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jėzuitai leidžia labai 
savaitinį žurnalą 

a”. Tas bene svar- 
į Amerikos katalikų 
ilba žurnalas, kurio 
la ir už katalikų ri-

ESTU NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE Kliperio Nelaime

h Street, ,
(Williamsburgh Bridge^

tenka pasidžiaugti, 
nerica” dažnai rašo 
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a. Visi šie 
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urių Anglijoje esą a- 
)00.
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Vasario 24 d. suėjo 25 me
tai, kai Estijos Seniūnų Ta
ryba paskelbė Estiją nepri
klausoma valstybe ir vyriau 
siąją valdžią perdavė Gelbė
jimo komitetui su ministeriu 
pirmininku K. Paetsu prie
šakyje.

Estija yra labiausiai į šiau 
rę iš visų trijų Baltijos vals
tybių. Rytuose ji rubežiuo- 
jasi su Rusija, pietuose su 
Latvija, o šiaurėje, už nepla- 
čios jūrų įlankos — Suomi
ja. Estija savo plotu užima 
18,353 kvadr. mylias, taigi, 
tik kokį trečdalį to ploto, ką 
turi Illinois valstybė. Už Lie
tuvą Estija mažesnė ir gy
ventojų turi daug mažiau — 
tik 1,134,000. Gyventojai 
kiek giminingi suomiams. Jų 
ir kalbos panašios. Katalikų 
Estijoje mažai, tik koks tre
jetas bažnyčių, prie kurių 
priklauso keletas tūkstančių 
katalikų. Šiaip estai religin
gi, protestantai.

Svarbiausias estų užsiėmi
mas — žemės ūkis, tačiau 
žemė nepergeriausia, tad, 
kiek galima, plėsta ir pramo 
nė. Prieš Didįjį karą Estijai 
teko garbė turėti didžiausį 
tekstilės fabriką visoj Euro
poj. Jisai buvo pastatytas 
prie Narvos krioklių. Be to, 
Estijoje yra riebalais - sa
kais persigėriusio akmens, 
iš kurio jie gaminasi tepalų, 
benzino; estai turi ir cemen
to, popierio fabrikus bei ga
na išvystytą miško pfamonę. 
Šio karo metu daug kas liko 
sunaikinta.

Estija yra pakėlusi ilgus 
vergijos laikus. Ją valdė da
nai, vokiečių kardininkų or- 
denas, švedai, pagaliau ru
sai. Paskelbę savo nepriklau 
somybę, estai turėjo sunkias 
kovas dėl laisvės. Jiems teko 
atmušti apie 20 raudonosios 
armijos atakų ties Narvos 
upe ir Peipuso ežeru. Jų ar
mija taipgi narsiai kovėsi su 
vokiečių kariuomenės liku
čiais. Po 22 m. gražaus nepri 
klausomo gyvenimo, 1940 m.

[birželio 16 d. Estijai patiekė 
Sovietų Rusija ultimatumą 
ir, nelaukdama atsakymo, į- 
vedė savo kariuomenę, tuo 
sulaužydama taikos sutartį 
su Estija, Nepuolimo paktą, 
Briando-Kellogo paktą, su
tartis apibrėžiančias, kas y- 
ra užpuolikas ir kitus tarp
tautinius susitarimus.

Bolševikų okupacija es
tams buvo labai sunki. Kaip 
Lowell Limpus paskelbė iš 
pusiau oficialių Amerikos 
šaltinių, bolševikų okupaci
jos metu 1940-1941 metais 
Estijoje buvo nužudyta 8,- 
žmonių, sužeista 10,00 ir iš
tremta apie 3,000 į Sibirą. 
Raudonoji okupacija iš Esti 
jos pareikalavo apie 50,000 
aukų (Žiūr. Vašingtono „Ti
mes - Herald”, 1941 m. rugs. 
15 d.). Dabar Estija kenčia 
sunkią nacių okupaciją, ku
rios metu iš Estijos gabena
ma nemažai turto ir žmonės

Lisabona. — Čia Tagaus 
upėje nuskendo Amerikos 
Yankee kliperis, kuris gabe
no 27 asmenis. Kliperio ne
laimė įvyko jam leidžiantis į 
vandenį.

Keturi asmens žinomi kaip 
žuvę, 15 sužeistų, o kitų liki
mas nežinomas.

Plečkaitis Dirbąs 
Tarp Lenkų?

Savo 
nuro- 

d Anglijos komunis- 
vš Jirmoje eilėje rūpi ne

J. J. SIR a’ 0 trečiasis interna-
Mjo? |S-

___  . TeLJU* ?
,. T 1429 Walnut St, — įrengti Jau J ,

Tunisijoj Vokiečiai Atremti
RUSAI VERŽIASI NESULAIKOMI

Londonas. — čia gaunami 
Rusijos vedėjo pranešimai 
sako, kad rusų kariuomenė 
ir toliau žygiuoja nesulaiko
ma. šios savaitės pradžioje 
rusai užėmė Sumy bazę ir ke
turias svarbias geležinkelio 
stotis į šiaurės vakarus nuo 
Charkovo. Kelyje į Poltavą 
rusai esą tik apie 45 mylias' 
nuo šio svarbaus strateginio 
punkto.

Du rusų daliniai vis labiau 
ir labiau supa Orio miestą, 
artindamiesi ten iš šiaurės

i
LKFSB. korespondentas iš 

Londono praneša apie jį pa
siekusias žinias, kad į Angli
ją esąs atvykęs Plečkaitis ir 
čia kartu su lenkų generolu 
Janušaičiu dirba kurdami _______ __ x __ _
naujus Rytų Lietuvos ar rytų ir rytų pietų, 
„slavų Lietuvos^’ pulkus, pa Vasario 23 d. Stalinas iš
našiai kaip Plečkaitis savo leido raudonajai kariuome- 
laiku kūrė juos Lydos apy
linkėse.

Plečkaitis esąs pakeista1

jos „Valeli
ai pavyko.
3 jaunimo, 
ir smagiai 
zižonio or-l 
to vakaro i 

•ukdė atsi- j
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narės gra * , . .B 
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senė.
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ybės 25 
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run. V. 
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$ rheingold^ idarbiai yra prof. K.
§ - Didelis is, kun. J. Prunskis, 

i. Girnius, kun. J. Bal- 
kap. P. Labanauskas, 

i. Raila, pik. Jonas Bu- 
kun. K. Barauskas, A- 
s Simutis, prof. Alfred 
Julius Baniulis, kun. 
Končius, kun. J. Kidy- 
un. Dr. J. Vaškas, kun. 
- Urbonavičius ir kiti.
vardai, kurie liudija 
o rimtumą. Tenka tik 
plačios visuomenės pa 
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Praeitos savaitės gale ir 
šios pradžioje Tunisijoje bu
vo didelės kautynės, kuriose 
iš pradžių vokiečių daliniams 
pavyko prasiveržti pro Ame
rikos karių linijas ir artin
tis pietų kryptimi prie Alžy
ro sienos. Kautynėse varto
ta lėktuvai, tankai, kanuolės. 
Vasario 23 d. vokiečių verži
masis buvo sulaikytas visose 
dalyse. Amerikos ir Anglijos 
lakūnai įvykdė net 20 užpuo
limų prieš vokiečių tankų ir 
sunkvežimių ilgas linijas.

Anglijos aštuntoji armija, 
perėjusi visą Libiją, dabar 
yra Tunisijos pasieny iš rytų 
pusės, kur ji laužia Maretho 
įsistiprinimų liniją. Vokie
čiai skubiai ir rizikingai ver
žiasi į pietus, norėdami kiek 
galint daugiau žalos ameri
kiečiams padaryti, kol dar 
jie nėra apsupti.

Tunisijoje dabar vartoja
mi nauji Anglijos tankai, pa
vadinti Churchillio garbei. 
Šie tankai yra tikri milžinai. 
Vasario 22 d. devyni tokie 
tankai susirėmė su 14 vokie
čių tankų. Keturi vokiečių 

Inės tikslas buvo — bažnyti- tankai buvo sunaikinti, o ki
niai reikalai ir aplankyti A- 'ti pasitraukė. Kovoje sunai- 

“ i dali- kintas tik vienas anglų tan- 
Ikas.

nei įsakymą, kuriame svei
kina ją 25 metų sukakties 
proga ir džiaugiasi jos ats
parumu užpuolikams na
ciams. Stalinas paminėjo, 
kad nesant antro fronto Eu
ropoje, raudonoji armija vie
na turinti pakelti visą karo 
sunkumą.

(Stalinas savo įsakyme nė 
žodeliu neužsiminė apie gau
tą ir gaunamą Amerikos ir 
Anglijos paramą, kurios per 
nai susilaukta per 5,000 tan
kų, per 5,600 lėktuvų, kelias
dešimt tūkstančių sunkveži
mių, įvairaus maisto ir tt.).

Domimasi Ark. Spellmano Kelione
— priverstiniems darbams, pavarde, bet tarnaująs tiems 

pat ponams, tik ne Lietuvai. 
Nors gen. Sikorskis, sakoma, 
buvęs uždraudęs saviesiems - p '
sudarinėti visokius Związ- skmpas Francis J. Spellman, [nieko negali pasakyti apie 
kus, bet, jam nesant, įsikūrė kurs turėjo kelis ilgus pasi-jNew Yorko arkivyskupo kę
su gen. zeligowskiu, kaip kalbėjimus su Popiežium Pi- lionę. Jis pažymėjo, kad pir- 
garbės pirmininku, priešaky- ju XII. mutinis arkivyskupo kėlio
je Šiaurės-Rytų Žemių Są
junga ir jie jau kuria toms 
žemėms vaduoti specifinius 
karinius dalinius. Renka Vil
nijos pabėgėlius, iš jų šį-tą 
daro, pridėjo daug svetimų 
vyrų ir pavadino Vilniaus 
batalijonu. Net kapelioną vil
nietį Ostanevičių paskyrė 
Daugelis jų tiki, kad labai 
greit karas baigus

Lietuvos ir Estijos santy
kiai visada buvo nuoširdūs. 
Paskutiniu metu Estiją lankė 
Lietuvos žurnalistų ekskur
sijos ir laikraštininkai savo 
straipsniais padėjo jį geriau 
pažinti. Į Estijos dainų šven
tę buvo pakviestas ir lietu
vių choras. Net vienas lietu
vis jėzuitas kurį laiką dirbo 
tarp Estijos katalikų, o vie
nas dabar Amerikoje gyve
nąs kunigas laikraštininkas, 
belaikydamas Mišias Estijos 
sostinėje Taline, surado kie- 
liką, ant kurio padėtas para
šas rodė, kad jisai daugiau 
kaip prieš šimtą metų atga
bentas iš Lietuvos. Tas rodo 
apie abiejų šalių bendravi
mą.

Estų sidabrinėse neprik
lausomybės sukaktuvėse 
siunčiame estų tautai ge
riausius sveikinimus ir lin
kėjimus, kad vėl užtekėjus 
laisvės saulei laisvi lietuviai 
galėtų nuoširdžiai bendrauti 
su laisva Estija.

ELAGU, EESTI!

SIBIRAN IŠTREMTŲJŲ VARGAI

Nuo vasario 20 d. Vatika- spaudos atstovų paklaustas, 
ne vieši New Yorko arkivy- pareiškė, kad jis šiuo metu

Vatikane šiuo metu užsie- ų 
nio atstovų tarpe yra didelis merįkos kariuomenės 
judėjimas. Daugelis jų turi 
pasimatymus su Vatikano 
valstybės sekretorium ar jo 
artimais bendradarbiais. Spė 
liejama, kad arkivyskupo 
Spellman atsilankymas turi 
ir ne tik tikybinių tikslų.

Prezidentas Rooseveltas

nius.

RAUDONOJO KRYŽIAUS MĖNUO

SIKORSKI ATIDĖJO KELIONĘ
Londonas. — Lenkijos pre

mjeras gen. VI. Sikorski šio
mis dienomis turėjo važiuoti 
į Maskvą. Jo kelionė atidė
ta. Laukiama naujų lenkų ir 
rusų pasitarimų davinių. Pa
sitarimams lenkų vardu va
dovauja Tadas Deromer, bu
vęs Lenkijos atstovas Japo
nijoje.

Vasario 1 d. Sikorski ap
kaltino Rusijos vyriausybę 
politiniu kišimusi į Lenkijos 
vidaus reikalus. Jis nurodė, 
kad Sovietų lėktuvai išmeta 
Lenkijoj, parašiutininkus, ku 
rie skiriami komunistinei 
propagandai vesti. Lenkijoje 
veikianti slapta rusų radijo 
stotis, kuri kurstanti prieš 
Sikorskio vyriausybę.

Sikorski pareiškė, kad šiuo 
metu lenkai turi dėdelių 
sunkumų su Rusija, kurie 
„gali ir turi būti nugalėti”.

Lenkai su Maskva nesusi
taria dėl 1,300,000 asmenų,

Kokia yra padėtis tukstan pasiekti Tocką, ten stojo dir- 
čių Sibiran išvežtų Lietuvos bti į ligoninę, bet neilgai: 
žmonių, galima spręsti iš pa- šiltinė ją pakirto... ji palai- 
sakojimų tų, kuriems pavy- ^ota. ’ 
ko iš tos kančių šalies iš- Panašiai kenčia ir iš Lietu 
trūkti. . - vos ištremtieji žmonės. Pir-

„Polska Walcząca” išspau- ma komunistai Amerikoj lai- 
sdino tokį vaizdą: kraščiuose skelbė, kad trem

tinių pavardės esančios...
Turkestano^smėlynuose Ii- nuo kapų nurašytos, dabar 

t - gį patys skelbia apie lietu
vius, kurie „Tarybų valdžios 
įsakymu buvo išgabenti So
vietų šalies gilumon”. Net 
deda iš Maskvos atsiųstus kurie iš rytinės Lenkijos da- 
pranešimus,kad iš jų gauta " " ... -
1,025,000 rublių dėl oro es
kadrilės sudarymo. Matyt, 
ne mažas skaičius jų ten y- 
ra, kad nežiūrint uždarbio 
menkumo, surenkamas mili
jonas rublių. Tik kuo čia di
džiuotis, kad iš apiplyšusių, 
išalkusių tremtinių atima
mas paskutinis kruvinai už
dirbtas pinigas. Kurie gyve
no po bolševikų valdžia, žino, 
kokios ten „laisvos aukos”.

Washington. — Vasario 23 
d. prezidentas Roosevelt pa
sirašė proklamaciją, kuria 
šių metų kovo mėnuo skelbia 
mas kaip Raudonojo Kry
žiaus Mėnuo. Pasirašymo 
metu dalyvavo ir Raudonojo 
Kryžiaus pirm. Norman H. 
Davis.

Prezidentas kviečia visus 
krašto gyventojus, moteris, 
vyrus ir jaunimą, stoti Rau
donojo Kryžiaus talkon, kad 
Raudonojo Kryžiaus Karo

Fondui būtų sukelta 125 mil. 
dolerių.

fondo vajus bus vedamas kie 
kviename mieste. Dabar Rau 
donajam Kryžiui reikia ne 
tik aukų pinigais, bet ir 
krauju. Sužeistų karių gydy
mas šiandie beveik neįmano
mas be kraujo perliejimo, to
dėl tikimasi, kad civiliai pa
aukos savo kraujo, kiek jų 
sveikata leidžia.

Invalidų Trimito simfonijos, 
bet lietuvis negali nė viešai 
tautiškai atsidusti, ir šio si
dabrinio jubiliejaus proga nė 
„Lietuva Tėvyne mūsų” su
giedoti... Tik geliančiomis 
širdimis ir skausmingomis a- 
šarotomis akimis tyliai krei
pias į mus, laisvėje esančius, 
kad mes tai atliktume, ir už 
juos į pasaulį prabiltume, pa
rodydami Lietuvos, tapusios 
fiziškai stipresnių kaimynų 
agresijos auka, nukankintą 
ir sukruvintą veidą,reikalau
dami, kad, sąjungininkams 
išlaimėjus karą, būtų prak
tiškai įgyvendinti Atlanto 
Čarterio principai ir būtų lei
sta Lietuvai atsistatyti, kai
po demokratiškai, laisvai, 
nepriklausomai valstybei.

Montreal© lietuviai, Kana
dos Lietuviij Tarybos vado
vybėje, ruošiasi šią reikš
mingą sukaktį tinkamai pa
minėti. Minėjimas įvyks va
sario 28 d.

Ta proga atvyksta iš Ame
rikos įžymus kalbėtojas, 
New Yorko Lietuvių Tary
bos pirmininkas kun. N. Pa
kalnis. Taipgi tikimasi susi
laukti Lietuvos Generalinį 
konsulą G. L. P. Grant-Sut- 
tie, Latvijos gener. konsulą 
Kanadai ir k. Kalbės ir vieti
niai žymesneji kalbėtojai bei 
! organizacijų atstovai.

Minėjimo programa se
kanti:

1. 9 vai. ryto lietuvių baž
nyčioje bus atlaikytos pa
maldos už žuvusius dėl Lie
tuvos nepriklausomybės.

2. 1:30 vai. popiet parapi
jos salėje prasidės svarbiau
sioji programos dalis: pra
kalbos ir meninė dalis, kuri 
bus išpildyta dainomis etc.

3. Bankietas, kuris įvyks

SUOMIAI RUOŠIASI TAIKAI
Vis daugiau ir stipriau kai 

bama apie galimumą, kad 
Suomija išsitrauks iš karo. 
To ypač laukia Amerikos vy 
riausybė, kuri ir šiandie pa
laiko diplomatinius santy
kius su Helsinkiu.

j Stockholme gaunamos ži
nios sako, kad suomiai nori 
taikos su Rusija, bet tokios, 
kuri užtikrintų jai saugumą. 
Vokiečiai, atrodo, visiškai 
nesipriešintų, jei suomiai iš 
karo pasitrauktų.

Londonas. — Suomijos vy
riausybė pakvietė sugrįžti 
savo atstovus iš Berlyno ir 
Vatikano. Berlyne Suomijos 
ministeriu yra Toivo Kivi- 
maeki, o Vatikane — Georg 
Gripenberg.

Abu atstovai šaukiami „pa 
sitarti su vyriausybės per
tvarkymu”. Šios savaitės ga
le Suomija turės naują vy
riausybę, kuri būsianti labai 
palanki Amerikai ir Anglijai.

goninė. Joje pilna sergančių 
šiltine. Gailestingoji sesuo 
dirba 30 valandų, nes jos 
draugė apsirgo, atgulė, o pa
vaduoti nėra kam. Ligoniai 
dejuoja, bet nėr vaistų, tik 
vanduo ir vieną kartą dieno
je maža, vaiko dozės reikalin 
giausių medikamentų... Li
goniai norėtų bėgti iš to Al
kanojo slėnio, — nėr kur: 
jie už spygliuotų vielų. Nu
džiugo, kai Sikorskis sutarė 
su Sovietais organizuoti len
kų kariuomenę Rytuose. Ap
leido jie Kara-Kum dykumą 
ir Tamerlano antkapį, — a- 
pie tūkstantį žmonių dešim
tyje prekinių vagonų. Prie 
Kaspijos jūrų atvykę susėdo 
į laivą, žmonės vos sutilpo. 
Šalta, lietus, vėtra. Visi ser
ga, bet džiaugiasi, kad po po
ros dienų pamatys Persiją. 
Kitas pasakoja — Kuibiševe 
sutikęs garsaus pulkininko 
seserėčią, paleistą iš tremti
nių stovyklos. Buvo 10 laip
snių šalčio, o ji basa įsisto
jusi į savo darytas vyžas, 
trumpa jupelė, pilna lopų, su 
menkučiu ploščiumi, kaklas 
nuogas. Jai nurodyta, kaip Kultūros Instituto leidinių. Muziejaus bokšto nesklinda1

lies išgabenti į Rusiją, šiuos 
tremtinius Maskva laiko Ru
sijos piliečiais, neleidžia jų 
šelpti ir neleidžia jiems iš 
Rusijos išvykti.

Montreal, Canada

Domisi Institutu
Latvijos pasiuntinybė Va

šingtone yra išleidusi keletą 
knygų, kuriose daugelyje at
vejų minima Liet. Kultūros 
Instituto leidiniai, perspaus
dinamos kai kurios juose 
minimos žinios.

Iš Londono lietuvių gauta 
laiškų, kur jie prašo atsiųsti tuvos trispalvės, nė iš Karo nuoširdžiai

AMERIKOS LAIVAI NUSKANDINTI
Washington. — Laivyno 

vadovybė pranešė, kad šio 
mėnesio pradžioje Antlanto 
vandenyne nuo torpedų žuvo 
du Amerikos prekybiniai lai
vai, kuriais gabenti kariai ir 
civiliai.

Žuvusių žmonių yra per 
850. Kiti išgelbėti, žuvusiųjų 
artimieji painformuoti 
skaudžias nelaimes.

keliais atvejais išsinešęs po 
kailių šmotelį, iš kurių ren
gęsis pasiūti sau pamušalą 
apsiautui. Pats vokiečių lai
kraštis pamini, kad J. Brei- 
va niekuomet nebuvo baus
tas ir „nedaro nusikaltėlio į- 
spūdžio”. Pasak laikraščio, 
jeigu „nusižengimas kai kam 
menkas atrodo”, tai, esą, rei
kia kovoti su „krašte įpras
tu nuolaidumu”, todėl, „ne
tenka stebėtis sunkiausia 
bausme”. Kaipo kaltę apsun
kinančią aplinkybę laikraš
tis mini tai, kad kailiai bu
vę skirti frontui.

Laikraščiai rašo, kad žu
vo Jonas Perlys ir Vincas — 
Mataušas Gudaitis.'

Nepriklausomybės Paskelbi
mo Sukakties Minėjimas. 
Jau trečias 16-tos Vasario 

minėjimas toks liūdnas ir 
skaudus visiems tikriesiems 
lietuviams. Bet ypač šiemet 
visų širdis skausmas kausto, 
kai, Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sidabrinio Į 
jubiliejaus metu, Lietuva 
nuožmaus okupanto žiau
riausiai kankinama ir išnau
dojama, kai ant jos vaikų 
rankų čerška aštrūs vergi
jos grandiniai. Ir ne tik, kad po prakalbų, parapijos salė- 
Gedimino kalno bei visų mie- je.
stų ir miestelių nepuošia Lie- Kanados Lietuvių Taryba

1 kviečia visus
Daiva

Iš Lietuvos

apie

(spa-„Kauener Zeitung 
lių 16 d.) pranešė, kad vokie
čių „ypatingasis teismas” 
Vilniuje nuteisęs mirties bau 
sme du jaunuolius: 17 metų 
amžiaus Stepą Kerulį ir 20 
metų amžiaus Joną Breivą.

Jonas Breiva dirbęs Vil
niaus kailių fabrike „Kailis” 
kaipo siuvėjas. Jis buvo ap
kaltintas tuo, kad iš fabriko

skruos- 
iminus 
žaizdas 
ų skur

j pergalę yra nu 
Karo Bonais. Turėki 
kiek tik galime.65-23

MaspetU

GYDYTOJŲ DIENA

Vasario 22 d. šimtai Broo
klyn© gydytojų davė savo 
kraujo Amerikos Raudona
jam Kryžiui.
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Kas gi buvo tasai vyras, 
apie kurį taip gražiai atsilie
piama?

Jaunatvės nuotykiai
Aleksandras Dambraus

kas — Jakštas buvo gimęs 
1860 m. Kuronių kaime, Uk- 
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. 3.25 

. 1.75

3.00

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

IR KAM TAS DRUMSTIMAS?

Idealistai ir tikrovės šalininkai visą laiką tvirtino, 
kad dabartinis karas vedamas prieš užpuolikus aukščiau- 
sais tikslais. Amerikos ir Anglijos aukštieji pareigūnai 
tvirtino ir tvirtina, kad Atlanto čarteris ir Jungtinių Tau
tų pareiškimas yra pagrindas dabarčiai ir ateičiai. Tą pa
grindą yar pripažinę visi Jungtinių Tautų šeimos nariai. 
Bet ar jie visi pagerbia savo parašus?

Vasario 8 d. Maskvos ,,Pravda” stipriais ir aiškiais žo
džiais pasisakė, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra ir turi 
pasilikti Soivetų Sąjungos dalimi. Straipsnyje ciniškai ty
čiojamasi iš amerikiečių laikraštininkų, kurie sielojasi Pa- 
balčio respublikų likimu. Tą straipsnį plačiai paskleidė So
vietų pasiuntinybė Washingtone. Jo atgarsių buvo ir dvie
jose neutralėse valstybėse — Turkijoje ir Švedijoje. Turkų 
laikraščiai tuojau nurodė, kad Pabalčio respublikos ne savo 
noru pateko į Sovietų Sąjungą, o švedai aliarmuojančiai 
pažymi, kad Švedijos nepriklausomybei išlaikyti reikalin
gos laisvos šiaurinės Europos valstybės.

Įžymūs laikraštininkai, kaip Anna O’Hare McCormick, 
Wm. Simms, George E. Sokolsky ir kiti savo straipsniais 
aiškiai nurodė, kad Maskvos neatsisakymas svetimų teri
torijų ir žmonių sunkina karo padėtį, drumsčia būtinai rei
kalingą tarpusavio pasitikėjimą. Tvirtai pakartojama, kad 
šį karą pradėjo užpuolikai, kurie nenori kitoms tautoms 
teisės pripažinti savarankiškai gyventi, tad kodėl gi vienas 
Jungtinių Tautų narys vis dar savinasų teisę į svetimus 
kraštus ?

Raudonosios armijos įsteigimo 25 metų sukakties die
noje iš Maskvos sklido šūkiai, kad ji įsteigta „ne sveti
moms šalims užimti, bet Sovietų krašto riboms ginti”. Net 
pažymėta, kad „raudonoji armija visada gerbė visų tautų 
teises ir nepriklausomybę.” Gražūs žodžiai, kas gali kitaip 
pasakyti. Bet kaip yra tikrovėje?

Keno gi armija 1940 metų birželio mėnesio antroje da
lyje užėmė Lietuvą, Latviją ir Estiją? Keno armijos lėktu- 

ir-j±ixrtuvų'-pr4uglobstyje—išplėšta še
šiems milijonams Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių lais
vė, sutrempti jų 22 nepriklausomo gyvenimo metų laimėji
mai? Tai faktai, kurių negalima muilo burbulais užtem- 
dinti.

Visi nuoširdžiai džiaugiamės nacių prakišimais Rusi
joje, visi gerbiame ir giliai vertiname Rusijos kariuomenę, 
didvyriškai ginančią savo gimtinę, savo tėviškės laukus, 
laisvinančią savo brolius ir seses iš nacių vergijos. Tai vi
siems žinoma tiesa. Tačiau negalime būti melagiais, nei sa
vęs nei kitų apgaudinėtojais — mes drąsiai ir aiškiai sako
me, kad Pabalčio respublikų žmonės išsilaisvinimo iš nacių 
vergijos laukia ne iš raudonosios armijos.

Raudonoji armija, kaip tokia, nėra baisi Lietuvos žmo
nėms. Bet jie žino, kad tą armiją lydi aibės čekistų, kurie 
siautė Lietuvoje vieneris metus, kurie kalėjimus pripildė 
geriausiais Lietuvos žmonėmis, kurie tūkstančius išgabeno 
Rusijos gelmėsna. Todėl visai drąsiai sakome, kad Lietu
va ir jos seseriškos kaimynės šiaurėje laukia Amerikos ir 
Anglijos kariuomenių, kurias jos sutiks atviromis širdimis 
ir iškėstomis rankomis. Ir ko greičiau Baltijos rytų pak
rančių gyventojai žinos, kad visoms tautoms laisvę ir ne
priklausomybę pripažįstančios Amerikos kariuomenė tik
rai ateis jiems į pagalbą, tuo stipriau augs jų atsparumas 
prieš pavergėjus.

Linkėdami Rusijos žmonėms tikro pasisekimo ir ne
palaužiamo laimėjimo kovoje už savo žemę, dar kartą pa
brėžiame, kad Maskvos savinimasis svetimų kraštų drum
sčia Jungtinių Tautų pastangas karui laimėti. To negali 
ir neprivalo būti. Mes tikime, kad mūsų krašto vyriausybė 
išsilaikys tiesos kelyje. Pagelbėkiime jai visomis savo pa
jėgomis.

čiau pamatysi vaišėse, sun
kiau surasti tokį, kuris la
biau knygas mylėtų. Didžiau 
sis Jakšto džiaugsmas buvo 
darbas. Jisai rašė;

— Kūrimo veiksme žmo
gus pakyla aukščiau už save 
patį ir tampa į Dievą — Kū
rėją panašus... Tūnoti nieko

BAUD. KRYŽIUI REIKIA KRAUJO

moję. Dešimties metų vaikas nedarant pritinka akmeniui, 
neteko savo motutes ir jį glo- T
bojo, į mokslus leido jo dėdė mėgdavo kortuotojų ir bar- 
Kriukų klebonas. Namo par
važiavęs vakarus praleisda
vo kartais prie balanų švie
sos, o vasarą, vyžomis apsi
avęs, eidavo gyvulių ganyti. 
Būdamas Šiaulių gimnazijos 
ketvirtoj klasėj dėdės varda
dienio proga sustatė gana vy 
kusias savo pirmąsias eiles. 
Gimnazijoje mokėsi daugiau 
šia bajoraičiai, jis gi kaimo esperantiškai (jis buvo espe- 
vaikas jų draugystėje jautė- rantiško leikraščio redakto- 
si reikiamai neaptašytas, tai riumi) .Jakštas sielojosi žmo- 
pamėgo vienatvę ir knygas, nių sumedžiagėjimu, todėl 
Jis anksti ir giliai pradėjo nesiliaudavo perspėjęs: 
protauti. — Klausant sveiko proto,

Jau nuo gimnazijos laikų mums turėtų labiau rūpėti 
ig skaitydavo, o į- siela, negu kūnas... kūnas tai 

molio krėsta lūšna, o siela— 
jo gyventoja; kūnas — tai 
laivelis, o siela — jo vairi
ninke; kūnas tai jojamas a- 
silėlis, o siela — jojikė.

Jakštas pilnai pasitiki tie
sos pergale ir skelbia:

— Kilni gilesnė mintis, sy
kį išreikšta ir įrodymais pa
tvirtinta, nežūsta; ji eina iš 
vieno amžiaus į kitą, rutu-

ne žmogui”. Jis baisiai ne-

damas net eilėraštį yra su
kūręs.

Tiesos sargyboje
Patsai suradęs tiesą religi 

joje, jisai buvo uolus jos 
skelbėjas žmonijai, nenuils
tamai rašęs ne tik Lietuvos 
laikraščiuose, bet ir prancū
ziškai, rusiškai, lenkiškai,

reiškia ir ką jis daro, 
sumažintų kančias, ku- 
šiandieną pasklidę vi- 
pasauly. žinome, kad jis

Army-Navy „E” dovanotą 
Amerikos Raud. Kryžiaus 
Kraujo Aukotojų Aptarnavi
mo skyriui už pavyzdingą 
darbą.

Kitas buvo Wayne Fogel- 
strom, kuris išgyveno Perlų 
Uosto užpuolimą. Jis buvo 
rimtai sužeistas, bet šeši per 
liejimai išgelbėjo gyvybę. 
Mel Van Kuren, kuris nušovė

Prezidentas Roosevelt pa-igavo 15 plazmos perliejimų. 
skyrė šių metų kovo mėnesį Tai buvo Kurtz, kuris 1942 
kaip Raudonojo Kryžiaus m. rugsėjo mėn. atvyko į 
mėnesį. Per tą laiką Raud. Washingtoną iš Philadelphi- 
Kryžiaus Fondas iš $125,- jos Naval Hospital ir užkėlė 
000,000 turės būti sukeltas. 
Tai pareikalaus paramos iš 
kiekvieno asmens ir grupės 
visoj šaly.

Keli iš mūsų žino tiksliai, 
kiti neaiškiai, ką Raud. Kry
žius 
kad 
rios 
sam
aptarnauja mūsų ginkluotas 
jėgas ir padeda lavinti tūks- pirmą japonų lėktuvą Perlų 
tančius civilių žmonių pir- Uoste, yra kitas, kuris ger
inos pagalbos, namų slaugy- bia tuos visus žmones, kurie 
mo, maitinimo ir kitų daly- aukoja kraują mūsų kovoj an 
kų. Toliau, žinome, kad Raud čių gyvybėms išgelbėti. Sun- 
Kryžiaus savanoriai gamina kiai sužeistas, Van Kuren 
labai daug chirurgiškų ban- gavo aštuonis perliejimus su 
dažų, kiti gamina drabužius plazma, atsiųsta per Ameri- 
pabėgėlių pašalpai ir dar ki- kos Raud. Kryžių iš Havajų 
ti dirba visokios rūšies dar
bus, kaip „canteen” darbus, 
parūpinimą transportacijos, 
pagelbsti slaugėms (nur
ses aid), atlieka įvairius ofi
so darbus, ir dar apie tūks
tantį smulkmenų, kurios rei
kalingos palaikyti tokią mil
žinišką organizaciją sklan
džioj formoj.

Vyrų atžvilgiu, kurie šian
dieną mušasi plačiai išplės
tose kautynėse, vienas iš 

____ svarbiausių Raud. Kryžiaus 
liodamasi, bręsdama, įgyda- darbų yra Kraujo Aukotojų 
ma kas kart tobulesnių for- Skyrius. Kraujas, kurį paau- 
mų ir naujų šalininkų. Šiame koja šimtai tūkstančių 
savo žengime per pasaulį savanorių, gelbsti gyvybes 
nauja mintis gali sutikti kliu kur tik mūsų kareiviai ir jū- 
čių, peikimo, net pasmerki- rininkai užimti karo rimtais 
mo, bet tai niekis; anksčiau 
ar vėliau glūdinti joje tiesa 
išeis aikštėn ir privers pa
saulį jai nusilenkti.

Dėlto Jakštas drąsiai sto
jo tiesos sargybon, nebijoda
mas priekaištų — tik tas, 
kas nedirba, nesulaukia per
sekiojimų. Jisai kalbėjo:

— Priešą:\ir nėr;

daug, dau. 
stojęs į Petrapilio universi
tetą ne vien klausėsi paskai
tų gamtos - matematikos sky 
riuje, bet dar uoliai lankė 
tikybos ir filosofijos paskai
tas.

Universitete įsijungė į lie
tuvių studentų veikimą. Be
siginčydamas su kai kuriais 
dėl tikybos klausimų, norėjo 
iš tos srities daugiau žinių 
turėti. Kartą senų knygų 
krautuvėje jisai rado pigų, 
gražiai aptaisytą Naujojo Te 
stamento leidinį graikiškai. 
Nusipirko ir pradėjo gilin
tis. Vėliau taipgi senų knygų 
krautuvėje nusipirko prancū 
ziškai „Kristaus Sekimą”. 
Tuos ir kitus dalykus beskai 
tydamas, besvarstydamas pa 
linko stoti į kunigų seminari
ja.

Rusijos ištrėmime
Įstojęs į Kauno kunigų se

minariją užgulė knygas. Su 
kitais klierikais pradėjo leis-j _ Priešiėur persekiojimai x
ti lietuvišką laikraštėFf „Lie- stovi kaip~ šešėlis prie žmo- karą dauSiau neSu 7/r su‘ 
tuva” Vienu metu net buvo 
susvyravęs — norėjo semi
nariją apleisti, bet vadovybė 
geriau jį pažindama nuo to 
sulaikė. Įšventintas kunigu, 
1888 m., baigęs Kunigų Aka
demiją, buvo paskirtas kape
lionu Panevėžio gimnazijoje.1 
Jau sekančiais metais jį už;Tu nieko nežiūrėk!
lietuvišką katalikišką veiki- Į žmones eik, jiems laimę teik

toksai bu- 
kuriuo jis

gaus; kol žmogus eina, šešė
lis seka; tiktai kai žmogus 
atguls, šešuolėtis išnyks...
Liaudies prietelius, meilės 

nešėjas.
— Ką tau kas skirs — ar 

peiks, ar girs,

mą rusai ištrėmė į Rusiją. Jausk ir mylėk..., 
Buvo taip: artinantis vienai |VO Jakšto šūkis, 
caro šventei jisai paragino gyveno.
lietuvius mokinius neiti į Tos meilės jis 
cerkvę, o į katalikų bažny- evangelijos ir jis

PENKERI METAI BE ADOMO JAKŠTO
1938 m. vasario 19 d. mir

tis atšaldė besišypsančias 
garsiojo prelato Al. Damb
rausko — Adomo Jakšto lū
pas. Tai buvo didi asmenybė, 
apie ką liudija įžymių vyrų 
žodžiai:

— Nuoširdus poetas ir ma 
tematikas, karštas lietuvių 
kalbos gynėjas ir įsitikinęs 
esperanto platintojas, teolo
gas ir filosofas — jis žy
miausias lietuvių atgimimo 
asmuo, — rašė apie jį prof. 
Šalkauskis, vėliau išrinktas 
Lietuvos universiteto rekto
riumi.

— Vienas per 20 metų bu
vo beveik monopolizavęs lie
tuvių literatūros kritiką. Per 
tą gražų laiką jis nemažos

įtakos turėjo į tam tikrą 
skaitytojų skaičių, kuriems 
buvo neklaidingas vadovas, 
— taip apie Jakštą atsiliepia 
B. Sruoga. *

— Pripažįstame, kad Jak
štas po Maironio yra ryš
kiausias ir žymiausias tos ga 
dynės poetas, — taip jį ver
tina rašytojas Putinas.

— Jei būtų galima prama
nyti tokios ypatingos svars
tyklės pilietiniams nuopel
nams sverti, tai, mano many 
mu, ant dviejų lėkščių suk
rauti visakeriopi Basanavi
čiaus, ir Dambrausko — Jak
što nuopelnai dažnai svyruo
tų, — sako Tumas - Vaiž
gantas.

darbais. Nemažesnis autori
tetas, kaip Laivyno vyriau
sias gydytojas, admirolas 
Ross T. McIntire neseniai pa
reiškė:

„Tai yra stebėtina, bet ti
kra tiesa, kad laivynas pra
randa mažiau, negu vieną 
nuošimtį sužeistųjų Gvadal- 
kanale. Per pirmą pasaulinį

žeistųjų mirė, šios skaitli
nes neapima vyrų, užmuštų 
kautynėse.”

Sužeisti, jis praneša, lėk
tuvais nugabenami į salą ke
lis šimtus mylių toliau. Prieš 
perkėlimą net pačiam karo 
lauke, jiems duodama pirma 
pagalba sustabdyti krauja
vimą, dažnai jie gauna krau
jo plazmos perliejimus ir nau 
jai išrastus vaistus „Sulfani
lamide” grupės, kurie sulai
ko kraujo užkrėtimą.

Karo metu labai sunku su
žinoti, kaip kraujo plazma 
padėjo išgelbėti gyvybę. Bet 
nuo pasaulio karo laukų ra
portai įrodo, kad plazma už
ima labai svarbią sužeistųjų 
gydyme rolę.

Leonard Frontakowski bu
vo „boatswain mate” naikin
tuvo Kearney, kada jis buvo 
torpeduotas naktį, 1941 m.

išmoko iš 
taip sielo- 

čią. Vyresnybė įniršo, laikė josi, kad daugelis tos meilės 
jį maištininku. šaltinio nepažįsta. Jo raštuo-

— Kaipo tokį, — pasakojo- se aptinkame tokį vieną po- 
si Jakštas, — netrukus nu- smėlį:
vezdino mane į Kretingos, _ 1917 m.važiuoja vago- 
vienuolyną „atgailoti,” o pa- ne didis krikščionių studen- 
skum birželio mėn. ištrėmė įų judėjimo rėmėjas. Du 
5 metams į Naugardo guber- raudonarmiečiai garsiai gi- 
niją policijos priežiūrom Pra riasi savo plėšimais ir „bur- 
nešimą gavau iš vakaro, kad žujų” žudymais. Neiškentė .. , T u j
susikrovus daiktus, rytojaus krikščionis ir iš savo kerte- spaln? 16 d’ Ja™ buvo.duota

: „Argi Kristus 
Evangelijoje taip mokė da
ryti?” — O ar mes skaitėme 
Evangeliją? mes tik jos vir
šelį bučiavome. O kas ten jo
je parašyta, mes nežinom” 
— atsakė paklaustieji. Vadi 
nas, Evangelija Rusijoj ger
bta, jos viršelis puošta auksu 
ir sidabru, bet jos turinys 
žmonėms maž teaiškinta, to
dėl ir tikros Kristaus dva
sios rusuose maž tebuvo..

Todėl jis ir savo eilėraš
čiuose pasmerkė prievartos 
priemones, smerkdamas so
cialus, kurie „drįsta lieti bro
lių kraują mėtydami bom
bas”.

Jakštas skelbė:
— Amžinai nusišypsosime 

ne dėl to, kad liūdėjome,— 
čia mūsų jokio nuopelno nė
ra, — bet dėl to, kad stengė-j Jakštą prisimindami 
mes mažinti kitų ašaras ir kartojame r~ — 
kad perėjome gyvenimą gera žodžius:— Visuomene, 
darydami kitiems.

Turėdamas aiškų kelią, darbininką, didį rūpintojėlį 
Jakštas juokiasi iš bespalvių krikščionį mokslininką, pub-

dieną anksti galėčiau būti pa į£s paklausė- 
sirengęs kelionėn. Ją atlikau 
laimingai, kun. Jačinausko, 
tokio pat, kaip ir aš kalti
ninko, ir dviejų žandarų ly
dimas.

Jakštą nutrėmė į Ustiužną 
ir kad nenumirtų iš bado, pa 
skyrė po 6 rublius mėnesiui 
pašalpos. Ten jisai surado 
Dr. Vincą Pietarį, kurį su
ragino rašyti ir pats daug 
skaitė ir rašė, siųsdamas sa
vo ir Pietario straipsnius į 
slaptus Prūsuose einančius 
laikraščius.
„Kad tik po vaišes nesiblaš- 

kytų ir knygas mylėtų”
Pasibaigus ištrėmimo me

tui, Jakštas grįžo į Lietuvą, 
buvo kunigų seminarijos pro 
fesoriumi, vėliau vyskupo 
sekretoriumi. 1902 m. jisai 
buvo pasiūlytas profesoriu
mi į Petrapilio dvasinę aka
demiją. Rektorius apie nau
ją profesorių prasitarė:

— Kad tik po vaišes nesi-

trys kraujo perliejimai. Sam 
Kurtz irgi buvo tam pačiam 
laive. Jis neteko abiejų ko
jų, bet šiandieną gyvas, nes

aukotojų 1943 metamą 
reiškia apie 80,000 
vaitę.

Neseniai buvo ati 
kraujui aukoti 7 nauji 
rai, ir šiandien jų 
šiose vietose:

Boston, Hartford, 
lyn (N. Y.), Schenec 
Chester, Buffalo, Pit 
Harrisburg, Phila 
Baltimore, Washingt 
lanta, New Orleans, 
land, Cincinnati, Col 
Detroit, Indianapolis, 
go, Milwaukee, Minn 
St. Paul, St. Louis, 
City, Denver, San . 
Los Angeles, San Frau 
Oakland ir Portland.

1943 m. Raud. Kryžiau 
ro Fondas pabrėžia du _ __ _ r____ _
ku: Kraujo aukotojaibj ^įiii išF10pyti kryžiaus ž( 
reikalingi, ir aukos Betikėtai ki- gekg Benradete, 
Fondui reikalingos užį ,jįgos aukštyn dama prie urv 
šiuos aukotojų centrusjft medžių šakos dug negaiej0 at 
daug savanorių dirba * "

Jo žmona, įvertindama tai, 
jau tris kartus aukojo krau
jo ir dar du kartu aukos.

Per 1942 m. daugiau kaip 
1,000,000 aukotojų aplankė Skyrių ko greičiausiai 
Raud. Kryžiaus kraujo rinki- koti Amerikos Raud 
mo centrus. Sausio mėn. Ar
mija ir Laivynas prašė Raud menesį. 
Kryžiaus parūpinti 4,000,000

Tėvynės tarnyboje
Apsigyvenęs Kaune Jakš

tas buvo vienas iš Šv. Kazi
miero dr-jos steigėjų, kuri 
gausybes knygų dar rusų 

i viešpatavimo metu paskleidė 
lietuviškoje liaudyje. Jakš
tas visa siela buvo atsidavęs 
Lietuvai ir dar 1916 m. drau
ge su Kriaučiunu ir Banai
čiu paruošė didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos nepriklau 
somybės deklaraciją ir tam 
tikrą jos konstituciją, o dar 
1907 m. skelbė sudarytą kri
kščioniškosios demokratijos 
programą Lietuvos liaudies 
gerovei ir švietimui pakelti.

mes 
Tumo-Vaižganto 

, at- 
mink, kad esame turėję didį Į n 1 • • 1 T • T • ” • i • “ 1 •

blaškytų ir knygas mylėtų . pataikūnų, kurie „dėl švel- licistą, tą tretį šalia Dr. Vin- 
Ir tikrai, kaip Ambrozevi- numo už durų ne tik kalio- co Kudirkos ir Dr. Jono Ba
rnis anio TaVčfci cqIza cnn x_  • ___ ......
Ir tikrai, kaip 
cius apie Jakštą sako — sun- šus, bet ir 
ku suprasti žmogų, kurį re- palieka.

savo

prabilo; tik rar 
laikė susiėmusi 
truputį prasklei 
kui vėl susiėmė

Amžius — ne 
šiolikos metų.

^.JiDisigaudo! goįįa laimi 
darbe, vistiek reikia s į® pat pasikarto- - mergaįtė Be: 
ti daugelį kitų - gy( į ji apsidairė į j. ūepapras' 
ir profesionalų žmoną fe nieko ypa- įr |aim-g ga^c 
kia pirkti visokių įra ^.Medžiai stove-įr 
perduoti, kraują rt reiteil)

atsigerėti: vei 
7 "'"I-? kaltas; tokios

jįįėd tą erškėčių t
TI—a mlnmAip

r., ,, ,J. visų amžių išm 
jį?; mesa. a^ĮĮing^as^ūpo, 
^-?*siioS. rodė > 

iWP I“; motinos 
|3 m. ir drąsiai^
[gs medaus. Švie
st pasirodė mote- Apsireiškusi) 
iįtj linktelėjo susiėmusi, an 
įeini, tarsi nore- buvo užsinėru 
KgkmtL Rožančiaus poi 
šitoji moteriškė? balti, lyg sukie 
j to apsirengusi? lašeliai, suvert

karo industrijoms re ^tikslas? Kaip ji siūlo. Auksinis 
ga vyrų.

Kiekvienas 
kuris tik nori dirbti h 
dustrijoje, turi nueiti EiMiis veido, be pro pirštus, mi 
čiausią U. S. Employ k maloni. Vei-tetardavo tik
Service ofisą, ir ten ga ii... ", 
formacijas apie kanu 
Aplik antai turi vengti 
rūstų karo darbų 
eiti t\m. .tikJeigu si

„Waves” ir „S

Pirmu kartu savo 
joj Jungtinių Amerikf 
stybių Laivynas turi 
men’s Reserve’’ skyrių 
„Waves” —oficialiai 
zuotą ir vedamą mot 
rių darbas yra atlei 
vyno vyrus svarbie 
bams. „Women’s 
prie Coast Guard vedi 
„Spars”. 1

Reikia 35,000 „Wa 
„Spars” radijo ir 
darbams. Jos taipgi 
gos svarbesnėms vi 
kaip mechanikų ir avi 
darbuose, specialėmsir 
niškoms vietoms.

Moterys privalo bi
Amerikos pilietės 

ligi 36 amžiaus; nors 
metus turėjo lankyti! 
snę arba biznio moky

1. „Waves” ir „Sp 
mokamai lavinamos 
se kolegijose.

2. Treniravimas į 
Joms nereik valgių 
nei prie stalo tarnauti.

3. Joms bus mokama 
Laivyno alga nuo $ 
$126 per mėnesį, be ta 
gai pragyvenimui ir 
riui.

4. Už $200 uniformų
5. Geras maistas, p 

šia medikalinė priežii 
kt..

Nauja Maisto Racijonavimo 
Programa

Bus galima geriau supras
ti paskirstymo (racijonavi
mo) programą dėl kenuotų, ' 
bonkose prezervuotų ir su
šaldytų vaisių ir daržovių, 
sunkos, visų sriubų ir džio
vintų vaisių, kada ta progra
ma tikrai pradės veikti. Ra- 
cijonavimas prasidės kovo 1. 
dieną.

Pardavimas racijonuoto 
maisto krautuvėse sustabdy
tas vasario 20 d., registravi
mas dėl „War Ration Book 
Two” įvyko vasario 23, 24 ir 
25 dienomis.

Pirmas racijonavimo pe
riodas padengs kovo mėnesį; 
kiekvienas asmuo su „Book 
Two” turės 48 kuponų punk
tus dėl racijonuoto maisto.

Batų racijonavimas
Batų racijonavimas, kuris 

prasidėjo vasario 9 d., buvo 
įvestas todėl, kad per kelius 
mėnesius civiliai pirko dau
giau batų, negu išdirbėjai 
galėjo pagaminti ir tuo pačiu 
laiku aprūpinti mūsų karei
vius ir jūreivius. Pagal batų 
racijonavimo planą, kiekvie
nas vyras, moteris ar vaikas 
galės pirkti 3 poras batų per 
sekančius 12 mėn. Su kuponu 
Nr. 17 iš „War Ration Book 
One” galima nupirkti vieną 
porą batų iki birželio 15 d.; 
šeimos nariai gali dalintis 
kuponais, t. y. jeigu vienas 
šeimos narys perka mažiau 
kaip tris poras batų per me
tus, tai kitas arba kiti šei
mos nariai gali tą pirkimo 
teise pasinaudoti.

Asmuo, kuris neturi „Ra
tion Book One”, privalo tuoj 
jos prašyti iš vietinės raci
jonavimo tarybos; jeigu jam 
batai reikalingi ir jis neturi 
kupono nr. 17 savo arba šei
mos knygoje, jis gali prašyti 
savo vietinės įstaigos.

Būtinai Reikalingi Darbai
Visi vyrai „drafto” am

žiaus, kurie dirba 29 užsiė
mimuose ir 36 bizniuose arba koje labai auga. Jo v 
aptarnavimų darbuose, kurie joje yra 10 diecezijos 
neskaitomi svarbūs karo pro gų. Vienas jų yra ten 
gramai, bus šaukiami ka- ir augęs aliaskietis. Di 
riuomenėn nuo balandžio 1 lia to 25 jėzuitai. Yra 
d., jeigu toje dienoje jie ne- rios katalikų ligoninės k 
dirbs būtinai reikalingą karo parapijos mokyklos. Dl 
darbą. Ateityje nebus atlei- ra draugijų. Ypač 
džiami nuo drafto vyrai, šei- gyvuoja šv. Vincento 
mynas ir vaikus turintieji, gija, žmonės dirba k

Misterijoje. Arba ji jį išlošė. 

^Antrosios Connecticut ka 

linijos puskarininkis 
j rc’ atr°dė tok 

Pane^ Blanchar 
kurį ji tik ką 

atitiko m ik 
■L Jie laikė. Ir jis tik plačii 

į jos akis, į jos nu 
sijonus. Ji buvo apsivi 

ijjJ,®0 ^vos su mezgi 
įlįs® e^’ suru°štam pr; 
^“^susijungimo, 

kuri šiuo mc 
New Yorko m- 

jfe vadovauj;
Tada Vašingl 

ankštumų i 
hnį J 2?^ penkis ilgus n 

*Wai.

Etoįk.j0 ruošiamos vakaru 
su karininkais, 
Blanchardaitė 
vyrų ir puška) 

ji

PARAMA NAŠLAIČ

Pereitų Kalėdų metun 
klyno vyskupijos 
se surinkta $295,712.86
laičiams ir jų priegla 
užlaikyti.

Katalikų Bažnyčia

nuomones sanavičiaus!. ----  — --------- -----------d-, e--- -----~ ___
K. J. Prunskis. nes ginkluotoms jėgoms ir se ir gerai uždirba.

’48 krėčiau, kad ta 
’Ss

gyvu kain 
i puskapiu 

ii^?aiiiiek11 kad jis 
ife&^oktMrkor.

8^iautę. I 
^t iš jo iš] 

U 6 * ios Pritik 
^fchlŠarvL i . ..

Mrs ji 
18 gėluos s 

o aJ^Mos ^tikrinimą. Jii 
Sopi?6 taa ceremo 

& su kareiviais.
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Įėjimų, 
s 1942 
:vyko į 
idelphi- 
užkelė 

jvanotą 
ryžiaus 
;arnavi- 
yzdingą

reiškia apie 80& 
vaitę.

Neseniai buvo 
kraujui aukoti ų 
rai, ir šiandien 
šiose vietose:

Boston, Hartfof.

TOS ŠVENTOVES
Panelės Nekalto Prasi

mo Apsireiškimo šventė
Liurdo Panelė
(Vasario 11 d.)

PLYTŲ

s Fogel- 
o Perlų 
s buvo 
šeši per 
gyvybę, 

s nušovė 
rą Perlų 
iris gėr
is, kurie 
kovojau 
ėti. Sun-

Kuren 
jimus su

Ameri- 
; Havajų

Chester, Buffalo, £ zč. Panelės Nekalto Pra- 
larrisburg, pi- jimo Apsireiškimo 
Baltimore, Wasbjr į nt ę 
anta, New Orieaj r—
and, Cincinnati i XIII 1891 metais.

Detroit, Indiana^ dinis jos tikslas buvo į- 
go, Milwaukee, į iti žmoniją, kad Marija 
St. Paul, St. Lt^ gausi savo
City, Denver, iŠ, kurie garbina josios 
Los Angeles, Sau
Oakland ir Portly 158 metų vasario 11 die-

1943 m. Raud.Kir tukli, neturtingų tėvų 
ro Fondas pabrėį ;ė Bernadeta, 
ku: Kraujo aukot:
reikalingi, ir aį mišku staigiai išgirdo 
Fondui reikalu^ rkų ūžimą, netikėtai ki- 
šiuos aukotojų ce zė j ui. Pažvelgus aukštyn 
daug savanori!) į dairė, bet medžių šakos 
darbe, vistiekrį epą judėjo. Ji nusigando! 
ti daugelį kitą, ga vėl tas pat pasikarto-

i ir profesionalų į L 
kia pirkti visokr, 3 
perduoti kraują ) 
goms laboratorija m ramūs, tik uolos įdubi- 
mokėti daug kilį mgą krūmai judėjo —jų

Kad kraujas t inės siūbavo. Bernadeta 
brolių ir mylimą: ėjo stebėti tą erškėčių 
tų, mes visi t® a

įvedė, vyskupų 
tomas, Popiežius Leo- 

Pa-

malonėmis

altą Prasidėjimą.

vos ketu-
kos metų amžiaus, eida-

:as, kada
m buvo 
y salose,! 
įku nebū- 
irliejimų.
ama tai,
jjo krau-
aukos.
*iau kaip kraujo į Kraujo

aplankė Skyrių ko greitu;1
ujo rinki- koti Amerikos f k ji norėjo gerai įsižiū- 
mėn. Ar- 
•ašė Raud 
4,000,000

Įsistojusi ji apsidairė į 
puses, bet nieko ypa- 
nematė. Medžiai stovė-

L.vimą. Urvo gilumoje 
jo maloni šviesa, taip 

akiai.Nors nusigandus,

žiaus Karo Fond? 
mėnesį.

S, VIDAUS FROM

kas ten yra, ir drąsiai 
fė į tuos medžius. Švie- 
riduryje pasirodė mote- 
i ir truputį linktelėjo 
į Bernadetai, tarsi norė- 
, pasveikinti.
is buvo toji moteriškė? 
ji buvo apsirengusi?

j josios tikslas? Kaip ji 
losi?

ijonavimo karo industrijom 
ga vyrų.

Kiekvienas i įsireiškusi moteris buvo 
Auris tik nori din įtė, vidutinio ūgio, ne
dustojoje, turi : 
čiausią U. S. E 
Service ofisą, ir 
formacijas apie 
Aplikantai turi 
rūstų karo dari: 
eiti ten. tik jeig.

u supras- 
acijonavi- 

kenuotų, 
tų ir su- 
daržovių, 

ų ir džio- 
ta progra- 
reikti. Ra- 
ės kovo 1

acijonuoto 
sustabdy- 

registravi- 
ion Book 
o 23, 2*4 ir

.vimo pe- 
vo mėnesį;
su „Book 

jonų punk- 
o maisto.

avimas 
mas, kuris 
9 d., buvo 
per kelius 

pirko dau- 
išdirbėjai 

r tuo pačiu 
lūsų karei- 
Pagal batų 
lą, kiekvie- 
s ar vaikas 
as batų per 
Su kuponu 

Nation Book 
rirkti vieną 
želio 15 d.; 
.Ii dalintis 
eigų vienas 
rka mažiau 
atų per me- 
ba kiti šei- 
tą pirkimo 
i.
neturi „Ra- 
privalo tuoj 
ietinės raci- 
5; jeigu jam 
ir jis neturi 
vo arba šei- 
gali prašyti 

ligos.
ingi Darbai 
rafto” am- 
Da 29 užsiė- 
zniuose

prabilo; tik rankas, kurias 
laikė susiėmusi ties krūtine, 
truputį praskleidė, bet pas
kui vėl susiėmė.

Amžius — nedaugiau še
šiolikos metų. Apsivilkusi 
buvo ilgu baltu rūbu, nuo 
kaklo ligi žemės, o per vidu
rį persijuosusi mėlynu kaspi
nu. Ant smulkios galvos bal
tas didelis nuometas. Tik 
truputis skaisčių plaukų bu
vo galima matyti iš po nuo
meto ties smilkiniais.

Po kiek laiko Apsireišku
si© j i mergaitė pakėlė savo 
baltą rankelę prie kaktos, 
paskui leido žemyn prie krū
tinės, paskui visai baigė da
ryti kryžiaus ženklą. Ją pa
sekė Bernadeta, kuri, klūpo
dama prie urvo, parsigan- 
dus negalėjo atsigėrėti vaiz
du. Kokia laiminga buvo to
ji mergaitė Bernadeta! Šir
dis iš nepaprasto džiaugsmo 
ir laimės galėjo plyšti. Ilgai 
ir tyliai žiūrėdama į apsi
reiškusią mergaitę, negalėjo 
atsigerėti: veidas toks ne
kaltas ; tokios meilingos a- 
kys, iš kurių tarsi spindėjo 
visų amžių išmintis ir malo
ningumas ;lūpos, tokios skai
sčios, rodė meilingiausios 
motinos gerumą savo kūdi
kiui.

Apsireiškusioji, rankas 
susiėmusi, ant dešiniosios 
buvo užsinėrusi rožančių. 
Rožančiaus poterėliai buvo 
balti, lyg sukietėjusieji pieno 
lašeliai, suverti ant aukso 
siūlo. Auksinis kryžius apa
čioje buvo didokas, bet nebu
vo jame Jėzaus paveikslo. 
Tyliai leisdama poterėlius 
pro pirštus, moteriškė balsu 
tetardavo tik vieną: „Garbė 
Dievui Tėvui” kiekvienos pa
slapties pabaigoje. Kodėl? 
Apsireiškusiai kitko nepriti- 

Sveika Marija”

tomai gražaus veido, be 
meilinga ir maloni. Vei-

ilivo šypsnys. Akys buvo 
i s. Akių palenkimu mo-
i cė tarsi kvietė mergaitę

u prie savęs. Ta moterį- ko kalbėti.
ir mergaitė, žodžiais ne- jai nederėjo. Kaipgi Ji gale- man koplyčią.

„Waves” ii
Pirmu kartu i 

joj Jungtinių Ar. 
stybių Laivynas 
men’s Reserve” si 
„Waves” —oficii 
zuotą ir vedamą: 
rių darbas yra i 
vyno vyrus svr 
bams. „WomeDi 
prie Coast Guar: 
„Spars”.

Reikia 35,000 
„Spars” radijot 
darbams. Joshis išlošė ją loterijoje. Arba ji jį išlošė, 
gos svarbesnė 
kaip mechaniką; 
darbuose, special 
niškoms vietoms

Moterys priv- 
Amerikos

ligi 36 amžiaus;
metus turėjoS) į jos pĮaįįus sijonus. Ji buvo apsivilkusi 
snę arba biznio ....

■ 1. „Waves"
mokamai lavinsi Jurgio Vašingtono pulkų susijungimo į vie-

■ se kolegijose, džiulę kariuomenę proga, kuri šiuo momen-
2 Treniravfe k manievravo aukščiau New Yorko miesto, 

Joms neteik vt 
nei prie stalo £

3. Joms bus c
Laivyno alga I išvaryti visi patrijotai. 
$126 per menė 
gai pragyvu 
riui.

4. Už $200®;
5. Geras m®' 

šia medikali® 
kt..

s

įirpuro Širdis
i (Tuo metu buvęs Amerikos Jungtinių Valstybių 

■ ridentu p. Hooveris 1932 met. atgaivino Purpuro 
ies ordiną. Tas ordinas duodamas krašto tarny- 
e nepaprastai pasižymėjusiems ir sužeistiems as- 
lims. Originating ordino knyga, rašyta Jurgio Va
gono rankos raštu, dabar randama Kongreso 
jgyne).

lis buvo tik Antrosios Connecticut kariuo- 
s kontinentalinės linijos puskarininkis, Da
is Bisselis’iš Windsor©. Jis _atrodė toks su- 
3, toks išsigandęs, kai panele Blanchardaite 
o link su burtu rankoje, kurį ji tik ką buvo 

; Ūkusi. Tas burtas atitiko tą, kurį jis su- 
. ižęs savo saujoje laike. Ir jis tik plačiai iš- 
jęs žiūrėjo į burtą, į jos akis, į jos nuogus

ir puikiausia purpuro spalvos su mezginiais 
ii ele didžiajam bankietui, suruoštam prancu- 

Jurgio Vašingtono pulkų susijungimo į vie- i v • -i i • _ _. _ 1 * Y. 2    —  _

lama, kol prancūzų laivynas, vadovaujamas 
•asse, atplauks į uostą. Tada Vašingtonas 
chambeau nusileis žemyn iš aukštumų ir at- 
I miestą, iš kurio prieš penkis ilgus metus

r ne kas vakaras buvo ruošiamos vakaruškos, 
urna mergaičių flirtavo su karininkais, ypač 
gižų. Bet panelė Hetty Blanchardaite gai- 
įstojusių į kariuomenę vyrų ir puskarinin- 

turiems rytoj gal tekti mirti. Dėl to ji savo 
ise įžiebė švelnesnį žiburėlį, negu puska
pis Bisselis tikėjosi, nes kai ji pareiškė:
- Pone puskarininke, aš Tamstai priklau- 

PARAMA aš manau.
— Dieve mano! Aš norėčiau, kad taip irPereitų M 

klyno vyskupu 
se surinkta F 
laičiams ir ji: 
užlaikyti.

rus minuetas greitai virto gyvu kaimišku 
, o panelė Hetty , patekusi į puskarininkio 
,_buvo taip maloni ir lanksti, kad jis nebė
jai progos su nieku kitu pašokti, ir kone su- 
ė su gyvai bei judriai šokančiu dragūnu,

Katalikų & 1 savo pentinais užkabino už paneles Hetty 
arbatoje labaiau^r ’lor° ——o ir išpiešė ilgą medžiagos skiautę. Danie-

buose, kurieiioie vralO^ )r^s^vŪ.° gremėzdą ir atėmė iš jo išplėštą 
----- i_______J ... iro skiautę, bet truputėlį jos pasiliko sau

kišo į savo bliuzę.
i buvo antra valanda ryto, kai jis palydėjo 
t ligi pat namų; jis vis delsė, nors ji kart
inis priminė jam, kad jis pasivėluos sugrįž
ęs rytmetinį rikiuotės patikrinimą. Jis kai-

--------------J------------- £ o — —-sz VVVM VV1 VALXVlUJCXOj 

kariuomenę, Apie poelgį su kareiviais. Ji tu- 
fužprotestuoti:

jūs karo pro gų. Vienas jv 
ūkiami ka- ir augęs alia^! 
balandžio 1 lia to 25 jėz®J 
enoje jie ne- rios katalikų1*
kalingą karo parapijos * j pauiujinuią, jib ivai-
nebus atlei- ra draugija J be jokios pagarbos apie tas ceremonijas 

to vyrai, šei-'gyvuoja Šv. 
s turintieji,‘gija, žmonės

jo per maldą sveikinti save 
pačią ir savęs prašyti malo
nės?

Būnant amžinoje ir pilnoje 
laimėje, nebuvo jai prasmės 
kalbėti „Tėve Mūsų,” žmo
nių maldą žemėje, prašant 
laimės, atleidimo ir užtari
mo. Tat Ji, Liurde Apsireiš
kusioji, visa širdimi kalbėjo 
dėkingumo maldą Dangiška
jam Tėvui, Sūnui ir šventa
jai Dvasiai :Tėvui, kurio var
du angelas buvo atsiųstas 
pas Marija, Sūnui, kurs tapo 
Dievu-Žmogumi, šventajai 
Dvasiai, kuri savo galia lei
do gyvybę.

Po keturiolikto moteriškės 
apsireiškimo Bernadetai, 

piemenaitė panoro paklaus
ti Tos Grožybės vardo:

— Meldžiamoji Panelė! 
Būk tokia gera, pasisakyk, 
kas Tu esi, tokia graži ir 
kaip Tave turiu vadinti?

Iš pirmo prašymo negavo 
atsakymo.Trečiu kartu klau
siama, Apsireiškusioji Mer
gaitė, pakėlus akis į dangų, 
sudėjo rankeles ant krūtinės, 
ir aiškiai, iš palengvo tarė

— „Aš esu Nekaltas Pra- žnyčios, būriai tikinčiųjų vi- 
sidėjimas.”

Toji baltai apsirengusi, 
jaunutė, gražaus veido, mei
lingų akių, su pakabintu ro
žančiumi ant rankos, yra 
Marija, Dievo Motina. Apsi
reiškė paprastai, kukliai, 
vargingų tėvų piemenaitei 
prie urvo miško tankumoje, 
pasisakydama, kad Ji nuo 
pat pirmos savo prasidėjimo 
valandos, ypatinga Dievo 
malone, buvo apsaugota nuo 
pirmapradės nuodėmės: tai 
didžiausias Marijos nuopel
nas, kurį Bažnyčia vadina 
„ypatinga malone”, 
gausiai teikia savo malones 
tiems, kurie garbins Ją per 
Josios Nekaltą Prasidėjimą.

Išklausius prašymo, Mari
ja dar pridėjo:

— Nuėjus pasakyk kuni
gams, kad šičia pastatytų čionis ar ne, kitatikis ar be

dievis.

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

Savo uždavinį Bernadeta 
įvykdė. Padarė, kaip buvo į- 
sakyta. Švč. Panelės prašy
mas buvo išklausytas. Išdy
go didelė, žavinti, milžiniška 
bazilika Liurde ant uolos, 
kuri patraukė milijonus ti
kinčiųjų iš visų pasaulio kra
štų: Prancūzijos, Belgijos, 
Lietuvos, kitų Europos kraš
tų, net iš Amerikos. Nekal
tai Pradėta Marija laimina šį 
pamaldumą.

Skatinami ir raginami Ba

kad jis

same pasaulyje, atsiklaupę 
prie Marijos, giliu tikėjimu 
šaukia ir prašo: „Motina 
Stebuklingoji, Liurdo Pane
le, melskis už mus”! Ar šis 
prašymas ir maldavimas tuš
čias, be prasmės, tarsi žmo
nių išgalvotas? Ar iš tikro 
Nekaltai Pradėta Marija yra 
Stebuklingoji Motina?

Kada Vilniaus miestą už
puolė totoriai, rusai, švedai, 
kas padėjo Lietuvos kariuo
menės vadui Novosielskiui 
atsilaikyti su negausia ka
riuomene? Ar ne Aušros 
Vartų Motina, Marija? Tas 
stebuklingasis paveikslas y- 
ra taip žmonių dar ir šian
dien garbinamas, kad pro jį 
nė vienas nedrįsta praeiti ga
tve, nenusiėmęs kepurės — 
vis tiek, ar jisai būtų krikš-

— Tai dezertyro kalba.
— Daug tokių kalbų stovyklos aplinkumoje.
Kitą vakarą ir vėl buvo vakaruškos. Jis ne

belaukė loterijos. Išsitraukė iš kišeniaus purpu
ro skiautelę ir pasakė: — Štai, mano bilietas!

— O, ta skiautelė turi širdies pavidalą! Kas 
tai padarė?

— Gal galėtum įspėti?
Jis prisiglaudė ją arčiau prie savęs. Ji tvir

tai apkabino jį savo rankomis. Ji matė, kaip ge
nerolas Vašingtonas valandėlę stebėjo šokančius. 
Ji vėl ir vėl šoko su puskarininkiu Bisseliu.

Vienų vakaruškų metu to puskarininkio čia 
nebuvo. Kitą dieną panelės Hetty brolis parnešė 
jai nuožmių žinių.

— Jie pasakojo man, kad tas tavo puskari
ninkis vieną rytą buvo pakviestas į generolo Va
šingtono palapinę. Jis išėjęs iš jos taip baltas, 
kaip paklodė. Jis pabėgo vogtu arkliu. Dragūnai 
jį vijosi ir apšaudė. Bet pasiekė britų eiles pir
ma, negu nusivertė nuo arklio.

Panelė Hetty apalpo. Jos brolis mėgino ją ra
minti :

— Nesirūpink. Mes jį pakarsime, kai tik 
paimsime New Yorką.

Bet jie New Yorko nepaėmė. Prancūzų lai
vynas atplaukė ligi Chesapeak įlankos ir atsisa
kė plaukti toliau į šiaurę. Staiga Vašingtonas ir 
Rochambeau pasisuko ir nutraukė į pietus. West- 
chesterio mergaitėms tai buvo nuobodžios die
nos.

Net ir po to, kai atėjo aukso žodis, kad 
Cornwallis pasidavė, ir po Vašingtono su savo 
vyrais sugrįžimo į šiaurę, nuobodžios dienos buvo 
Westchesteryje, nes kariuomenė nieko neveikda
ma stovėjo kitoje pusėje Hudsono upės.

Vieną naktį, kai panelė Hetty sėdėjo vieni
šose gonkose, pasigirdo arklio kanopų bildesys. 
Prie laiptų prijojo raitelis. Pirma negu jis su
spėjo nušokti nuo savo arklio, jo arklys susmuko 
ir pakrito ant žemės drauge su juo ir užgriuvo 
ant jo. Panelė Hetty nubėgo jo prikelti, bet ark
lys buvo prislėgęs jo šlaunį.

Tai buvo jos puskarininkis! Britų unifor
moje! Kai ji traukėsi nuo jo, tuo metu išbėgo 
jos tėvas, ištempė jį iš po arklio ir atplėšė jo 
švarką. Prie jo marškinių buvo prisegta purpuro 
širdis. Panelė Hetty nusvirduliavo, atnešė van
dens ir atgaivino puskarininkį. Jis paževlgė į sa
vo arklį ir sudejavo:

— Jis nugaišęs. Tamstos turėsite paskolinti 
man kitą arklį.

— Kad pabėgtum?
— Ne, kad nujočiau pas generolą Vašing

toną!
— Jis tave pakars. Tu esi išbrauktas iš visų 

sąrašų kaip dezertyras.
Jis juokėsi, tartum proto netekęs. — Aš de

zertyravau. Bet jo įsakymu. Kad įtikinčiau bri
tus. Aš buvau jų eilėse. Dabar aš grįžtu į savo 
pulką.

— Panašu į tikrą pasaką!—šyptelėjo pane
lės Hetty tėvas.

Kai protestantizmas papli
to Europoje, Lietuvos kata
likybė dar nebuvo giliai įsi- 
šaknėjus tautoje — tautos 
dvasioje. Todėl nenuostabu, 
jei greitu laiku beveik visa 
Lietuva buvo virtusi protes
tantišku kraštu. Kilo sumiši
mas žmonių protuose. Kai 
kurie negalėjo suprasti tos 
tikybinės painiavos ir todėl 
grįžo atgal prie savo pirmyk
ščių dievų.

Ir Lietuvai to'je kritiškoje 
valandoje atėjo į pagalbą 
Stebuklingoji Motina, tarsi 
Pirmasis Nekaltojo Prasidė
jimo Apsireiškimas Šiluvoje. 
Kaip Liurde Marija, apsi
reikšdama piemenaitei, liepė 
nueiti ir kunigams pasakyti, 
kad toje vietoje, kur Ji apsi
reiškė, pastatytų šventovę 
Josios garbei, taip Šiluvoje, 
kur du kartu buvo pastatyta 
bažnyčia ir sudeginta, Mari- aailja neįvertinamų ir nesu- 
ja su Kūdikėliu ant rankų prantamų malonių. O Lietu- 
apsireiškė mergaitei, kuk- va, Kiek joje stebuklingų 
hai, paprastai piemenaitei, Į^arjjos šventovių, 
pasiskųsdama, kad nėra 
šventovės, kur Dievas buvo Jei netikite užrašytiems ir 
garbinamas. Po kelių apsi- paliudytiems žmonių tvirtini- 
reiškimų Marijos sudegintos mams, tikėkite darbams. Ma- 
bažnyčios vietoje ir stebuk- ,čiau Liurde, žemaičių Kalva- 
lų, ištisais būriais žmonės rijoje, Pažaislyje, įžadų, ve- 
metė protestantizmą ir grįžo žirnelių, lazdų, diržų, kurie 
prie katalikybės. Tos Ste- liudija, kad MARIJA —STE- 
buklingosios Šiluvos Panelės BUKLINGOJI ŽMONIJOS 
apsireiškimas sutirpdė pro- MOTINA. Jei katalikų tvirti- 
testantizmą Lietuvoje ir vėl nimai yra vienšališki, tai ti- 
grąžino tikrą tikėjimą ir kėkime toli gražu katali- 
mokslą žmonių širdyse. kams nepalankių gydytojų,

Nėra šalies pasaulyje, ku- advokatų ir policijos atsto- 
rioje tikintieji žmonės, ka- vų surašytiems protokolams, 
talikai, nesidžiaugtų Stebuk- kurie liudija metai iš metų 
lingosios Panelės Marijos Liurde, Lietuvoje ir kituose
apsireiškimais — malonėmis 
ir užtarimų. Prancūzai, tie
sa, džiaugiasi j

LIETUVOS PLOTAS, GYVENTOJAI
Lietuva drauge su Klaipė

dos kraštu apėmė 21,489 kv. 
mylias, taigi — pusė to plo
to ką turi Pennsylvanija, ar
ba — daugiau kaip pustrečio 
karto mažesnė už Illinois. 
1939 m. kovo 22 d. vokie
čiams atplėšus Klaipėdą, Lie
tuvos teritorija sumažėjo 
1,100 kvadr. mylių, bet tų 
pat metų spalių mėn. 10 d. 
grąžinus Vilnių Lietuva apė
mė 22,958 kvadr. mylias. Ta
čiau pagal 1920 metų liepos

getas ir Jai pranešė, kad Ji 
pagimdys Sūnų, ir kas iš Jos 
gims, bus iš šventosios Dva
sios. Lenkai širdis kelia į 
Čenstakavą, nes Marija per 
savo Sūnaus Jėzaus Kristaus 
nuopelnus ten tikintiesiems 
dalija neįvertinamų ir nesu-

va! Kiek joje Stebuklingų

pasaulio kraštuose įvykstan
čius stebuklus. Tos visos

sa, džiaugiasi garsiuoju šventovės, koplytėlės, bazili- 
Liurdu, nes per Nekalto Pra- kos, pastatytos Marijos gar- 
sidėjimo malonę Marija ten bei, yra greičiau pastatytos 
yra padariusi ir daro didelių ne iš plytų, bet iš dvasinių ir 
stebuklų — grąžina sveika- fizinių ligonių dėkingumo, 
tą, grąžina tikėjimą, grąžina Tai liudija, kad Stebuklingo- 
ir dorą. Italai didžiuojasi sa- ji Motina Marija darė, daro 
vo Loretu, nes ten saugoja- ir toliau darys stebuklų be
rnas Nazareto namelis, ku- sikreipiantiems į Ją.

Iriame Marijai apsireiškė an- I Vilius Aksiurdna.

— Jei Tamsta, pone, netikite manim, tai pa
tys nugabenkite mane pas Vašingtoną.

— Kaip tik tai aš ir padarysiu. Hetty, dabok 
jį su šituo pistoletu. Jei jis pajudėtų ir bandytų 
pabėgti, nušauk jį kaip šunį.

— Kai pulkininkas Blanchardas pasišalino, 
puskarininkis prisilinko arčiau prie jos. Ji nu
čiuožė' toliau nuo jo, įspėdama:—Neversk ma
nęs paleisti į tave šūvį.

— Ar tai tu ir šautum?
— Šaučiau.
— Puiku! Labai malonu man ir vėl matyti 

patrijotę. Generolas pasikvietė mane dėl to, kad 
jo žvalgybininkai nesurinko pakankamai žinių 
apie New Yorko miestą. Jis pateikė man sąrašą 
tų dalykų, apie kuriuos aš turėjau patirti. Aš tu
rėjau apgauti savo žmones, kad prigaučiau bri
tus. Mane sužeidė mūsiškiai vyrai. Nuvedė mane 
pas generolą Clintoną. Jis patikėjo, kad aš esu 
dezertyras ir mane paleido. Bet propagandinin
kai ėmė gaudyti visus laivynui. Man beliko vie
nintelė išeitis — stoti į kariuomenę. Jie nuskyrė 
mane į Arnoldo legijoną.—

— Benedikto Arnoldo! Tai jau bus du toki!
— Ir jis taip manė. Paskui jie išleido parė

dymą, kad bet kuris kareivis, pas kurį ras kokių 
užrašų, bus pakartas kaip šnipas. Tad aš turėjau 
sunaikinti visus savo užrašus. Jie iškrėtė mane, 
bet visa, ką jie rado, tai—purpuro širdį. Aš pasa
kiau jiems, kad tai šv. Valentino dienos proga 
man padovanota torijų mylimosios dovanėlė!

— Tai aš tau torijų narė! Neliesk manęs 
ba tuojau šaunu!

Jis juokėsi: — Dieve, kokia tu maloni! Aš 
tave myliu dėl to, kad tu manęs neapkenti. Tu 
man brangioji! Taigi, kai aš nebegalėjau užsira
šinėti man reikalingų žinių, aš stengiausi viską 
gerai atsiminti. Aš tuos skaičius vis kartojau, ir 
kartojau, ir kartojau. Dabar aš galėčiau nubrai
žyti tau žemėlapius užrištomis akimis. Paskui— 
taigi, kai Arnoldas puolė Connecticut valstybę, 
aš turėjau apsimesti, kad šaudau į saviškius. 
Paskui aš susirgau, baisiai susirgau, ir sirgau 
keletą mėnesių. Aš klejojau. Britų gydytojas sa
kė man, kad aš plepėjau apie įvairius skaičius. 
Jis sakė, girdi, turėtų atiduoti mane kariškai vy
riausybei kaip šnipą. Bet jis manąs, kad jau pa
kankamai žmonių iššaudyta. Aš gana daug kal
bėjau apie tave. Ir dabar aš dėl tavęs kliedžiu. 
Taigi, kai aš atsipalaidavau nuo savo drugio, ir 
vėl apie viską iš nauja turėjau patirti. Tik ką 
dabar aš pabėgau. Aš vykstu pas 
šingtoną. Eikš kartu su manim ir 
aš meluoju, ar ne.

— Žinoma, kad eisiu!
Ir ji vyko. Jos tėvas sugrįžo 

lių, surišo puskarininkio rankas ant nugaros ir, 
lyg kokį ryšulį, pasodino šalia panelės Hetty, ku
ri vienoje rankoje laikė pistoletą. Jie važiavo visą 
naktį ir pasiekė stovyklą kaip tik tuo metu, kada 
pats Vašingtonas jojo aplink raitas darydamas 
inspekciją. Vašingtonas puskarininkį tuojau pa

ar-

generolą Va- 
pamatysi, ar

su pora ark-

12 d. sutartį su Rusija Lie
tuvos teritorija būtų 33,937 
kvadr mylių.

Apskaičiuojama, kad 1939 
metų pabaigoje Lietuvoje 
buvo 2,575,363 gyventojai. 
Su Klaipėdos kraštu vokie
čiai nuo Lietuvos atplėšė a- 
pie 153,793 gyventojus, bet 
grąžinant dalį Vilniaus kra
što prie Lietuvos prisidėjo 
apie 457,500 gyventojų. Taip, 
kad 1939 m. pabaigoje Lie
tuvoje buvo apie 2,879,070 
gyventojų. Dabar —dešim
tys tūkstančių lietuvių išvež
ta į Sibirą ir dešimtys tūks
tančių priverstiniems dar
bams į Vokietiją. Daugelis 
bus žuvusių nuo karo, nuo e- 
pidemijų. Tačiau tikroji Lie
tuva, kuri buvo pripažinta 
Maskvos sutartyje 1920 me
tais ir Paryžiaus sutartyje 
1924 metais, gegužės 17 d., 
turėtų gyventojų apie 4,000,- 
000.

Lietuvos gyventojų 77% 
buvo kaimuose ir 23% mies
tuose. Lietuvių buvo 80.60%, 
žydų 7.15%, vokiečių 4.10%, 
lenkų 3.04%, rusų 2.34%. Ti
kybomis — katalikų 80%, 
liuterių nepilni 10%, (su Klai 
pėda), Mozės rel. 7%, senti
kių 3%, kitų — nežymios 
mažumos.

Lietuvos sostinė — Vil
nius — turėjo 210,000 gyven
tojų, laikinoji sostinė Kau
nas — apie 130,000, Klaipė
da— 58,000; Šiauliai— 30,- 
000; Panevėžys—25,000. Vi
dutinių gyventojų tirštumas 
— 118 kvadr. mylioj.

Batų išdirbėjams praneš
ta, kad nuo šiol moterų batų 
kurkos nebūtų aukštesnės 
2% colių. Tas daroma odos 
sutaupymo sumetimais.

Batus dabar galima pirkti 
tik su kortele.

žino, patapnojo jam per petį ir pasakė savo ad
jutantui:

— Pulkininke Humphreys, veskitės šitą drą
sų vyruką ir surašykite viską, ką tik jis žino.— 
Ir vyriausias karo vadas nusišypsojo į panelę 
Hetty: — Tamsta jam gerai atlyginsite, a, pa
nele Hetty?

Ji paraudo: — Ką gi aš čia galiu padaryti? 
Bet Jūsų Ekscelencija paaukštinsite jį, suteikda
mi jam nors leitenanto laipsnį?

Vašingtono veidas ištįso: — Kad aš tai ga
lėčiau, mano vaikeli, bet kongresas paėmė iš 
mano rankų visą paaukštinimų galią.

— O ar nėra kokių medalių, kokių raikšte- 
lių?

— Mes turėtume • turėti, panele Hetty. Bet 
neturime — taip pat ir pinigų medaliams neturi
me.

Kai pagaliau panelės Hetty tėvas partempė 
. ją namo, puskarininkis drauge su ja nuėjo pas 
sargybos liniją. Jis ir vėl vilkėjo kontinentaline 
uniforma, o ji pro ašaras prašė:

— Duok man tą šilko gabalėlį!
— Bet tu neatimsi jo iš manęs?
Ji papurtė galvą, prisegė raikštelį jam prie 

krūtinės ir pabučiavo jį, raudodama:—Kad tavo 
kraštas nenori tavęs papuošti, tai nors aš pa
puošiu.

— To atlyginimo turėtų ir pakakti, — tarė 
balsas per petį. Juodu išniro iš kits kito glėbio 
ir pažvelgė į augalotą Vašingtoną. Kai puskari
ninkis stvėrė tą šilko gabalėlį ir norėjo nuplėšti 
jį nuo bliūzės, generolo ranka jį sulaikė.

Jis nusilenkė panelei Hetty neimituotinu nu
silenkimu ir ją pabučiavo. Besitraukdamas nuo 
jųdviejų, jis pats sau šnibždėjo: — Purpuro šir
dis! Purpuro širdis!

Po keleto dienų visi puskarininkiai buvo su
šaukti į vieną vietą surašyti visuotinį orderį, da
tuotą, 1782 met. rugpiūčio mėn. 7 dieną, kuris 
teliečia tik puskarininkius ir eilinius kareivius:

„Kada tik yra padaromas girtinas pavienis 
žygis, to žygio autorius turės teisės nešioti ant 
atlapo kairiajam krūtinės šone audeklo arba šil
ko purpuro spalvos širdies pavidalą, apvestą 
siauru mezginiu arba šniūreliu!... Vyrai, kurie 
bus nusipelnę šį paskutinį pažymį, turės teisės 
praeiti pro visus sargybinius ir vartininkus, ką 
gali daryti tik karininkai. Tuo būdu kelias į gar
bę patrijotų kariuomenėje yra atviras visiems.”

Tai vienintelis ženklas, koks buvo išleistas 
Revoliucijos metu ir, pagal esamus užrašus, tik 
trys vyrai tą ženklą gavo,—visi trys Connecti
cut kontinentaliniai puskarninkiai.

Po to dokumento parašymo, kada tik pane
lė Hetty lankė kairuomenę, ji visados tempdavo 
savo išsigandusį puskarininkį pro sargybos li
niją ir įsakydavo sargybiniams saliutuoti. Kai 
jis protestuodavo ir sakydavo, kad puskarininkių 
nesaliuotuojama, ji pacituodavo „visuotinį or
derį”, kuris suteikia purpuro širdims visas pri
vilegijas, kokios yra skiriamos karininkų kokar
doms ir epoletams.

Išvertė Julius Baniulis.
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Philadelphijos Žinios
ŠV. KAZIMIERAS—TAUTOS GLOBĖJAS DAUGIAU PERKA BONŲ Newtown, Pi

MIRĖ SERŽANTAS

Stasys Graskis buvo ser
žantas ir mirė kur nors Pa- 
cifike. Tėveliai gavo žinią a- 
pie jo mirtį. Nuliūdę tėveliai 
užprašė pamaldas, kad 
taip atsisveikintų su 
mielu sūneliu.

tyti, kaip jie vaidina, nusi
miniau nemačiusi.

Prof. Senn pasveikino pa
rapijiečius ir lietuvius ir ra-

MŪSŲ KARIAI

Edvardas Leščiauskas ne 
seniai išėjo į marinus. Ed-

bent
savo

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS

(Šios žinios rašytoja yra 8 
skyriaus mokinė. Pastebėti
na, kad ji moka taisyklingai 
lietuviškai rašyti, o kalba ir 
vaidina kaip Lietuvoj gyven
tų. Jos aprašymą dedame, 
paragindami ir kitus jaunus 
rašinėti į lietuviškus laikraš
čius daugiau žinučių, straips 
nelių ir kitokių raštų).

Vasario 21 d. 8 vai. vak. 
Šv. Andriejaus par. salėj į- 
vyko Lietuvos Nepriklauso
mybės Sidabrinio Jubilie
jaus Paminėjimas. Progra
mą atidarė klebonas kun. J. 
Čepukaitis. Choras užgiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. šv. Andriejaus parapi
jos choristai surengė gražią 
programą: jie padainavo 
daug gražių dainelių. O ge
riausias iš visų buvo ponas 
Tamulis. Jis garsiausiai iš
dainavo ir gražiausiai lošė 
dialogą „Pirkdamas šipkar- 
tę”. Tikiuosi, kad jis yra ge
riausias artistas šv. Andrie
jaus parapijoj.

Panelė O. Urbaitė gražiai 
padainavo „Plaukia Nemu
nėlis”. Kitos choristės vyku
siai atliko savo programą. 
Mantik gaila, kad mokyklos 
vaikučiai nedalyvavo progra 
moję. O taip norėjau pama-

gino daugiau pirkti karo bo- ™rdasJ?? anįsčiau, n,01?'0 
nų ir tuo laimėti karą. Kun. .
Dr. K. Gečys, neseniai atvy-

--- T _______________-ry-i I Ši

niaus, kalbėjo apie nepriklau ■ 
somos Lietuvos valstybės 
reikšmę. Iš tikrųjų programa 
buvo graži, bet gal dar būtų 
gražesnė, jei būtų dalyvavę 
mokyklos vaikučiai.

Elena š—tė.

tarnauti U. S. Bet tik dabar 
įvykdė savo pasiryžimą, 

kęs iš Lietuvos sostinės Vii- j Siu° “J*“ lavinasi ir moko- 

parašo laiškus ir giriasi, kad 
jam ten labai gerai sekasi 
kariškas gyvenimas. Ed
vardas buvo labai gyvas ir 
energingas jaunuolis, ] 
dėjęs prie Lietuvos Vyčių 
veikimo, kuriame neteko pa
rodyti savo veiklos, bet už 
tat jo brolis Jonas pavaduo
ja jį, net vyčių pirmininku 
'būdamas. Visa Leščiauskų 

ku_ šeimyna yra pamaldūs kata- 
likai ir geri lietuviai bei uo- 
1 1 1 n cirr n m i viz-v i -t z~«

kų dažnai lankomas. Šventa
sis Kazimieras paskirtas 
Lietuvos globėju. Jo šventė 
Lietuvoj švenčiama, daromi 
šventojo garbei susirinki
mai, ypač meldžiamasi į jį, 
kad per jo užtarimą Lietu
va būtų apginta nuo neprie
telių.

Šiandien Lietuva vėl ken
čia nuo galingesnių ir baisių 
neprietelių. Šv. Kazimiero 
šventės proga gera būtų vi
siems lietuviams šauktis į 
šventąjį, prašant tėvų že
mei globos ir Nepriklauso
mybės. Vieną sekmadienį 
padaryt ypatingas pamaldas 
jo garbei ir už Lietuvos ir 
lietuvių laisvę ir laimę. Būtų 
galima padaryti ir specialius 
susirinkimus, kuriuose iš
aiškinti šventojo gyvenimą

K. DRYŽAI ATMINTI

Jau „Amerikoj” buvo 
rašytas jo gyvenimas, 
tik noriu pataisyti kai 
riuos netikslumus iš jo 
venimo aprašymo. _
buvo ne iš Gruzdžių parapi
jos, bet iš Gruzdžių vals
čiaus. Jis buvo Joniškio pa-

ap- 
Čia

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS 

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

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

Direktorius •
ANTANAS DZIKAS «

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. Į

Telefonuoklte: Regent 2937

Šv. Kazimieras yra Lie
tuvos globėjas. Kai jis atsi
kėlė į Vilnių gyventi, tai la
bai nuoširdžiai pamilo lietu
vius, kad lig mirties iš Vil
niaus nebeišsikėlė, ten ir mi
rė ir buvo palaidotas, šven
tojo karšta lietuvių ir Lietu
vos meilė pasirodė ir po jo 
mirties.

Kai lietuvius buvo užpuo
lęs daug galingesnis priešas, 
tai tuoj danguje pasirodė 
šventasis Kazimieras, o jo 
pasirodymas taip paveikė 
priešą, kad išsigando ir turė
jo pabėgti, o lietuvių silpnes
nė kariuomenė nugalėjo ne
prietelius. Ir šiai daug ste
buklų yra padaręs lietu- 

. . viams, kurie maldavo jo ma- 
Pr1®1- lonės.

Šventojo karstas Vilniaus
Katedros koplyčioj visų yra ir jo globą Lietuvai ir visų 
labai gerbiamas ir maldinin- lietuvių.

RANKAS Į DARBI, VILTĮ DIEVOP!
likai ir geri lietuviai bei uo- 

Velionis ®v’ Kazimiero parapijos
parapijiečiai. 

Serž.
vienas

rapijos, o dabar jau Rudiš- Kodėl? 
kių parapijos. Tiek, kiek aš laiškų

Jonas Tareila yra 
įdomiausių karių. 
Aš jį pavadinčiau 

rašymo „fabriku.”

(Šią kalbą ugningai pasa
kė kun. Jeronimas Bagdonas, 
lietuvių muzikalinėj salėj, 
vasario mėn. 21 d. Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime)

Vis daugiau ir daugiau šv. 
Kazimiero parapijiečių nusi
perka savo karo bonus ir 
ženklus per šią parapiją, kad 

katali
kai 
at-
nu-

tuo duotų kreditą 
kams 
kurie 
neša 
merį.

Šią

ir lietuviams. Jei 
ir kitur perka, tai 
savo pirktų bonų

savaitę per par. Mote
rų Komitetą pirko Karo Bo
nų: Jonas Bigenis, Mrs. Tek
lė Bernotas, Theodora Ma- 
sunas, Juozas Jablonskis, O- 
na Morley, Elzbieta Tribu- 
lienė ir kiti, ši parapija tuoj 
turės išplatinusi Karo bonų 
už $30,000 ir ženklų už $4,- 
000. Garbė tokiam pasišven
tusiam ir veikliam Moterų 
Komitetui.. Juk jos nieko sau 
negauna, o tik šaliai tarnau
ja ir dar rūpesčio ir vargo 
susilaukia. Bet ištvermingo
sios „komitečnikės” to 
bijo ir daro savo darbą.

ne-

N epriklausomyba 
minėjimas

Dvidešimts penkeriil 
tu vos Nepriklausomybė 
tų sukakčiai paminėtų 
zapo - Marijos Vilos mę 
surengė programėlę. 1 
pai buvo apibūdinta [ 
vos prisikėlimas, jos p 
ga ir dabartinė padėti^ 
gaitės padainavo į 
skambias lietuviškas di 
padeklamavo eilėrašči

[onn. Amsterdam, N.
Minėsim šventę 

Vasario 21 d. 3 vi 
Jį piet lietuvių klubo sa

\'eff Ha’
L salėje r- -
E riklau- vyks Lietuvos laisves 
i^uie-tės minėjiimas. Dai 

r • atida- parapjos choras, art. 
Fkun. A. šališkas, mokyklos 
Kąramos Atsilankys miesto nu 

r p yii. teisėjai ir kiti vietos

j ], Lau- Svečiai kalbėtojai 1 
pašoko. Programėlę užazji k Dr. Petras Vileišis ir „ 

L:Įlįmer-kos” redaktorius.
[^eneiva;‘ Visi vietos ir ap 
Ujo Ame- lietuviai maloniai k 
L himnus, mi.

me Lietuvos Himnu, j
Nors mažutės mūsų 

gos, ir negalime pas! 
dideliu paminėjiimu, be 
nau, kad visų širdys kuj 
meile mūsų brangiai tėi 
ir viltimi, kad Lietuva 
spalvė vėl suplevėsuosi 
mino

L įifflDUS, 
Lindai-

Baltimore, A
reika-

^ota 88, 
įandžiil ir bes paskelbimo 25 m 

L aro 39 kaktį visi lietuviai 
Uio iš-minėjo. Komunistai 
kHlt. Mi- kad lietuviai neužmir 
LjįmiĮ liko žemės. Vasario 1 
[siti Lietu- tuvių salėje išpirkta 1 
L Institutui. nų §21,000. Vasar 
Lie pri-va Plathta bonai- 1 

L.-dia Mi- B0111! pirkdami, greii 
Kiajoje lauksime Amerikos p 

fį. Gradec- ^eičiau Lietuvoje 
L ].Ditkienė, saulė užšvis.
[i,Norta Visi neturime užr 

maldos, kaip sakė 1 
L. Mendelis. Jis pra 
melstis už Lietuvą

|;į ta. A. prie Švč. Panelės, ka 
L pakrikštijo į rožančiaus už Lie 

|£ Vilniškių Didieji Lietuvos 1 
k line var- yra pasiryžę lietuvi 
Į tėvais buvo jos papročius, jos 
L lis Swamp- sunaikinti. Dievas i 
L i ta B. neteisybes ir, jei būf

Lietuvos nepriklakalne.
Danutė Stalu

Įžiedavimas ;

Juozapo Marijos Vilos] 
kykloj vasario 21 d. įvj 
mergaičių seniorių įžiel 
mas. Yra ta gražus papu 
ir reikšmingas, žiedas, j 
įmaunomas į mergaitės! 
štą, yra „Graduation,^ 
dūrinio mokslo baigimo] 
klas, taip pat jaunų J 
šviesių svajonių atmina 
žiedo įteikimo aktas atl 
iškilmingai, dailiai ir H 
nuotaika. Stalas, prie kį 
skoningai papuošta si 
rems ir jų draugėms vii 
atrodė su gyvomis gėH 
suderintomis, šviesiomis 
spinų ir gėlių spalvomis! 
kiai. Seniorės susikaupi 
surimtėjusios. Jų jauna 
jų draugių nuotaika I 
Ateina į salę dalyvauti jtai tėvai sa-ti, išlaisvins mūsų 
kyklos linksmam akte: 
seselės.Kun.Kapelionas i 
tina žiedus, juos įteikia 
gaitėms, palinkėdamas 
sekimo gyvenime.

Tam aktui, pasirodo, 
gražiai pasiruošė jaune 
sios mergaitės. Be pasi

_____  Mirė Regina Belevičienė,
Mes gal negalime šautuvo ^af nes®na moteriškė,bet la

buti, bombanešiu į saulę ko- ^ai ilgai negalavo ir sirginė- 
pti, į Berlyną bombas vežti, į°- Paskutinėmis dienomis 
ar, kaip mūsų dainos, daine- Jau Įabai kankinosi ir be są- 
lės sako: žirgą balnoti, į ka- monės tris dienas gulė3°- At- 
rą joti. Bet mes galime ir tu- siskyre su šiuo pasauliu ap
rimę kitiems padėti, kitiems rūpinta šv. Sakramentais ir 
į talką stoti. O į tą talką vei- ?erai Pasirengusi, nes aiškiai 
kiaušiai ir geriausiai stosi- žinojo ir suprato, kad mirtis 
me pirkdami Karo Bonus, artinasi. Paliko nuliūdusį vy- 
Kiekvienas tavo karo bonas ar sūnūs kareivį Joną ir 
tai Berlynui bomba, kiekvie- Juoz^ ir dukterį. Iškilmingai 
nas tavo karo bonas, tai na- palaidota vasario^ mėn. 20 d. 
ciams buntas, kiekvienas ta- Laidotuves tvarkė grab. Juo- 
vo karo bonas tai hitlerizmui zas Kavaliauskas.
smurtas, kiekvienas tavo ka
ro bonas rengia, stato kartu
ves, kurioms mūsų bonai pa
rūpins ir virvę mūsų prie
šams pasikart!

Daug mums kalbama ir 
kaulijama, kad mums, išeivi
jos lietuviams, svarbu Lietu
vos pasiuntinybę palaikyti 
Vašingtone, Londone ir Vati 
kane. Taip, svarbu, labai 
svarbu. Bet mano durna gal
va nesupranta, kas būtų iš 
tos pasiuntinybės, jeigu, ne
duok Dieve, Amerika žlug
tų, jeigu ji karą pralaimėtų!' 
O pralaimėti galime, ir dar daug jau lietuviai

Mes gal negalime šautuvo

Praeitą antradienį, vasa
rio 16, neplevėsavo vėjo su
pamos trispalvės vėliavos 
Lietuvoje. Joks benas, joks 
choras neužtraukė galingų 
mūsų himno žodžių „Lietuva 
Tėvynė mūsų”! Laisvės var
pas, it žmogus, žemę parda
vęs, tylėjo ir tebetyli.

Kapai ant kapų, ant kapų 
kapai — tai mūsų tėvynė. 
Tie kapai medžiais, mede
liais apžėlę. O tie medeliai 
mūsų brolių krauju ir ašaro
mis laistyti.

Skaudus neprietelio bota
gas paklupdė Lietuvą, už
čiaupė lietuvio burną tėvy
nėje, sumindžiojo jos tris
palvę, kuri **indien tik už
sienyje gali plevėsuoti!

Štai kokia šiandien mūsų 
Vasario 16-toji!

Bet ta mūsų trispalvė vė
liava vėl plevėsuos Lietuvo
je, nes jos raudona spalva — 
tai mūsų brolių kraujas, tai kaip! Joks aitvaras neišpe- . ,
kaina dėl nepriklausomybės, rėš mums tos visų mūsų lau- dar daugiau perka ir regis- vavo kun. kapelionas ir:
tai auka dėl laisvės, kurią kiamos pergalės. Ta pergale truoja. Be to, nutarta ateity kurių _ studenčių tėveli^
mūsų tėvai aukojo ir mūsų reikalauja kraujo, ašarų ir dar uoliau dirbti ta krypti- giminės. Tuo viskuo labu
broliai lietuviai šiandien au- pinigo. Kraują mūsų broliai mi- tenkintos seniorės, dziau
koja. Žalia mūsų vėliavos ir vaikai liejo, ir lieja ir pra- Komitetas nutarė parašyti Zia^!j
spalva rodo mums, jog neto- lies, vaikų motinos ašaras iš- platų atsišaukimą į lietuvių ;

lies, o visi mes galime ir tu- visuomenę, organizacijas ir ° 
rime tą kraują, tas ašaras 
sumažinti. Juo daugiau mes 
karo bonų pirksime, juo ma
žiau mūsų vaikų karo lauke 
kris, juo daugiau bonų, juo 
mažiau ašarų per veidus by
res, juo daugiau karo bonų, 
juo greičiau tėvynės retežiai, 
pančiai nukris; juo daugiau 
bonų, juo greičiau vėl garbin 
ga trispalvė plevėsuos Lie
tuvoje ir Vytis vėl Vilniuje 
viešpataus!

Tai, broliai, mūsų idealas, 
o kas nesiekia idealo, tas 
krinta žemyn, kas nenori 
skristi, tas turi šliaužio
ti, i

Taip, broliai, šiandien ka

atsimenu, pareiškė vienas jo: Mat, jis per visą laiką ne
praleidžia nė vienos dienos 
neparašydamas bent vieno 
laiško, o dažnai parašo po 3 
ar 4. Kada kiti užsiiminėja 
kitais dalykais, tai jis rašo 
savo mamytei ir sesutėms 
laiškučius ir taip pasikalba 
su saviškiais. Jis nepamirš
ta nė vienos savo sesutės, y- 
pač mamytės vardadienio, 
gimtadienio ar kitos dienos; 
Jis dabar gyvena Colorado, 
aplankė Nebraska, Iowa, 
Kansas ir kitas dalis. Tarp 
kitko įdomiai aprašo savo 
nuotykius su mažais šuniu
kais. Jau jie paūgėję ir „kai 
naktį mes miegame, tai jie 
sumaišo mūsų batus ir koji
nes, o kiek mes turime vargo 
kol vėl atsirenkame, nes 
name barake gyvename 
karių.”

Juozapas Sakalauskas 
eitą savaitę išėjo į kariuo
menę. Jaunuolis prieš išvyk
damas pasimeldė, priėjo šv. 
Komunijos, gavo Dievo ir tė
velių palaiminimą, atsisvei
kino su kun. Klebonu ir taip 
pasiruošęs išvažiavo ten, kur 
šaukia Tėvynė. Jaunuolis la
bai norėjo eiti ginti pasaulio 
nuo neteisingų užpuolikų. 
Namuose paliko tėvelius ir 
sesutę. Pasisekimo jaunam 
kariui.

Petras čekaitis įstojo į Lai 
vyną. Jaunuolis labai mėgo 
jūrą, todėl ir pasirinko tą ka
riuomenės dalį, kad galėtų 
kariauti ant vandens ir plau
kioti didžiausiais vandeny
nais. Petro naujam gyveni
mui linkime pasisekimo.

Korporalas Mikolas Užda
vinys rašo laišką iš gražio
sios ir šiltos Floridos. Nese
niai buvo šiek tiek sirgęs, 
nes gavo stiprių adatų, bet 
dabar vėl gerai jaučiasi ir 
mano, kad turės pasivažinė
ti neužilgo. Uždavinių skait
linga šeimyna' priklauso šv. 
Kazimiero parapijai. Jie la
bai pamaldūs, kaimynų mė
giami. Dukterys dirba, o sū
nus kariauja. Linkime Mikč
iui ir kitiems sėkmingai bai
gti savo tarnybą ir vėl su
grįžti pas savus, kuriuos 
taip myli.

kaimynas. Dėkojame už pa
taisas.

Šv. Kazimiero parapijos 
šv. Vardo susirinkime pa
gerbtas a.a. K. Dryža, pasi
melsta už jo sielą, nes jis bu
vo uolus jų narys, draugijos 
korespondentas.

Šv. Vincento labd. draugi
ja atsiminė savo uolų narį, 
užprašė šventų mišių auką ir 
sukalbėjo maldelę už jo sie
lą. Draugijos nariai melai 
atsimins ir ateity savo gera
darį.

RINKLIAVA PAVYKO

War Chest rinkliava jau 
perviršijo užsibrėžtą sumą 
— $7,000,000 ir surinko $7,- 
451,079. Prie tos rinkliavos 
prisidėjo ir lietuvaitės bei 
lietuviai. Taip South Side ra
jone rinko B. Mickūnienė ir 
Teklė Balčiūnaitė. Garbė lie
tuvaitėms už jų pasiaukoji
mą. Rinkliava baigta vasa
rio 21 d.

Tel. POPlar 4110’

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
ModernlSka laidojimo ištaiga,
delč, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Dl-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.
RICHMOND GROCERY CO. I

WHOLESALE GROCERS |
Savininkai Lietuviai Staponavičiai |

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! 
v ’ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. M

mirėSimas Marksaitis
Chesteryje. Jis palaidotas iš 
liet. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios. Laidotuvėms rū
pinosi grab. Juozas Kava
liauskas.

PLATINAM BONUS!

vie-
30

pra

SESELIŲ NAUDAI
Akademijos Rėmėjos 

gia šv. Kazimiero seserų nau 
dai kortų žaidimą, kurs į- 
vyks šv. Kazimiero par. sa
lėj vasario 28 d. Rengėjos 
platina knygutes ir įėjimo bi 
lietus, kad daugiau ateitų ir 
smagiai laiką praleistų. Tai 
metinė pramoga Seserų apa
štališkiems darbams parem
ti. Parapijiečiai uoliai remia, 
nes supranta, kad jos pasi
šventusiai tarnauja 
siems.

ren-

rasta? ]dę. Jo gailestingu 

Įb ta) daly-tus. Lietuva bus 
p rnjai Sand- kad Dievo vardas l 
pi ii tė- binamas.

Darbingas Karo Bonų Pla- 
tinimo. Komiteto susirinki- _ _
mas įvyko vasario 19 d. Ra- nimų ir lml<ėjimų buv| 
manauskų namuose. Dalyvių 
tarpe buvo kun. Ig. Valan- 
čiūnas ir kun. J. Čepukaitis. 
Susirinkime pranešta, kiek 

1 suregist- 
travo karo bonų ir kiek vis

niškų, gražių vaizdeliu 
plastika ir dainavii 
skambino pianu. Akto n 
rama užsibaigė bendra 
denčių puota, kuri atl 
puikioj nuotaikoj. Joje ]

I Newark, N

Ii pavasaris. O pavasaris — 
tai viltis. Aukso spalva pri
mena mums skaistesnio ry
tojaus aušrą. Trispalvė: 
kraujas, viltis ir ateitis! Su 
tokia vėliava mes turime lai
mėti!

Net ir mūsų valstybė, A- 
merika, pasinaudoja tomis 
mūsų lietuvių spalvomis. 
Šviesos, kurios tvarko mūsų 
automobilius, yra raudonos, 
geltonos ir žalios. Raudona 
šviesa reiškia — sustoti, nes 
pavojus iš kitos gatvės, gel
tona reiškia — apsižiūrėk. O 
žalia reiškia — važiuok!

Biesas Hitleris krauju 
mums kelią pastojo ir mūsų 
laisvei pasakė „stop”. Gelto
ną, aušros spalvą mums At
lanto čarteris davė, kai pri- ras, kraujas ir ašaros, bet, 
žadėjo mums laisvę ir nepri- kaip Kanos vestuvėse vande

nį į vyną, taip skausmą Kri
stus pakeičia į džiaugsmą.

Amerikoje raidė V reiškia 
Victory — pergalę. Mums, 
broliai, ta V stovi už Vieny
bę. O mūsų tėvų žemei ta V 
reiškia Viltį ir Vytį ir Vil
nių.

Victory, vienybė, viltis — 
Vytis ir Vilnius bus mūsų, 
tad, vyrai, rankas į darbą, 
viltį Dievop!

Vilos š e i ma mergai 
džiaugsmu ir viltimi, į 
jos, įgavusios mokslą,] f-r W V A A A A U4. K-» A A A A A A. V • V A.AA> v , v |

8 dieną kviečiamas visuoti- naudingos šiam krasti 
uis atstovų susirinkimas, .hetuviams. Dieve, pad® 
Tame susirinkime bus išrin- t°liau seselėms sekmą 
kta Komiteto Valdyba, kuri 
bus užregistruota valdžios į- 
staigose, kaip atstovaujanti 
visus lietuvius Philadelphi- 
įjoje.

Šis komitetas dirbs glau
džiai su visų tautybių bendru 
komitetu, kurio steigiamasis

pavienius asmenis. Kovo m.

, mergaitėms j 
mokytis ir doroj lavinti!

JIEMS NEPAVYKI

btaistraci.

savie-

klausomybę. O žalia šviesa 
mums šiandien šviečia ir sa
ko: „go”, važiuok, eik drą
siai pirmyn. Ir drąsiai mes 
eisime, drąsiai mes žengsi
me, ir nesustosime tol, kol 
trispalvė neplevėsuos Vilniu
je. Todėl drįsk! Ką Dievas 
tau skyrė, niekas neišplėš!

Mums, čia, namie, kaip pas 
Dievą už pečiaus, gal nerei
kės ir neteks galvą paguldy
ti ar kraują pralieti už savo 
tėvynę. Aš žinau, jog garbė 
už tėvynę žūti, gi dar dides
nė garbė ir nauda nežuvus 
padirbėti. Mums, lietuviams, 
dvejopa pareiga: Pareiga A- 
merikai, pareiga ir Lietuvai. 
O tėvynei tarnauti reiškia 
amžinąją Dievo šventovę sta 
tyti, kurios pamatai stovi 
gimtoje žemėje, ir kurios bo
kštai siekia patį dangų!

GIMIMAI

Komunistai norėjo 
griauti sėkmingą Lietu

i u/jicii o u. viou uauvyuiu uvnuiu ... . _ .L - - ■ . .. . nepriklausomybes minėju
izvv.iini.ci.iĄ, muiu Ouw6iauia0k Lietuvių klubas turėjo m 
susirinkimas yra saukiamas 
kovo 10 d. Komitetas sėk
mingai dirba ir Raudonajam 
Kryžiui paremti darbą. Ko
mitetas deda pastangų, kad 
daugiau lietuviai duotų savo 
kraujo. Jau kelios dešimtys 
savanorių atidavė savo dalį 
ir dar daugiau žada duoti. 
Kraujo davimas nekenkia 
sveikatai.

TIK SU PALYDOVAIS

tų jubiliejinį minėjimą i 
tuvių muzikalinėj salėj,! 
įsibriovę komunistuojanti 
gaivalai pradėjo dalyti Iii 
vius šmeižiančius lapei 
Visi kalbėtojai ir publika 
smerkė tokį begėdišką I 
vimąsi į tikrų patriotų I

SUŽEISTI LIETUV

Stuko išleistu
Šį sekmadienį, vi 

i, visi keliai veda į 
leistuvių koncertą, 
šv. Jurgio dr-jos s 
New York Avė. Pra 
popiet.

Programą pildys 
Florence Korsakai! 
Juodytė iš New Y( 
Pranskietytč iš I 
T. Bičkauskienė ii

, ir choras, J. Stukc 
Bilietai po 75c. Ti 
-50c.

Kelrodis: nuo 
nijos ar Broad ir N 
ties važiuoti aute 

'^iWniota, 1 Newark, nr. 31S 

lietuvių nr. 4 Port Newarl 
^leidinys. Springfield ir išli 

kai- dams St., nuo kui
L^hstšOeg- arti.
F^MOc, Rengėjai kviečia

^Wahvimo darbą, jei pats 

užsisakyti mėnesinį laib

•ŽVAIGŽDĘ”
, tinkamiausias mūsų : 
^turinio laikraštis, pašvęst 
^feaus širdžiai.

b^ta aplankyti kiekvieną 
k^teją gaivinti krikščionis

Viešosios tvarkos viršinin
kas Philadelphijoj James H. 
Malone uždraudė jaunoms 
mergaitėms vaikščioti mies
to centre be palydovų nuo 11 
vai. vakare; draudžiamoji 
vieta yra nuo Vine lig Spru
ce ir nuo 7 lig 21 gatvių. Pa
stebėta, kad uždraudimas pil 
nai laikomas.

Uždraudimas išleistas to
dėl, kad labai daug jaunų 
mergaičių pradėjo trankytis

Juozas ir Elzbieta Eberle 
susilaukė sūnaus, kurį pak
rikštijo Juozu. Berniukas au- naktimis, lankytis po neaiš- 
ga sveikas ir linksmas.

Jonas ir Elena Pečiuliai 
pakrikštydino savo dukrelę 
Janette ir Loretta vardais. 
Dukrelė auga labai sveika.

kios doros vietas ir pradėjo 
nusikalsti. Taip neseniai su
gauta viena 16 metų mergai
tė, begyvenanti su pabėgu
siu jūrininku.

Vasario 21 d. ryte M 
sunkiai ir lengviau sužfl 
8 vieno automobilio M 
viai. Šoferis nebesuvaldė! 
tomobilio ir smogė į stfl 
ant Market St. Sunkiau! 
sužeista Izabelė Kazelis,! 
Manton St., 18 metų $ 
mergaitė, šv. Kazimieroj 
rapijos narė. Jos galva 
daužyta, kairė koja sulaU 
ta, keli šonkauliai taipgi1 
laužyti. Pavojingoj padėt] 
patalpinta Hahnemann B 
pital.

Kiti lengviau sužeist 
buvo; Irena Cage, Stasy! 
Stella Kroliai, F. Dever, 1 
nas Ramanauskas, Bi 
Moylan. Automobilio šof 
Stepas Rumnoch suarei 
tas.

įjtytote ® būsite MALDC

SĄJUNGOS nariais-ėm

įT surasite, kaip MALDOS , 
j ^AS veikia ir vystosi.

TAIGI

džiaugsmo ir tikros Kr 
k? i išsų šeimynas,

k, kad Dievo palaima įž

į* Uitišviesos ir meilės sklek 

kariškių tarpe ir raginkite 1
„ŽVAIGŽDĘ”.

50 centų. Kas pridės dai 
™ spalvotą Jėzaus širdies pa 

išsakymams adresas:

•MlGŽDĖ” 
r^'tntliSt,, So.Bosto
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1 BONŲ
Bayonne, N. J

Amsterdam, N. Y
Minėjo šventę

Shenandoah, Pavos prisikėlimu 
ga ir dabartinė p 
gaitės padį 
skambias lietoj 
padeklamavo

., r Haven, ConnDvidešimta k ’
tuvos Nepriklafc, 
tų sukakčiai pą 
zapo - Marijostrio 21 d. New Ha- 
surengė progrį lietuviai [

ugiau šv. 
;čių nusi- 
bonus ir 

tpiją, kad 
, katali- 
i. Jei kai 
a, tai at- 
bonų nu-

Newtok'
.4 ORESPONDEMĮ PRANEŠIMAI

iar. Mote- 
Karo Bo- 
Mrs. Tek- 
lora Ma- 
zmskis, 0- 
a Tribu- 
apija tuoj 
aro bonų 
ų už $4,- 
pasišven- 

i Moterų 
nieko sau 

ai tarnau- 
ir vargo 

yermingo- 
3” to ne
darbą.

lietuviai par. salėje 
pai buvo apibį > Lietuvos nepriklau- 

--------- ... gs paskeibimo 25 me- 
kaktį. Iškilmes atida- 
tos klebonas, kun. A. 
Gradeckis. Programos 
1 buvo Kazys P. Vil- 
Kalbas pasakė „Ame- 
redaktorius J. Lau- 

i. E. Devenienė ir Dr. 
eisis. Par. choro mer- 
grupė, p. Kripienei va- 
ant, sugiedojo Ame- 
ir Lietuvos himnus, 

i padainavo keletą dai-

me Lietuvos H>
Nors mažutė 

gos, ir negalį 
dideliu paminė^ 
nau, kad visų b 
meile mūsų 
ir viltimi, kad ; 
spalvė vėl sup!? 
mino kalne.

Minėsim šventę
Vasario 21 d. 3 vai. po

piet lietuvių klubo salėje į- 
vyks Lietuvos laisvės šven
tės minėjiimas. Dalyvaus 
parapjos choras, art. J. Ol
šauskas, mokyklos vaikai. 
Atsilankys miesto mayoras, 
teisėjai ir kiti vietos parei
gūnai.

Svečiai kalbėtojai bus Dr. 
Petras Vileišis ir „Ameri
kos” redaktorius.

Visi v ietos ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečia
mi.

uvos gynimo reika
lu paremti suaukota 88

5c., iš užkandžių ir
j pajamų buvo 39
5c. Rengimo iš
buvo 35 dol. 40c. Mi-

Baltimore, Md.

Juozapo Marį, 
kykloj vasario į

. .v. _ merSaičių senke j grynų pajamų liko 
ieleviciene, mas. Yratagrt „ įLlkL LL^ 
škė,bet la- Įr reikšmingas.i ūltūriniam Institutui
ir Sircnnp- imenwnmno i .

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 25 metų su
kaktį visi lietuviai gražiai 
minėjo. Komunistai 
kad lietuviai neužmiršo savo 
tėvų žemės. Vasario 14 d. lie
tuvių salėje išpirkta karo bo-

Jokūbas Stukas, 
darbštus Newarko lietuvių 

; veikėjas, New Jersey lietu
vių radijo programos „Lietu
vos Garsai” vedėjas. Netru
kus jis išeina į kariuomenę. 
Jam pagerbti, vasario 28 d., 
sekmadienį, Newarke ruošia 
mas koncertas. Veikliam Jo- 

niršo, kubui linkime gražiausio pa
sisekimo kariuorhenėje.

Vasario 22 d. mūsų par. 
bažnyčioje įvyko Kolumbo 
Vyčių 371 kp. pamaldos. Or
ganizuotai atėjo per 200 vy
rų, kurių tarpe miesto viešų
jų darbų komisijonierius, mo 
kyklų viršininkai ir kiti įžy
mūs asmens. Mišias laikė ku
nigas M. Kemėžis; asistavo 
Kolumbo Vyčių kapelionas 
kun. Dr. J. Neelan ir kun. Dr. 
J. Starkus. Atgiedota egzek
vijos ir Libera už mirusius 
narius. Pamaldos Kolumbo 
Vyčiams padarė labai gilaus 
įspūdžio. Jiems labai patiko 
graži bažnytėlė, gražios lie
tuvių tikybinės apeigos. Po 
pamaldų išdalinti lapeliai su 
maldomis už karius.

dol. dovana už jo pasidarba- 100 žmonių. Viskas praėjo 
vimą prie beno, būnant 2 me- gražiausioje nuotaikoje.
tus pirmininku). Visa prog-1 Uticos lietuviai seniai ne- 
rama visiems patiko, visi turėjo tokių iškilmių. Jie la- 
rimtai klausėsi. Visi prisimi- bai dėkingi savo naujam kle- 
nė tą dieną įvykusias New bonui, kun. Justinui Grabau 
Yorke iškilmes, kur minėta skui, kurs labai gražiai tvar- 
Lietuvos nepriklausomybės ko parapiją.

ir sirgme- 
dienomis 

si ir be są- 
gulėjo. At- 
įsauliu ap- 
mentais ir 
nes aiškiai 
kad mirtis 
liūdusį vy- 
vį Joną ir 
iškilmingai 
mėn. 20 d. 
grab. Juo-

Įmaunomas į m 
štą, yra „Gnį 
dūrinio mokslo 
klas, taip pat 
šviesių svajonė 
Žiedo įteikimo iį 
iškilmingai, dį 
nuotaika. Staki

., kurie įteikti Lietu-
į- nų už $21,000. Vasario 16 d. 

ėjimo užbaigoje pri- vėl platinta bonai. Daugiau 
Svarbi rezoliucija. Mi- bonų pirkdami, greičiau su- 

Į> rengimo komisijoje lauksime Amerikos pergalės, 
kun. A. Ed. Gradec- greičiau Lietuvoje laisvės 
.Jokubaitė, J. Dičkienė, saulė užšvis.
Iniškis, V. Norkūnas

šiai atsilankyti ir gražiai iš
leisti uolų lietuvybės darbuo
toją Jokūbą Stuką, kurs ne
trukus išeina į kariuomenę.

Elizabeth, N. J

itis mirė 
įlaidotas iš 
ų parapijos 
uvėrus ru
nas Kava-

rems ir jų iru 
atrodė su gjrtT“dec7is 
sudenntomis, s?! 
spinų ir gėlių ę 
kiai. Seniorėsrz 
surimtė jusios. Jį

Visi neturime užmiršti ir 
maldos, kaip sakė kun. Dr. 
L. Mendelis. Jis prašė visus 
melstis už Lietuvą kasdien 
prie švč. Panelės, kalbant da

! Krikštynos

trio 22 d. kun.
------- 1 pakrikštijo lį rožančiaus už Lietuvą, 
ir Kazio Vilniškių 

ę Sandra Marie
Didieji Lietuvos kaimynai 

var- yra pasiryžę lietuvių tautą, 
Krikšto tėvais buvo jos papročius, jos kultūrą 

Sirbikaitė (iš Swamp- sunaikinti. Dievas mato tas

5ONUS!

3 Bonų Pla- 
susirinkL.

o 19 d. Ra
se. Dalyvių 
Ig. Valan- 
Čepukaitis. 
ešta, kiek 
i suregist- 
ir kiek vis 

fa ir regis- 
tarta ateity 

ta krypti-

irė parašyti 
ą į lietuvių 
lizacijas ir 
s. Kovo m. 
įas visuoti- 
įsirinkimas. 
e bus išrin- 
ildyba, kuri 
i valdžios į- 
tstovaujanti 
Philadelphi-

jų draugių dl Mass.) ir Juozas BJneteisybesir,jeibusimever- 

r v tėvai sa~ ti, išlaisvins mūsų tėvų ša-
kyklos Imte nuošė turėjo suruošę ielę. Jo gailestingumas pla- 
seseles.KuūLz s vaišes, kurių daly
tina žiedus,]®: lkė j o •’ - — -
gaitėms, palink gti sveika ir būti te
sekime gyvenini

Tam aktui, p; 
gražiai pasims 
sįos meiga^fNailja Knyga 

nimų ir mm. 
nišku, gražyn ® LITHUANIAN 
plastika ir LANGUAGE 
skambino pian 
rama užsibaigė L 
denčių puota. |allma 

puikioj nuotaik n 
vavo kun. kapt i 
kurių studenčių 
giminės. Tuoviš 
tenkintos senio:1 
jųjų draugėse 
Vilos šeima 
džiaugsmu h 
jos, įgavusias: 
naudingos se 
lietuviams. Dir 
toliau sesefc 
darbuotis, M! 
mokytis ir te

jaunajai Sand-

nuolatiniu džiaugs-

i LANGUAGE
lė prof. Alfred Senn

nerikos” Įstaigoje 
I So. Ninth Street

aina tik 40 centų

RIKOS” administraci- 
ite gauti A. Vaičiulai-

JIEMS ®

LINE HISTORY OF
į LITHUANIAN 
LITERATURE
ga gausiai iliustruota, 
i pusi, ir yra Lietuvių 
•inio Instituto leidinys, 
lo egzemplioriaus kai- 
lc., o užsisakant 50 eg- 
orių ar daugiau—30c.

tus. Lietuva bus prikelta, 
kad Dievo vardas būtų gar
binamas. J.

Newark, N. J
Stuko išleistuvės 
sekmadienį, vasario 

d., visi keliai veda į Stuko iš
leistuvių koncertą, kurs bus 
šv. Jurgio dr-jos salėje, 180 
New York Avė. Pradžia 4 vai 
popiet.

Programą pildys čikagietė 
Florence Korsakaitė ir Lionė 
Juodytė iš New Yorko, Vera 
Pranskietytė iš Elizabetho, 
T. Bičkauskienė ir kiti. Bus 
ir choras, J. Stuko vedamas. 
Bilietai po 75c. Tik šokiams 
— 50c.

Kelrodis: nuo Pennsylva
nijos ar Broad ir Market sto
ties važiuoti autobusais nr. 
1 Newark, nr. 31 So. Orange, 
nr. 4 Port Newark ar nr. 25 
Springfield ir išlipti prie A- 
dams St., nuo kur salė visai 
arti.
Rengėjai kviečia visus gau-

Šį 28

dirbs glau- 
ybių bendru 
steigiamasis 
. šaukiamas 
itetas sėk- 
žlaudonajam 
darbą. Ko- 

stangų, kad 
duotų savo 

os dešimtys 
ė savo dalį 
sada duoti, 
s nekenkia

Komunistai ’ 
griauti sėkmių 
nepriklausom^ 
Lietuvių klubas- 
tų jubiliejinį t 
tuvių muzikai 
įsibriovę komt 
gaivalai pradėp fAIGžDE, tai pats tinkamiausias musų žmonėms

iksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats skaitysi 
ir kitus raginsi užsisakyti mėnesinį laikraštį

Į „ŽVAIGŽDĘ”

vius šmeižiaiK- 
Visi kalbėtojai^ 
smerkė tokį be 
vimąsi į tikru?

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas Šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai.

7AIGŽDE” trokšta aplankyti kiekvieną lietuvių 
šeimyną ir ją gaivinti krikščioniškų dory
bių spinduliais.

YDOVAIS

kos viršinin- 
dj James H. 
lė jaunoms 
zščioti mies- 
dovų nuo 11 
Iraudžiamoji 
ne lig Spru- 
. gatvių. Pa
raudimas pil

išleistas to- 
iaug jaunų 
jo trankytis 
is po neaiš- 
s ir pradėjo 
neseniai su- 
letų mergai- 
su pabėgu-

SUŽEISTI U
LAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite MALDOS APAŠ- 

LAVIMO SĄJUNGOS nariais-ėmis

rAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTA
LAVIMAS veikia ir vystosi.

TAIGI

Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra- 
)ės įsileisti į Jūsų šeimynas,

; Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per 
ų namų slenkstį.
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, pla

ute patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skal
bei platinti „ŽVAIGŽDĘ”.

iaina metams 50 centu. Kas pridės dar 50 centų 
gaus didelį spalvotą Jėzaus širdies paveikslą.

Užsakymams adresas:

„ŽVAIGŽDE”

Vasario 21» 
sunkiai ir K 
8 vieno autot 
viai. šoferis^ 
tomobilio ir £ 
ant Market St 
sužeista Izabd 
Manton St, 1! 
mergaitė, šv. $ 
rapijos narė. <■' 
daužyta, kais 
ta, keli šonka^ * 
laužyti. Pavojfc 
patalpinta B^ 
pital.

Kiti lengvi' 
buvo: Irena Gy
stelia Kroliai,!

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tis.

J. Katilius plačiau pranešė 
apie vasario 28 d. įvyksian
čias pas mus iškilmes, kurio
se bus paminėta Lietuvos 
laisvės šventė ir bus pašven
tinta karių tarnybos vėlia
va, kuri bus iškabinta prie 
parko, šiam reikalui padary
ta vakarienėje rinkliava da
vė 30 dol. 50c. Draugija yra 
nusistačiusi sukelti 80 dol.

Šiai vakarienei daugiausia 
dirbo V. V. Šimeliūnai, J. Ka- 

■ —------ --- — r— ------------- filius, S. Baurušaitis, A. Ži-
angliškas pamaldas kleb. ku- linskas, J. Svirnelis, šiems 
nigas M. Kemėžis, vietoj pa- metams valdybon išrinkta: 
mokslo, kalbėjo apie Lietu- pįrm. S. Baurušaitis, biznio 
vą, jos vargus. Buvo iškelta sekr< K< Aleknavičius, nuta- 
Lietuvos vėliava. rimų rašt. A. Paulikaitis, vi-

-----------  _ cepirm. K. Nakrošis.
Kovo 7 d. par. salėje bus Kovo 14 d. dr-jos salėje, 6 

blynų_ ir kortų vakaras. Pra- Davis Ave. Kearny, bus ro
domi paveikiai apie Lietu
vą ir karą. Visi atsilankyki
te ! Rep.

Vasario 17 d. per novenos

džia 7:30 vai. vak.

Kovo 11 d. prasidės nove
na prie šv. Juozapo. Rytais 
mišios bus 9 vai., o vakarais 
pamaldos 7:30 vai. Ves kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Vasario 16
Mūsų laikraštis „Evening 

Herald”, turįs apie 30 tūks
tančių skaitytojų, Vasario 16 
d. laidoje pirmame puslapy
je, didelėmis raidėmis ant- 
galviu „Lithuanians Mark 
Independence Day”, labai.pa
lankiai apie Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį rašė. 
Paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės deklaraciją su var
dais tų, kurie ją pasirašė.

Laikraštis perdavė šv. Jur 
gio parap. klebono kun. J. 
Karaliaus pranešimą, kad 
Shenandoah lietuviai Lietu
vos Nepriklausomybės die
ną formaliai minės vasario 
21 d. su pamaldomis bažny
čioje ir su koncertu 
kalbomis.

Klebonas pareiškė, 
A. V. lietuviai uoliai
bingai remia visas karo pa
stangas. Pavyzdžiui, Shenan
doah lietuviai nuo Amerikos 
įstojimo į šį karą iki šių me
tų pradžios nupirko $207,- 
275.00 karo bonų ir $7,575. 
taupymo ženklų. Kariuome
nėje lietuvių jaunuolių yra 
521. Net ir mokyklos vaiku
čiai kas mėnuo parduoda už 
$800.00 taupymo ženklų.

Nepriklausomybės minė
jimas

Vasario 21 d. Šv. Jurgio 
bažnyčioje per visas 5 mišias 
žmonės buvo raginami mels
tis už Lietuvą, prašant lais
vės ir nepriklausomybės.

Koncertas ir prakalbos
Vakare žmonės užpildė sa

lę. Vakaro vedėju buvo mo
kytojas Edmundas Slezauc-

ir pra

kas. Muzikalę programą išpil 
dė Šv. Jurgio parapijos cho
ras, vadovaujant Juozui Sa- 
baičiui. Kalbas sakė Ed. Sle- 
zauckas, kun. J. Karalius ir 
Dr. Marijona Remeikytė. 
Buvo priimta rezoliucija. Vi
sa programa išėjo puikiai. 
Lietuvos reikalams surinkta 
$180.00.

Minėjimo atgarsiai.
Vietinis „Evening Herald” 

laikraštis vasario 22 d. lai
doje Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 m. sukakties minė
jimą ir programą gražiai ap
rašė. Įdėjo ir rezoliuciją, ku
ri buvo nusiųsta prezidentui, 
Valstybės Departamentui, 
Pennsylvanijos Senatoriams 
ir Kongresmonams.

IEŠKO GIMINAIČIO

Karių sąrašo tęsinys
Jonas, Aleksandras ir A- 

domas Cvilikevičiai - Cells 
(trys broliai), Edv. Čeponis, 
Al. Ciparis, Jonas Čekana- 
vičius - Ticken, Petras Čes
nulevičius; Lt. Albertas, Ed
vardas, Pranas ir Danielius 
Degučiai (keturi broliai). 
Ant. Dovidaitis, Konstantas 
ir Petras Dirmeikiai, Aleks. 
Dievenis, Ant. Dūda, Jonas 
Dūda, Ant. Degutis, Leonas 
Dobilas, Pranas Dapkus, Pr. 
Debesys, Ant. Draučikas, H. 
Deliūnas, č. Deptula, Edv. 
Gausys, St. Gabšys, Antanas 
Gailius, Alb. Garbačauskas, 
Walter ir Jonas Grauzeliai(2 
broliai), Nicholas Grilova, 
Aleks. Gražulevičius, Pra
nas, Juozas ir Ignas Grindai 
(trys broliai), Robertas, Al
fonsas ir Domininkas Gai- . . .
nos, Jonas Gedminas, Kazys y^omenę, gausingai 

i__________ ____ o_____v________ _  ...
liai), Ignas ir Kazys Gval-, ko»cerU - teatrą._ Pnsimin- 
džiai (du broliai), Gustavas s^me tėvynę Lle-
Gudaitis, Antanas Gagas, tuvSĮ lr bra"glus tėvelius, 
Česlovas Grinius, Ignas Gra- linksmąsias, saulėtas jauny- 
žulis, Antanas ir Pranas Ga-[s?"®s. sirdzia ii mm-
pšiai, Albertas ir Edvardas biml

Waterbury, Conn

Mirė
Vasario 20 d. palaidota 

Agota Diškevičienė. Pamal
das atliko kun. L. Voisiekau- 
skas, kun. M. Kemėžis ir 
kun. J. Kinta.

Vaidinimas
Vasario 21 d. piliečių klu

bo salėje seselų pranciškie- 
čių išmokyti vidurinių mo
kyklų mokiniai suvaidino dvi 
komedijas. Viskas gerai pa
sisekė .

kad J. 
ir gar-

Ieškau Jono Budrio, gy
venančio kur nors Kanadoje, 
čia miręs jo dėdė paliko tur
to, kurios dalis ir jam pri
klauso. Kas žino apie Joną 
Budrį Kanadoje, maloniai 
prašomas pranešti šiuo ad
resu :

K. Budrys,
64-15 56 Rd.

Maspeth, N. Y.

„Į Tėvynę”
Sekmadienį, vasario 28 d., 

bus nepaprastos sukaktuvės. 
Įvyksta šv. Juozapo par. cho 
ro 20-tas metinis koncertas 

į- teatras, komp. A. Aleksio 
vadovybėje. Programa bus 
turininga, iškilminga. Bus 
vaidinama gražioji dviejų a- 
ktų operetė „Į Tėvynę”, žo
džius parašė Šilelis („Drau
go” red. L. Šimutis), muziką 
—komp. A. Aleksis. Opere
tės vaidinimo metu gros „Pa
lace” teatro šaunusis orkes
tras. Gražiosios " lietuviškos ------ «,
dainos tuomet dar puikiau tylioj rinktinoj apylinkėje, 
skambės ir žadins klausyto- kur parapijietės jau laukė jų 
jų kilnius jausmus. parengta vakariene.

Nuoširdžiai prašome gerb. 
atsi-'

Los Angeles, Cal
Prelatas J. Maciejauskas 

sutiko atvykusias seseris 
pranciškietes Los Angeles 
stotyj sausio 29 d. ir palydė
jo jas į naujai įrengtą vienuo 
lyną, puikų ir ruimingą butą,

Omaha, Nebr
Buvo Alaskos vyskupas
Vyskupas J. R. Crimont iš 

Alaskos buvo sustojęs Oma- 
hoje keletą dienų ir buvo 
svečias pas jėzuitus, Creigh
ton universitete. Vyskupas 
yra 85 metų senelis ir valdo 
visą Alaską.

Vyskupui labai patiko A- 
merikos patogumai ir greitu 
mas. Jam ypač patiko Ame
rikos traukiniai. Alaskoje 
reikia keliauti vieną mėnesį 
šunimis, ką Amerikoje gali
ma padaryti į vieną dieną 
traukiniu. Tačiau ir Alasko- 
susisiekimas dabar pagrei
tintas, kai daugelis žmonių 
keliauja lėktuvais. "

Seserys jau pradej-S eit sa
vo pareigas. Jos apaštalaus,X A v7 O , <J JL A CA O \_T VA A A A A A A CL O JL X. d j O • • v • • •••••’’ AT ** O- L/ ,

ir Albinas Grigučiai (du bro- landyti į šį choro jubiliejini kaįekįzuos įr vargoninkaus.

Jankūnai (du broliai), Al
fonsas Jankūnas, Ksaveras 
Juozapavičius, Pranas ir Jo
nas Juozaičiai (du broliai), 
Chester Jutkus, Pranas 
gaitis, Juozas Jaučius, 
toras Jurkūnas, Juozas 
kojis, Feliksas ir Jonas
siukevičiai (du broliai), 
Charles Javarauskas, Jonas 
Jonušaitis, Antanas Jasins- 
kas, Ambraziejus Judzevi- 
čius-Yudd, Antanas Jaunius.

Jur- 
Vik- 
Jod- 
Ja-

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

„Mes grįšim ten, 
kame mums sielą 
ramins gimtinė 
mūsų miela!”

Lyra.

Harrison-Kearny,
New Jersey

Vasario 14 d. šv. Vardo 
dr-ja turėjo metinę vakarie
nę savo salėje, 6 Davis Ave.

• pa
su

Antanas Juškauskas, Pranas Dalyvavo tik nariai ir 
Jakimavičius, Charles Jan- kviesti svečiai — vyrai 
kaitis, Liudvikas Janulevi- žmonomis, o vaikinai su sa- 
čius,' Jonas Janesko, Liudvi- v° viešniomis. Dr-jos pirm. 

S. Baurušaitis atidarė vaka
rienę, o programos vedėju 
buvo J. Katilius. Maldą su
kalbėjo kleb. kun. L. Voisie- 
kauskas. Buvo iškeltos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos.

Kalbas pasakė kun. L. 
Voisiekauskas (ragino visus 
vyrus stoti į šv. Vardo dr- 
ją), pirm. Baurušaitis, karys 
R. Bedarbis, sekr. K. Alek
navičius, M. Kemėžis, P. Ber- 
zgela, J. Svirnelis, V. Piete- 
ris, A. Girulių J. Vaitkūnas, 
jūrininkas P. Šilkas (nese
niai parvykęs iš Afrikos). J. 
Stasilionis savo graudžioje 
prakalboje prisiminė visus 
narius, esančius kariuome
nėje ir neseniai tarnybos pa
reigas einant žuvusį narį 
inž. Įeit. St. Kauklį; jis pri
minė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį ir 
kvietė visus dalyvauti jos 
minėjime vasario 28 d.

Dar kalbėjo A. Žilinskas, 
V. Šimeliūnas, K. Nakrašius 
(jam pradedant kalbėti įteik 
ta laiškas, kuriame buvo 25

kas Young, Juozas Jakulevi- 
čius.

(Bus daugiau)

Vasario 27 d. šį šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Linden Hall, 
Wood Ave., įvyks Letuvos 
laisvės šventės minėjiimas. 
Rengia penkių organizacijų 
sudarytas komitetas: pirm. 
J. Liudvinaitis, vicepirm. J. 
Krutulis, rašt. Ad. Krutulie- 
nė ir J. Venskienė, iždin, 
B. Sabukienė, iždo globėjos 
A. Stankienė ir M. Kazake
vičienė, tvarkd. K. Matutis.

Bus įdomi dainų, vaidini
mų ir kalbų programa. Kal
bėtojų tarpe bus kun. Dr. J. 
Starkus, miesto valdininkai 
ir kiti. Visus maloniai kvie
čiama!

J. J. Liudvinaitis.

Prie seserų vienuolyno bus į- 
rengtas gražus ir patogus 
knygynas, čia pat yra pora 
kambarių seneliams apsigy
venti. .

Pirmasis sekmadienis šv. 
Kazimiero bažnyčioje 
rims buvo giliai 
Drauge su choru 
giedojo „Pulkim 
Klebonas pasakė
pamokslą. Parapijiečiai buvo 
pakviesti po sumos susirink
ti saliukėje sutikt ir sveikint 
seserų.

Kas ketvirtadienį lietuvių 
bažnyčioj būna šv. Valanda 
su išstatytu švč. Sakramen
tu melsti Dievo palaimos ir 
ramybės pasauliui.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Sese- 

įspūdingas. 
lietuviai su 
ant kelių”, 
reikšmingą

Ulica, N. Y

Minėjo šventę

Vasario 21 d. Uticos lietu
viai minėjo Lietuvos laisvės 
šventę. Šv. Jurgio bažnyčio
je 10:30 vai. ryte sumą atlai
kė ir pamokslą pasakė kun. 
Jonas Balkūnas. Jam asista
vo kun. J. Grabauskas, OMC. 
ir kun. Larkin, OMC. Buvo 
specialios maldos už Lietuvą, 
o po Palaiminimo bažnyčioje 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Pamaldose organizuotai da
lyvavo šv. Antano, šv. Kazi
miero, Saldž. širdies ir kitos 
draugijos.

4 vai. popiet parap. salė
je įvyko viešas susirinkimas, 
kuriame sveikinimo kalbą 
pasakė miesto mayoras Vin
cent R. Corrou. Svečiu kalbė
toju buvo kun. Jonas Balkū
nas. Priimta rezoliucija, ka
ro bonų parduota už 10.000 
dol. Buvo ir muzikalinė prog
rama.

7:30 vai. vak. įvyko vaka
rienė, kurion atsilankė per

Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Vai antie jus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT’

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
So. Boston, Mass Ko daugiau bonų išpirk

siu!, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Moylan. Auto^ 
Stepas Rum^ 
tas.



UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Rengia Šv. Vardo Draugija

g;

Vasario - Fel

Maspetho Žinios

Penktadienį, KOVO - MARCH 5,1943

—Vas. 26 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje bus 
rodomi p. Matuzo lietuviški 
ir karo paveikslai.

—Vas. 28 d.
salėje įvyks Našlių Balius,

Angelių Karalienes 
Parapija

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Kara!

Brooklyno Lietuviai Gyi

kata-
[0 ®

at the Post

Angelii Karalienes Parap. Salė j e
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.

Užgavėnės jau čia pat. 
Dauguma mūsų tautiečių dar 
atsimena, kaip Lietuvoje 

s Užgavėnes būdavo 
„Riebusis Ketvergas”, kuria-

parapijos prieš

kurį ruošia vietinė Moterų me prįkep(javo bulvinių bly-

Dr. John Waluk
Tel. EVen

giau
pi- 
ma- 
yra.

161 No. 6th Street
8 
i 
6

Šventadiei

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Klaipėdos atplėšimo ke- 
tverių metų sukaktis bus pa
minėta kovo 21 d. Attinkamą 
minėjimą ruošia New Yorko 
Lietuvių Taryba.

• Kun. Jonas B. Kidykas, 
S. J., vasario 23 d. iš Phila- 
delphijos buvo atvykęs į 
„Amerikos” įstaigą; paliko 
spausdinti Tėvų Jėzuitų lei
džiamą naują knygą apie 
maldos apaštalavimą.
• Kunigų Vienybės čentro 

posėdyje vas. 23 d. Philadel- 
phijoje iš apylinkės dalyvavo 
kun. N. Pakalnis, kun. J. 
Balkūnas ir kun. P. Lekešis.
• „Studentų žodžio” vasa

rio numeryje minima Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo 25 metų sukaktis. 
Žurnalą galima įsigyti „A- 
merikos” administracijoje.

• Prof. K. Pakšto vado-, 
vau j amam Lietuvių Kultūri
niam Institutui parama didė 
ja. Vasario 16 šventės proga, 
Institutui Lowellio lietuviai 
aukojo 115 dol., New Haven 
— 92 dol., Worcester!© — 
120 dol. Be to, gauta aukų 
iš Pittsburgh©, Waterburio 
ir kitur.
—® PnlL- W Jūrinius grįžo iŠ 
kelionės po Naująją Angli
ją. Ten jis kalbėjo keliuose 
lietuvių masiniuose susirin
kimuose. Iš visur įspūdžiai 
ko gražiausi.

® Federacijos apskritis 
kovo 14 d. Apreiškimo par. 
salėje ruošia prof. K. Pakš
tui priimtuvių vakarą. Bilie
tų galima gauti pas draugijų 
veikėjus ir „Amerikos” ad
ministracijoje.

• „Amerikos” Pavasario 
Koncertas - Balius šiemet 
bus gegužės 9 d. Draugijos 
prašomos tą dieną neturėti 
savo pramogų, o paremti „A- 
merikos” pramogą.

• Mikolina Bailienė 
vasario 23 d. Velionė 
St. Subatienės sesuo, 
mai „Amerikos” bičiulei rei 
škiame gilios užuojautos.

• Šv. Jurgio pašalpinės 
dr-jos 50 metų sukaktes mi
nėjimo vakarienė bus gegu
žės 15 d. Klasčiaus salėje.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis susirinki
mas bus pirmadienį, kovo 1 
d., Apreiškimo par. mokyk
los muzikos kambaryje.

• New Yorko lietuvių va
sario 14 d. masinio susirinki
mo rezoliucijos atgarsiai la
bai teigiami. Gaunami palan
kūs atsakymai iš Kongreso 
narių ir kitur.

• Eleonora Bartkevičiūtė 
pasitraukė iš „Amerikos” į- 
staigos. Ji dabar dirba prie 
tiesioginų „defense” darbų. 
„Amerikos” įstaigoje ji dar- Į 
bavosi per 3 metus, redagavo 
moterų puslapį. Linkime jai 
gražaus pasisekimo nauja
me darbe.

Sąjungos kuopa.
—Susidarė parapijoje ko

mitetas, kuris vadinsis War 
Effort Committee. Jam rū
pės Karo Bonų pardavi
mas, kraujo davėjų suieš
koti ir kitokia veikla padė
ti vyriausybei karą vesti.

—Vas. 19 d. palaidotas 
Vaclovas Zamblauskas.

—Tretininkės jau parda
vinėja bilietus Kristaus Kan
čios paveikslų (bus rodo
mas ir Šv. Pranciškaus gy
venimas) rodymo vakarui, 
kurs bus balandžo 11 d.

nų su pienu ir lašiniais. Na 
ir valgydavo visi.

Šv. Vardo draugija mūsų 
parapijos salėje rengia Užga 
vėnių Balių. Nors čia šis ba
lius ir nebus „Ketverge”, o 
penktadieny (Kovo 5d.), bet 
kiekvienas atsilankęs į šį ba
lių bus pavaišintas penkta
dienio valgiu — kurio šiuo 
metu sunkoka gauti.

Pigus kirpimas
Tamsta turėtumei 
paimti už kirpimą 

no plaukų, nes jų maža
Barzdaskutis: — Visai ne. 

Tamstos padėtis kitokia. Už 
tokį plaukų kirpimą nieko 
neimame... Mes tik pareika
laujame užmokėti už ieškoji
mą plaukų.”

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

TeL E Vergi
VALAI

9 — 1!
1 — 8

Penktadieni!

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Įpėdinis
Baltrus: — Ponas gydyto

jau, atėjau tamstai išreikšti 
savo dėkingumą už stebuk
lingas gyduoles. Jos labai 
daug man pagelbėjo.

Gydytojas: — Malonu tai 
išgirsti. Kokia buvo tams
tos liga? Negaliu atsiminti 
apie jūsų gydymą.

Baltrus: — Tai ne aš sir
gau. Buvo tai mano turtin
gas dėdė... Jis mirė, o dabar 
esu jo įpėdinis.

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

JUDOMI PAVEIKSLAI

Kazys Motuzą šią savai-
• Kapit. kun. Alf. Paulė- įdomius judomus paveik- 

kas šiuo metu yra Naujoje sįus apįe karą įr Lietuva ro 
Gvinėjoje, iš kur parašo kun. do šiose vietose.
M. Kemėžiui. Anksčiau jis 
buvo Autralijoje.

• Otto D. Tolischus parašė 
naują knygą — „Tokyo Re
cord.” šis pasižymėjęs žur
nalistas aprašo savo pergy
venimus japonų kalėjime, 
duoda daug medžiagos apie 
Japoniją. Kritikai knygą 
vertina labai palankiai.

• Marijona Vensevičienė 
gyv. 54 Havemeyer St., išlei
do kariuomenėn trečią ir pa
skutinį savo sūnų, Vincą. 
Pirmutinis jos sūnus Stasys 
žuvo pereitame kare.
• Apreiškimo par. metinė 

vakarienė bus kovo 7 d. par. 
įšalėję.

• Uticoje vasario 21 d. 
Lietuvos laisvės šventės mi
nėjime karo bonų parduota 
už 10,000 dol., sudėta aukų

Negalima pamiršti
— Kodėl, Fabijonai, 

toks susiraukęs ir nelinks
mas šiandien?

— Mano žmona sudaužė

Šį sekmadienį, vasario 28 
d., Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja eis bendrai prie šv. Komu
nijos 9 vai. miišių metu. Po 
Mišparų bus svarbus susirin 
kimas, kurin kviečiamos vi
sos narės.

Nepamirškite Šv. Vardo 
dr-jos Užgavėnių baliaus ko
vo 5 dieną, Parapijos salėje.

Penktadienį, vasario 26 d„ Bilietas tik 35c. Pradžia 8 
7:30 vai. vak., Maspetho par. val< vatare> 
salėje. ______

Šeštadienį, vasario 27 d., Sekmadienį, kovo 21 d., 6
7:30 vai. vak., Daukanto sa- val vakare> par> salėje, So. *razlEI lekst?-
leje, 950 Jamaica Ave., Broo- gt įr RoebHng st įvyks — ^ai kas čia svarbaus!

„-------  tt:11 gražug vakaras _ v’aidini_ Manoji irgi per savaitę su
mas, kun. kleb. J. Aleksiūnui daužo ^keturias ar, penkias. . 
pagerbti. Pagerbimo vakarą, 
Juozapinių proga, rengia 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja.

Programoje: vaidinimas 
„Stebuklingoji Radastėlė”; 
suvaidins sodalietės, sesu
čių pranciškiečių vadovybė- 

dr- je. Dalyvaus ir muz. Pr. Dul-

klyne, prie Cyprus Hill sto
ties.

Sekmadienį, vasario 28 d. 
5 vai. popiet, Angelų Kara
lienės par. salėje.

— Aš žinau. Bet manoji 
sudaužė ją į mano galvą.

Ap reiškimo

Amžinojo Rožančiaus 
jos susirinkimas vasario 21 kės grupė, kuri išpildys spe- 
d. buvo gausus, dalyvavo 
visos promotorkos. Kun 
Ant. Petrauskas ]_ 
kad jau per 400 parapijos 
jaunuolių išėjo į kariuome- 

Raud. Kryžiui. Kalbėjo kun. nę. jįs nurodė rožančiaus 
J. Balkūnas. kalbėjimo reikšmę. Vicepir-

• Adv. K. Jurgėla šiuo me- mininkė O. Rimidienė pa
tu patarnauja išpildydamas siūlė dr-jos vardu kas mė-

daliai paruoštą programą.
Kun. Bilietai tik po 50 centų. Visi j 

pranešė, kviečiami dalyvauti ko skai
tlingiausiai.

IŠLEIDO BROLĮ

Kodėl nežinai?
Vaikas (į tėvą) : — Tetuk, 

kodėl katinėlis neišlaka iš 
bliudelio viso pieno, kurį ma
mytė jam įpylė?

Tėvas (girtuoklis) : — Už
tat, vaikeli, kad jis žino, ka
da jam gana.

Vaikas: — Tai kodėl tu, 
tėveli, nežinai, kada reikia 
sustoti gerus?

Pranas Bekampis.

mirė 
buvo 
Arti-

pajamų mokesčių (income 
tax) blankas.

• Vikt. Čepaitis, medici
nos studentas, atsargos lei
tenantas, šią savaitę yra par 
vykęs iš St. Louis, Mo., trum 
pų atostogų .

• Karys Juozas Skarulis 
savo tėveliams rašo iš Salia
mono salų. Savo patyrimų 
jis niekada neužmiršiąs. Lin
ki visiems tinkamai supras
ti padėtį ir nesiskųsti maisto 
racionavimu.

• Alb. ir J. Trečiokų vedy
binio gyvenimo 20 metų su
kaktis paminėta vasario 21 
d. Newarke didžiule vakarie
ne.

• Baltijos - Amerikos dr- 
jos koncertas ir balius bus 
kovo 6 d. Dės Artistes vieš
bučio salėje, 1 West 67th St. 
New Yorke. Bilietai po 1 dol. 
Programą išpildys lietuvių, 
latvių ir estų meno pajėgos.

KRAUJO AUKOS DIENA

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIIB
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocoil 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausiai!

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. K]

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Broo

Tel.

vais patyrimais, kaip elgia- Brooklyno ir| 
si su bažnyčia bolševikai ir savybių savinini 
naciai. Sesuo Augusta per
gyveno dalį bolševikų oku
pacijos Lietuvoj ir gerai pa
žino dabartinius vokiečius, 
ilgokai gyvendama Berlyne.

Kolegijos rektorius kun. 
Dr. J. Vaškas savo paskai
toje nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėtį tarptautinėje a- 
renoje. Nors toji padėtis yra 
sunki, bet kalbėtojas nuro
dė ženklų, kurie Lietuvai tei
kia vilties. Nepaisant, kad 
Rusija savinasi Lietuvą, ki
tų Jungtinių Tautų nuomonė 
yra už laisvą Lietuvą, šiuo 
atžvilgiu prezidento Roose- 
velto politika yra nepakei
čiama.

J. Baniui paskambinus i- 
i Ir r'.alr-i Ir zntv> - •

ja, kad miestas 
žinėjimo miesto 
liais, autobusais 
riais mokesčius 
6y2 centų. Iš pa< 
mų norima sum 
sčius už nejudo

mainikavimo ketvertų metų sukak 

:ž3ulis mini kovo 12 d.

« KULTŪRINIS I 
mo NUOŠIRDŽIUREIKALING

PRIŽIŪRI
Blaivus, su 

jomis. Reikės 
šeimų namą, 
mėnesiui ir ™ iW 0. ------ - ,
butas. Kreiptis :|jį^ gult. Institutas nebe- suome

M. Tail L
655 — 41stj žfflis.
Brooklyn,

savo _ tėvelius parvy- 
Athens, Ohio, Alice 

Skarulienė. Ji 
mišias. Šis siū- atvyko išlydėti savo brolio 

Alberto, kurs vasario 19 d. 
išėjo kariuomenėn.

Prieš išeidamas į kariuo
menę, Al. Stečkis aukojo 
savo kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Tai ištikimas savo 
šalies gynėjas. Linkime jam 
laimės kariuomenėje ir svei
kam sugrįžti pas savo tė
velius.

Pas 
ko iš 

nuo užprašyti kareivių in- Stečkytė 
tencija šv. 
lymas džiaugsmingai priim
tas. „Amerikos” naudai pra
mogos rengimas atidėtas 
kitam susirinkimui.

Sunkiai serga Petronėlė 
Vismontaitė. Pittsburghe tu
rėjo operaciją mūsų pirm. 
Kašėtienės vyresnioji duk
relė, kuriai linkime laimin
gai išsveikti.

Draugijoj viešpatauja san
taika. Susirinkimas praėjo 
seseriškai. FEDERACIJOS NARIAMS

Marianapolis

U. S.

Šv. Jurgio Parapija
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.

Išpildomo Income 
Tax Blankas

-■■■

Šiuomi pranešama, kad is
pildome pajamų (income 
tax) blankas. Namų savinin
kams reikia turėti susižymė
jus visas pereitų metų su na
mais surištas išlaidas. Rei
kalingiems šio patarnavimo 
verta kreiptis šiuom adresu:

J. P. MACHULIS
86-56 85th St., Woodhaven, 

N. Y.
(Arti Forest Parkway sto
ties — Jamaica linija) .

Tel. Virginia 7-1896

ir Pittsburgh, Pa. Colney. 1 
fcii sausio 1 d. (rys ^n.

Jfl. BU1V. uwvh.ixv.m~-----------  . T
Kat. Federacijos perka ln 

^.Tačiau daugelio iš- sį kart. 
i-Hištas pageidavimas, kad >$lo-yu 
t-l K. Institutas kaip nors įduota u 

--------- ----------—-J ziybĮsi bent iki šio karo Reikli p 

Saugok Say * lei5t’lirv£ntiį «ųPaP 
c-------- romanines knygeles ir

Teikiamas į 
patikrinimas, 
AKINIAI prieina 
kainomis pagal ji 

j ši įstaiga įsteigta pr

vieną Čaikovskio kompozici
ją, buvo neilga pertrauka, 
kurios metu buvo sutvarky
ta scena

Buvo
veiksmų 
žmoną.”

Marianapolio kolegija va
sario 16 dieną minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 25 j 
metų sukaktį. Tai iškilmei 
salė buvo gražiai išpuošta, 
su apšviestais Gedimino 
stulpais ir Vytim. Studentai 
iš anksto jau šiai šventei uo
liai rengėsi, nesigailėdami 
nei savo jėgų, nei darbo, nei 
širdies. Programai paruošti 
ypač daug padirbėjo st. J. V. 
Navickas. Brolis J. Banys 
rūpinosi dainininkais. Abiem 
šiem darbininkam atsidėjęs 
talkino kun. Dr. V. Andriuš- 
ka.

Šventė buvo pradėta vaka
re 7 vai. Amerikos himnu, po 
kurio programą pradėjo stu
dentas Miltonas Starkus, 
Marianapolio studentų kuo
pos pirmininkas. Jis pasakė 
gražią, šia progai pritaiky
tą kalbą, kuri sužavėjo sa

vaidinimui, 
suvaidinta 
komedija 
Veikalėlis

• ristą pokarinio planavimo y 
'Albus ir palaikytų reika- Auš] 

1 jps santykius su kitomis rjautog 
našiomis įstaigomis. Lė-, ru0^ 
h Institutas turi pats sau rOga 

■jiasti su pagelba parink- Lajas
J.los finansinės komisijos iš m 
Blta. J. Karaliaus, kun. J.'nn :r

dviejų 
, Gavau 
sukėlė 

daug smagaus juoko. Roles 
turėjo S. Dambrauskas, P. 
Remeika, Al. Margis, J. No- 
dzeika, J. Brazauskas ir J. 
Mažeika. Ypač visiems pati
ko S. Dambrausko pasirody
mas, nuo kurio stengėsi ne
atsilikti ir kiti. Pačią dramą 
scenai pastatė J. V. Navic
kas, įdėjęs nemaža darbo.

Marianapolio namo virši
ninkas kun. A. Markūnas pa
dėkojo visiems, kurie prisi
dėjo prie programos šiai 
šventei, pažymėjo, kad Lie- j 
tuvos likimas yra Dievo ran
kose. Kaip po ano karo iš Į 
daug sunkesnių sąlygų Lie- Į 
tuva kėlėsi laisva, taip ir da- I 
bar Dievo valia leis jai vėl f 

vo nuoširdumu ir lietuvišku- būti laisvai. -
mu. Baigdamas jisai pažy- | M starkui tarus trumpą f 
mejo, kad šią sukaktį šian- pacĮėkos žodį, minėjimas bu- $ 
dien minim su liūdesiu veide, vo baigtas Lietuvos himnu. 1

Visa programa praėjo pa-l| 
kelta dvasia, gražiai ir rū- * 
pestingai. Programos vedė
ju buvo stud. B. Kazlauskas.

Į šventę buvo atsilankę 
visi Marianapoly esantieji 
kunigai, mokytojai, seselės, 

dainas, studentai ir darbininkai. Bu-

Stenger &
00 ir 
Jo dc 

, JOS. patyrimas roau, kuu vų, nnieč 
b.’ėŠĮ daugiau gaunama, kai 
Į.hstitiito direktorius dažniau n < 
-atsitraukia nuo savo darbo 

iraplanko dosnesnius vei-Le|e< 
L j Įėjus įvairiuose miestuose. į ® . a 
Mpač šią taisyklę įrodo va- 
I sario mėnuo, kuomet Tau- ___ 
Į 3 ta Šventės proga Instituto

vid

optometrist as -l-.špukmo ir red. J. Lauc- 
3M-393 Broadway, rodo, kadtų^Y

1380 Kil., 5,000

LIETUVOS G 
RADIJO PRO(

šeštadieniais 4:30 iki ■
vedėjas 1 direktorius buvo pakviestas 

J. J. STUK AJE atvykti ir pasakyti kalbas 
Radijo centraC Pittsburghe, Wat erbury,

Tei. MArket 2-ft Worcestery ir Providence. 
Walnut St., Newi

Pittsburghe parduota In- va 
itį-stituto knygelių už $11.00 In 
pigi kelionės lėšas apmokėjo J. 
R bendras šventės komitetas, kl

Homsteadas jau nuo se- 
pių laikų turtingas dosniais 
L ir pasišventusiais veikėjais, 
r tariu pirmoje vietoje reį- 
L ta prisiminti seniau čia 
V klebonavusį garbingą, sve- 
1^'tagą ir dosnų tautos vy-P 
■y Ą a. a. kun. Čepanonį. To-V

Mirė
Vasario 21 d. aprūpintas 

šv. sakramentais mirė a. a. 
Antanas Bulovas, gyvenęs 
217 Vanderbilt St. Palaido
tas vasario 24 d. iš šv. Jur
gio par. bažnyčios. Paliko 
nuliūdime žmoną Teofilę, du
kterį ir sūnų. Palaidotas šv. 
Jono kapuose.

Prisiminė mirusius
Vasario 22 d., Vincas ir Yorko — New Jersey apskri 

i. gyv.'ties metinis suvažiavimas į- 
vyks sekmadienį,, vasario 28 
d. Kearny, N. J.

Kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstoves.

S. Subatienė,
Apskr. pirmininkė.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

429

Raudonojo Kryžiaus New 
Yorko skyrius kreipiasi į 
„Amerikos’ skaitytojus, pra Į Marijona Tamošaičiai, g.yv.' 
sydamas paaukoti savo krau gg Concord St. minėjo vedy

binio gyvenimo 24 metų su
kaktį Ta proga jie užprašė 
šv. mišias už mirusius arti
muosius. Mišių metu tėvai ir 
dukterys ėjo prie šv. sakra
mentų. Dukterys pavyzdin-1 
gos choristės. Solo giedojo 
B. Brundzienė. Pusryčiams 
pasikvietė savo artimuosius.

Tamošaičiai yra geri para 
pijiečiai, susipratę katalikai. 
Linkėtina jiems sulaukti si
dabrinio jubiliejaus, kurį tin 
karnai jie rengiasi paminėti.

Vaidinimėlis
Kovo 7 d. sesučių vadovau 

jami vaikučiai suvaidins te- 
atrėlį, kuris sujungtas su šv. 
Kazimiero švente. Kadangi 
ir klebono vardinės kartu su
tampa, tai bus lyg dvilypė 
šventė.

Kovo 14 d. parapijos salė
je bus rodomi krutami pa
veikslai apie šventas mišias 
bei jų svarbą.

jo.
Kovo 4 d., ketvirtadienis, 

yra paskirta 28 tautybių as
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.

Kas sutinka paaukoti pu
sę kvortos savo kraujo, pra
šomas kreiptis į „Amerikos” 
administraciją. Bus susitar
ta dėl laiko ir vietos.

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.

Moterų Sąjungos New bet vis tiek nenustojam vil
ties, kad vėl švęsim „su šyp
sena veiduose Lietuvos lais
vę.”

Į

i * 
y

Lietuvis!
ALUD

KARŠTI UŽKAIS

5,000 VYRŲ ŠVENTĖ

Nors Washington© gimi
mo diena buvo darbo diena, 
bet Kolumbo Vyčiai — apie 
5,000 — maršavo Penkta A- 
ve. New Yorke. Šv. Patriko 
katedroje buvo iškilmingos 
Mišios, kurias atnašavo nau
jas vyskupas Wm. McCarthy, 
militaris delegatas.

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

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

Marianapolio kolegijos cho
ras, nors nedidelis, iš širdies 
sudainavo keturias 
kurių trys buvo paties vedė- vo įįkraį jaukus, nuoširdus 
jo brolio J. Banio kompozi- įr lietuviškas visų susirinki-

tai „Mes padainuo- 
„Vakarinė daina,”

ci j os: 
sim,”
„Eik čionai, graži mergaite.” 
Dainos praskambėjo šauniai, 
sutartinai. Vėliau dar daina
vo solo J. Nadzeika, mažiau
sias, bet skardžiausią balsą 
turįs Marianapolio studen
tas. Jis dainavo „O varge, 
varge” ir „O pūtė, pūtė”— 
abi kompozicijos S. Šimkaus.

Po dainų kalbėjo sesuo 
Augusta Sereikytė, kuri ben- 
maž prieš savaitę iš Argen
tinos su seserim Felicija Ro- 
galskyte atskrido į Jungti- 

Ines Valstybes ir dabar gyve
na Thompsone. Ji papasako
jo, pasiremdama savo gy-

R:. •

Patogi vieta ui 
su MOTER]

RHEINGOLD Extra 
— Didelis pasirinkln 

gėrimų

A 
d 
d

t
I

mas ir Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Svečias iš Hinsdale
Vasario 17 dieną į Maria- 

napolį atvažiavo Hinsdale, 
Ill. namo viršininkas kun. 
J. Mačiulionis, kuris čia, vie
nuolijos reikalais, praleido 
apie savaitę laiko. Iš Maria
napolio kun. J. Mačiulionis 
grįžo į Hinsdale. S. P.

REIKALINGAS
Vargonininkas nemažoje pa
rapijoje. šiuo reikalu kreip
kitės: „Amerikos’ 
tracija, 222 So.
Brooklyn, N. Y.

Adminis- 
9-th St.,

, r j .1' le pačioje dvasioje ir dabar
Juozas Zel|.* Čia veikia kun. E. Vasiliau-
411 GRAND STI

BROOKLYN, N.

TE I
1 tNS'

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH V AS1
REAL ES 

and L1
Mortgages Loaned and 
496 Grand St., BrooldJ 
$7-34 90th St., Woodhavt

HAvemeyer 8 - 02 
RALPH K R B' 
FOTOGRAF 

65 - 23 GRAND AVB 
Maspeth, N. Y-

i'skas ir keletas senesnės kar
ta žymių veikėjų. Vienas 

Irt p. J. Grebliūnas, vasa- 
l^rioUd. suruošė gražią puo- 
ijįty titanui svečių iš įvairių 
[ri tine-srovių ir davė progos įdo 

tijūnai pasikalbėti visuomeni 
bei politiniais klausi

1 mais. Ogi privatiškai p. ; 
Grebliūnas ir pora jo sveči 

L 'tan. E. Vasiliauskas i 

Katilius) paaukojo j
L ^.00 ir įsirašė Institul 

rėmėjais.
E Pittsburgh© teko si 

r ta i NVaterburį; ten ■>
16 d. Kat. Feden 

skyrius paaukojo In 
I tutui ^25.00. Gi Institl
1 oariu rėmėju įsirašė Dr.
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