. Grąžiau 
(Tavo pamaldose. Paskutinę išlaikyta Lietuvos' vėliava, 
savo gyvenimo dieną, praeitą dėl kurios jis laisvės taip sie- 
sekmadienį, išklausė_ dvejų lojosi. Didelis pluoštas laik- 
šventų mišių, priėmė Komu- raščių iškarpų, liudijančių

l apie Lietuvos laisvę ir nepri-1 
klausomybę. Ten rasta ir žy
mesnieji ir svarbesnieji lietu 
vių veikėjų ar įvykių aprašy
mai. Mat, lietuviai jam labai 
rūpėjo.

Visų jo darbų eilę, be abe
jo, aprašys jo draugai ir pa- katą pas savo tėvelius, 
žįstami. Mes čia d 
tik bendrą vaizdą. A. a. Ka- noma, greit pasveiks 
zimieras mirė vasario mėn. 7 galės eiti savo pareigas, 
dieną. Palaidotas šv. Kry-

Tačiau riaus veikloj, pats platinda- 
turėjo mas bonus. Dėl Lietuvos jis

žeminęs, ir nesigyrė, ką jis 
padarė, bet dirbo ir dirbo sa
vo mielai Tėvynei, štai po jo 
mirties tarp jo kuklaus že
miškų gerybių palikimo, dau 
giausia rasta Lietuvos mei-

Lietuvių Komiteto Karo 
Bonams platinti susirinki
mas bus vasario 19 d. 8 vai. 
vak. ponų Ramanauskų na
muose. Visų lietuviškų drau
gijų atstovai kviečiami daly
vauti šiame svarbiame susi
rinkime.

Komiteto pastangomis ir 
raginimu, lietuviai visur per
ka gausiau ir gausiau karo 
bonų. Komitetas nori pasiek
ti $1,000.000. Dabar Komite
tas rūpinasi, kad daugiau 
kraujo duotų gelbėti ka
riams. Taigi, dvigubas ir la
bai svarbus Komiteto 
las.'

tiks-

MŪSŲ KARIAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POpIar 3307

I
Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

niją, dalyvavo popietinėse 
pamaldose. A. a. Kazimieras 
buvo giliai religingas. Jis uo
lus švento Vardo draugijos 
narys, pasišventęs apašta
las. Mat, jis troško, kad ir 
kiti mylėtų jo branginamą 
jViešpatį Dievą. Jis karštai 
(mylėjo ir Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kūrinį Bažnyčią ir 
ypač savo vienintelę užtary
toją, savo parapiją. Jo auka 
ir darbas liudys jo uolumą.

2. Daug dirbo ir aukojo 
dėl mylimos Tėvynės Lietu
vos. Jo širdis buvo labai glau 
džiai sujungta su Lietuva. 
Jo Tėvynės skausmai, buvo 
jo skausmai, jos laimėjimai, 
ar pralaimėjimai, jo laimė ar 
nelaimė. Dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo jis 
dirbo ir aukojo visas savo 
pajėgas ir išteklius. Jis rin
ko dokumentus, senienas, 
siuntė Lietuvos muziejams, 
kad tie liudytų lietuvių dar
bus. Kiekvienas parengimas, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, kokios kitos lie
tuviškos iškilmės čia Kazi
mierą turėdavo pirmąjį: au
ka, darbu. Jis yra prisidėjęs 
prie visų gausių rinkliavų 
Lietuvos naudai Philadelphi- 
joj, platinęs Lietuvai gelbė
ti bonus,rengęs iškilmes, pa
radus. Pats vaikščiojęs nuo 

į namų lig namų, kad tik Tė- 
I vynei Lietuvai padėtų. Ir kas 
i įvertins ir suskaitys jo 
į bus Tėvynei Lietuvai, 
j jo paskutinė gyvenimo 
Į na buvo paženklinta dėl

tuvos. Jis tą dieną dar plati
no Lietuvos 25 metų jubil. 
minėjimo bilietus. Deja, jis 
nesulaukė sidabrinio Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jimo. Jis lygiai rūpinosi ir 
tuo kraštu, kuriame 40 metų 
gyveno, dirbo, kuriame ir sa
vo kaulus palaidojo. Kai A- 
merika pateko nelaimėn, tai 
Kazimieras vienas pirmųjų

Jonas Uždavinys sugrįžo 
net iš Saliamono salų. Jau
nuolis labai gražiai atrodo ir 
dar pasiryžęs narsiai kariau
ji visur, kur tik reiks ir ka
da tik reiks.

Alfonsas Šapaila taiso svei
Jis 

duodame sunkiau sirgo, bet dabar, ma 
; ir vėl

ladelphija neturi savo laik
raščio, bet ir kitur leidžiami 
katalikiški laikraščiai turė
tų lankyti lietuvių katalikų 
namus. „Amerikos” laikraš
tis Philadelphijiečiams arti
miausias, nes jame yra Phi- 
ladelphijos skyrius. Džiugu 
pasakyt, kad ,.Ameriką” Phi
ladelphia vis labiau ir la
biau skaito ir užsirašo. Ne
seniai skaitytojų eilėsna sto
jo Adolfas Rinius, p. Kar- 
bauskienė ir kiti.

vyčiai gyvuoja i

įkalbėjo kun. 
įj. kuris pa- 
/rjiiis ir da- 
,įlietai Gel-

Eta kalbėjo 
U Lietuvos 
į dėl neprik- 
Lsindieninius 
kurą vaduo-

$ ir žavingą 
jifflas Maspe- 
j'ni J. Balkū- 
liiaitinę Lietu- 

Ll A11A1AV/J 1A11CZ A Ak 1X Ali VU. |W . .

vių choras sugiedojo 
kos ir Lietuvos himnmT 
tą dainelių. i

Kalbėjo vietiniai irsi 
„Vienybės” redaktorii 
Tysliava. Lietuvos reiki 
suaukota 262 dol. Ki 
valdžios atstovas, ragiį 
kti bonus. Lietuviai ] 
šimtinėm, keli ir tūlį 
nėm.

Rezoliucija perskaffl 
visų atsistojimu priimt 
pora komunistų sėdėja 
blika ramiai laikėsi i 
karo. Kunigui suki 
maldą, visi skirstėsi] 

Vasario 16 d. bažnj 
vai. ryte buvo šv. Mis 
Lietuvą. To prašė dn

Įgalint ypatin 
fa maldos rei-

lobiams paau- 
įPsaita vienbal- 
Esfaija Lie- 
pjamybės at- 
s-Amerikos 
i’iitiusybei.
5 tavo keli 
ei tae pripildė

p programa, 
lįEttetios va-

idatyti vėl ne
ita, tai bu-

^Išgyvuoja lai- 
Įhą demok-

MOTERŲ DAR]

Newarl
Daugiau

Nuo šio mėn 
Švč. Trejybės 
bažnyčioje seki 
na ketverios m 
10:30 ir 11:45 1 
patenkinti, ka 
niais bus daug

Didelės i
I

Sekmadienį, 1 
mūsų par. bažn; 
45 vai. mišias 1 
iškilmės: bus 
bažnytinė, Ame 
rių Tarnybos vt 
rių garbės sąra: 
se dalyvaus k 
sargyba, vetera 

. ir kt. 4 vai. p 
specialios pama 
rius; bus iššaul 
vai, kuriems bus 
šmingi paveiksle

Iš mūsų para] 
menėje yra per

lems
per 

ifc Ūmaujančių 
i ® frontuose, 
#2 ačiū Dievui,

Lietuvos Vyčių 3 kuopos 
veikimas sustiprės. Mat, kuo 
pa gavo labai gerų ir uolių 
narių. Pirmininku išrinktas 
Jonas Leščiauskas, medici
nos studentas, kuris savo 
švelniu būdu ir pasišventi
mu išjudins vyčių veiklą. Tai 
tikrai idealus jaunuolis. Jis 
neseniai baigė La Salle Ko
legiją, o dabar ruošiasi būti 
daktaru. Jaunuolis atsižymi 
didžiu pamaldumu, kiekvie
ną dieną klauso šv. mišių, 
kas savaitė priima Komuni
ją, uoliai mokosi. Tai tikrai 
šių laikų pasigėrėjimo ver
gtas jaunuolis. Nors jis ir ne
turi laiko, bet sutiko vado
vauti mūsų jaunimui, kad tik taryba; vakare lietum 
lietuvių jaunimas suiorgani- je buvo vakarienė, 
zuotų ir kultūringai veiktų.

Kitas kuopos laimėjimas, 
j tai Jono Valavičiaus, studen
to, prie vyčių prisirašymas, j
Šis jaunuolis savo veiklumu, ( Katalikių Moterų 
linksmumu, muzikos ir vado tas Karo Bonams pa 
gabumais, jau suspėjo pasi- ti savo mėnesiniame 
rodyti. Jonas Valavičius yra time paskelbė, kad | 
tikrai Vyčiams pasišventęs darbu parduota už 511 
ir mano išjudinti visą kuopos 642.80 bonų ir ženklų.! 
veikimą. mėtina, kad šv. KaJ

Vasario mėn. 9 dieną Jo- parapijos Moterų Komi 
nas Valavičius ir kiti buvo labai uoliai dirba savoj 
nuvykę į tolimesnę parapijos pijoj. Per jas jau išpll 
vietą, ten sukvietė jaunimą, virš $20,000 ir už $1,201 
išaiškino vyčių įstatus ir iš klais. Pranešta, kad ka 
ten prisidės prie vyčių veik- tas turi rūpintis ir n 
los apie 10 naujų narių. Kad davimu. Philadelphijos 
tą veikimą palaikytų, tai ten ventojai kas savaitę twi 
kiekvieną antradienį bus da- ti 3,500 pantes kraujo.1 
romi susirinkimėliai, studi- kantis susirinkimas b® 
jų rateliai. Jei visi vyčiai vo 4 dieną, 
taip uoliai dirbs, tai kuopos 
veikimas pagyvės. Pasiseki
mo!

■tJMAN

HUH Senu

v. , . _ Mykolas Bigenis rašo iš
ziaus kapinėse, Philadelphi- EgįptOj dirba ligoninėj. Jis 
joj. Ilsėkis ramybėj. (džiaugiasi, kad galės pama-
-------------- ---------------------- tyti Šventąją Žemę ir daug 

patyrimo gaus iš savo kelio
nės. Jau kelintą laišką para
šė ir vis taip pat džiaugsmin
gai aprašo savo darbą, ir ka
riuomenės gyvenimą. Tokios 
[žinutės jo tėveliams tikra 
[paguoda. Mykolas buvo vy
tis ir katalikiškų draugijų 
[veikėjas, katalikų federaci
jos apskrities pirmininkas.

Pranas Kundrotas, mari
nas, jau kur nors kitur ilsisi 
ar vėl atlieka didelį karo už
davinį, nes jie vieną jau atli
ko, nugalėjo japonus Gvadal- 
kanalo saloje. Jis ten buvo 
vienas karių ir tai narsių, 
kad tiek daug ir tokių galin
gų priešų nugalėjo.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga reikia pri- 

| siminti ir žuvusius Joną Kau- 
lakį ir Stasį Žukauską. Juk 
jiedu paguldė galvas už A- 
merikos ir Lietuvos laisvę.

Barniškis yra japonų ne
laisvėj.

joj. Ilsėkis ramybėj.

kėjo, kad Amerikos laimėji
mas greičiau ir Lietuvai at
neš vėl laisvę ir Nepriklau
somybę.

3. Jis mylėjo lietuvius, lie
tuvių tautą. Jis neturėjo šei
mos, bet už tad jo šeima bu
vo visi lietuviai čia ar pla
čiajame pasaulyje gyveną. 
Lietuvio ir lietuvių tautos ge 
ras vardas ir garbė buvo jo 
širdies ir gyvenimo ženklas. 
Ką tik gera sužinodavo apie 
savo tautietį, tuoj spaudoj 
aprašydavo, kad ir kiti gėriu 
užsidegtų. Kiek yra patyru
sios jo geros širdies ir dos
nios rankos visos lietuviškos 
draugijos, vienuolijos, klu
bai, pavieniai asmenys... Lie
tuvius jis mylėjo plačia ir 
kilnia meile. Jam rūpėjo jų 
siela, jų lietuviškumas, jų 
laimė. Sužinojęs, kad kas nei 
na bažnyčion, jis už jį mels
davosi, kalbindavo pamesti 
klaidą, kunigų prašydavo pa
galbos sugrąžinti brolį ar se
serį lietuvį prie Dievo, prie 
lietuvybės, prie Bažnyčios. 
Velionis buvo giliai labdarin
gas. Jis priklausė prie Šv. 
Vincento lab. draugijos, visą 
laiką rėmė vargšų šelpimą. 
Jis pats dažnai sušelpdavo 
neturtingesnį. Ir čia kai ku
rie esantieji galėtų paliudy
ti, kaip gailestingos ir geros 
širdies buvo. Vienai senukei 

pradėjo remti Ameriką, kad našlei nuolat atiduodavo sa- 
ji būtų laiminga, nes jis ti-jvo dalies dovanų, kurių nu-

Csistraci- 
t ^LVaičiulai.

dar- 
Net 
die- 
Lie-

BLYNŲ BALIUS

Irakas Skelbia Ran 
Galybė ir turtas kitoil 

tų mahometonų vaisi! 
----------- prisidėjo prie Jungt. M 

Vasario 11 d. anksti rytą kada Irakas paskelbė! 
atsiskyrė su šiuo pasauliu prieš Ašies jėgas. į 
brolis tretininkas Adolfas' 
Arlauskas, 56 metų amžiaus. 
Ilga ir sunki širdies liga ne
beleido ilgiau gyventi. Pali
ko nesveikuojančių žmoną ir 
sūnų karį, kurs jau karo lau
ke, ir negalėjo sugrįžti į tė
vo laidotuves.

A. a. Adolfas palaidotas 
vasario 16 d. Velionį palydė
ti susirinko nemažas būrelis 
žmonių ir kaimynų, nes velio 
nis gyveno netoli bažnyčios, 

šv. buvo pamaldus ir geras para

MIRĖ

FF
Pinota, te

Metinis blynų balius
Kazimiero parapijos naudai pijietis. Tretininkai ir Mal- 
jau rengiamas. Vyriausioji dos apaštalavimo draugijos 
šeimininkė Salome Ambra- nariai pasimeldė už jį ir pa- 
zienė ir visos jos pagelbinin- 
kės jau rūpinasi ir renka au
kas, kad tik blynų balius pa
sisektų. Švč. Rožančiaus dr- 
ja jau paaukojo $5.00, p. Kai- 
riukštienė $1.00. Blynų Ba
lius įvyks kovo mėn. 7 dieną.

lydėjo paskutinėn gyvenimo 
kelionėn. Tegul ilsisi ramy
bėje jo siela.

Laurynas Malionis, 56 me
tų amž., mirė vasario 9 d. 
Paliko žmoną. Palaidotas va
sario 12 d.

Irakas yra Azijos pitiĮ® 
tuose. Kai kurių BiW 
tyrinėtojų nuomone, W 
yra lopšys žmonijos W 
originalus Rojaus Dari® 

Irakas užima didelį® 
žemės, maždaug kaip I 
Yorko, New Jersey, j 
sylvania ir Ohio valsai

Žemė labai vaisinga’’Į 
žinieriai sako, kad T$J 
Eufrato upės galėtų 
ti 7,000,000 akrų žemėj 
moj, ir 3,000,000 akrųįj 
javų vasaroj. Kviečiai! 
žiai ir ryžiai yra svari! 
javai. Tabakas augiR 
Kurdišio kalnuose. M 
aliejaus produkcija pass 
5 milijonus tonų.

Tai šalis 140,000 kd 
lių, turi 4 milijonus 
jų. Didžiuma kalba ari 
kai.

Ko daugiau 1fekJ, uaugiau i^^eg-sim, tuo greičia 

pasauliui

lWl\DŲ KRAl

PARDUODAME

Riffles Rakant
nuteriiol’Į> mes ažsii 

k.^room fr living 
H k* ^aras bus lai

Brook!
7-M51
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skupai 
spau- 

iladel- 
susi- 

pami- 
italikų 
žnyčio 
inkami 
aginta 
:alikiš-

Baltinio^

Vasario 14įį 
Si^^abetKN.J.

Per visas misiaų 
zimierietės stovį 
F’ v“"—"*■ " 
nes davė aukas į 
vienuolijai.

10RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

arto 16 d. minėjimas 
rų bažnyčioj; jj? madienį, vasario 14 d. 
naa ifrO ir POVllO par. Salė"

vo surengtas gražus, 
ngas Lietuvos neprik-

įtokia 
oaudos 
a spau 
□tumė- 
atintu- 
į laikų 
is. Lai 
l daug 
iaimin- 
parapi- 
likišką 
srtinsi- 
oę, dėl 
s. Phi- 

laik- 
džiami 
turė- 

italikų 
aikraš- 
s arti- 
•a Phi- 
Džiugu 
į” Phi- 

ir la- 
;o. Ne
na sto- 
>. Kar-

8:30 vai. ryte į >mybės 25 metų sukak- 
vo šv. Vardo ūnėjimas.
Komunija ir gramos vedėju buvo 
kimybes kryžių >r. j. starkus, kurį per 
ne per visus Lietuvai Gelbėti Komi- 
nuo ėjo prie įrm Rom. Džiovelis. 

ę programą pildė kom- 
rius Žilevičiaus veda- 
horas, solistai V. Pran- 

Pau-

priklauso 
Povilo pa-

Akulionis,

Bayonne, N. J So. Boston, Mass

Už Lietuvą ii; 
vose dėl tėvynė

ga suma. Kun. į 
delio pamokslas?llte’
dino iki ašan,t 10s vaizdelį suvaidino 
lis pareiškė, tai ?iū,te’ °- Bironienė E. 
šv. Mišias kas ji 77-’““ ----- ’ ‘
tavą, kol iš* alte Padeklamavo 
jos Minos parašytą eile

auskas ir choras; Aid.
i sa- 

jtinos parašytą eilėraš- 
ivynę prisiminus”.

2 vai. visi lieį tarpiais kalbėjo kun. 
į lietuvių drt: L Simonaitis, kuris pa

Vasario 16 d. 9 vai. ryte 
kleb. kun. M. Kemežis atlaikė 
gedulingas pamaldas už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. 
Jis pasakė ir atitinkamą pa
mokslą.

Vasario 10 d. susituokė 
karys Walter Gurskis su Do
rothy Kuhl.

Kovo 7 d. par. salėje bus 
kortavimo pramoga ir blynų 
vakaras. Tikimasi gero pasi
sekimo.

kuopos 
it, kuo 
r uolių 
rinktas 
medici-

savo 
šventi
ką. Tai 
Lis. Jis 
lie Ko
si būti 
;sižymi 
iekvie- 
mišių, 

omuni- 
tikrai 

a ver- 
š ir ne- 

vado- 
kad tik 
organi- 
veiktų. 
ėjimas, 
studen- 
išymas. 
iklumu, 
ir vado 
o pasi- 
ius yra 
šventęs 
kuopos

Ai
Hollins gatvėj. į no susirinkusius ir da- 

> vežtas ambulacs įkaitą iš Lietuvai Gel- 
aukoms nupirktu 
jam Kryžiui. Nd! 
jas svilino ausis;
jojo ir iš narni) ij °je> kovas dėl neprik- 
tuviai užpildė & lybės ir šiandieninius 
Kun. Mendelis i in*us Lietuvą vaduo- 
ambulansą.

~ ... , luxuuugq. u
oaleje kun. Ik pasakė svečias Maspe- 

pakviestas sucį [ebonas kun. J. Saiku
ti minėjimo išfc . apie dabartinę Lietu
vių choras sugis idėtį ir priemones 
kos ir Lietuvosh jant, atstatant, ypatin 
tą dainelių.

Kalbėjo vietinį ,
„Vienybės” nį reikalams paau- 
Tysliava. Lietuvos 
suaukota 262 į 
valdžios atstovas 
kti bonus. Liet 
šimtinėm, keli ii 
nėm.

Rezoliucija j® a|ę įr džiaugėsi taip 
visų atsistojimų į pavykusia programa, 
pora komunmtų Atrūko pustrečios va

iomiteto veikimo.
1. J. Starkus kalbėjo 
aisvės idėją Lietuvos

turiningą ir žavingą

ją

.brėždamas maldos rei-

>81.77. Priimta vienbal- 
iteikta rezoliucija Lie- 
nepriklausomybės at- 

io reikalu — Amerikos 
entui ir vyriausybei, 
ėjime dalyvavo keli 
žmonių, kurie pripildė

i pavykusia programa

karo. Kunigui juok matyti vėl ne- 
maldą, visi skilti įsomą Lietuvą, tai bu-

Vasario 16 d tirštas troškimas 
vai. ryte buvo šv.
Lietuvą. To praslepriklausoma, demok- 
taryba; vakare lit 
j e buvo vakarienė

kiek-
dalyvio. Tegyvuoja lai-

Lietuva!

Karių sąrašas
. šiai dienai yra jau per 

MOTERŲ D! ^nuolių tarnaujančių
v Jiose karo frontuose,

i šiol dar, ačiū Dievui,

Nauja Knyga
IE LITHUANIAN

LANGUAGE

mą Jo- 
:i buvo 
rapijos 
tunimą, 
is ir iš 
ų veik
ių. Kad 
tai ten 
bus da- 

studi- 
vyčiai 

kuopos 
asiseki-

Katalikių Mote 
tas Karo Bouse ' 
ti savo mėnesinis 
kime paskelbė, h 
darbu parduotas 
642.80 bonų irs
mėtina, kad šv. šė prof. Alfred Senn 
parapijos Moterį 
labai uoliai dirt 
pijoj. Per jas 
virš $20,000 ir
klais. Pranešta.^ 
tas turi rūpintis 
davimu. Philade 
ventojai kas sar
ti 3,500 pantes i 
kantis susirinkt 
vo 4 dieną.

galima įsigyti
jnerikos” Įstaigoje
2 So. Ninth Street
<aina tik 40 centų

IRIKOS” administraci- 
ilite gauti A. Vaičiulai-

FLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

ti rytą 
įsauliu 
Ldolfas 
nžiaus. 
iga ne- 
i. Pali- 
loną ir 
,ro lau- 
ti j tė-

aidotas 
palydė- 
būrelis 
;s velio 
nyčios, 
ls para
■ Mal- 
tugijos 
ir pa

penimo
ramy-

56 me- 
j 9 d. 
:as va-

Irakas SkelK
Galybė ir tfflU rga £ausiai iliustruota, 

tų mahometoDį 1. - -
prisidėjo prie lt ™110 Instituto lezdinys. 
kada Irakas p 
prieš Ašies jėgai

Irakas yra M 
tuose. Kai kut 
tyrinėtojų nuot 
yra lopšys ž$ 
originalus Roja>

Irakas užima: 
žemės, maždaug 
Yorko, New 
sylvania ir Ohi°

Žemė labai 
žinieriai sako, 
Eufrato upės $ 
ti 7,000,000 
moj, ir 3,000,0$: 
javų vasaroj. P 
žiai ir ryžiai f 
javai. Tabakas 
Kurdišio kalnui 
aliejaus produk^. 
5 milijonus W

Tai šalis 14^'

•6 pusi, ir yra Lietuvių

no egzemplioriaus kai- 
iOc., o užsisakant 50 eg- 
iorių ar daugiau—30c.

nėra nei sužeistų, nei žuvu
sių. Matyti, Dievo apveizda 
juos globoja. Taip pat tenka 
pastebėti, kad sąraše sumi
nėti visi mūsų miesto lietu
viai ir visi tie, kurie gyvena 
apylinkėje, bet 
prie šv. Petro ir 
rapijos:

Asunskis, A.,
J., Akulionis, Fr„ Ambrazas, 
P„ Adukaitis, Fr„ Atkočai- 
tis, J., Andrušaitis St„ bro
liai Aleksai: Juozas, Leonas 
ir George, Allen J. (Žilins
kas), Andriuška, M., Anulio- 
nis, R.;

Leitenantas Buniūtė Anto
nia, slaugė, ilgus metus ak
tyviai dalyvavusi parapijos 
chore; ji pirmutinė iš Ame
rikos siųstų slaugių į Š. Af
riką išlipo iš laivo, kai buvo 
pirmą kartą tik iš viso 9 nu
siųstos. Slaugių iš laivo Af
rikoje išlipimas plačiai buvo 
spaudoje aprašytas, dedami I 
paveikslai ir teatruose per 
Ivisą Ameriką šio istorinio į- 
vykio nuotrauka rodoma;

Majoras Brazaitis Bonifa
cas; kapitonas Butėnas Juo
zas; leitenantas Biekša Vin
cas (Marianapolio kolegijos 
alumnas) ; Bagočius V., bro
liai Butkai: George ir Wil
liam, Butkus L., Butkus M., 
Budreckis W„ broliai Balan
džiai: Vincas ir Povilas. Ba
landis J., Brasiūnas, J„ Bra
žinskas, S„ Bražinskas, V., 
broliai Brazaičiai: Kazys ir 
Adolfas; Baranauskas, Br„ 
Bielys, M., Buinauskas, Pa., 
Bulauskas, Ed..broliai Bačiu- 
liai: Pranas ir Adomas, Bog- 
da J„ Bombolis, A., Bruzgis,
J., Bubelis V„ broliai Beržan- lą; Įgyti nauji vargonai, ko- 
skai: Pranas, Juozas ir Jero- :vo mėnesyje turėsime pui- 
nimas; Baleišis, J., Butėnas, kius langus. Tikimės ir nau- 
W. (kapitono brolis), Boru-Jos salės, kurią galėsime pa- 
šaitis, V„ Barkauskas, Bie- sistatyti po karo. 
liauskis, S., Baltrušaitis, G., 
Baronas, A., Budrys, A., Bu
bąs, Bladas B„ Budonis, J., 
Bundonis, J., Baytala, 
Bočkus, W„ Briedis, A.

(Bus daugiau)

Trečiadieniais novena 7 :- 
3030 ir 8:15 vai. vak. praeina 
labai gražiai. Daug žmonių 
lankosi.

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

Paterson, N. J

Mirė
Šiomis dienomis mirė Ele

na Rebmerienė ir Marcelė 
Navickienė. Rebmerienė bu
vo viena šv. Ono dr-jos stei
gėjų. Paliko dukteris Roza
liją, Marijoną ir Eleną ir tris 
anūkus. Navickienė buvo 
ilgametė šv. Onos dr-jos pir
mininkė. Paliko dukteris 
Juozapiną, Eleną ir Marijo
ną, du sūnus seržantus ir du 
anūkus.

Darbštus klebonas
Kun. Jonas Kinta čia kle

bonauja jau septinti metai. 
Jis čia daug nuveikė. Išpuo
šė bažnyčios vidų, parūpino 
didelį šv. Kazimiero paveiks-

J

Naujos 
statybos fonde yra per 1,000 
dol.

Sekmadieniais pas mus 
yra trejos mišios: 8, 10:30 
(suma) ir 11:50 vai. ryte.

Mūsų kariai
Iš Patersono kariuomenė

je yra šie vyrai:
Leit. Edvardas Stanulis, 
Leit. John Gilis, 
Leit. J. Linonis (Lynn) 
Jonas Baublis 
Julius Bazevičius 
Antanas Bores 
Antanas Celencevičius 
Martin Clemis 
Antanas Glentz 
Julius Marcinskas 
Joseph Jackiewicz' 
Ben Mereky 
Jonas Miller 
Vincas Norkūnas 
Izidorius Novickas 
Stanislovas Novickas 
Vincas Rupshes 
Kazimieras Skubus 
Clifford Skubus 
Dominic Bazevičius

Newark, N. J.
Daugiau mišių

Nuo šio menesio pradžios 
Švč. Trejybės lietuvių par. 
bažnyčioje sekmadieniais bū
na ketverios mišios: 8, 9:30, 
10:30 ir 11:45 vai. ryte. Visi 
patenkinti, kad sekmadie
niais bus daugiau mišių.

Didelės iškilmės 
t 

Sekmadienį, vasario 21 d., 
mūsų par. bažnyčioj per 11:- 
45 vai. mišias bus didžiulės 
iškilmės: bus šventinama 
bažnytinė, Amerikos ir Ka
rių Tarnybos vėliavos ir ka
rių garbės sąrašas. Iškilmė
se dalyvaus karių garbės 
sargyba, veteranai, slaugės 
ir kt. 4 vai. popiet įvyks
specialios pamaldos už ka- Vincas Stasiukaitis 
rius; bus iššaukti karių te-'Mikolas Tačionis 
vai, kuriems bus įteikti reik- Robertas Tačionis 
šmingi paveikslėliai. 'Vytautas Tafaro

Stanislovas Tareila 
Pranas Ūsas
Jonas Voicekauskas 
Juozas Ysis
Pranas Dzencevičius 
Kazimieras Ewaska 
Stanley Ulinskas 
Alex Aucius 
Vladas Gruzdis 
Pranas Noreika 
Care Alexauskas 
Juozas Alesauskas 
Antanas Tareila 
Antanas Vareskevicius.

Laivyne: 
Juozas Baublis 
Antanas Bieliūnas 
Julius Baublis 
Jonas Lekavičius 
Vladas Mozulav 
Edvardas Mikalonas 
Juozas Sadauskas 
Charles Sadauskas 
Leonas Skubus

šmingi paveikslėliai.
Iš mūsų parapijos kariuo

menėje yra per 200 vyrų.

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

[ETlJVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

IŠDIRBAME IR PARDUODAME
Geriausios Rūšies Rakandus

priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 
nu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

M. PETRAITIENE ir SŪNŪS
9 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8451

jų. Didžiuma^ 
|kai.

Iškilmingai paminėta Vasa- 
rio 16. A. L. Tarybai surink- 

U $372-00’
Lietuvos Nepriklausomy- 

bės Paskelbimo 25 metų su- 
kaktis čia iškilmingai pami- 
nsta vasari014 d
..s.v-.?,et,ro.lietuvių ba,žnB 

x cio j e iškilmingą sumą laike
L ir. patriotinį pamokslą pasa- 

. ZN k® kun- A‘ Mešlis’ S- J" asis‘ 
.y/// , tavo kun. J. Daunis ir kun.

3 A- Abračinskas. Prie altorių 
buvo iškeltos trys naujos vė- 
liavos: šv. Tėvo, Amerikos ir 

*N Lietuvos. Choras, vad. R. 
Juškos, gražiai giedojo.

A 2 vai. didžiulė Municipal
A Building salė buvo pilna lie-

tuvių. Programą pradėjo S.
v L* A‘ Pydomosios Tarybos

narys Stasys Mockus įžangi- 
ne kalba ir perstatė progra- 
m0 vedėju Federacijos sky- 

  riaus pirm. adv. A. Jankaus- 
— “ ————- ——- - -— įą _ Young. Parapijos cho-
val. popiet, lenkų klubo sa- bes atsilankusių buvo miesto ras sugiedojo Amerikos him- 
lėje, Godwin St., arti mies- burmistras Quigley, kun. V. ną ir keletą dainelių. Patrio
to centro. Bus gerų kalbėto- Rnžaifia ir emocini ,•-------:------ —

i jų. Įžanga dykai.
Šis didelis susirinkimas pa

rodys visų lietuvių pastan
gas karui prieš nacių bude
lius laimėti. Bus platinami 
karo bonai. Rengia lietuvių 
organizacijų komitetas. Vi
si lietuviai kviečiami atsi
lankyti!

Ražaitis ir svečiai iš Brook- tines ir jausmingas kalbas 
lyno. Visi gražiai I 
šios sukakties proga.

Mūsų parapijos choras da
lyvavo savo dainomis. Ypač 
sujaudino visuss susirinku
sius galingai sugiedotas him
nas „Lietuva, Tėvynė mūsų”.

New Britain, Conn

Sodalietės stropiai ir nenu 
ilstančiai darbuojasi links
imam ir pelningam vakarui, 
kovo 7 d. Visi pirkime bilie
tus ir atsiminkim, kad ta die 
na paskirta pasidžiaugti kar 
tu su mūsų parapijos jauno
mis mergaitėmis. Visas pel
nas naujai „Community Cen
ter” statybai.

Jaunesnių mergaičių soda- 
licija gražiai pasilinksmino 
savo suruoštoj „Valentine” 
pramogoj. Visos dalyvavo 
mišparuose, per kuriuos pra 
šė Dievo palaimos ir tikros 
Šv. Valentino meilės sau ir 

i visam pasauliui. Pasilinksmi 
nimo dalis buvo įdomi ir 
smagi. Visos laimėjo gražių 
dovanų ir gavo spalvingų 
bei įdomių draugiškumo pa- 
įsveikinimų. Valgių buvo į- priklausomybės paskelbimo 
vairių ir užtektinai; visos 25 metų sukaktis. Suvaidin- 
buvo patenkintos rengėjų ko tas muzikališkas veikalas, 
misija, kurią sudarė: E. Ka- specialiai J. Steponaičio pa- 
valiauskaitė, T. Matulytė, L. rašytas šiai šventei — „Lai- 
Venskūnaitė, Ona Valinčiū- 
tė, D. Mikolskaitė (vadovy
bėj Seselių). Kun. V. Ražai
tis nepašykštėjo daug gra
žių minčių ir gerų joukų.

Ona Valinčiūtė yra šios 
draugijos uoli pirmininkė ir 
nenuilstančiai ragina mergai 
tęs darbui ir pasiaukojimui. 
Ji lietuviškos dvasios, gerai 
rašo ir kalba lietuviškai. To
kios dvasios Amerikos lietu
viškas jaunimas bus reikalin 
gas Lietuvai atstatyti, 
pasibaigs karas.

kai

te, Dr. J. Antanėlis su Ba
rausku ir parapijos choras, 
kuris užbaigė programą Lie
tuvos Himnu.

Šį paminėjimą suruošė Fe
deracijos 3 skyrius drauge 
su Lietuvai Remti Draugija, 
kurią sudaro kitų srovių at- 
atstovai. Aukų surinkta 
$372.00, kurie skiriami A. L. 
Tarybai. Iš viso paminėjimas 
buvo puikioj dvasioj ir įspū
dingas.

Komunistų Herbas Ant 
Žinyčios Durų

Vasario 14 d. ryte einant 
pro šalį teko pastebėti keis
tą vaizdą: ant Kubiliaus ve
damos žinyčios (Metodistų 
Episkopalų maldnamio) ir o- 
fiso durų juodai ištepliotas 
komunistų herbas (kūjis ir 
pjautuvas), o apačioje pa
rašas „Down with Commun
ism in U. S. A.” Vėliau liko 
patirta, kad taip pat išteplio
tas ir Kubiliaus suorganizuo
to komiteto krautuvės lan
gas ant Broadway. Ten iš
tepliota žodžiai: „Freedom 
for America, down with 
communism!”kalbėjo pasakė: karo kapelionas 

kun. J. Daunis, kun. Dr. K. 
Urbonavičius, St. Dariaus 
Posto komandierius adv. J. 
Cunys, karo bonų atstovas, 
adv. K. Kalinauskas (jis per
skaitė ir išsamią rezoliuciją, 
kuri vienbalsiai buvo priim
ta), Laivyno leitenantas — 
komandierius Dr. J. Kaspa
ras ir pulkininkas Kazys 
Grinius, Lietuvos Respubli
kos trečiojo prezidento sū
nus, L. T.T. pirmininkas. Jį 
'publika sutiko atsistojimu.

Scenoje sėdėjo, bet dėl sto
kos laiko nekalbėjo: kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, Lietu
vos garbės konsulas adv. A. 
O. Šalna, Mass. Sveikatos ko- 
misionierius Dr. P. Jakmauh 
-Jakimavičius ir State Guard 
leitenantas Jonas Romanas.

Publikoje matėsi kun. K. 
Jenkus ir kun. Abračinskas. 
Tarpais dainavo p. Antanely-

Nerinko valdybų
Beveik visos didesnės pa- 

šelpinės draugijos neturėjo 
šiems metams valdybų rinki
mų. Užtvirtintos esančios 
valdybos akliamacijos būdu. 
Tai padaryta dėl karo padė
ties ir ekonominiais sumeti
mais.

P—lis.

Bridgeport, Conn
Vasario 14 d. parapijos 

salėje paminėta Lietuvos ne-

Vėl pakvietė
Jaunas lietuvis advokatas 

Jonas Grigalius vėl pakvies
tas Bostono Miesto Teisių 
Departamentan. Jis buvo iš 
to departamento perėjęs į 
Boston Housing Authority, 
bet tam darbui sustojus bu
vo palikęs be tarnybos.

Adv. Grigalius yra veiklus 
mūsų organizacijose. Jis yra 
So. Bostono Liet. Piliečių

Šv. Teresėlės mergaičių 
grupelė vasario 9 d. gražiai 
ir linksmai paminėjo „Valen
tine” dieną. Apie 50 susirin
ko ir gražioj nuotaikoj pasi
meldė už kare žuvusius, pa
dainavo, padeklamavo, daly
vavo įvairiuose žaidimuose,
pašoko, dalinosi gražiomis J. V. Kazlauskas 
„Valentines”. Ši grupė žada J. 
tinkamai paminėti Lietuvos programą, visa publika, vad. 
25 metų nepriklausomybės 
sukaktį.

svos Lietuvos Atgarsiai”. 
Vaidino: A. Klimaitis, Aldo
na Einorytė, Ona Janušytė ir 
choro ansamblis. Tikrai bu
vo gražu. Žmonės ramiai už
silaikė, atidžiai klausėsi kie
kvieno žodžio; po dainų vis 
pasigirsdavo rankų ploji
mas.

Solo dainavo Ona Radvi
laitė, Ona Janušytė, V. Bolei- 
ka, duetą — Aldona Einory
tė ir Ona Radvilaitė. Priau
gančiųjų mergaičių choro 
grupė pašoko lietuviškus tris 
šokius, jaunutė Izabelė Nor- 
kevičiūtė padainavo solo. Vi
sos mergaitės šokikės buvo 
lietuviškuose kostiumuose. 
Reikia motinėles sveikinti, 
kad savo jaunutes mergaites 
pratina prie lietuviško tau
tiško drabužio.

Kalbas pasakė

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

EVergreen 8 - 9770
I

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

kleb. kun. 
ir kun. A. 
UžbaigiantZenevičius.

Tretininkės pavyzdingai 
susirinko bažnyčioj vas. 14 
d. ir atkalbėjo rožančių ir li
taniją prie Aušros Vartų Švč 
Panelės už visus žuvusius ir 
kenčiančius Lietuvoje. Vie
na iš svarbiausių pagelbos 
priemonių šiandien yra mal
da. Tik vienas Dievas gali 
suteikti ramybę pasauliui ir 
santaiką tarp tautų.

Po Mišparų jos susirinko 
bažnyčios salėj. Vienas gra
žus jų nutarimas ir darbas 
šiam mėnesiui, tai pagelbėti 
Seselėm Nukryžiuoto Jė
zaus, kurios neseniai nuken
tėjo, kai ugnis sunaikino jų 
našlaitnamį, Elmhurst, Pa.

A. Stanišauskui, su choru su
giedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to visi links
minosi.

Daug pasidarbavo Mikuc
kis, Klimaitis, Minalga, Nor
kevičius, Bučinskas, Brilvi- 
cas, Brilvičienė, Lučinskienė, 
Janulienė. P. Romas parūpi
no scenai papuošimą; šv. 
Jurgio draugija davė savo 
gražią vėliavą per pirm. p. 
Tuską ir Vytauto Klubas 
per pirm. Skubą — lietuviš
ką vėliavą. Rengimo komite
tas yra dėkingas chorui, so
listams ir visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio pa
rengimo.

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
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Iškilmingai ir gausiai su
sirinko New Britaino lietu
viai lietuvių salėn, Park St., 
[Lietuvos nepriklausomybės 

Lietuvos laisvės šventė paskelbimo 25 metų sukak-
bus minima vasario 21 d., 3 į ties minėjimui. Tarp daugy-

J. E. J.

Minėsim šventę

Vasario 27 d. bus minima 
šv. Jurgio draugijos gyvavi
mo 50 metų jubiliejus. Drau
gijos valdyba ir komisija 
darbuojasi, kad viskas gerai 
pavyktų.

Vis daugiau jaunimo išei 
na į kariuomenę.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Vai anti ėjus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO APYLINKĖS LIETUVIAI Musu Apylinkėje
PAMINĖJO LIETUVOS SUKAKTĮ Viskas Nauja UŽGAVĖNIŲ BALIUS Brooklyno Lietuviai Gydytojai

AMTRIKOS LIETU
ŪKŲ VTSUOME3 
KULTŪRINIO G1 

SAVAITRA

EINA KAS PEN?

Vasario 14 d. Webster sa
lėje, New Yorke, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 25 metų sukakties minė
jimas praėjo didingai, rim
tai, garbingai. Didžiulė salė 
buvo perpildyta nuoširdžių 
lietuvių amerikiečių ir Lie
tuvos draugų kitataučių. Iš
kilmes suruošė New Yorko 
Lietuvių Taryba, kurios pir
mininkas kun. Norbertas Pa
kalnis vadovavo visai minė
jimo programai. Į minėjimą 
atsilankė apie 2,000 asmenų, 
kurių tarpe gražus būrys bu
vo iš New Jersey.

Visa salė skendo Ameri
kos vėliavose. Scenos vidury 
buvo didžiulės Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, o jų vidu
ryje Lietuvos Vytis. Virš 
scenos kabojo gražiomis si
dabro raidėmis išrašytas 
New Yorko Lietuvių Tary
bos šūkis: American Victo
ry. Free World. Independent 
Lithuania!

Iškilmės pradėtos Lietu
vos ir Amerikos himnais, ku-1 
riuos majestotiškai giedojo 
Apreiškimo par. choras, vi
sai publikai pritariant. Ati
tinkamą atidarymo žodį pa
sakė kun. N. Pakalnis.

Pirmu pasirodymu Apreiš
kimo par. choras, muz. Jono 
Jankaus vedamas, M. žu- 
džiūtei - Židanavičienei a- 
kompanuojant, sudainavo 
Sasnausko „Kur bėga Šešu
pė,” Vanagaičio „Ulonai,” 1 
Naujalio „Jaunimo Giesmę” 1 
ir Žemaitaičio „Tegu skam
ba mūsų dainos”. Kiekviena ( 
daina palydėta didžiausiu ; 
plojimu. Choras buvo tvirtas < 
ir labai atidus dirigento mo- j 
stams. Vėliau pasirodė mer- tojas Julius Vasiliauskas su 
ginų choro grupė, kuri nepa
prastai darniai sudainavo N.
N. „Gegutė raiboji”, K. Ži-

Adv. Kostas R. Jurgėla, 
N. Y. L. T. sekretorius, per
skaitė visos eilės žymių ame
rikiečių ir užsienio valstybių 
atstovų sveikinimus, kurie 
buvo atsiųsti laiškais ir te
legramomis. Sveikinusiųjų 
tarpe buvo Mrs. Eleanor 
Roosevelt, senatorius Mead, 
Columbia universiteto prezi
dentas Butler, žurnalistės 
Mrs. McCormick ir Dorothy 
Thompson, mayoras La Gu
ardia, gubernatorius De
wey, Kinijos, Graikijos, 
Olandijos ir Norvegijos am
basadoriai, kongresmanas 
Sol Bloom, Dr. Jokūbas Ro
binzonas ir visa eilė kitų as
menų.

Minėjimo gale, visais da
lyvių balsais, priimta adv. K. 
Jurgėlos perskatyta rezoliu
cija (ji spausdinama antra
me „A.” puslapyje).

Po programos buvo jaukus 
pasilinksminimas.

Minėjimo dalyvių tarpe 
buvo Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys, vicekonsulas V. 
Stašinskas ir 
A. S i m ut i s su 
mis, J. Tūbelienė,
Al. Valušis su žmona, 
Grinienė, buvęs Estijos už
sienio reikalų ministeris Pu
sta su žmona, buvęs Estijos 
ministeris Markus, Estijos 
konsulato sekretorius Jack- 
son, New Yorko latvių vei
kėjai Lielnors, Stankevičiai, 
Guntherial, pastorius Dan- 
cis, estų draugijų veikėjai, 
ukrainiečių dienraščio re
daktorius Dr. Myshuha, len
kų žurnalistas Ant. Tarnov- 
ski, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos tarnau-

atašė 
žmono- 

pulk.
Gr.

žmona, buvęs „Sekmadienio” 
red. Ch. Kučinskas ir kiti.

• Kun. Dr. J. B. Konciuh, 
iMt. Carmelio klebonas, atvy
ko užbaigti naujos knygos , 
— „Amerikos Lietuvių Kata- j 
likų Darbai” — spausdinimo 
darbų. Kun. Končius yra nau 
jos knygos vyr. redaktorius, i 
Knyga netrukus išeis, turės 
apie 400 puslapių. Ji spaus
dinama „Amerikos” spaustu
vėje.

• Serž. Alf. Zenka atrašė 
p. Jankams laišką iš Š. Afri
kos. Sveikina „Amerikos” 
štabą, chorą, visus savo drau 
gus. Jis jau ragavo kautynių. < 
Pasisekimo, Al!

• Kun. J. Balkūnas vasa- Iškilminga suma
rio 21 d. kalbės Utica, N. Y., | Vasario 14 d. kun. P. Le- 
o vasario 28 d. Providence, kešis laikė sumą už Lietuvą. 
R- I- (Giedota suplikacijos, sujau-

• Anna Kaskas sekmadie- dinusios kiekvieno Lietuvą 
nį, vasario 21 d„ 4:30 — 5:30 mylinčio širdį. Po pietų bu
vai. dalyvaus miesto radijo riais traukėme į Webster sa- 
WNYC stoties programoje

• Kun. N. Pakalnis vasa
rio 16 d. kalbėjo Newarke, o 
vasario 28 d. kalbės Montre- 
aly, Kanados lietuvių iškil
mėse.

• Prof. K. Pakštas vasa
rio 14 d. kalbėjo Pittsburghe, 
vasario 16 — Waterburyje. 
Vasario 21 d. kalbės Worces- 
tery, o vasario 28 d. Provi
dence, R. I.

• Serž. Alb. Stravinskas iš 
Georgia buvo parvykęs atos
togų pas savo tėvelius, gyv. 
102 McKibbin St.

• Pulk. K. Grinius šią sa
vaitę vieši Marianapolio ko
legijoje. Vasario 14 d. jis 
kalbėjo Bostone ir Cambrid
ge, Mass.; vasario 21 d. jis 
kalbės Brocktone ir Nor- 
woode, Mass.

• „Amerikos” redaktorius 
vasario 21 d. kalbės New Ha
ven, Conn., o vasario 28 d.— 
Amsterdam, N. Y.

• Povilo ir Marijonos Rusų 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktis gražiai atžymėta jų

Rengia Šv. Vardo Draugija Dr. John Waluk

lę.

Penktadienį, KOVO - MARCH 5,1943
Angely Karalienės Parap. Salėje

South 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI, ŠOKIAI 
Pradžia 8 vai. vakare

Visus lietuvius, ypač šv. Vardo draugijos narius, 
kviečiam skaitlingai dalyvauti. Lauksime!
BILIETAS 35 centai. Pradžia 8 vai. vak.

rios dar nėra narės, prisidės 
prie mūsų būrelio ir eis kar
tu prie šv. Komunijos.

Raudonojo Kryžiaus sky
riaus veikimas eina pilnu 
tempu. Moterėlės ir mergai
tės kiekvieną antradienio va
karą susirenka į parapijos 

atsi- 
prie

Kiekvieno mėnesio pasku- sal§- Laukiama ir kitų 
tinį sekmadienį mūsų bažny
čioje suma aukojama už mū
sų parapijos karius, išsiskir
sčiusius po platų pasaulį.

lankant ir prisidedant 
darbo.

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 922t
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6861
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

i I ,;jria labai 
J; žurnalą 

L|įe svar- 

|..; katalikų 
i A’, kurio

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Vasario 28 d. Moterų S- 
gos 30 kuopa par. salėje ren
gia našlių balių. Visi našliai 
ir našlės bus gražiai apdova
noti. Bus įdomi programa. 
Pradžia 6 vai. vakare.

O. P.

Veikia
savo ir 

reikia
ko-

Raudonasis Kryžius
Jeigu mes norime 

visų laisvę apginti, 
stoti su mūesų broliais
von. Daugelis praliejo krau
ją, kurs palaiko gyvybę žmo 
guje, bet daugelis neatgavo 

‘gyvybės, kadangi nebuvo pa
galbos. Pagalba negalėjo bū
ti suteikta per žmogaus ran
kas, bet tik per jo tekantį

Apreiškimo 
Parapija

Amžino Rožančiaus dr-ja 
vasario 21 d. per 8 vai. 
mišias eis 
Komunijos. Po mišparų

sv. 
bendrai prie šv.

į i- 
Ivyks svarbus susirinkimas. 
Narės ir nariai prašomi da
lyvauti.

Po susirinkimo tuojau bus 
vainikų pirmininkių specia
lus pasitarimas. Visos pirmi
ninkės prašomos atsilankyti.

V aldyba.

SHOWER” POKYLIS

Vasario 13 d. suruoštas 
„shower” pokylis Birutei Do
brovolskytei, gyv. 194 Lin-

Vasario 24 d. i 
tai, kai Estijos 
rybą paskelbė I 
klausoma valsty 

jaugti, siąją valdžią pe 
į rašo jimo komitetui s 
< , 1 • v T(!jjo labai 

4 d laido
ki minėjo 
įisomybės 

’^sukaktį, 

laipsnius— 
J. Kidyko

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

KRAUJO AUKOS DIENA dą ir kančias. Tarsi iš 
---------- vienos krūtines kilo 1 

Raudonojo Kryžiaus New malda prie Aukščiai 
Yorko skyrius kreipiasi į kad Lietuva greitai lik 
„Amerikos” skaitytojus, pra laisvinta iš svetimų vei 
šydamas paaukoti savo krau 
jo.----------------------------------------- I

.n , , • . . žinkelio į East NewKovo 4 d., ketvirtadienis, _ , , K .„• „„
yra paskirta 28 tautybių as-1^Apokariniam laikui.
menims diena, kurioje bus 
parodoma visų žmonių vie
nybė. Tą dieną tikimasi gau
ti kraujo iš įvairių tautybių 
asmenų. Kraujo davimas tą 
dieną bus atliekamas atitin
kamomis iškilmėmis, su fo
tografavimais ir tt.

Jei susirastų daug savano
rių, tada kiekvienai tautybei 
būtų paskirta atskira diena..

Kas sutinka paaukoti pu-

jjgiai atsi- 
jjaščiui, jei 

iierica” nu- 

-įsprenume-

i, 
imerikos lie- 

įijos veikia, 
filius susi
es šventėms 
ip ir kitų

pirmininku K. I 

šakyje.
Estija yra lab 

rę iš visų trijų 

tybių. Rytuose 
jasi su Rusija. 
Latvija, o šiaur 
čios jūrų įlank 

ja. Estija save 
18,353 kvadr. i 
tik kokį trečda 

turi Illinois vai 
tuvą Estija m 
ventojų turi d; 
tik 1,134,000. 
kiek giminingi 
ir kalbos pans 
Estijoje mažai 
jetas bažnyčit 
priklauso kele 
katalikų. Šiai] 

gi, protestant
Svarbiausia

rjamas daug
.jrios viešo-

_ v . . šlad būtinamas — žemė;
Fulton St. požeminio ra. žemė neperį

is laikraščius,

žilino , ,Gyvenkj j uokis ir my
lėk” ir J. Žilevičiaus „Apy
nėlį”. Antru atveju visas 
choras padainavo Žilevičiaus 
„Laisvės dainą,” Vanagaičio 
„Laisvės Varpą”, Gudavi
čiaus „Kur giria žaliuoja,,” o 
drauge su Anna Kaskas — 
Sasnausko „Karvelėli mė
lynasis.”

Dainos buvo labai vyku
siai parinktos ir žavinčiai 
gerai išpildytos. Visi šį dai
nuojančio jaunimo pasirody
mą nuoširdžiai ir giliai įver
tino. Lietuvos ministeris 
pulk, žadeikis savo kalboje 
pareiškė padėką „p. Jankaus 
vedamam žavingam chorui.”

Anna Kaskas, kaip ir bu
vo visų tikėtasi ir laukta, 
buvo tikras minėjimo papuo
šalas. Ji dainavo dviem at
vejais. Banaičio „Tegyvuoja 
Lietuva” buvo paskirta žu
vusioms dėl Lietuvos lais
vės. šalia numatytos prog
ramos, Anna Kaskas turėjo 
duoti apsčiai daugiau dainų. 
Publika jos nepaleido ir ne
paleido nuo scenos, o ji ne
galėjo atsisakyti. Visi džiau
gėsi Metropolitan Operos ar
tiste, savo tautiete, jos ta
lentu, jos nuoširdumu ir 
draugiškumu.

Savo sveikinimus ir linkė
jimus šviesios vilties Lietu
vai šiltai pasakė Estijos ge
neralinis konsulas Johannes 
Kaiv, Lenkijos konsulas Kaz. 
Krasicki, ir Latvijos minis
teris Dr. Alfred Bilmanis.

Kenčiančios, bet jokiai 
svetimai pajėgai nepasiduo
dančios ir nepasiduosiančios 
Lietuvos vardu pasveikino 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas mini

steris pik. Povilas žadeikis 
(jo kalbos minčių trumpa 
santrauka duodama atski
rai).

Vietos laikraščių vardu 
(„Vienybės”, „Tėvynės”, „A- 
merikos” ir „Naujosios Ga
dynės”) kalbėjo Vytautas 
Abraitis,
Juozas B. Laučka ir Juozas 
V. Stilsonas.

K. nar.oiiū jiaou jzvirjuM * j*/*- » —*----- — —----- :—r
kęs Marianapolio kolegijos namuo®e> Port_ Washingtone,, dienomis. 
rektorius kun. Dr. J. Vaš- I. Didelis būrys draugų iš, ^yes o-a]

atsilankiusiems

dėl 
pa-

Ta-

kas, M.I.C. Iš vietinių kuni
gų dalyvavo kun. K. Paulio- 
nis, kun. J. Aleksiūnas, kun. 
J .Gurinskas, kun. P. Leke- 
šis, kun. J. Kartavičius (kun. 
J. Balkūnas kalbėjo Eliza- 
bethe).

Visiems
minėjimas paliko gilaus į- 
spūdžio. Labai jautriai pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės ir kovojantieji 
Amerikos pergalės, dėl 
šaulio išlaisvinimo.

New Yorko Lietuvių
rybos ruošiamai anglų kalba 
knygai apie Lietuvą išleisti 
suaukota apie 325 dol.

Šiuo minėjimu New Yorko 
Lietuvių Taryba pasirodė 
kaip vertinga, gyva, reikš
minga įstaiga. Visi jai linkė
jo didžių darbų, gražiausios 
sėkmės visuose užsimoji
muose.

Tegyvuoja Amerikos lietu
vių vienybė!

Pranas Bajoras,

REIKALINGAS

Vargonininkas nemažoje pa
rapijoje. šiuo reikalu kreip
kitės: „Amerikos” Adminis
tracija, 222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

kiek galima, 
nė. Prieš Did 

ir amerikie- teko garbė t 
į. Tegu tekstilės fabi 

7j8 vardas vi- P°j- Jisai bi 
(prie Narvos 

,į_ (Estijoje yra 
- - , kais persigė 

įj. metu !s kU™ ]leJ 

H neri šukei- kenzin0J esti 

uttn,. No-t0’P°PieJ‘?

REIKALINGAS NA 
PRIŽIŪRĖTOJAS .^9

Blaivus, su rekomei 
jomis. Reikės prižiurę nyraRaudono- 
šeimų namą. Sąlygos: 
mėnesiui ir 4 kam 
butas. Kreiptis:

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

S nori šukei-
na išvystytą 
Šio karo me 
sunaikinta.

Estija y n 
vergijos lail 

ta draugi- nai, vokiečr 
fe mieste ir denas, šved 

ra stoti Rau- sai. Paskell 
ra talkon. La- somybę, ėst 
šias yra arti- kovas dėl k 

mm supran-1 atmušti api 
h aidžiai, todėl armijos at: 
bs kovo mene- Upe ir Peip 

m padirbę- mija taipgi 
b Kryžiui, vokiečių k 

['■- čiais. Po 25 

t; raistų vado- klausomo į

žmonių 
mujo.kurs rei

karštą_gyvybės kraują, štai coln Ave , Br(„k|ync. Reng?j
yra musų prašymas sl0mis jos^sesuo_Ona_Dzwqnar, gyv.jsę kvortosį^sayo kraujo, pra- 

Bayonne, kuri stalą papuošė - =--*•— —— —
ir didelį tortą parūpino. Da
lyvavo per 40 mergaičių ir 
moterų, kurios Birutę gau
siai apdovanojo.

Busimoji jaunoji tikrai 
jaudinosi ir nuoširdžiai už 
viską dėkojo. Birutė ir jos 
sužadėtinis First Sgt. J. Ber- 
linger susituoks kovo 7 d.

Birutė priklauso prie Ap
reiškimo par. choro ir drau
gijų. Jos motina — Mot. Są- 
gos 29 kuopos pirmininkė, 
daug dirbusi parapijoje, nuo
širdi „Amerikos” rėmėja ir 
bendradarbė. Jos tėvelis — 
taip pat uolus parapijos rė
mėjas, draugijų veikėjas, 
„Amerikos” bičiulis.

Geriausios laimės!
Aguona.

, Mes galime pirkti tūkstan- 
Brooklyno ir ,čių dolerių vertės karo bo

nų, bet mūsų didžiausia gar
bė bus paskelbta, kada paau
kosime savo kraujo mūsų 
stoti su mūsų broliais ko- 
broliams kovoje. Neatidėlio
kite, šiandien užsiregistruo
kite vardus pas mūsų Raudo
nojo Kryžiaus nares ir vie
ningai stosime laimėti demo
kratinės laisvės, kurios mes 
visi trokštame. Maspetho lie 
tuviai, rimtai stokime į dar-

Great Neck, 
Maspetho užklupo Rusus na
muose ir maloniai praleido 
laiką.

® Pranas Milašauskas, lie
tuvių siuvėjų lokalo iždinin
kas, savo gimtadienį minė
jo Lietuvos laisvės šventės 
iškilmėse, vasario 14 , Web
ster salėje.

NAMAI-BARGENAI

KLAIPĖDOS REIKALU 
BUS PRAKALBOS

New Yorko Lietuvių Ta
ryba vasario 1 d. susirinkime 
nutarė atitinkamai paminėti 
Klaipėdos nuo Lietuvos at- 
plėšimo 4 metų sukaktį. Ta 
proga rengiamos svarbios 
prakalbos, kurios bus sekma 
dienį, kovo 21 d., 4 vai. po-(ka(j iš mūsų parapijos šios 
piet, Apreiškimo par. salėje. merginos dirba ligoninėse,

Prakalbose bus išaiškinta kaipo slaugės pagelbininkės 
Klaipėdos reikšmė Lietuvai , 
Klaipėdos krašto lietuvišku
mas ir tt.

Svarbus susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, vasario 
19 d., American Legion salė
je, 8 vai. vakare. Visus pra
šome dalyvauti tą vakarą.

Turim garbės pranešti,
FEDERACIJOS NARIAMS

Maspetho Žinios

(nurses aides): Marė Augus- 
tinaitė — Cumberland Hos
pital, Ona Augulytė — St. 
John’s Hospital ir Josephine 
Januškaitė — St. Catherine' 
Hospital.

Jsomaš“ Kreiptis' į 7; Amerikos'17 
administraciją. Bus susitar
ta dėl laiko ir vietos.

Šv. Jurgio Parapija

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

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

— Lietuvai Gelbėti Fon
dui iš parapijos duota šiemet 
127 dol.

— Ona Kučinskienė išvež
ta į Queens General ligoni
nę. Jos jauniausias sūnus iš
ėjo į kariuomenę.

— Altoriaus Draugijos su 
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, vas.21 d. 4:30 vai. pp.

— Sodaliečių pramoga bus 
šį sekmadienį parapijos sa
lėje, 5:30 vai. p. p.

— Kun. J. Balkūnas Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės proga kalbėjo Eliza
beth, N. J. vas. 14 d. Dar kal
bės Utica, N. Y. — vas. 21 d. 
ir Providence, R. I., — vas. 
28 diena.

— Sunkiai vėl susirgo če- 
ponienė.

— Vietiniai lietuviai dėsis 
prie Maspetho bombnešio nu 
pirkimo. Maspethiečiai sten
gsis nupirkti 300,000 dol. ver 
tės karo bonų vas. 15 — ko
vo 15 d.

E. M.

Angelui Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos susi- 
rnkime vasario 14 d. buvo 
kalbami ir būsimo Užgavė
nių Baliaus, kovo 5 d., reika
lai. Nutarta surengti pana
šiai jau buvusių parengimų 
būdu. Kiekvienas atsilankęs 
bus pavaišintas, kaip ir vi
suomet. Nutarta pakviesti ir 
kitų parapijų šv. Vardo dr- 
jos narius, duodant jiems bi
lietus dykai. Išrinktoji komi
sija pasirūpins visus svečius 
sutikti ir pavaišinti patenki
namai. Nepamirškite kovo 5 
dienos!

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, vasa
rio 26 d., 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. mokykloje.

Visi skyriaus nariai ir 
draugijų atstovai bei veikė
jai maloniai prašomi daly
vauti. Valdyba.

Išėjo karo tarnybon
Neseniai iš mūsų tarpo iš

ėjo karo tarnybon šie jau
nuoliai — choristai: J. Da- 
mušis, A. Jakaitis, A. Dau
kantas ir kolektoriai A. Mi
siūnas ir Gedvilą. Visi šie 
jaunuoliai buvo pavyzdingo 
elgesio ir daug darbavosi pa
rapijos gerovei. Kai kurie tu
rėjo gabumus ir teatrų vaidi 
nime. Visi gražiai vartoja 
lietuvių kalbą ir yra pavyz
dingi katalikai. Nebus sunki 
jiems nei karinė tarnyba, nes 
ir ten uoliai ir sąžiningai at
liks savo pareigas. Geriausio 
pasisekimo jiems linkime.

Balius pavyko
Vasario 13 d. surengti Jau 

nų Moterų draugijos „Valen
tine” šokiai gražiai pavyko. 
Prisirinko gražaus jaunimo, |

Teikiamas geriausias 1 
patikrinimas, ■ prižiūrėjin 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšis

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 n

S tenser & Steni
OPTOMETRISTAS — O:

394-398 Broadway, Brooklyn,

1380 Kil., 5,000 watts

LIETUVOS GARSAI 
RADIJO PROGRAM 

šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v.' 
Vedėjas

J. J. STUKAS, Jr. 
Radijo centras — 

Tel. MArket 2-5543
Walnut St., Newark, N429

Kryžiui.

fe į Darbo parti- 
fe kad darbiečiai 

fe eiles komuni-

NAMŲ SAVININKAMS

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų svarbus 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, vasario 26 d. 8 vai. va
kare, A. Daukanto salėje, 950 
Jamaica Ave, kampas Ni
chols Ave., Cypress Hills, 
Brooklyne.

Šiame susirinkime bus 
svarbių pranešimų ir valdy
bos rinkimai. Visi nariai ir 
norintieji priklausyti prie or 
ganizacijos namų savininkai 
yra kviečiami atsilankyti.

DAUGIAU DARBŲ?

Išrodo, kad Brooklyne pra
ši sekmadienį, 9 vai. mišių sides geresni darbai. Gauta

0

kuris linksminosi ir smagiai 
šoko prie gero Avižonio or-Į| 
kestro. Nepatogus to vakaro 
oras daugeliui sutrukdė atsi
lankyti.

Nuotaika visų buvo labai 
jauki. Visos dr-jos narės gra 
žiai darbavosi. Šios d-jos pir
mininkė ir kitiems metams 
išrinkta B. Brundzienė.
Lietuvos Neprik. paminėji

mas
Pereitą sekmadienį šv. Jur 

gio par. bažnyčioje buvo ku
klus, surištas su malda, Lie
tuvos Nepriklausomybės 25 
m. paminėjimas, sumos me
tu. Per ofertoriumą choras 
pagiedojo „Malda Marijai už 
tėvynę”. Po sumos buvo gie
dota suplikacijos ir kun. V. 
Pinkui atskaičius gražią a- 
pie tėvynę maldą, choras ir 
visi bažnyčioje buvę, vargo
nams pritariant, pagiedojo 
Lietuvos himną.

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAM 
K A S DIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Al® 
•— Didelis pasirinkimas visokį 

gėrimų

Juozas Zeidatj
411 GRAND STREET]

BROOKLYN, N. Y. |

Telephone ResideiR
EV 7 - 1670 VI 7-S|

JOSEPH VASTUNASj 
REAL ESTATE INSURANT 

and LIFE INSUR ANCE J 
Mortgages Loaned and Boul’į 
496 Grand St., Brooklyn, N-’į 
Residence: J
87-34 90th St., Woodhaven, N-’]

metu, mūsų parapijos^ soda- iš Vašingtono žinių, kad ma-1 Ne vienam suvilgė skruos-1 
lietės eis bendrai prie šv. Ko- ,žosios dirbtuvės gaus daug tus gaili ašarėlė, prisiminus 
munijos. Tikimasi, kad ir ki- j užsakymų karo reikmenėms Lietuvai padarytas žaizdas 
Itos parapijos mergaitės, ku- gaminti. j ir nekaltų žmonių baisų skurj

HAvemeyer 8 - 0259 | 
RALPH KRUCflį 

FOTOGRAFAS j 
65 - 23 GRAND AVENĄ

Maspeth, N. Y.
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