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Vilioja Vienon

Saugok Savo

Žuvo Didvyris

PAJAMŲ MOKESČIAI
nų už tokią sumą, kad už- WILLKIE KELIONĖJE

įsijos valdžios laikraščio 
imas Vatikano ir kaltini- 
popiežiaus palankumu

Sės. Genovaite — Lietuvos 
kazimieriečių vyriausioji

Pažaislyje ir kad dar veda sa
vo mokyklas. Neaišku — ar 
tik Pažaislyje, ar ir visur.

ei j os Rusijos užpulta ir api
plėšta, bet jos dabartinis bu
vimas kare beveik bendrame 
fronte su vokiečiais visą pa
dėtį labai apsunkina.
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viešas ir privatines 
las.

La
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Gen. Kubiliūno parėdymu, 
nuo lapkr. 5 d. Lietuvos įstai
gose įvesta 54 vai. darbo sa
vaitė.
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Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRIN®1

VISOKIŲ G£RM

Gvadalkanalas. — Vasario 
d. lėktuvos nelaimėje žu- 

• leitenantas 
marinas,

3
vo leitenantas Robert N. 
Hanson, marinas, kilęs iš 
Newtonville, Mass. Jis buvo 
nušovęs 25 japonų lėktuvus.
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MŲ PALOCIUS
RUSIOS RŪŠIES
l, Kava, Arbata, Hot Chocolate
CARIENE Geriausias par
iję iž geriausios Smetonos, Air 
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vasario 15 d. baigsis Ket- 
Patogi Vieta Užėjt tosios Karo Paskolos va- 

i. Visi turimi daviniai ro- 
kad jis bus praėjęs tikru 

sisekimu.
7FID1 *iame va-iuie New Yorko 

JUUlAj ;uviai turėjo užsibrėžę 
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Atrodo, šaukėja) 
mo” nesuklaidino 
tos New Yorko lį 
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Šventadieniais

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūri 
AKINIAI prieinami 
kainomis pagal jų ri

ŠI ištaiga Įsteigta prie!
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ŠTAI KAIP
__ _ario šešioliktai.

TeL karnai atsakė.
Irina propagandą.
svės Laivas.
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.............. jario 16 tik už kelių die- 
TeL EVerneen,, įsi turimi daviniai rodo, 

i bus plačiai minima A- 
:os letuvių. Daugiausia 

Penktadieniais iįį 3 švenčiama vasario 13, 
.....------ ) ir net 27. Jos minėji- 

.............—rečių tarpe fous įr įžymių 
(kiečių, kaip Pittsbur- 
- senatorius Davis, New 
e —Columbijos profe- 
s Manning, Waterburyje 
mgresmanas Monkievicz

ms priimami užsakymai KRĘį met minėjimų rezoliuci- 
rpač reikėtų pabrėžti at- 
nus į naujus Sovietų 
lis, kuriais laidžiami 
dūmai ryšium su nau- 

tutonomijos pažadais vi- 
sovietinėms socialisti- 
respublikoms.

bin- 
4- 
vai- 
dni- 
as- 

iųs- New Yorko apylinkė škimus, kuriuos skaite- 
zuoti lietuviai ste maudoje. Jie kalbėjo kaip 

. kraštų teisėti ir pripa- 
atstovai. Amerikos lie- 

- i vasario 16 minėjimuo- 
PAŠALPOSREflilbės, kaip šio krašto pi- 

---- -  ii, kaip iš garbingos
Lietuviai, kurie i>s kilę, kaip visu nuošir- 

ti pašalpos iš valdi i ir visokeriopu pajėgu- 
yra 65 metų amžr emią Amerikos karo pas- 
kreipia į Social 
Board, 271 Washir.
Brooklyn.

J. A. Vaistyto, giežiau?“ pllankumu 
susilaukė Ameriko- 

ačių atgarsių. Beveik be 
ties Amerikos spauda 
štai ir aiškiai pasmerkė 

PARDUODI lėšiš,k^ Maskvos elgseną, 
lugelis laikraščių primi- 
pie Stalino telegramą 
riui 1939 m. rugsėjo mė- 
kai Stalinas sakė Hit- 

i, kad jų draugystė yra 
irtinta krauju. Taip pat 
inta ir apie Molotovo pa
inią, kuriame jis tada 

ėjo, kad fašizmas yra 
io dalykas...
ugelis žurnalistų nepa- 

priminti, kad Rusijos 
rtiniai valdovai 1939 m. 
nį davė Hitleriui „žalią 
ą” pradėti didžiąsias 
ijos skerdynes, kurių 
ir šiandien nematyti.Clement Vokeli[askvos komisarų akroba- 

į vartaliojimai neapgaus 
urie turi protą, akis ir

s.

Geri, pigūs, pat • 
mai. Gerose vietose 
navimas teisingas.

Apdraudžia viskį 
ko prašo. Apdra 

Į rinu) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph Vas
Real Estete

496 Grand St, Broo
Tel. EVergreen 7-1

Advokatai

41-40-7 W

NEwtown 9-

ad Maskva sustiprins sa- 
; Jackson Heights, Imperialistinius reikalavi- 

Lietuvos, Latvijos ir Es- 
naujo užgrobimo link- 
netenka abejoti. Yra 
ženklų, kurie sako, kad

kva nerodo ir nežada ro- 
i jokių nuolaidų.

įondono laikraščiams pra
plaukti iš Maskvos nau- 

telegramos, kurios siun- 
os lietuvių ir estų vardu, 
os tokių telegramų auto- 

skelbiamas generolas 
,das Karvelis.
esą, Lietuvos kariuome-

du skelbiamą telegramą, 
visai kitas dalykas. Taip 
abejotina, ar gen. Karve- 

^fsavo valia galėtų Lietuvos 
^^įį^^«H>riklausomybės pasmaugi- 

vadinti Lietuvos išgelbė-
u.
ietuvos neprietelių padi- 
ta veikla privalo pasmar-

LIETUVIŠM

ALUDE
Karšti Užkandi^11 Lietuvos draugų darbą.

KASDIEN

HAvemeyer 8-025?

RALPH KBĖ
FOTOGRAFĖ

65 - 23 GRAND A
Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO LIETUVIAI MINĖS 
LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTĘ

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventę 
minės šį sekmadienį, vasario 
13 d., 3:30 vai. popiet, WEBS
TER salėje, 119 E. 11 Str., 
New Yorke (arti Union 
Square ir 4 Avė).

Minėjimo programa susi
darys iš kalbų, koncerto ir 
pasilinksminimo.

Kalbės: LIETUVOS, LAT
VIJOS IR ESTIJOS Atstovai 
arba jų įgalioti asmens; Co- 
lumbijos universiteto profe
sorius DR. CLAJRENCE A. 
MANNING, New Yorko Lie
tuvių Tarybos pirmininkas 
KUN. NORBERTAS PA
KALNIS; „Garso” redakto
rius MATAS ZUJUS; N. Y. 
L. Karo Bonų Komiteto pirm. 
PRANAS BAJORAS; adv. 
KOSTAS R. JURGELA; DR. 
J. JANUŠKIS.

Koncertinės programos 
viešnia solistė bus ONA VAI-

Praeitą savaitę Romoje fa
šistų policijos viršininkas 
Pietro Caruso su gauja savo 
policininkų įsiveržė į šv. Po
vilo bazilikos ir jos aplinki
nius pastatus, kur padarė di
delę kratą. Fašistai suėmė 64 
asmenis, kurių tarpe buvo ka
rininkų ir žydų.

Iš Vatikano tuojau atvyko 
tarnautojai ir pareiškė įsiver- 
žusiems ginkluotiems fašis
tams griežtą protestą, bet į 
tai nekreipta dėmesio.

Vatikano radijas italų, vo-

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hull patvirtino 
pranešimą, kad šiomis dieno
mis J. A. V. vyriausybė pa
kartojo suomiams įspėjimą ir 
patarimą išsitraukti iš karo. 
Jei Suomija ir toliau pasiliks 
kare, ji turėsianti pati už vi
sus karo padarinius ir atsa
kyti.

Šis įspėjimas Suomijos vy
riausybei praneštas per A- 
merikos atstovybę Helsin- 
kiuose.

Suomių padėtis čia ypatin
gai sekama. Amerikos vy
riausybė palaiko diplomati
nius santykius su Suomija. 
Visi gerai supranta, kad Suo
mija į karą įstojo ne savo no
ru, kad ji 1939 m. lapkričio 
gale buvo be jokios provoka-

tektų vienam Laisvės Laivui 
nupirkti. Visuose miestuose 
dirbo lietuvių komitetai, ku
rie ir ragino daugiau karo bo- 
nų pirkti ir užrašinėjo lietu
vių įsigytus bonus.

Kitą savaitę reikia turėti 
galutinius davinius, todėl vi
sų New Yorko miestų lietuvių 
komitetai turėtų iki vasario 
16 d. pranešti komiteto raš
tinei (222 So. Ninth Str., 
Brooklyn 11, N. Y.), už kiek 
šiemet nuo sausio 1 d. New 
Yorko valstybės ir miesto 
lietuviai kiekviename mieste 
bei parapijoje išpirko karo 
bonų.

Pagreitinkim bonų pirki
mą, paskubinkime savo pra
nešimus !

Pamaldos Lietuvoje
Vėlinėse, lapkr. 2 d. vysk. 

Brizgys atlaikė gedulingas 
pamaldas už lietuvius kritu
sius ginant savąjį kraštą. 
Ant nežinomojo kareivio ka
po buvo padėti vainikai ir su
giedotas tautos himnas.

lupirkime Laisvės Laiva Amerikai
LONIENĖ, Hartfordo lietu
vių pasižymėjusi dainininkė.

New Yorko Lietuvių Tary
ba jungia visas svarbiausias 
ir didžiausias New Yorko lie
tuvių draugijas, šis jau yra 
antras minėjimas, kurį ren
gia New Yorko Lietuvių Ta
ryba.

Minėjime bus platinami 
Karo Bonai. Minėjimas į- 
vyksta Ketvirtosios Karo 
Paskolos užbaigimo išvakarė
se, todėl labai svarbu, kad 
lietuvių prisidėjimas vajuje 
būtų reikšmingas.

Visi New Yorko ir apylin
kės, visi artimesnių New Jer- 
sy miestų lietuviai nuošir
džiai kviečiami į šias iškil
mes.

Vasario 13 d. visi, kuriems 
tik laikas leidžia, būkime 
WEBSTER salėje. Padidinki
me savo talką Amerikos karo 
pastangoms ir Lietuvos ne
priklausomybei atsteigti.

Kwajalein. — Į Marshall 
salas atvyko admirolas Ches
ter W. Nimitz, Pacifiko lai
vyno viršininkas, kurio vado
vybėje iš Marshall salų išvyti 
japonai. Admirolas pareiškė, 
kad Kwajaleino salyno užė
mimas pagreitins Pacifiko 
karo veiksmus. Jis pabrėžė, 
kad nuo dabai1 Pacifiko kari
niai žygiai nebeturės laukti 
Europos veiksmų davinių.

Admirolas Nimitz į čia at
vyko lėktuvu iš Perlų Uos-

to. Jį lydėjo generolas Ri
chardson. Jis apžiūrėjo nau
jai užimtas salas ir tarėsi su 
savo žinioje esančiais parei
gūnais. Laimėjimui Marshall 
salose daug pagelbėjo staigus 
ir netikėtas puolimas, kuris 
užklupo japonus, visiškai, 
matyti, nesitikėjusius tokio 
drąsaus amerikiečių žygio.

Kwalajein salos žygis ati
darė platesnius vartus keliui 
į japonų sostinę, Tokio mies
tą.

kiečių, prancūzų, anglų ir is
panų kalbomis pranešė apie 
minėtą fašistų elgesį ir Vati
kano protestą.

Šv. Povilo bazilika priklau
so Vatikano teritorijai, kuri, 
pagal tarptautines sutartis, 
yra neliečiama.

Areštavo
Šiauliuose areštuoti trys 

direktoriai, kaltinami netei
sėtai pasipelnę po apie 350, 
000 markių. Juos teis vokie
čių teismas.

Italijos fronte šią savaitę 
didžiausio veiklumo buvo že
miau Romos, kur amerikie
čiai ir anglai įsitvirtino nau
jų įsiveržimų vietose. Vokie
čiai čia turėjo kelis aštrius 
puolimus, kurie buvo atremti. 
Vienoje dalyje anglų daliniai 
turėjo išsitraukti.

Vokiečiai savo puolimams 
stipriai vartoja artileriją ir 
lėktuvus. Šos savaitės vidu
ryje laukta didelio vokiečių 
puolimo, kurs galėjo prasidė
ti bet kuriuo momentu.

Paskutinės radijo žinios 
skelbė, kad anglų ir amerikie
čių daliniai visu pajėgumu 
laikėsi prieš naujus vokiečių 
puolimus, stengdamiesi išlai
kyti savo kontrolėje šimto 
kvadratinių mylių plotą, ku
rį užėmė prieš dvi savaites. 
Vokiečiai ypač padidino sa
vo artilerijos veiksmus.

Amerikos lėktuvai numetė 
tonus bombų Cisternoje, kur 
vokiečiai turi savo didžiau
sias pajėgas, nukreiptas prieš 
naujas amerikiečių ir anglų 
įsiveržimo vietas.

Vokiečių radijas pakarto
tinai skelbė, kad viena ang-

lų divizija turėjusi pasitrauk
ti į jūrą ir būti evakuota.

Turimi daviniai rodo, kad 
Sąjungininkų padėtis Italijo
je į pietus nuo Romos pasun
kėjo, tačiau nebuvo dar be
viltiška, kai šie žodžiai rašy
ti.

Marshall salų užėmimo žy
gyje, atimant iš japonų Kwa- 
jalein salyną, amerikiečiai 
marinai turėjo tokius nuosto
lius: 286 užmuštų, 82 dingę 
ir 1,148 sužeistų. Japonų nuo
stoliai buvo šie: 8,122 užmuš
ti, 264 paimti nelaisvėn.

Marshall salose japonai tu
rėjo 10,000 karių, kurie be
veik visi sunaikinti. Japonai 
kovojo iki pat visiško jėgų iš
sekimo. Manyta, kad jų be
laisvių bus daugiau, bet jie 
sutiko geriau žūti kovos lau
ke, nei amerikiečiams pasi
duoti.

Amerikos Trečios Karo 
Paskolos vajus tęsis tik iki 
vasario 15 dienos. Pratęsimo 
gal ir nebus. Taigi, laiko ne- 
perdaugiausia. O šio vajaus 
metu New Yorko miesto ir 
visos valstybės lietuviai yra 
pasiryžę Karo Bonais sukel
ti tiek pinigų, kad būtų gali
ma Dėdei Šamui padovanoti 
gražų, didelį Laisvės Laivą 
(Liberty Ship).

Karui užbaigti Dėdei Ša
mui reikia dar daug pinigų, 
kad už juos galėtų nupirkti 
visokių karo reikmenų: ka- 
nuolių, lėktuvų, laivų, tankų 
ir amunicijos. Tai Dėdė Sa
mas gali padaryti už mūsų 
investuotus pinigus į Karo 
Bonus.

Pirkimas Karo Bonų nėra 
jokia dovana, o tik laikina 
paskola. Pinigus, investuotus 
į Karo Bonus, galima atsiim
ti po .60 dienų, reikalui esant. 
Pinigai, investuoti į Karo Bo
nus, neša gerus nuošimčius. 
Todėl pirkite ko daugiausia 
Karo Bonų šio vajaus metu.

New Yorko miesto ir vals
tybės lietuviai gražiai pasi
rodė Trečiosios Karo Pasko
los vajaus metu, sukeldami 
$1,048,300 už kuriuos Dėdės 
Šamo kariuomenei nupirko
me tris didelius bombonešius, 
vieną ligoninės lėktuvą ir 26 
Jeeps. Bombonešiai pavadin
ti lietuviškais vardais, o 
Jeeps’ai atžymėti, kad jie nu
pirkti lietuvių pinigais.

Šio vajaus metu New Yor
ko Lietuvių Karo Bonų Ko
mitetas, pritariant kitų New 
Yorko valstybės miestų ir

miestelių komitetams, užsi
mojo Karo Bonais sukelti 
tiek pinigų, kad už juos būtų 
galima nupirkti Laisvės Lai
vą. Mes pasitikime, kad visi 
lietuviai mūsų pastangas 
nuoširdžiausiai parems ir 
kad mes savo tikslą atsieksi
me.

Mes žinome, kad lietuviai 
Karo Bonų šio vajaus metu 
išpirks net už daugiau, negu 
mums reikia laivo nupirki
mui. Bet bėda tame, kad ne 
visi lietuviai savo pirktus Ka
ro Bonus užsirašo pas lietu
vius. Todėl raginame „Ame
rikos” skaitytojus Karo Bo
nų pirkti ko daugiausia ir 
paraginti savo artimuosius 
taip pat padaryti, juos užsi
rašant pas lietuvius.

Užrašyti galima visose pa- 
triotingųjų lietuvių laikraš
čių redakcijose, klebonijose, 
pas radijo valandų vedėjus, 
vietiniuose komitetuose ir tt. 
O jei to negalima padaryti 
jūsų gyvenamoje vietoje — 
užsirašykite N. Y. L. K. Bo
nų Komiteto raštinėje, ypa- 
tiškai ar pranešant trumpu 
laiškeliu, adresuojant seka
mai: Mr. J. B. Laučka, 222 
So. 9-th St., Brooklyn, N. Y. 
Įrašyti reikia tik, už kiek Ka
ro Bonų pirkote, savo vardą- 
pavardę ir adresą ir atsiųsti 
aukščiau nurodytu adresu.

Už jūsų geras pastangas 
šiame reikale, tariame širdin
gą ačiū.

New Yorko Lietuvių 
Karo Bonų Komiteto" 

Valdyba

GAVO KUN. KRUPAVIČIAUS LAIŠKI
' į.

Chicago j e gyvena tikra 
kun. Mykolo Krupavičiaus 
sesuo — Melanija Rugienė. 
Ji turėjo pergyventi dvigubą 
liūdesį: neseniai mirė vyras 
ir neseniai gavo žinią, kad jos 
brolis, garsusis žemės refor
mos pravedėjas Lietuvoje, 
kun. M. Krupavičius yra a- 
reštuotas.

Šiomis dienomis ji gavo per 
Raudonąjį Kryžių laišką nuo 
savo brolio iš Lietuvos.

Paprastai iš Lietuvos per 
Raud. Kryžių siunčiami laiš
kai būna parašyti vokiečių 
kalba. Tačiau kun. Krupavi
čiaus rašytas lietuviškai. Pa
žymi, kad jisai ir kiti artimie
ji yra sveiki ir gyvi. Laiškas 
išsiųstas dar prieš jo arešta
vimą 1942 m. lapkričio mėn.

Matyt, naciai jau ir tada 
jį labai sekė, nes laiškas buvo 
ilgai užlaikytas ir Ameriką 
pasiekė tik už 15 mėnesių. 
Tuo metu kun. Krupavičius 
tebegyveno Suvalkų Kalvari
joje, kur buvo klebonu.

Lietuvos žurnalas „Atei
tis” 1943 m. gruodžio 10 d. ir 
š. m. sausio 4 d. turėjo įsidė
jęs skelbimus, kviečiant sta
tybos darbininkus ir techni
kos personalą dirbti į Vieną.
Estų vergų darbas Reiche
TURI radijas praneša, kad 

„tap kitų svetimų tautų, pa
vaduojančių vokiečius, dar
bininkų, Reiche yra apie 12,- 
000 estų. Viename Berlyne jų 
yra arti 2,000.”

Cigaretė Atėmė 
Jauną Gyvybę

Lenkų Šaudymai 
Toliau Tęsiami

Per Raudonąjį Kryžių atė
jo iš Lietuvos sesers Ritos 
(kazimierietės) siųstas laiš
kutis. Jame pranešama, kad 
Lietuvos šv. Kazimiero sese
rų Motina generalė esanti se
suo Genovaitė. Tai gabi, auk
što išsilavinimo, iš Suvalki
jos kilusi lietuvaitė.

Toliau laiške pranešama 
kad seserys apsigyvenusios

Chicago. — Atlikus pamal
das Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Šv. Kazimiero kapinėse palai
dota Elena Bendix. Tai jau
na, tik 31 m. lietuvaitė.

Jos mirtis — labai tragiš
ka. Vieną vakarą atsigulusi 
lovoje skaitė magaziną ir rū
kė cigaretę. Taip berūkyda
ma ji ir užmigo.

Nuo cigaretės užsidegė pa
talas. Mergaitė nubudo jau 
dūmų pritroškinta, dar pri
slinko prie durų, bet jas iš vi
daus buvo užsirakinusi iš va
karo; dūmų pritroškinta ne
beįstengė išeiti. Kai atėjo pa
galba, mergaitė buvo tiek ap
degusi, kad jos gyvybės jau 
nebebuvo galima išgelbėti.

Wendell L. Willkie šios sa
vaitės pradžioje pradėjo ilgą 
kelionę po vidurines ir vaka
rines valstybes. Jis aiškiai 
pasisakė sieksiąs respubliko
nų partijos nominacijos 
zidento rinkimams.

pre-

Londonas. — Lenkų vidaus 
reikalų ministeris Banaczyk 
pareiškė, kad nuo spalių 12 
d. iki vasario 4 d. vokiečiai 
Varšuvoje viešai sušaudė 1,- 
907 lenkus. Per tą laiką 
tuose miestuose vokiečiai 
šaudė 5,000 lenkų.

Londonas. — Vasario 8 d. 
Rusijos kariuomenė Dniepro 
fronte užėmė Nikopolį, man
ganese kasyklų centrą. Že
mutinė Dniepro dalis rytų 
pusėje visiškai išvalyta nuo 
vokiečių.

Nikopolyje vokiečiai buvo 
nuo 1941 m. rugpiūčio 21 d. 
Šis centras duodavo vokie
čiams 60 procentų jų naudo
jamo manganeso, kurs būti
nai reikalingas plieno gamy
bai. Nikopolį užėmė genero
lo Malinovskio trečioji Ukrai
nos armija, kurią daugiausia 
sudaro Stalingrado žygio ve
teranai.

Keturios vadinamos Ukrai
nos armijos per paskutines 
dešimt dienų apsupo bei pri
vertė bėgti 29 nacių divizi
jas, kurias sudaro nuo 290,- 
000 iki 435,000 vokiečių ka-

rių, Skelbiama, kad apie 50,- 
000 vokiečių žuvo ir 4,000 pa
imti nelaisvėn.

Maskva skelbė, kad vokie
čiai Dniepro fronte, pagrieb
ti panikos, šoko į upę, stver- 
damies medžių ir lentų, mė
gindami pabėgti. „Tuzinai ir 
šimtai jų nuskendo šaltuose 
vandenyse”, praneša Maskva.

Leningrado fronte genero
lo Govorovo vadovaujami da
liniai tęsia savo žygį Lugos 
linkme. Lugoje vokiečių bazei 
gresia apsupimas iš trijų pu
sių.

Gen. Popovo antroji Balti
jos armija tęsia savo puoli
mą Latvijos kryptimi, apie 
60 mylių į vakarus.

Naciai Pritrūko 
Gerų Ginklų

Sovietų Ukrainoje 
Naujas Komisaras

Iki kovo 15 d. visi gyvento
jai turi išpildyti pajamų mo
kesčių blankas. Kiekvienas, 
kurs tik pernai dirbo, kurs 
turėjo pajamų per 500 dole
rių, privalo pranešti valsty
bės iždo departamentui ir su
mokėti tiek, kiek įstatymas 
reikalauja.

Berlynas. — šios savaitės 
pradžioje Hitleris kreipėsi į 
vokiečius, siūlydamas dide
les dovanas už išradimus, ku
rie pagerintų vokiečių gink
lus.

Taip pat siūlomos dovanos 
už naujas priemones darbui, 
medžiagai ir jėgai sutaupyti.

Min. Balutis. 
Nesveikuoja

Lietuvos ministerio Londo
ne, Broniaus Balučio, sveika
ta nėra labai gera. LKFSB. 
korespondentas iš Londono 
praneša, kad ministeris šių 
metų pradžioje turėjo kurį 
laiką praleisti lovoje sirgda
mas.

Maskva paskelbė, kad Vy
riausio Sovieto nutarimas su
teikti sovietinėms respubli
koms autonominių teisių už
sienio santykių tvarkyme ir 
tautinės kariuomenės orga
nizavime jau vykdomos.

Sovietinė Ukraina jau turi 
savo „užsienio reikalų komi
sarą”. Juo paskirtas Aleks
andras E. Korneičiuk, rašy
tojas, iki šiol buvęs Sovietų 
Sąjungos užsienio komisaro 
padėjėju. Jo žmona yra Wan
da Wasilevska, lenkų komu
nistų sąjūdžio Rusijoje vado
vė.

Staigus Ukrainai atskiro 
komisaro paskyrimas rodo, 
kad Maskva Lenkijos sienų 
atžvilgiu nenori daryti jokių 
nuolaidų. Tai liudija taip pat, 
kad Maskva iš anksto pasto

ja kelią ukrainiečiams įsis
teigti savo laisvą ir nepri
klausomą valstybę
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Vasario 16 dienos proga 
L.K.F.S. Biuras patiekė šį 
klausimą eilei asmenų. Čia 
pradedame spausdinti jų at
sakymus, tikėdamiesi, kad 
atsiras žmonių, kurie trum
poj formoj atsiųs savo arti- 
mesniems laikraščiams savus 
sumanymus. Lietuvos padė
tis dabar yra labai kritiška, 
reikia, kad apie tai daugiau 
svarstytume, o atitinkamos 
įstaigos ir asmens, kad dau
giau veiktų reikiama krypti
mi.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį geriausiai pami
nėsime, kurdami ir vykdyda
mi naujus planus tėvų žemės 
laisvei atstatyti.

Čia ir paduodame, pagal 
eilę, kaip buvo prisiųsti, pen
kių punktų atsakymus į klau
simą, ką mes dabar turime 
daryti siekdami Lietuvos 
laisvės.
L. Šimutis, „Draugo redakto
rius, ALT ir Kat. Susiv. pirm.

Federacijos sekr.:
1. Patiems lietuviams rei

kia giliai ir nuoširdžiai tikė
ti į Lietuvos prisikėlimą.

2. Tą tikėjimą paremti ryž
tingu darbu ir pasiaukojimu.

3. Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atsteigimo dar
bams paremti reikia kiekvie
nam lietuviui apsidėti nuo
latiniais (mėnesiniais) mo
kesčiais.

4. Ieškoti Lietuvai draugų 
kitataučių tarpe, ypač val
džios ir parlamentarų sfero
se ir plačiai garsinti Lietuvos 
vardą, palenkianti plačios A- 
merikos visuomenės opiniją 
Lietuvos nepriklausomybei.

5. Visomis išgalėmis remti 
vieningą Amerikos lietuvių 
veiklą per Amerikos Lietu
vių Tarybą, kuri jungia vi
sas didžiąsias mūsų ideologi
jas ir ideologines grupes ben
dram ir didžiam tautos rei 
kalui — Lietuvai išlaisvinti 
ir į nepriklausomą gyvenimą 
įvesti.
Alena Devenienė, visuomenės 

veikėja:
1. Organizuotai panaudoti 

savo, kaipo Amerikos piliečių 
teises Lietuvos byloje: a. Rin
kimuose prezidento, kongre
so ir panašiai, b. Informuoti 
USA žmones Lietuvos reika
lais, c. Bendradarbiauti su 
tais amerikiečiais, kurie re
mia mažų tautų nepriklauso
mybę, ypač mažų tautų kil
mės ir jų draugus, d. Talki
nimas Amerikai laimėti ka
rą: perkant bonus, remiant 
A. Raud. Kryžių, dalyvau
jant defence komitetuose, or
ganizuojant karių motinas ir 
pan.

2. Palikti Lietuvos pilie
čiams spręsti būsimos vals
tybės santvarkos ir santykių 
su kaimynais' klausimus. 
Mums gi siekti tik vieno — 
sudaryti kad ir mažiausioje 
teritorijoje valstybinį viene
tą, kuris galėtų stoti tarptau
tinėje kovoje už savo teises, 
kaipo kovojanti tauta. Siekti 
sudaryti laikiną Lietuvos vy
riausybę užsienyje. Palaikyti 
santykius su estais, latviais, 
lenkais ir kitais kaimynais. 
Kovoti principu — vienas už 
visus, visi už vieną.

3. Šelpimo darbą, kaip Lie
tuvoje, taip — tremtinių Ru
sijoje ir Vokietijoje pavesti 
atskiram nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti komitetui, kurs

būtų nepolitinis. Politinė pa
dėtis ir santykiai nuolat kei
čiasi ir negali sudaryti pas
tovaus pagrindo šalpos dar
bui.

4. a. Į bendrą visų lietuvių 
darbą, — į vienybę žiūrėti ne 
kaipo į norą ar nenorą kam 
su kuo dėtis, bet kaip į pilie
tinę prievolę ir priemonę ne
priklausomybei laimėti. Ją 
saugoti, stiprinti pilnu atsa- 
komingumu ir griežtumu.

b. Amerikos Lietuvių Ta
rybą išplėsti įtraukiant visų 
kolonijų lietuvius, šalia ofi
cialios Tarybos turėti jos 
vykdomąjį organą, kurs vyk
dytų Tarybos darbo planus.

5. Išplėsti Lietuvos nepri
klausomybės kovą už USA ri
bų, yapč Kanadoje, Pietų A- 
merikoje ir visur ktur, kur 
lietuvių gyvenama, pritai
kant jų sąlygoms kovos bū
dus ir galimybes.

Dėti visas pastangas Ame
rikai laimėti karą greičiau ir 
tvirčiau. Įsisąmoninti, kad 
toks Amerikos laimėjimas, 
tai Atlanto Čarterio laimėji
mas.
Rašytojas Antanas Vaičiulai

tis:
1. Pirmiausia reikėtų su

vienyti visas lietuviškąsias 
jėgas kovai dėl Lietuvos va
davimo. Iš pradžių tas susi
vienijimas turi būti padary
tas čia, Amerikoje, o paskui 
prie to bendro darbo reikia 
pritraukti lietuvius iš visų 
kitų laisvų kraštų, taip, kad 
viso pasaulio lietuviai būtų 
sujungti bendru ryšiu ir sėk
mingiau dirbtų didžiajam 
tikslui — laisvai Lietuvai at
statyti.

2. Reikia ko greičiausiai 
suorganizuoti lietuviškosios 
informacijos centrą anglų 
kalba. Tas centras aplink sa
ve galėtų telkti išsiblaškiu
sias pajėgas, duoti direkty
vas, atremti šmeižtus prieš ! 
Lietuvą. Leisti savo infor
macijų biuletenį ir žurnalą 
anglų kalba. Tai turėtų būti 
centrinis nervas lietuviška
jai akcijai ir informacijai an
glų kalba.

3. Pastatyti ant kojų pa
šalpą vargstantiems, ištrem
tiems, pavergtiems lietu
viams ir padėti pagrindus iš
vaduotos tautos visokeriopai 
paramai. Būtiniausias reika
las išgauti, kad Lietuva būtų 
įsileisti į dabar esančias šal
pos ir pokarinio atstatymo 
tarptautines organizacijas 
(kaip UNRRA), nes po dvi
gubos okupacijos Lietuva bus 
dvigubai reikalinga pašalpos.

4. Pasiekti per kitų Jungti
nių Tautų vyriausybes, kad 
Jungtinių Tautų narys Rusi
ja atsisakytų nuo savo nieku 
nepagrįstų pretensijų į Lie
tuvą.

5. Pagaliau gauti Lietuvai 
vietą Jungtinių Tautų tarpe. 
Tuo Lietuvos įtraukimu į 
Jungtinių Tautų tarpą galu
tinai būtų garantuota jos 
laisva ateitis, jos vieta poka
rinėje tarptautinėje tautų 
šeimoje ir jos normalus augi
mas tiek ekonominiam, tiek 
kultūriniam gyvenime.

Savo nuolatine kova prieš 
agresorius, savo praeities pa
tyrimu, ekonominiu ir kultū
riniu svoriu, galop savo ne
mirštamu laisvės troškimu 
Lietuva nusipelno daug dau
giau pagarbos, vilčių, para-

MATAS ZUJUS,
„Garso” redaktorius. L. K. Federacijos 
centro valdybos narys, įžymus visuomeni
ninkas — veteranas. Vasario 13 d., sekma
dienį, jis kalbės Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės minėjime Webster 
salėje, New Yorke, šį minėjimą rengia New 
Yorko Lietuvių Taryba.

PIJUS XI MIRĖ PRIEŠ 5 METUS
Didysis katalikų akcijos ir 

misijų popiežius Pijus XI yra 
miręs 1939 m. vasario mėn. 
10 d., taigi, lygiai prieš pen- 
keris metus. Išrinktas popie
žiumi 1922 m. Pijus XI Baž
nyčią valdė laikotarpyje, ka
da po Didžiojo karo atsistei- 
gė naujas gyvenimas, kūrėsi 
nauji tarptautiniai santykiai. 
Pijus XI sudarė su visa eile 
valstybių konkordatus (tarp, 
sutartis), jų tarpe ir su Lie
tuva. Ypatingai daug pastan
gų dėjo įtraukdamas pasau
liečius į apaštalavimo darbą, 
būdamas visa siela atsidavęs 
katalikų akcijai.

Pijus XI daug rūpesčio pa
rodė darbininkijos reikalais. 
Jo išleistoji enciklika „Quad- 
ragessimo Anno” (popiežiaus 
raštas, paminint 40 m. nuo 
Leono XIII žodžio darbinin
kijos reikalais) pabrėžė šei
myninio atlyginimo reikalin
gumą, tai yra-darbininkas tu
ri būti tiek atlyginimas, kad 
jis galėtų save ir savo šeimą 
išlaikyti. Popiežius griežtai 
sudraudžia išnaudojančius 
kapitalistus ir užtaria 
darbininkijos reikalus.

Pijus XI pasakė labai griež
tą žodį prieš nacių ir komu
nistų neteisybes, tuo reikalu 
išleisdamas net specialias en
ciklikas. Nepaprasto susido-

net du kartu; 1920 m. sausio 
29 d. arkiv. Ratti atvyko į 
Kauną, apsistojo sės. bene
diktinių vienuolyne, lankėsi 
kun. seminarijoje, kalbėjo į 
klierikus, o sausio 31 d. iš
važiavo į Rygą. Tų pačių me
tų kovo 18 d. arkiv. Ratti bu
vo sustojęs Kaišedoryse, va
žiuodamas į Latviją, į vysk. 
Springovičiaus konsekraciją. 
Apskritai tuo laikotarpiu 
jam būnant Apaštališkuoju 
Vizitatoriumi Lenkijoje, o vė
liau — nuncijumi, daugeliui 
Lietuvos atsakingų vyrų te
ko su busimuoju popiežiumi 
tartis Lietuvos reikalais.

Įdomu, kad arkiv. Jurgis 
Matulevičius yra vedęs reko
lekcijas busimajam popiežiui 
Pijui XI. Gerai pažindamas 
Vilniaus vyskupą Jurgį Ma
tulevičių, Pijus XI nekartą 
užstojo jį prieš lenkų puoli
mus.
Pijaus XI ganyto j avimo me

tu Lietuvoje įsteigta sava 
bažnytinė provincija, sudary
tos penkios vyskupijos ir su
darytas konkordatas su Lie
tuva. Pijus XI net yra para
šęs specialų laišką Lietuvos 
vyskupams, kuriame ragino 
budėt auklėjant jaunimą, 
burti jį į organizacijas, rū
pintis auklėjimo klausimais. 
Tame laiške Šv. Tėvas lietu-

mėjimo visame pasaulyje su- į yius pavadina mylimiausiais 
kėlė išsprendimas vadinamo Jam žmonėmis.
Romos klausimo — sunorma-! Pijus XI buvo tiek populia- 
vimas ilgai užsitęsusio ginčo 
tarp Bažnyčios ir valstybės 
Italijoje.

Pijus XI yra vienintelis iš 
paskutiniųjų laikų popiežius, 
kuris yra buvęs Lietuvoje,

rus Lietuvoje, kad jo atmi
nimui pagerbti net Kauno žy
dai suaukojo 10,000 litų ir di
džioje Šv. Vincento a Paulo 
prieglaudoje įrengė Pijaus 
XI vardu salę.

dą ir veikliąją Lietuvos Vy
čių organizaciją.

Vincas Kvetkas yra Ameri
koj gimusios ir augusios kar
tos veikėjas ir todėl labai 
praktiškas. Jo giliu įsitikini
mu, mes, kaipo lietuviai ir 
kaipo katalikai, tik tada te
galėsime ilgiau išlaikyti sa
vo religines ir tautines bran
genybes, kada būsime gerai 
organizuoti, veiklūs ir vienin
gai dalyvausime savo krašto 
— Amerikos ir kultūriniame 
ir politiniame gyvenime.

Šia kryptimi jis pats rodo 
puikų pavyzdį. Iš jaunų die
nų jis priklauso prie lietuviš
kų organizacijų. LRKSA. 
centro valdybos nariu, ir tai 
labai veikliu ir sumaniu na
riu, yra nuo 1942 metų. Vadi
nasi, per dvidešimtį metų. Tai 
gražus rekordas. Daug metų 
jis buvo iždo globėju, vėliau 
iždininku, o nuo 1938 metų 
seimo—organizacijos sekre
torium. Tose pareigose Vin
cas parodė labai daug inicia
tyvos, veiklumo, daug naujo 
tvarkos atžvilgiu įvedė, san
tykius tarp kuopų ir centro 
sutvarkė, lėšų fondą iš bėdų 
išvedė. LRKSA jo asmeny tu
ri tikrai gerą sekretorių, dir
bantį sumaniai ir, svarbiau
sia, tuo įsitikinimu, kad stip
rios organizacijos yra mūsų, 
lietuvių, tautinės ir religinės 
ateities užtikrinimas. LRKSA 
jis laiko, ir visai teisingai, pa
čia svarbiausia ir reikalin
giausia lietuvių organizacija 
Amerikoje.

Jubiliatas yra plataus pa
tyrimo vyras. Dešimts metų 
išbuvo bizny, 11 metų aps
krities teismo rūmų valdinin
ku, aktyvus dalyvis sporti
ninkų sąjūdyje, politikoje ir 
t. t.

Šiuo metu jis yra ne tik 
Sus-mo sekretorius, bet Ame
rikos Lietuvių Tarybos na
rys ir minėtos tarybos U. S. 
karo bonų platinimo ir re
gistravimo komisijos pirmi
ninkas; Wyoming Klonio U. 
S. Karo Bonų Komiteto pir
mininkas; Luzerne apskri
ties Civilinės Apsaugos Tary
bos egzekutyvis pirmininkas; 
Amerikos Legijono 132 posto 
komandierius; Pennsylvani- 
jos 12-to distrikto Kapų Re
gistracijos Komiteto pirmi
ninkas.

Iš čia suminėtų jubiliato 
gyvenimo kelių bruožų gali
ma numatyti, kaip veiklus jis 
yra lietuvių visuomenėje ir 
kaip įtakingas savo apskri
ties kitataučių tarpe. Tuo sa
vo įtakingumu ir apsukrumu 
jis daug nusipelno lietuvių 
tautai.

Jubiliatas yra vedęs Kot- 
riną Kižytę. Augina dukterį 
ir sūnų. Visa šeima priklau
so prie LRKSA.

Veikliam lietuvių veikėjui 
linkime ilgiausių metų ir ge- 
rausio pasisekimo ir toliau 
dirbti visuomenės darbą to
kiu sumanumu, darbštumu ir 
energija, kaip ir ligšiol!

L. Šimutis

Lietuviu Pulkai?

Vasario-Februaiy į ri|).February įį, į»

ŽURNALIZMO ŠVENTASIS jęaras ir Tikyba
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V. T. KVETKAUS SUKAKTIS
Šiomis dienomis Vincas T. 

Kvetkas — Kvietkauskas, 
Katalikų Susivienijimo sekre
torius, sulaukė 50 metų su
kakties.

Jis yra gimęs 1894 m. sau
sio 27 d., Wilkes Barre, Pa. 
Čia jis augo, ėjo mokslus, čia 
visą laiką gyveno ir darbavo
si.

Lietuvių visuomeniniame 
veikime jis pradėjo dalyvauti 
iš pat savo jaunų dienų. Dar 
1912 m. Vincas suorganizavo 
jaunų lietuvių vyrų katalikiš-

mos ir tikrų ateities pažadų, 
negu ji susilaukia šiandien iš 
Jungtinių Tautų, žadėjusių 
kovoti už laisvę ir geresnį gy
venimą visoms tautoms.

ką draugiją (Pittston, Pa.,) 
ir 1917 m. ją perorganizavo į 
Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoj 183-čią kuopą. Pa
žymėtina, kad jis yra suma
nytojas „Lietuvių dienų” A- 
merikoje. Pirmoji tokia die
na, jo rūpesčiu suorganizuo
ta, buvo Wyoming Klonyje 
1914 m. liepos 16 d. Pirmosios 
iš daugelio kitų „Lietuvių 
Dienų” toj apylinkėj jubilia
tas buvo rengimo komiteto 
pirmininku.

Pirmojo pasaulio karo me
tu ir po karo V. Kvetkas la
bai daug ir nuoširdžiai dar
bavosi nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams šelpti ir Lie
tuvos nepriklausomybei at
kovoti. Jis veikė per anais 
'laikais garsųjį Tautos Fon-

Iš Londono pranešama, 
kad britų laikraščiuose buvo 
išspausdinta Maskvos radijo 
žinutė, jog Lietuvos pulkai' 
einą kartu su Raudonąją Ar
mija ir kariaują prieš vokie
čius jau nuo vasaros, atsižy
mėję kovose pietuose.

Kad kariaujama prieš vo
kiečius, kad norima palauž
ti jų imperialistinius troški
mus, tai tuo tik galima pasi
džiaugti, bet iš kitos pusės- 
kiek tuose Raud. Armijoj e- 
sančiuose pulkuose lietuviš
kumo, tai jau kitas klausi
mas.

Čia verta suminėti tolimes
nė LKFSB Londono kores
pondento pastaba: Atrodo, 
kad tūkstančiai lietuvių, ne
turėdami kito prasimaitini
mo šaltinio, bado priversti, 
galėjo stoti į „lietuviškus” 
pulkus. Bet jų dalinių vado
vybė — rusų rankose. Ga 
būt, čia iš viso tik daugiau 
propagandos.

venime Jonas Donas Bosko, : 
pats būdamas išimtinai kata- ; 
likiškas žurnalistas, nenuils- : 
tančiai dirbo, daug nuveikda- i 
mas didesnei Dievo garbei ir • 
žmonijos gerovei sunkiame 
kultūriniame katalikų spau- < 
dos darbe.

Lygiai kaip šv. Augustinui, 
dienos reikalai ir apystovos 
vertė Joną Doną Bosko imtis 
kultūrinės spaudos veiklos. 
Pradžioje 19-jo amžiaus, Ita
lijos valdovas Karolis Alber
tas savo valdiniams buvo tei
kęs spaudos ir sąžinės laisvę. 
Kai 1850 metais protestan
tai, pasinaudodami sąžinės 
laisve, skleidė klaidingą mok
slą ir varė pragaištingą kovą 
nrieš Katalikų Bažnyčią, Jo
nas Donas Bosko išleido la
pelius ir knygutes, kuriomis 
persergėjo katalikus šalin
tis nuo klaidatikių ir gynė 
Kristaus mokslą ir tikėjimą.

Apie 1853 m. eretikai val- 
denzai, susitarę bei susibičiu
liavę su protestantais ir nau
dodamiesi ne vien sąžinės, bet 
ir spausdinto žodžio laisve, 
sujudo ir pradėjo skleisti 
klaidingą propagandą prieš 
kunigus, prieš popiežių ir 
Bažnyčią. Jonas Donas Bos
co nesnaudė. Jis rūpestingai 
atsidavė katalikiškojo žurna- 
izmo kūrybai ir spaudos pli

timui.
Ne vien valdenzai su pro

testantais, bet ir bedieviai 
masonai smarkiai puolė Jo
ną Doną Bosko. Tai nenugąs
dino drąsuolio įtakingo 
spausdinto žodžio apaštalo. 
Tačiau drąsūs užsimojimai 
Kultūrinėje katalikiškojo žur- 
nalizmo, mokslo ir labdary
bės pažangoje, jį įstatė į dau
geli pavojų. Net kėsintasi jį 
nužudyti.

Nežiūrint tų visų pavojų, 
Jonas Donas Bosko kilniame 
ir nepalaužiamame savo pa
siryžime kultūrinės spaudos 
propagandai pasiliko nenuga- 
imas drąsuolis ir didvyris. 
Jis drąsiai skelbė Dievo žodį, 
ir nenustojančiai kūrė ir rašė 
vien Dievo garbei ir artimo 
gerovei. Iš po galingos jo 
plunksnos į pasaulį išėjo apie 
šimtas įtakingų veikalų, su
silaukusių su viršum šimto 
laidų. Populiarūs jo kūrinė
liai, pamfletų formoje, spaus
dinami milijonais egzemplio
rių.

Tiesa, kad Jonas Donas 
Bosko buvo įsitikinęs išga
ningomis gerosios literatūros 
ir gerosios spaudos įtakos pa
sėkomis, nes dažnai sakyda
vo: „Kaip daugelis sielų tapo 
išganytų geromis knygomis, 
kaip daugelis apsaugotų nuo 
paklydimo, kaip daugelis pa
drąsintų gera daryti ir tiks
liai gvventi.” Tam jis steigė 
skaitlingas draugijas, kurių 
tikslas buvo plėsti gerąją li
teratūrą; jis taip pat steigė 
knygynus visose savo įstai
gose.

1860 m. sausio 7 d. Popie
žius Pijus IX neveltui rašė, 
reikšdamas, kad vyriausias 
Jono Dono Bosko uždavinys 
buvo kovoti prieš blogąją 
spaudą ir tuometinius blogu
mus prašalinti gerąją spaudą 
ir auklėjimu.

1885 m. kovo 19 d. Jonas 
Donas Bosko rašė visiems sa
leziečiams: ,,Aš, neabejoda
mas, sakau, kad gerųjų kny
gų plitimas yra dieviškos 
priemonės, nes pats Dievas 
naudojo jas kaip priemones 
atnaujinti žmogų: Jis įkvėpė 
Šventąjį Raštą, kuris tikrąją 
doktriną nešė visam pasau
liui. Jis norėjo, kad Švento
jo Rašto knygos būtų visuose 
Palestinos miestuose ir mies
teliuose, ir kad kiekviena šeš
tadienį iš ju būtų skaitoma 
sinagogose. Tai buvo ypatin
gai per įkvėptus Jo raštus, 
kad pasaulį prirengtų Atpir
kėjo atėjimui”.

Jonas Donas Bosko tęsia 
toliau: „Mes turėtume ryžtis 
sekti Dangiškojo Tėvo dar-

skaitlingose sielose. ‘ jr be pagrindinių gy 
knygos yra reiksią 0 principų, yra taryt 
musų dienose lujį padaras. ktoas 
kuomet neatsargi. Jį nusistovėjimo, be ti 
prapuldomi skaitantį 
rios ir bedieviškos J 
dienų spaudos leidiMfikščionių tikyba šie 
klas turi būti peisus šimtmečius mūsų 
prieš ginklą.” ijoje. Ar taikos, ar k

Ir vėl: „Tiesa, į^ykas-metii, tikėjimas 
dintas žodis neturi ^us’ neaPČiuopiar 
takos kaip pamoksi^08 dalykas. Sako, 
ri kitas naudas. Ger.į ^aro me^u >^monUa Y 
ga gali eiti į tuos reli£Ūon_ Įr $$ 
rie neprieinami kir^8^ savo Akėjimą, 
blogieji žmonės gau, tas ir tiesa. Nelaimės 
toleruoti ir priimti Akėjimas, kaip pa 
dovaną arba atmin<m žmogui, taip ir išt 
tais ji apdulkėta .M pakelia dvasią, su 
ant stalo arba knysnJ®^ ?r s^pry^ės vif 
kas nemano apie ją ii kurtis. Tikėjimas 
mi. Tačiau, nuobodzu0148 ^rankls kai^° ^auk< 
dą, kuomet ateina > pagalbos, laimes ir 
mas, skausmas, ls ^ie.T? ^vaiz 
mas, arba baimė api^5 suteikia 
mūsų bičiulis bus ve*8“110 Pen0, 
dulkinti tą knygą, iųfalstybės ir valdyt 
jos puslapius, kurie įdeda karą ir mūšius 
gai pasitarnaus atveįda, iškilmingais parai 
to Šventojo Augustinu seka mūšiai, krat 
Palaimintojo Kolumtiis... Ir mirštančiojo k 
ba kito šventojo Ignynai krutamos lūpos k

Arba: „Geroji hstatia5s maldos ™dži 
moję, nors ir neska:^or^°Įe’ ištisais šim' 
nario, kuriam buvo df» ras’me gyvus fa 
vis dėlto gali tapti įd? ?a^vnSus ir turt-ii 
nui ar dukteriai, drJJ1 ž®me valdovus 
kaimynui. Geroji H®8 ar žiauraus karo 
me dažnai pareina pose šaukiantis Dieve 
tą rankų. Vienas D:?08’ dangaus palai 
žino, kiek daug gerar^8. dalykas, ap 
geroji knyga mieste ^buitis galima a; 
kloję bei knygyne, bet tikėj
kų sąjungoje arba koriai nėra supn 
je o i, betgi mūsų vidt

Jonas Donas Bosikai Vra ueįkainuo 
rašytojas, uoliai dirtj^' .... 
riniame spaudos ^dieninis. pasaulis 
praleido daug ilgųjšr^ karo jr jo bais 
be miego. Kaip daug * kerstas> W 
talikų žurnalistų, taįr^ lr Pamyu§s zm< 
Jonas Donas Bosko > gyvenime prm. 
turtelis; lygiai kaipjr'de P^aulyje uj 
niekada nesitikėjo pa£mlr^' Stodami zu 
pasiaukojimo kilniai b10™”- meldžiamės 
spaudos tarnybai. K^1 „ „ dzlasl 
arba pelnė, visa :saI; tikt
mokslo ir prieglaufcTO1™s,Pjatl dovan 
goms, kurias įkūrė R®as dal^as- . 
mažutėliams. turi irg

T tams kunigus, vi
Jonas Donas Boskoį kapclionais Yra 

tinai reikšdavo: Setoi testant liu( 
kada neima atsilsio kapelionų. Bažl 
liauja kenkti sielomtjjjp vadinamoge a 
as pats negaliu imti i(mos kariams paffi 
ir niekada neturiu ’anizuoiami chorai, 
dirbęs sielų išganymu pomSgių bei 
susilaukė 73 metų amai’
kas dieną uoliai dirt*^ kuni£;as be 
valandų. Savo uoline.iūginių j da]
vo nepailstantis, nepi^ karių knygy 
mas. Jis dažnai kalt* tgvu _ patar5ju 
„Tas, kuris miršta ^lemose.
dirbimo, turi šimtą ki^ro mūšių laukuos 
rie užims jo vietą.” Jisįauja kunigai. Čia 
davo savo auklėti^ kartais pala] 
„Dirbkime, nes Dang^tais ^saį atvirame 
rėsime amžinąjį atsilfl dėžutės ar akmen

Tai išganinga pamo^a^° kryžiaus, lai 
si, kuriuos Kristus piMdos, . suteikiami 
išganingam sielų apa^. palaiminimas pr 
mui, turėtų imti sau^i ataką.. Visų gab 
pavyzdį iš šv. JonoDo^a žejnyn ir sieloj 
ko gyvenimo, ir turėtijp gilioje ir karštoj 
kad moderniose mūsir" 
se negalimas jokis kir^masi senas^ir j 
ilsis, kaip tik poilsis?“*®8 lr ,va^saa.', 
se! žmogaus būtybė į 8 bemokslis. Ti 
amenybė, kuriasi irtĮ™‘a”8..aYarbus, 
uoliame darbe. maIdl
darbas bei uolumas^- Tikeumas pa 
bumus ir talentus. bf«ato ' tlkr™ « 
randama uoliame daL, į 
dėl yra nelaime būti [ya^a *s Pasa^ JaPon 
ktam neveiklume ar^T® atakavo Am 
nystėje. Laimingas 
kuris visada veikia® 
triūsia. Gi tie, kurie H? 
sunkų bet i«^-3 
apaštalavimo darbą,K-. į* vt . y J*
ria, turtina katalikl<kalbi* a!als zodzli 
rą, kiti tegu skali"““6 mums... 
brolius lietuvius aki1,.11 b^tjimu ir viltu 
palaikyti vien tik gausios k 
spaudą, tegu ragina ff1!1 “ra pamai 
į katalikiškas organį.paikinamas da 
istpqpti o-prame ir S8*1 butl kelet isteseti gerame ,r 1, daugelio sektų, bet 

, tvirtu tikėjimu. b • ? ’’Kas atsidavusiai #1"
dirba išganingą dartrf™,arba nustelbti. 
u .v. • ir pu [katedros ir baznycibuojasi amžinybei. le“tfeklTy,n„.. , 
mokestis, ten jo l 6ka am™"
nikas. KllI1. a. T3®Tetras,uknys’U S-

kelią.
ada iš pasalų Japon

1 Uostą, mūsų vai 
identas Roosevell 
amas tautai ir kon 
apie egzistuojant;

iti arba nustelbti.
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tarp žmonių daup> 
Jr.41,,,+4 A .'J 
skaitlingose sieloj 
knygos yra reiį 
mūsų dienose ju0 
kuomet neatsar^ 
prapuldomi skaitą 
rios ir bedieviškos j 
dienų spaudos^ leijį Įįkščionių tikyba siekia 
klas^ turi būti pj 1S šimtmečius mūsų is- 
prieš ginklą.” 3je Ar taikos, ar karo

Ir vėl: „Tiesa, iį cas.metu, tikėjimas yra 
dintas žodis neturi i'1 _ "
takos kaip pamoksi, ios dalykas.
ri kitas įaudas, (į karo metu žmonija ypač 
gą gali eiti į tuos 
rie neprieinami 
blogieji žmonės gaį 
toleruoti ir priimti 
dovaną arba atmjį

laikyti Atpirkėjo įdėjimas yra kilnus daly- 
1X11-- •• į žmogus be tikėjimo,

ir be pagrindinių gyve- 
i principų, yra tarytum 
das padaras, kūnas be 
o nusistovėjimo, be tiks-

prieš ginklą.”

.s, gilus, neapčiuopiamas 
Sakoma,

iksta religijon ir giliau 
iįsta savo tikėjimą. Gal 
;as ir tiesa. Nelaimės va- 
)je tikėjimas, kaip pavie- 
, žmogui, taip ir ištisai 

tais ji apdulkėta ii, pakelia dvasią, sutei- 
ant stalo arba knyg jėgų ir stiprybės vieny- 
kas nemano apie ją i burtis. Tikėjimas yra 
mi. Tačiau, nuobodi as įrankis karo lauke ti- 
dą, kuomet ateina s pagalbos, laimės ir pa- 
mas, skausmas, jj liy iš Dievo Avaizdos. 
mas, arba baimė ap iimas suteikia stiprybės, 
mūsų bičiulis bus ve ini° peno.
dulkinti tą knygą į, Jstybgs 
jos puslapius, kurie
gai pasitarnaus atve a, iškilmingais paradais, 
to Šventojo Augus seka mūšiai, kraujas, 
Palaimintojo Kolut [s... Ir mirštančiojo kario 
ba kito Šventojo Igi aį krutamos lūpos kalba 

Arba: „Geroji h utinės maldos žodžius... 
moję, nors ir nešk Arijoje, ištisais šimtme- 
nario, kuriam buvo 
vis dėlto gali tapti į
nui ar dukteriai, P ir žeme valdovus ne- 
kaimynui. Geroji h es ar žiauraus karo va
rne dažnai pareina Dse šaukiantis Dievo pa
tą rankų. Vienas D Ds.’ dangaus palaimos, 
žino, kiek daug gen 
geroji knyga miešti 
kloję bei knygyne,:
kų sąjungoje arba įs išoriai nėra supranta- 
je!”

Jonas Donas Bos k 
rašytojas, uoliai din '• 
riniame spaudos ii: 
praleido daug ilgyj d 
be miego. Kaip dars kerstas> nugalėjęs
talikų žurnalistų, ta pamynęs žmonijos
Jonas Donas Bosko: Ltus. j?yvenime. Principus, 
turtelis: lygiai kaip .
niekada nesitikėjo p: Sto^mi z_utbuti-
pasiaukojimo kilniai! ko.von’ ^eldziames mes, 
spaudos tarnybai
arba pelnė, m ,aL Rellgl]a lr tlkeJlmas 
mokslo ir Priegliui1 , , .
goms, kurias jHiilnas dalykas- 
mažutėliams.

Jonas Donas Bosi: 
tinai reikšdavo: „Sėto 
kada neima atsilsiu i 
liauja^ kenkti siete aįp vadinamose ,,Chapel” 

mos kariams pamaldos, 
nizuojami chorai, laiko-

s pagalbos, laimės ir pa

ir valdytojai 
ėda karą ir mūšius su

, rasime gyvus faktus 
galingus ir turtingus

srialis dalykas, apčiuo
pa buitis galima apkai- 
i, įvertinti, bet tikėjimas

Į betgi mūsų vidujinei 
kai yra neįkainuojama

L,ndieninis pasaulis yra 
jtas karo ir jo baisumų.

itus gyvenime principus, 
:leidė pasaulyje ugnį ir

kovon, meldžiamės mes, 
nai meldžiasi ir mūsų

lšiems plati dovana, pri-

iriuomenė turi irgi savo 
ims kunigus, vadina- 

į kapelionais. Yra kata- 
protestantų, liuteronų 

’dų kapelionų. Bažnytėlė-

aš pats negaliu imti
ir niekada neturim
dirbęs sielų išganym zairiij pomėgių bei polin-
susilaukė 73 metų am. susirinkimai ir t.t. Ka- 
kas dieną uoliai dirbi nenės kunigas, be savo 
valandų. Savo uol® aginių pareigų, dar veda 
vo nepailstantis, nep -arko karių knygynus ir 
mas. Jis dažnai M tėvu — patarėju kariųinąs. Jis dažnai to! tėvu — patarėju karių 
„Tas, kuris miršta i lemose.
dirbimo, turi šimtą t lro mūšių laukuose irgi 
rie užims jovietą"! auja kunigai, čia, nors 
davo savo auklė jai,
„Dirbkime, nes D&ais visai atvirame lauke 
rėsime amžinąjį ats

Tai išganinga pai
si, kuriuos Kristus

kartais palapinėje,

dėžutės ar akmens prie
Tai išganinga wh.T0 kryžiaus- lasomos 

- -°• , aldos,
□i. nuiiuuo xxiwvuJ - . . • v •
išganingam sielų aP » Palaiminimas ones ei- 

° ° ’ ‘i aralra Vien era hrna rui_

suteikiama ka-

į ataką.. Visų galvos nu- 
a žemyn ir sielos nas- 

irtu^ a *r karštoje mal
mui, turėtų imti sai 
pavyzdį iš šv. Jono D 
ko gyvenimo, ir 
kad moderniosemš "j,v.... ...leidžiasi senas ir -jaunas, se negalimas jote! „arcrS!la • mnltv.
ilsis, kaip tik poilsį 
se! žmogaus būtybė 
amenybė, kuriasi ir 
uoliame darbe. N' 
darbas bei uolumas?
bumus ir talentus. I £ej.
randama uoliame i- .v pagallJ Japonija už- 
del yra nelaime M . ir ,‘ takav0 Amerikos 
ktam neveiklume ar m 
nystėje. Laimingas 
kuris visada veiki1 
triūsia. Gi tie, kurie i 
sunkų, bet išganingą 
apaštalavimo darbą' 
ria, turtina katalikę 
rą, kiti tegu skatš 
brolius lietuvius sfc 
palaikyti vien t 
spaudą, tegu ragina 
į katalikiškas org^ 
ištesėti gerame ir 
tvirtu tikėjimu.

Kas atsidavusiai i 
dirba išganingą da^ ;aįeūros įr bažnyčios, bet 
buojasi amzinytal jimas lieka amžiams 
mokestis, ten jo ga” 
nikas. Kun. A.

ilgas ir vargšas, moky- 
ir bemokslis. Tikėjimas 
visiems svarbus. Net di- 
nusidėiėliai maldoje at
sčia. Tikėjimas paklvdu- 
pastato į tikrąjį gyveni

ų Uostą, mūsų valstybės 
identas Roosevelt, pra- 
amas tautai ir kongresui 
apie egzistuojantį tarp 
dviejų valstybių karą, 
ė kalbą šiais žodžiais: 
eve padėk mums...

tikėjimu ir viltimi nu- 
; mos didžiausios kliūtys. 

Tji gija nėra pamainomas 
. panaikinamas dalykas, 
gija gali būti keletos ar- 
augelio sektų, bet religi- 
ir karo ugnis negali pa- 
:inti arba nustelbti. Griū-

'etras Juknys, U.S. karys

AMERIKA S

Pranaičių Julei 
Atminti

TIK VARDAS LAIKRAŠTYJE
Keno nors kito sūnus! Bet atminkite, kuomet jūs skaitote 
žuvusių ir sužeistų sąrašą — tik iš Dievo malonės jame nė
ra tokio asmens, kurį jūs mylite... gal sūnelis per jaunas 
šiam karui... ar kitas jums brangus asmuo jau per senas 
kariauti... ar kuris kitas dėl užsiėmimo atleistas nuo karinės 
prievolės. Tikrai, tik iš Dievo malonės jame nesame KIEK
VIENAS IŠ MŪSŲ, kurie pasilikę namie gyvename taip ge
rai, kaip visuomet, daugelis iš mūsų net geriau... Kuomet tas 
atsitinka dešimtimis tūkstančių mūsų jaunų vyrų viso pa
saulio dalyse, kaip mes galime skaityti PASIAUKOJIMU 
vien tai, kad kiekvieno iš mūs prašo mažos pridėtinės sumos 
pinigų paskolinti mūsų valdžiai!

Nenusipirkimas karo b o n o dabar PER

M

NEAPSIŽIŪRĖJIMU

vėliaus slėgs jūsų sąžinę lygiai taip, kaip ir neatlikimas jūsų pareigų 

dėl beširdžio surambėjimo.

Pirm pasibaigiant šiai dienai, NUSIPIRKITE TĄ EKSTRA BONĄ, KURĮ E- 

SAT? NUSITARĘ PIRKTI. EIKITE PAS SAVO DARBDAVĮ IR PASAKY

KITE JAM, KAD IŠLAIKYTŲ EKSTRA PINIGŲ Iš JŪSŲ ALGOS. EI

KITE Į BENT KURĮ BANKĄ, AR Į PAŠTO ĮSTAIGĄ, AR Į DEPART- 

MENTINĘ KRAUTUVĘ, AR Į BENT ĮSTAIGĄ, PARDUODANČIĄ KARO 

BONUS... ŠIS REIKALAS SUKASI JŪSŲ MINTYSE KAIPO PAREIGA, 

KURIĄ PRIVALOTE ATLIKTI .. .ATLIKITE TAI pirm pasibaigiant šiai dienai.

Šį skelbimą paaukojo Ketvirtos Karo Paskolos Vajui 
THE B00K-0F-THE-M0NTH CLUB, INC. 
385 Madison Avenue, New York 17, N. Y.

Kun. J. Golden

ŽMONĖS NORI ŽINOTI
—

8.
Jie turi akis, bet nemato

Koks nuostabumas! Pati 
gamta kiekvienais metais 
primena mūsų vertingumą, 
gyvenimo tikslą, paskirtį: 
mirtį, teismą, amžinybę. Po 
ilgo žiemos snūdurio, išauš
ta pavasaris, gyvybė; gamta 
iškelia prieš mūsų akis Iš
mintį, Galybę ir Meilę Dievo 
taip aiškiai, kad visi žmonės 
gali ir turi suprasti savo, 
kaip Dievo vaikų, vertybę ir 
tą didžią dangiškojo Tėvo 
meilę, kurią Jis mums duoda.

Ledas ir sniegas sutirps
ta; sušalusi žemė atšilsta, au
ga žalumynai, gėlės; medžiai 
pasipuošia pavasario rūbais; 
net kvėpuojamas oras pasi
daro malonesnis. Trumpu lai
ku šaltas ir nemalonus žie
mos oras pasikeičia į pavasa
rio rojų, žmonės laimingi, 
paukščiai gieda, gyvulėliai iš 
džiaugsmo pradeda šokinėti.

Ir kiek žmonių viso to dar

nemato, nors turi akis. Taip 
turi būti — ne vienas jų sau 
dūmoja; nepamąsto, kas į- 
vyktų, jei vieną sykį pavasa
ris neateitų. Kaip su gamta, 
taip dažnai nemąstą ir šalta- 
širdžiai žmonės padaro su 
viskuo. Taip turi būti, kad 
tėvas kiekvieną dieną šalty
je ar karštyje uždirbtų savo 
šeimynai pragyvenimą; kad 
motina sunkiai trusia namuo
se dėl vaikų ir tėvo; bet kai 
tėvas suserga, negali uždirb
ti duonos, kai motina suserga 
ir miršta, kai vaikai aplei
džia namus, kai kiekvienas 
turi pradėti ką nors dirbti, 
tada jie tik įvertina viens ki
tą. Kaip trumparegiška lauk
ti vienas kito meilės, kol a- 
teis liga, mirtis, viens nuo ki
to turės atsiskirti.

Taika turi būti įdiegta 
žmonių širdyj, jei pasaulis 
nori išvysti taiką. Šeimų gy
venimas turi pasidaryti dau
giau dvasinis. Vyrai ir žmo
nos, gimdytojai ir vaikai, pri

valo pasisavinti Kristaus ide
alus, padarydami savo na
mus šventovėmis, kur jie ga
lėtų garbinti Dievą kasdieni
ne bendra malda; jie turi 
vykdyti Dievo valią, bet ne 
savo valią.

Juk ir šiandien tai, kas at
rodo negalima, Dievo malo
nė gali padaryti. Dievas ga
li pakeisti ir pakeičia bloga 
į gera. Net ligos, kančios ir 
vargai, karai gali tapti pa
laima tiems, kurie tik visuose 
dalykuose mato Dievo Tėviš
kumą, pasitiki juo visa širdi
mi.

Kaip Dievo vaikai, mes tu
rime panašių galių; suprati
mo ir valios pajėgų. Dievas 
leidžia mums dalyvauti gam
tos paslaptyse, kad tik mes 
būtumėm laimingi ant žemės^ 
Įsivaizduokim, kaip juda ir 
dirba visi žmonės pavasarį 
laukuose, soduose ir daržuo
se. Ką jie veikia? Jie puošia 
sodybas, kasa, sodina, sėja. 
Dangiškasis Tėvas parūpina 
sėklų ir leidžia Savo vaikams 
dirbti.

Kas atsitiktų, jei nedirbtų? 
Žmonės nebeturėtų ko valgy

ti, badu mirtų. Dirbdami 
vykdome Jo planus, Dievas 
mus džiugina mūsų pačių 
darbu. Tik pamąstyk, kad 
žmonės negalėtų dirbti: jie 
stovėtų be darbo visą dieną, 
kaip neprotingi gyvuliai! 
Koks liūdnas gyvenimas bū
tų. Ar mes matome darbo di
delę palaimą? Kaip gerasis 
Dievas viską sutvarkė savo 
vaikams!

Kol vaikai elgiasi, kaip ge
rieji vaikučiai, tol Jis laimi
na jų darbą, viską augina; 
bet kai tik jie nusideda, ar
ba pradeda manyti, kad jie 
patys viską daro. Jis įspė
ja juos siųsdamas sausras, 
ledus, skėrius ir t. t., kad jie 
nepamirštų, KAS jie yra, Ko- 
DEL jie yra šiame pasaulyje. 
Jei sugrįžta pas Dievą, tai vi
sos tos nelaimės pasidaro pa
laima, nes ką padėtų žmogui, 
jei laimėtų visą pasaulį, bet 
pralaimėtų savo sielą?

Sulietuvino kun. S. R.

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

Rusai Neleidžia
Visame kultūringame pa

saulyje labai vertinamas 
Raudonojo Kryžiaus darbas. 
Per Raud. Kryžių net su Ja
ponijoje esančiais belaisviais 
pavyksta susisiekti. Naciai 
kaip kietai laiko okupacijo
je Lietuvos žmones, bet ir iš 
ten žmonės per Raudonąjį 
Kryžių žineles iš savo arti
mųjų gauna.

Žinome, kad daugelis lie
tuvių kreipėsi į Raudonąjį 
Kryžių prašydami suieškoti 
Rusijon išvežtuosius jų gi
mines, tačiau neteko girdėti, 
kad kas būtų sulaukęs žinių. 
Taipgi ir su siuntiniais: per 
Raudonąjį Kryžių nusiunčia
ma dovanėlių savo giminėms 
nelaisvėn patekusiems ka
riams net į Japoniją, net į 
vokiečių valdomus kraštus, 
tuo tarpu su Rusija kažin ko
dėl ir per Raudonąjį Kryžių 
susisiekti yra beveik neper
žengiami sunkumai.

Per privačias įstaigas siun
čiamieji daiktai apdedami 
muitu, kad siuntimo išlaidos 
darosi dvigubai didesnės.

„Amerika” pirmoji paskel
bė, kad sausio 29 d. 5 vai. ry
to Philadelphijoje mirė a. a. 
Julė Pranaity te, Amerikos 
lietuvių visuomenei daugiau 
žinoma Pranaičių Julės var
du.

Turėjo 62 m. Tai buvo vie
na iš daug pasitarnavusių A- 
merikos lietuvių kultūrai. Ji 
yra išleidusi, parašiusi keletą 
veikalų, kaip „Iš Kelionės Po 
Europą ir Aziją” ir kt. Ji bu
vo viena iš pirmųjų tarp A- 
merikos lietuvių populiariza- 
vusių Liurdą, savo 1908 m. 
išleistais gegužės mėn. skai
tymais apie Liurdo įvykius. 
Tačiau didžiausis jos darbas 
buvo — talkinimas svarbia
me kun. A. Miluko spaudos 
veikime.

Paskutiniu laiku ji labai 
sielojosi, kad jei sveikata po 
sunkių ligų neleis’ilgai dirb
ti ir niekas iš Lietuvos patrio
tinių draugijų ar kunigų ne
atsiras, kad išnuomotų dalį 
ar visą, ar nupirktų spaustu
vės namus, gal būt reikėsią 
už niekus prarasti svarbią 
spaudos medžiagą ieškant 
duonos kąsnio.

Po kun. Miluko mirties bu
vo kilusi mintis įsteigti mu
ziejų, kur būtų saugoma jo 
surinktoji vertinga medžiaga.

Apie Rašytoją 
Jurgį Savicką

Šiomis dienomis atėjo žinia 
apie įžymų rašytoją Jurgį Sa
vickį.

Jis buvo ilgametis diplo
matas. Buvo Lietuvos minis- 
teriu Švedijoje, Suomijoje ir 
karui prasidedant — prie 
Tautų Sąjungos. Dabar jis 
yra Pietinėje Prancūzijoje. Jo 
vaikai, kiek teko girdėti, yra 
nacių suimti.

Kaip Jurgis Savickis gyve
na ir kokia jo nuotaika, ma
tyti iš jo paties žodžių: „Kad 
pasakyčiau — neramius lai
kus gyvename, nieko, tur būt, 
nepasakyčiau. Už kiekvieną 
sveikai pergyventą dieną 
ačiū Ponui Dievui žmogus sa
kai. Turiu dar pastogės ir ne
badauju... Verčiuosi daržinin- 
gyste (daugiau priimtina 
tyliam lietuvio charakteriui), 
turiu pakelti daug fiziško 
darbo, bet kol kas nepasiduo
du”.

Sakosi turįs šiek tiek nau
jų raštų, bet šitokiomis sąly
gomis „dainuoti sunku”.

Jo žiniomis, pereitą vasa
rą poetas J. Aleksandravičius 
tebegyvenęs Grenobly.

Jurgis Savickis yra para
šęs proza „Šventadienio So
netus” ir „Ties aukštu sos
tu”, aukštai įvertintus lietu
vių literatūroje. Yra išleidęs 
kelionių aprašymų.

Dabar jam jau yra 50 metų 
amžiaus.

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS

1. Worcester, Mass. — Auš
ros Vartų par., Vas. 24 — 
Kovo 5 d. T. Antanas Mešlis,
S. J.

2. Cambridge, Mass. — Ne
kalto Prasidėjimo par. Vas. 
27 — Kovo 12 d. T. Pr. Auk
štikalnis, S. J.

3. Elizabeth, N. J. — Šv. 
Petro ir Povilo par., Vas. 27 
—Kovo 12 d. T. Jonas Kidy
kas, S. J.

4. Bayonne, N. J. — Šv. 
Mykolo par., Kovo 11-19 d.
T. Antanas Mešlis, S. J.

5. Providence, R. I. — Šv. 
Kazimiero par., Kovo 12-19 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

6. Scranton, Pa. — Šv. My
kolo par., Kovo 12-19 d. T. 
Jonas Kidykas, S. J.

7. Philadelphija, Pa. — Šv. 
Jurgio par., Kovo 19-Bal. 2 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

8. Brooklyn, N. Y. — Ap
reiškimo par., Kovo 19-Bal. 
2 d. T. Jonas Kidykas, S. J.



AMERIKA

Philadelphijos Žinios
BŪKIME “AMERIKOS” VAJININKAIS!

VaSari0-Febru,^_Februan, ĮĮ194-

APIE GARSIUS LIURDO STER^OKESPONDEP

LIETUVOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Šį sekmadienį, vasario 13 
d., 3 vai. popiet, Šv. Jurgio 
parapijos salėje, bus Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Rengia Philadel
phijos L. K. Federacijos ap
skritis.

Programoje: kalbos, moky
klos vaidinimas, dainos ir ki
tos įdomybės.

Svečiu kalbėtoju bus „A- 
merikos” redaktorius.

Visi vietos lietuviai 
čiami dalyvauti.

kvie-

DIRBKIME IR MALDAUKI
ME LAISVOS LIETUVOS

aliai gaus pagelbos, tai jei 
daugiau tokių metų metais 
nepailstančių rankų atsiras
tų, tai kiek tada lietuviai pa
gelbos susilauks!

Šalia to mums reikia nepa
miršti ir Dangaus. Tėvai Jė
zuitai pradėjo labai gražų su
manymą. Tik vykdykim jį vi
su smarkumu. Tegul didelis 
ir mažas, visur, bažnyčioj, 
mokykloj ar namie maldauja 
Dangų, Aušros Vartų šv. Ma
riją, tegul visur mes ieško
me dangiškos paelbos viso
kiais būdais, o tas neis vel
tui, bet sujungtos darbo ran
kos su maldavimu padarys 
labai daug ir mes tikrai lai
mėsim.

ŽUVO ITALIJOJ

Vasario mėnuo yra spaudos mėnuo.
Philadelphijos lietuviams „AMERIKOS” savaitraštis 

yra geriausias laikraštis, nes jame yra PHILADELPHIJOS 
ŽINIŲ skyrius kiekvieną savaitę.

„AMERIKOS” laikraštis turi įdomiausias žinias iš vi
so pasaulio ir deda gražiausių pasiskaitymų seniems ir jau
niems ir visiems.

Philadelphijiečiai kviečiami visi užsisakyti ir skaityti 
„Amerikos” laikraštį.

Kviečiame visus platintojus stoti į platinimo eiles ir 
platinti tą laikraštį. Daugiausiai išplatinęs gaus dovaną 
ir bus įrašytas į „Amerikos” Dešimtmečio Rėmėjų eiles. 
Platintojų vardai bus skelbiami laikraštyje.

Raginame skelbtis „AMERIKOJ”. Juk tai mūsų lai
kraštis, pilnas naujienų ir visokių įvairenybių.

Kas pirmasis ir didžiausias „Amerikos” Platintojas ir 
Prietelius ?

Stebuklai nėra praeities 
įvykiai. Stebuklai neišsibai

gi j imą. Ji mirtinai. i M
pagydoma džiovo^terbury, Lonn.

Rasa

LEITENANTAS ANTA
NAS”

RAŠO IŠ AFRIKOS

gė; moderniais mūsų laikais 
jie įvyksta visose pasaulio 
dalyse. Tačiau jie niekur ki
tur taip dažnai ir taip nenus
tojančiai neasikartoja, kaip 
Švč. Panelės Marijos švento
vėje Liurde, Prancūzijoje.

1858 m. vasario 11 d. Švč. 
Panelė Marija stebuklingu 
būdu ir pirmą kartą apsi
reiškė Masabielio uolos an
goje paprastai mergaitei, 
Bernadetai Subiriūtei.

Tų apsireiškimų būta net 
aštuoniolika. Viename iš jų, 
Švč. Panelė Marija apreiškė 
Bernadetai, pareikšdama: 
„Aš esu Nekaltasai Prasidė
jimas.”

Vienas iš pirmųjų stebuk-

Orsolos vienuolijos. ------ -
benta į Liurdo Lietuvos šventė 
leista prie stebuki^madienį, vasario 13 
dančio vandens. Vak., šv. Juozapo p: 
kėjo, kad ji atgaus* įvyks didžiulis Lid 
nes buvo beveik nepriklausomybės šv< 
čiau kai nusilpnėj^inėjimas. Rengia V 
menkęs jos kūnaųrio Lietuvių Taryba, 
vandenį, ji staiga; Washington© ta pr( 
jautėsi sveikutėlė, ista kongresmanas 
jai atgimusi. ciewicz.

Štai Petrui di Rrlbėtojų tarpe bus b 
einančiam iš Oosh0 L1.e,tu’lų. Tiry, 
gijos, atsitiko Wj- k““; Norbar,tas P.a 
Jo koja tapo bais>•k“' J'.Vala"tle 
kinta, apatinė dalį1 Ba?oclus' te,s 
viršutinę. Jo kultų? mayOTas
ma lenkti net iki kn lr klb1'Bus lvaIrIM 
lotą koją reikėjo fll atstovai, kurie re 
Tačiau jis atgabeni™. uzu0Jaut’ lr 
dą; įdėjus baisiaiLlsves'

LIETUVIUKAS PAS PREZI
DENTĄ

Vasario 16 minėjimas ne
turi pasibaigti su tos dienos 
minėjimais, kalbomis, šū
kiais, kad ir šiokiomis tokio
mis aukomis. Gyvename va
landas, kada tik nuolatinės, 
nepertraukiamos, sujungtos, 
ryžtingos, veiklios darbo ran
kos galės turėti didesnės 
reikšmės. Juk jau daug 
skambių šūkių paskleista vie
nur ar kitur, ir dar daug jų 
bus skambiai paskelbta per 
13 ir 20 vasario dienos mi
nėjimų programas. Bet ar ne
atrodo, kad vis dar trūksta 
vieno ir svarbiausio dalyko 
visai Lietuvos laisvės ir Ne
priklausomybės kovai varyti. 
Tai yra planingo-nuolatinio 
darbo.

Dar jei mes paplanuoti ir 
paplanuojame, bet kai reikia 
nuolat ir kruvinu prakaitu 
įvykdyti, tai jau mums ir pri- 

ištvermės, pasiryži
mo ir aukos. O to šiuo metu 
labiausiai reikia. Reikia dau
giau darbo rankų visam mū
sų Lietuvos laisvės gynimui. 
Kiekviena kolonija turėtų tu
rėti savo apylinkėj kelias ar 
keliasdešimt rankų, kurios 
atliekamas valandėles panau
dotų plunksną ir vis karts 
nuo karto duotų angliškai 
skaitančiai visuomenei su
prasti, kad Lietuva turi ir ga
li gyvuoti, kad mes nesutin
kame su neprietelių priekaiš
tais.

Reikia tokių pat rankų ir 
tarp pačių lietuvių, kad ir 
tarp jų būtų didesnė meilė 
kankinamam lietuviui, savo 
broliui. Reikia daug pagelbos 
ir aukos pilnų rankų visai 
lietuvių šelpimo ir gelbėjimo 
idėjai varyti. Juk jei kelios 
darbščios ir pasišventusios 
rankos nepailstamai dirbo 
kelerius metus, ir gaižaus lai
mėjo, šiandien lietuvis jau re-

Žinomas Teddy J. Kuli- 
gowski sausio 30 dieną buvo 
vienas pats nuvykęs pas pre
zidentą į Washingtoną į jo 
gimtadienio minėjimą. Tai 
bus tik vienas toks laimingas 
lietuvis, kurs gali ir į White 
House patekti. Jis sveikino 
prezidentą, grojo smuiku ir 
pasakė kalbą ir jis pats buvo 
pasveikintas.

Jis buvo nugabentas į,stotį 
ponios prezidentienės auto
mobiliu ir ypatingoj sargy
boj ir globoj galėjo sugrįžti 
namo į Philadelphiją pas sa
vo tėvus.

Sveikina ir Philadelphijie
čiai savo tautietį.

Pažymėtina, kad Tadas 
pradėjo mokytis lietuvių kal
bos, nors negali lankyti lie
tuvių mokyklos. Seserys mo
kytojos sako, kad jis gerai 
mokosi ir tuoj galės lietuviš
kai laisvai skaityti ir kalbė
ti. Gerai, kad jaunuolis mėgs
ta mokslą.

Korp. Juozas J. Gegevi- 
čius, kaip praneša telegrama, 
mirė sausio 2 dieną, 1944, Ita
lijoj. Nelaimė atsitiko važiuo
jant motorvežimiu; jis nu
puolė, susižeidė ir nuo žaizdų 
mirė.

Jaunuolis prieš išeidamas 
kariuomenėn dirbo Fordo fa
brike. Kartą jis buvo dėl svei
katos atleistas, bet vėliau pa
imtas, išvežtas frontan, kur 
ir žuvo. Kariuomenėj tarnavo 
sėkmingai, jau buvo užsitar
navęs korporalo laipsnį. Jo 
tarnybos Nr. 33,331,156, iš 
Ordinance skyriaus. Jo ma
mytė jau mirus, o tėvas dir
ba Villa Joseph Marie, New
town. Du broliai tarnauja ka
riuomenėj.

DŽIAUGIASI VAKARIENE

GERBIA KARIUS

Grupė parapijos jaunimo- 
Vyčiai-II, susitarė ir šiomis 
dienomis per karių namiškius 
išsiuntė kiekvienam šv. Ka
zimiero parapijos kariui gra
žią kariams pritaikytą kny
gutę, kurią parašė kun. Lord. 
S. J.

Tai bus jų dovana ir žen
klas, kad ir pasilikusieji ne
pamiršta savo jaunuolių, ka
riaujančių už mus visus. Jie 
planuoja ir toliau visokiais 
būdais karius morališkai pa
remti, malda ir kitokiu būdu 
padėti.

Kelias į pergalę yra 
tiestas Karo Bonais.

nu-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Vasario 1 dieną buvo Šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
Ig. Valančiūno vardadienis. 
Mokykla ir parapijiečiai tai 
paminėjo bendromis maldo
mis ir gausiais linkėjimais 
savo mielam klebonui. Ypač 
sveikino tie, kurie negalėjo 
dalyvauti iškilmingoj minėji
mo vakarienėj sausio 30 d.

Ta proga vakare buvo su
rengta bendra vakarienė vi
siems parapijos darbinin
kams, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu dirba per metus pa
rapijos naudai. Kelios dešim
tys jaunų ir senesnių darbi
ninkų susirinko bendrai pra
leisti vakarą.

Vakarienėj dalyvavo ir 
Varduvininkas, kuris atitin
kamai pasveikintas daugu
mos atstovų ir bendra daina. 
Motinų Klubo pirmininkė p. 
Sutkienė pasveikino savo 
Dvasios Vadą ir draugijos į- 
kūrėją visos grupės vardu.

Visi sveikintojai palinkėjo 
varduvininkui sveikatos ir 
laimės. Solenizantas savo 
kalboje dėkojo visiems svei
kintojams, ypač draugijų at
stovams. Ta vakarienė praė
jo labai geroj nuotaikoj, nes 
visi galėjo linksmintis ir 
džiaugtis kiek tik norėjo. Per 
vakarienę paskelbta ir kiek 
pelno gauta iš tos vakarie
nės, o liko to pelno keli šim
tai dolerių parapijos naudai.

Vyčiai rengiasi vaidinti la
bai gražų ir graudingą veika
lą iš karių gyvenimo. Mes jau 
buvome sužinoję kelius vai
dintojus. Dabar jau pasisekė 
susekti ir kitų vardus.

Vieną ilgiausių rolę ren
gia stud. Alberta Paškevičiū
tė. Ji nori sukurti tikrai gra
žų ir įvairų moters ir moti
nos charakterį. Atrodo, kad 
jai pasiseks, nes uoliai ren
giasi tam svarbiam darbui. Ji 
vaidins Oną, gerą žmoną.

Jono, truputį latravoto ir 
apgaudinėtojo rolę, mokosi ir 
vaidins Edvardas Ramoška. 
Jis sunkiai dirba, kad tik ga
lėtų gražiai vaidinti. Savo 
darbo ir poilsio laiką pašven
čia, kad tik išmoktų kalbėti 
ir vaidinti. Ne vieną naktį jis 
praleidžia mokydamasis savo 
rolės.

Stasio — daktaro rolę jau 
baigia parengti stud. Jurgis 
Mažeika. Jis tikrai pasiryžęs 
nugalėti visus sunkumus ir 
parodyti, kokie turi būti gy
dytojai. Jaunuolis neboja, 
kad jam beveik pirmą kartą 
tenka scenoje pasirodyti. Jis 
tikisi, kad greit bus tikras 
artistas.

Mortos rolę atliks stud. 
E. šaulytė. Ji jauniausia ar
tistė, bet vaidins seniausios 
rolę ir mano, kad suvaidins 
kaip reikiant.

Viola Tylaitė Stasės —įdo
mios tarnaitės rolėj nori pa
sirodyti ir linksmai ir liūd
niausiai, kaip tik aplinkybės 
reikalauja. Jai tas ir nebus 
sunku, nes uoliai stengiasi.

Vaidinimui bilietus platina 
ir daug dirba jauna, bet gabi 
pirmininkė EI. Sideravičiūtė. 
Sekretorė M. Bigenytė jau 
surinko daug „Patrons”, ku
rie bus atspausdinti gražioj 
programoj ir bus kiekvienam 
žiūrovui įteikti. Tik bendra
darbiaudamas gali jaunimas 
išsiauklėti ir daug gero pa
daryti. Dirba ir kiti nariai: 
kas pardavinėja bilietus, kas 
platina garsą apie jų vaidi
nimą ir tt. Pasisekimo 
nime!

Taip neseniai kalbėjausi su 
jaunu, vos 18 metų, bet stip
riai atrodančiu, 6 pėdų jau
nuoliu, baseballininku, Juozu 
Rimgaila. Bet štai vos praė
jo kelios savaitės, jau jis toli, 
toli nuo čia. Jau jis Afrikoj, 
arčiau Europos, arčiau savo 
tėvelių ir visų lietuvių Tėvy
nės.

Savo pirmame laiške jau
nuolis aprašo visus įspūdžius, 
kurių patyrė pirmoj kelionėj 
per „upę”, kaip jis rašo lie
tuviškai, nors lietuviškos mo
kyklos nelankęs, kad tik tė
veliai galėtų skaityti ir apie 
jį žinoti...

„Daug mačiau ir daug pa
tyriau, bet visur tik US. ieš
kojau, nes manau, kad Ame
rikoj geriausia, kai tik parva
žiuosiu, daugiau pasakysiu”.

Jo didžiausias troškimas 
gauti laiškų. Prašo tėvelių, 
kad tik daugiau rašytų, nes 
ilgai jokių žinių negavęs 
Prašo atsiminti ir maldose.

Jaunuolis labai patenkin
tas, kad taip smagiai pralei
do Thanksgiving Day ir Ka
lėdų šventes... Pinigų jam už
tenką, nes ten nesą kur daug 
išleisti. Jaunas karys pilnas 
vilčių greit sugrįžti ir vėl 
laimingai gyventi su tėve
liu ir mamyte. Pasisekimo!

lingųjų įvykių buvęs ties Ma
sabielio uolos anga, kur Švč. 
Panelė Marija paliepė mažu
tei Bernadetai savo piršte
liais paliesti uolą, iš kurios 
ištryško vanduo ir pasiliejo 
šaltinis. Kur pirmiau buvo 
sausa ir kieta uola, dabar iš 
tos uolos trykšta vanduo apie 
tūkstantį galionų į valandą. 
Tas vanduo, nors ir natūra
lūs, kaip ir kitų šaltinių ir 
upelių, šiandien žinomas pla
čiame pasaulyje, kaip stebu
klingai gydąs, kai kiti šalti
niai ir upeliai kaimynystėje 
ir kitur neturi tos stebuklin
gai gydančios jėgos.

Vėliau Švč. Panelė Marija

koją į vandenį, kųzikalinei programa 
pagijo ir pasveikous komp. Al. Aleks 
nesimatė baisaus uterburio Lietuvių r 
ženklų. Daugelis išriečia visus Water 
kės drauge atvykimus į šias iškilmes 
ir pažįstamų, kuriu: 
stebuklą, atsivertė ^e^na nė vieno liet 
kinciais. nedalyvautų šioj

Vis dėlto pats vaisioje visų Water 
vienintelės priėmėjų vieningumo šve 
giam išgijimui stek Koncertas 
Liurdo šventovėje. . ,
tos dienos, kai ŠveiS, ,. ’J.. '
yas Pijus X pra^ 
čiaumojo Sakramer Barbora . 
ziumi, pažadino tik* . 
kasdien priimti 
muniją, šventoji Ii 
ja iškilmingose pi 

MIRĖ

Antanas Stankūnas, 37 me
tų amžiaus, mirė sausio 30 d. 
Palaidotas vasario 3 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinosi grab. Kazi
mieras Ramanauskas. Ilsėkis, 
ramybėje.

ILGAI SERGA

jau-

il-

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

JAUNA MIRĖ

Vasario men. 1 d. mirė So
fija Zenkonienė, tik 37 metų 
amžiaus. Ji paliko nuliūdusį 
vyrą ir sūnų. Palaidota iš šv. 
Rapolo bažnyčios, vasario 5 
dieną, šv. Kryžiaus kapinėse. 
Laidotuves tvarkė grab. J. 
Kavaliauskas.

PASVEIKO

Kostas Baltrukonis buvo 
susižeidęs darbe ir sirgo apie 
mėnesį, bet šiomis dienomis 
jau pasveiko ir jau vėl dirba. 
Jis yra geras parapijietis ir 
visuomet pagelbsti dirbti.

Agnes Paliukynaite jau 
gas laikas serga. Po operaci
jos buvo pargrįžusi namo iš 
ligoninės, net dar sveikata 
nepasitaisė, gal vėl į ligoninę 
teks eiti.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

Chicago, Ill. — Šv. Petro ir 
Povilo Par. Kovo 6-12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Dievo Ap
vaizdos Par. Kovo 6-12 d. 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo Par. Kovo 
12-19 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

Chicago, Ill. — Visų Šven
tųjų Par. Kovo 13-19 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano 
Par. Kovo 20-26 d. Tėv. Ju
venalis Liauba.

Rochester, N. Y.—Šv. Jur
gio Par. Kovo 20-26 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Schenectady, N. Y. —- Šv. 
Kryžiaus Par. Kovo 27 — Ba
landžio 2 d. Tėv. Justinas 
Vaškys.

VAKARAS—TEATRAS i
Bus vaidinama 5 veiksmų drama „LEITENANTAS 
ANTANAS”. Pritaikyta šiam karui ir už Amerikos 
laimėjimą ir Laisvą Lietuvą.

Pradžia 6:30
331 Earp St., Philadelphia, Pa.

Auka tik 50 centų
DALYVAUJA KELIOS DEŠIMTYS COAST 

GUARD KARIŲ
BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Rengia Vyčių 3-oji kuopa

KVIEČIAME VISUS, LAUKIAME VISŲ.

nurodė, kad nebebus daugiau 
apsireiškimų, pažymėdama 
troškimą, kad Bernadeta pas
kleistų žinią visiems sergan
tiems žmonėms eiti pas tą 
šaltinį ir apsiplauti, ir jie pa
sveiks. Ir nuo tos dienos žmo
nės, sergantieji įvairiomis ne- 
pagydamomis ligomis, kaip 
vėžio ir džiova, akli bei nere
giai, sužaloti ir sulaužytais 
kaulais, iš visų pasaulio da
lių, milijonais vyko ir vyksta 
į stebuklingąjį Liurdo šven
tovę, kur tik apsiplovimu bu
vo ir yra išgydyti, tapdami 
sveikais ir dėkingais.

Ne kiekvienas ligonis, vyk
stąs į stebuklingąją Liurdo 
šventovę, patampa staiga iš
gydytas iš varginančios ir 
skaudžios ligos, nes Gerasai 
Dievas žino, kas numylėtam 
jo tvariniui yra geriausia ne
mirštamosios sielos išgany
mui. Tačiau kiekvienas, kuris 
atvyksta, grįžta į savo na
mus, pelnęs širdies ir proto 
ramybę, suramintas ir pa
guostas, su džiaugsmu atsi
davęs kentėjimui, nes paty
rė, kad Dievo Apvaizda jį glo
boja ir laiko galingoje ran
koje, duodant tvirtybės ir 
saulėtos vilties.

Liurde būna daug gydyto
jų, kurių 20 ar 30 stebi ir ti
ria atvykusiu ligonių ir’palie- 
srėlių ligas. Gydvtojai pripa
žįsta tik tuos išgijimus esant 
antgamtiniais, kurie buvo 
staigūs, kaip staigus pūnan- 
čios kiaurymės užsitrauki
mas nauja ir sveika oda, stai
gus sulaužytų kaulų suaugi
mas, ir visi, kurie staiga pa
sveiksta viršum abejojimo, 
viršum prigimtųjų mokslų 
prityrimo, ko negalima gam
tos priemonėmis pasiekti ir 
išaiškinti. Taigi, staigus pa
sveikimas iš sugedusių nervų 
bei paprastu ligų nėra pris- 
kaitomas stebuklingųjų išgi
jimų kategorijai, nors ki
tiems taip ir atrodytų.

Tie staigūs ir stebuklingi 
išgijimai kartojasi ir mūsų 
dienomis. Juos stebėjo ir tiria 
tūkstančiai ir tūkstančiai pri
tyrusių gvdvtoju ir pagarsė
jusių mokslininku. Daugelis 
iš tų gvdvtoju profesorių, ku
rie pirmiau neturėjo arba 
prarado tikėjimą, dabar tiki 
i Kūrėją ir antgamtinį gyve
nimą.

Čia paduodame tik pora tų 
stebuklingųjų išgijimų pačių 
skaitytojų sprendimui.

Tik žvilgterėkim į stebuk
lingąjį Seselės Giulijanos iš-

nesama pro sergąs j p 
ir jie tampa steMarUor(h Lori 
gydyti iš nepagydo: --------
skausmingų kaną Bazaras

Nūngi, karo rfsi“ 29 d- mokykl 
kam tenka atlankė0 v!et’nl° Ral 
lingąją Liurdo šve:yaaus letuviųsk 
mes visi galime I*-“- Atsjlanke ; 
vo mintimis skristi’-bet 8aleJ° butl 1 
buklingąją Liurbi Daugumoje, vis : 
ir turime privilewmones ~ tle;.ku 
prie švč. Paneik Parapiją, lietu 
Dievo Motinos ir2zš?IJas< 
nos, kuri gausiais žinutės 
pagarsėjusi ir Lietursario 13 d. mokyt 
lankiomis ir karštoms šv. Elžbietos < 
domis maldaujant ketinis kortų v< 
Jos užtarimo miną ateitų visos nari 
ir maloningosios į, tai bus pilna sali 
kitiems, kai esame si visi. Draugija y 
me arba ligoje, tuo pa džiausiu moterų i 
daukime, kad Ji teil.ūsų parapijoje.- 
gelbėti ir mylimą ®  
žemę Lietuvą iš vilkimas Tadas Špe 
tinių nelaimių, ls kapitonu. Sveik

Visur ir visada tėti16, Tadas tikrai 
biamas Švč. Panelės* Kosciuškos kelk 
vardas ir laiminam^8 lietuvis kapit. 
tasai Jos Prasidėjimi'^!^0’, ^us

ūkite dar menesį 1 
Kun. A. Tas 

sioro pirmininkas 
-onis buvo išvykęs 
s: dalyvauti

Tel. DEW. 5136 te!” konteste- Gra: 
mejo. Juozas tik 

t tz i .4 dieną būti šauk Jos. KavalaU'ės Samo tarnybą. 

LIETUVIS GRAIKĖ tave skirs kur le 
t . . x v. . v„sas tikrai nuo tavę Lalsniuotas Penna lr M, . T v

nuilM <Jo zmona yra 
uninkė).

Nuliūdimo valandoje _______
šauktis prie “^oįyįlog vaįkaį r

1601 - 03 So. 21d0 bonais ir žen 
™ .. . • Amerikos kai

Philadelphia, P Nemažai prisidėj. 
-y___ _^nis fondo vajuje.

------------ bučiai, vadovaujai 
pranciškietėms, 

W TEL atlieka savo kvotą
lietuviu radio pdietuvių tėvų vaika 

Trečiadieni 7:00 pjn.6*itų lankytis mūsų 1

ir 
i

t—

Direktoriui tykiose, bet kasme 
antanas Dflhrba randa pasiteis

| 3619 East Thompw’Ian vis norisi p

„, , Ph^’lplL“viam8. kad «Telefonuokite: .i—..gyvenam, čia A4 —
^svas kraštas. Bet 

|Tei. popu, «„ lie‘uviu, kurie bi 
ies savo kalbos, sa 

Charles J. R°( ir tt. Ar jau car 
(Ramana<,^aadi"«s. ant 
v Jivius, kad jie venį 
LAIDOTWapijos, savo moky] 

DIREKTORHraugijų, savo par
1113 Mt. Vernoii^ UP- Amerikos Ii 

Philadelphia,?1 “ ; _ 
. k/ia Vailomene

New Yorko 
kelelvingiems suteUdai^llVOS DienOS laiSV 

Viskas nemokamai ^minėjime vasari* 
diena ar i«<ster HalĮ) New A
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LIURDO STEBI ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
AMERIKA ' 5

eities 
sibai- 
ikais 
aulio 
ir ki- 
enus- 
kaip 

ento- 
ie.

Švč. 
lingu 
psi- 
i an- 
aitei, 

i net 
š jų, 
eiškė 
ima: 
sidė- 

jbuk- 
j Ma-
Švč. 

lažu- 
ršte- 
iirios 
įliejo 
uvo 
ar iš 
apie 

indą, 
iura- 
įų ir 
pla- 

:ebu- 
ialti- 
stėje 
klin-

irija 
giau 
ama 
pas- 
gan- 
3 tą 
i pa- 
imo- 
3 ne
kaip 
ere- 
tais 
da- 

csta 
zen-\ 
bu

tanai

vyk- 
jrdo 
a iš- 
is ir 
•asai 
jtam 
i ne- 
any- 
:uris 

na- 
•roto 

pa- 
atsi- 
>aty- 
glo- 
ran- 
is ir

gijimą. Ji mirtinai, -----
pagydoma džiovoj iterbury, Conn 
Orsolos vienuolijoj 

ty. Mūsų Ona tikrai gražiai 
ten pasirodys.

benta į Liurdo 
leista prie stebiu
dančio vandens. Nį 
kėjo, kad ji atga^

Lietuvos šventė 
madienį, vasario 13 d., 
. vak., šv. Juozapo par. 
j įvyks didžiulis Lietu-nes buvo beveik m , i- - v. , . ™ lepnklausomybes švenčiau kai nusilnnėis n, . “r6) ninejimas. Rengia Wa-menkęs jos kūjį 

vandenį, ji staiga, 
jautėsi sveikutėlė, 
jai atgimusi.

Štai Petrui di R,, Ibėtojų tarpe bus New 
einančiam iš Oosį p Lietuvių m ' 
gijos, atsitiko bai* ~ 
Jo koja tapo baisia, 
kinta, apatinė dalis 
viršutinę. Jo kulną į
ma lenkti net iki įįa ir kiti- Bus įvairių tau- 
lotą koją reikėjo tii :

rio Lietuvių Taryba. 
Washington© ta proga 
:sta kongresmanas J. 
:iewicz.

I Tarybos 
kun. Norbertas Pakal- 

leb. kun. J. Valantiejus, 
Įf. j. Bagočius, teisėjas 

Conway, mayoras Mo-

atstovai, kurie reiškia 
Tačiau jis atgabeį vai užuojautą ir linki 

' lisvės.dą; įdėjus baisiai 
koją j vandenį, bLikalinei programai va- 
pagijo ir pasveiko 1S komp. Al. Aleksis. 
nesimatė baisaus s Jerburio Lietuvių Tary- 
ženklų. Daugelis jj riečia visus Waterburio 
kės drauge atvykus rius į šias iškilmes tokiu 
ir pažįstamų, kurį: 
stebuklą, atsivertė 
kinčiais.

Vis dėlto pats vai šioje 
vienintelės priėmė rių vieningumo šventėje, 
giam išgijimui steį 
Liurdo šventovėje, 
tos dienos, kai šve 
vas Pijus X, prami 
čiausiojo Sakrama ^rlas; ^us_viešnios ar- 
žiumi, pažadino tik ’ T,.. , _ 
kasdien priimti štė a Kizyte.
muniją, Šventoji E1 bus viena Romiausių 
ja iškilmingose p 
nešama pro serga: . ~ ~ T-
ir jie tampa stebui artiord, Lomi, 
gydyti iš nepagydė ---------
skausmingų kančią

Nūngi, karo mc asio 29 d- mokyklos sa
kam tenka atlankr vVko vietinio Raudono- 
lingąją Liurdo šte ’yžiaus lietuvių skyriaus 
mes visi galime lak^^®dan^x gražus 
vo mintimis skris, 
buklingąją Liliui) 
ir turime privily 
prie švč. Panelės, .. 
Dievo Motinos irai ^Bas- 
nos, kuri gausiais 
pagarsėjusi ir Liete,j
lankiomis ir karšt: jus šv. Elžbietos draugi- 
domis maldaujant 1 netinis kortų vakaras. 
Jos užtarimo due 
ir maloningosios 
kitiems, kai esame;
me arba ligoje, tuop džiausiu moterų draugi- 
daukime, kad Ji te 
gelbėti ir mylimą e 
žemę Lietuvą iš re 
tinių nelaimių.

Visur ir visada ie; 
biamas Švč. Panels 
vardas ir laiminai:, 
tasai Jos Prasidėjo

ebūna nė vieno lietuvio, 
nedalyvautų šioje žy- 

s visų Waterburio

Koncertas
sario 20 d. par. salėje 
j didelis parapijos choro 
ertas. Bus viešnios ar- 
5 Barbora Darlys ir Ma-

Bazaras

s, bet galėjo būti ir dau- 
Daugumoje, vis tie pa- 

imonės — tie, kurie re- 
parapiją, lietuviškas

Žinutės
.sario 13 d. mokyklos sa-

1 ateitų visos narės ir jų 
i, tai bus pilna salė. Kvie- 
i visi. Draugija yra vie-

.ūsų parapijoje.

Hartfordo lietuviai ir šį
met iškilmingai minės Lietu
vos laisvės šventę. Tai bus 
mokyklos salėje vasario 20 d. 
4 vai. Nepamirškime, lietu
viai gausiai susirinkti ir tin
kamai šiais liūdnais laikais 
paminėti Lietuvos laisvės 
šventę.

Bridgeport, Conn.
Vasario 20 d. 10 vai. ryte 

bus šv. Jurgio parapijos cho
ro užprašytos iškilmingos šv. 
Mišios, aukojamos už Bridge
port© lietuvius karius, kurie 
šiuo metu kariauja tolimose 
šalyse.

Visi karių tėvai, sesers ir 
broliai turėtų tą valandą už
pildyti šv. Jurgio bažnyčią ir 
pasimelsti už savo artimuo
sius.

Atminkime visi, kad tą die
ną taipgi švęsime Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 26 metų sukaktį. Bus tai 
parapijos salėje, 7 vai. vak. 
Parapijos choras ir vietiniai 
solistai išpildys programą. 
Dalyvaus ir svečias solistas 
Aleksandras Vasiliauskas. 
Dainos bus visos gražios ir 
patrijotinės, choro mergaitės 
rengiasi puikiai, formališkai 
pasipuošti tą vakarą. Pelno 
dalis bus skiriama Lietuvos 
reikalams ir bus pasiųsta A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Bus geras orkestras, jauni
mas galės pasišokti, nes tai 
paskutinis sekmadienis prieš 
užgavėnias. Atminkite visi tą 
sekmadienį.

Teko matyti karių sąrašuo
se lietuviškų pavardžių kito
se Bridgeport© bažnyčiose. 
Gaila, kad lietuviškon nepra
nešė, nes pas mus ir yra įtai
syta graži lenta, kurią puošia 
lietuvių karių pavardės. Kita
taučiai turi užtektinai savo 
jaunimo, ir mus mažai ver
tins, kai mes pas juos perša
mos.

Ona Vailonienė,
Hartfordo lietuvių pasižymėjusi solistė, dalyvausianti Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo šventės iškilmingame 
minėjime vasario 13 d. WEBSTER salėje, 119 E. 11 Str., 
New Yorke.

MELUOJA IR NERAUSTA...
Tokia antrašte „Draugas” 

praeitą savaitę paskelbė savo 
pastabas apie žmones, kurie 
meluoja ir ... nerausta.

Čia „Draugo” pastabas ir 
persispausdiname:

kams jis čia meškiškai pasi
tarnauja. Nepasitarnauja jis 
nė a. a. Smetonos atminties 
pagerbimui. Priešingai — jis 
užgauna velionies garbę.

A. A. ALB. F. KULBOKAS

RUOŠIANTIS VASARIO ŠEŠIOLIKTAI
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,kūnas Tadas Špelis pa- 
,s kapitonu. Sveikas, ka- 

. Tadas tikrai varosi 
Kosciuškos keliais. Tai 

as lietuvis kapitonas iš 
fordo. Jų bus daugiau, 
ūkite dar mėnesį kitą.

Kun. A h -----------
—į oro pirmininkas Juozas 

mis buvo išvykęs į Bos- 
dalyvauti „Silver 

es” konteste. Gražiai pa- 
nėjo. Juozas tikisi bet 

T v ] į dieną būti šaukiamas į Jos. Ka valai is Šamo tarnybą. Juozai, 
l tave skirs kur ledai, tai 
įas tikrai nuo tavęs nepa- 
I (Jo žmona yra žinoma 
ininkė).

Draugijose dabar yra per
renkamos valdybos. Nariai 
turėtų prieš rinkimus pasi
kalbėti, kad į valdybas įeitų 
geri, patrijotiški asmens, kad 
vienas koks narys negalėtų 
valdyti kelių šimtų.

O.

Tel. DEW. 5136

LIETUV1S GRAB

Lalsnlnotu Penult' 
nlfUJw

Nuliūdimo valant 
šauktis prie ®

1601 -03 M

Philadelphia

Keisti dalykai
Apgailėtinas dalykas, kad 

pas mus yra katalikų, kurie 
savo sunkiai uždirbtais cen
tais pagelbsti palaikyti ko
munistų spaudą, užsiprenu
meruodami komunistinius 
laikraščius. Įdomu pastebėti, 
kad tokie komunistų spau
dos rėmėjai gėdijasi viešai 
pasirodyti su tokiais laikraš
čiais.

Mat Kaip

lokyklos vaikai nupirko 
bonais ir ženkleliais 

ją Amerikos kariuome- 
Nemažai prisidėjo para- 
is fondo vajuje. Mūsų

■ vadovaujant sese-
pranciškietėms, visuo- 

WTE [atlieka savo kvotą. O kur 
lietuviu RADIO H ©tuvių tėvų vaikai, kurie 

Trečiadieni i:0(pa^ :ų lankytis mūsų lietuvių 
yklose, bet kasmet atide-

Toronto, On t.

WTE

Dlrelrt«rt«
ANTANAS # rka randa pasiteisinimų ?

8619 Bart Thom^ an VIS
Phlhdelpto

Telefonuoklte: K*

norisi priminti 
viams, kad ne caro lai- 
gyvenam. čia Amerika. 

^6vas kraštas. Bet yra to- 
lietuvių, kurie bijo kaip 
es savo kalbos, savo žmo- 
ir tt. Ar jau caras būtų 
išgąsdinęs ant visados 

jie vengia savo

TeL POPlar till

Charles J.®
(Kamanai® jvius> kad ju „
LAIDOTO įpijos, savo mokyklos, sa- 

DIREKTOB* raugijų, savo parengimų.DIREKTOf
1113 Mt Vent-[e UP’ Amerikos lietuviai!

Philadelphia
Modemiška laMo^wJ hojo New Yorko lietuvių 
keleivingienu idM*®’ - ---------- ■ — —• —

viskas nemota^1 minėjime vasario 13 d.
dieni u***1 jster Hall, New York Ci-

na Vailonienė dainuos

uvos Dienos laisvės šven-

Sausio mėn. 21 d. įvyko 
Raudonojo Kryžiaus Toronto 
Lietuvių Moterį} skyriaus su
sirinkimas pas pirmininkę M. 
Jakūbynienę.

Visas nares pavaišino ma
loni šeimininkė. Tą vakarą 
jauna narė G. Jakubynaitė 
šventė savo gimtadienį. Visos 
narės ją gražiai pasveikino, 
o jaunuolės narės nupirko 
gimtadienio tortą; be to, 
kiekviena parašė po trumpą 
eilėraštį. Garbė motinoms, 
kurios nuo jaunų dienu prati
na savo dukteris prie lietuvy
bės ir garbingo darbo.

Buvo kalbėta apie ruoši
mą koncerto, kuriame daly
vauti jau jau iš anksto suti
ko žinoma lietuvė smuikinin
kė nemokamai — labdarybės 
tikslui. Tas klausimas palik
tas ateičiai.

Narių skaičius didėja nes 
kiekvieną mėnesį vis prisira
šo.

Sekantis susirinkimas į-

Juozo Tysliavos „V-bė” Nr. 
4-tame užsimanė pasekti lie
tuvių bolševikų taktiką — pa
meluoti ir neparausti. Tik į- 
sivaizduokit sau, jtą tas laik
raštis rašo:

„Chicagos Draugą ir Brook
lyn© Ameriką kartais užpuo
la pagunda.

Sakoma, kad, prezidentui 
Smetonai mirus, tuodu laik
raščiai norėję paskelbti vieną 
„sensaciją”.

Bet tos sensacijos nei 
„Draugas” nei „Amerika” 
nedrįsę skelbti, nes manę ne
rasią faktų.

Vienok tą „sensaciją” pas
kelbusi bolševikų „Laisvė”, 
kuri parašiusi, kad „Smeto
na nusižudė”...

Kokias sensacijas skelbia 
bolševikų laikraščių redakto
riai, tai ne mūsų reikalas. 
Bet kokį ryšį turi katalikų 
laikraščiai su bolševikų spau
dos melagystėmis, Tysliava 
turės įrodyti. Jei jis to nepa
darys, pelnys tikrai negarbin
gą vardą, kuris yra duoda
mas tiems, kurie skelbia gan
dus, insinuacijas ir melagys
tes.

Mes nemanom, kad Tyslia
va tikėtų tam, ką jis rašo. Jei 
taip būtų, tai reikštų, kad jo 
galvon „Šurnas” yra įsimetęs. 
Gal taip blogai su juo nėra. 
Todėl, reikia manyti, kad 
skelbdamas melagystes jis 
turėjo tikslą įgnybti katali
kų laikraščiams ir pasitar
nauti „fašistu©jančių tauti
ninkų” grupelei, prie kurios 
jis yra prisiplakęs. Bet varg
šas nežino, kad ir tautinin

vyks 25 d. p. Kūmutienės na
muose.

Visos narės ir prijaučian
čios tai draugijai kviečiamos 
dalyvauti.

Sausio 22 d. buvo sureng
tas Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių Moterų sk. pasilinksmi
nimo vakaras, kuriame visi 
svečiai buvo pavaišinti ska
niais blynais ir arbata.

Žmonių buvo prisirinkę 
daug. Visi buvo patenkinti. 
Užkandę skanių blynų, gro
jant geram orkestrui, sma
giai pasišoko. Be to, dar bu
vo leidžiama gerų dovanų; 
nemažai buvo laimingų, ku
rie laimėjo garų daiktų.

Visas pelnas skiriamas 
Londono lietuviams, nukentė- 
jusiems nuo karo.

Korespondentė

Sausio 6 d. pasimirė Albi
nas Pr. Kulbokas (Alfred F. 
Kulber), vos 43 metų sulau
kęs, New Yorko policijos de
tektyvas, plačiai žinomas 
Brooklyn© lietuvis. Jis gimė 
Williamsburghe, bet didesnę 
gyvenimo dalį praleido Hud
son Ave., Central Brooklyne. 
Jis buvo Vinco ir Onos Kul
bokų sūnus. Velionies tėvas 
mirė prieš 26 metus, o moti
na tebėra gyva ir dar veikia 
Šv. Jurgio parapijos draugi
jose.

Pradžios mokyklą ėjo Šv. 
Onos parapijoje, po to kitose 
ir baigė Euclide Business 
School. Mėgo sportą, priklau
sė prie įvairių klubų. Sporto 
srityje savo partneriais tu
rėjo Andy Kundrotą, Jack 
Gansoną, Petrą White — 
Vyšniauską.

Mėgo nuotykius, todėl ke
liavo United Fruit Co. ir kitų 
bendrovių laivais į Pietų Af
riką ir į Kanadą. Iš tų kelio
nių jis turėjo daug ką papa
sakoti. Tie patyrimai jam pa
gelbėjo tapti U. S. Shipping 
Board inspektorium.

Velionis mėgdavo papasa
koti apie tokį nuotykį: kai 
Albinui tekdavo apklausinė
ti jūrininkus, ten dirbęs Ro
ger Mullaney pasiteiravo, ko
kios tautybės Albinas yra. 
Jis pasisakė esąs lietuvis. Ta
da Mullaney pasisakė jam, 
kad ir jis lietuvis, tik suame- 
rikoninęs savo pavardę. Šian
die Roger Mullaney yra Ame
rikos laivyne, turi Comman
der laipsnį ir yra laimėjęs 
daug psižymėjimo ženklų.

1926 m. velionis įstojo dirb
ti prie apdraudos bendrovių 
investigacijų, kur drauge 
ruošėsi „Civil Service” egza
minams. Į New Yorko polici
ją įstojo 1932 m. Policininko 
uniformą dėvėjo tik 8 mėne
sius o 10 metų dirbo polici
jos raštinėje. Prieš vieneris 
metus jis persikėlė į detekty
vų skyrių, kuriame jam gerai 
sekėsi, kol 1943 m. rugpiūčio 
m. jį paguldė liga. Iki Kūčių 
daugiausia išbuvo ligoninėse. 
Per Kūčias parvežtas į savo 
namus, kur jo šeima laukė su 
kalėdiniais linkėjimais; gerai 
žinota, kad tai paskutinės 
Kalėdos drauge.

Prie velionies mirties pa
talo buvo jo žmona Elena 
(Vyziūtė), trys dukrelės, mo
tina, uošvė, uošvės motina, 
teta ir jo pusbrolis, kun. J.

Visos pasaulio tautos lau
kia ramybės. Lietuvai mes 
taip pat trokštam visa širdi
mi saldžios ramybės. Bet už 
vis didžiausias lietuvio troš
kimas laisvės, to brangiausio 
turto, kurį gali bet koks gy
vas sutvėrimas pasaulyje tu
rėti bei naudotis. Be laisvės 
gyvenimas niekam nėra ma
lonus, net ir mažiausiam va
balėliui. Paimkim skruzdytę, 
kuri taip stropiai dirba savo 
gyvybei palaikyti, bet užda
ryk ją kokioj nors vietelėj, 
padėk jai užtektinai maisto 
— visvien ilgai negyvens, 
nes laisvės neturi. Uždaryk 
garsų giesmininką vyturėlį į 
gražiausią klėtkelę, padėk 
jam geriausio maisto, na ir 
klausyk — ar jis giedos savo 
gražiąją rytmetinę giesmelę? 
Ne. Dėlko? Nes jis laisvės 
neturi.

Tai kokia žaizda paliečia 
tautos širdį, kuriai laisvę mė
ginama išplėšti. Kaip šian
dieną jaučiasi Lietuva, kuri, 
atgavus brangią laisvę, lai
mingai bei garbingai per 22 
metus ja naudojasi, nieko iš 
niekur nereikalavo?

Lietuva neatsiliko pažan
gume, kultūroje nuo kitų tau
tų. Mokyklų prisisteigė nuo 
pradinių iki universitetų, kur 
išmokslinta eilės visokių 
šviesuolių, kurių ir iki šiol 
priešai nesuskubo išnaikinti, 
nors ir labai stengėsi.

Lietuvis kantrus, nepalau
žiamas. Sieks laisvės, kol ją 
atgaus. Minint Lietuvos lais
vės šventę, vasario 16, kiek
vienas lietuvis tegu pakelia 
savo balsą, dalyvaudamas 
šventės minėjimuose. Tegu 
priima rezoliucijas, protes
tus prieš bet kuriuos pasikė
sinimus pasigniaužti Lietuvą.

Apgailėtinu kad mes turi
me ir šiukšlių, kurie nuolatos 
graužia tautos kūną. Nėieng- 
va visiškai nuo jų apsivalyti. 
Liūdna, kad jų tarpe atsiran
da ir vadinamų inteligentų, 
kurie dirba išsijuosę komu
nistinės valstybės naudai. 
Nežinia, ar jie yra apmoka
mi agentai, ar jų protelis su
siaurėjęs. Tikra duktė ar sū
nus nesmeigia peilio į moti
nos širdį. Tikrą lietuvį dru
gys krečia, pamąsčius apie 
komunistiškas ir naciškas 
„malones”.

Laukiam visi karo pabai
gos. Pasaulio valdovai ruo
šiasi taikai. Laukiam laisvės 
visoms tautoms, didelėms ir 
mažoms. O tik Dievulis žino, 
kaip bus? Laisvė žadama vi
soms tautoms, o Lietuvai siū
loma pamotės globa. Turim

perka karo bonus, dirba karo 
reikmenis. Lietuvių sūnūs vi
suose karo frontuose kraują 
lieja, gyvybes aukoja, ginda
mi Dėdės Šamo garbingą 
žvaigždėtą vėliavą ir kartu 
visų tautų laisvę, pažadėtą 
Atlanto Čarteryje.

Mes to šiandie tik ir pra
šom pasaulio galiūnų, kad jie 
savo garbingą duotą žodį iš
laikytų. Kovosim, dirbsim, 
kraują liesim, gyvybes auko-

sim už pasaulio teises, už pa
saulinę taiką.

Broliai lietuviai, visi kaip 
vienas, dėkim visas pastan
gas, kaip galime. Kas protu, 
kas darbu. Dirbkim, kad įro- 
dytume pasauliui, kad lietu
viai jokios globos iš nieko ne
nori. Vien tik — laisvės savo 
tautai.

Toks motinos jausmas, ku
ri davė savo brangiausią tur
tą, sūnų, kovoti už šiuos prin
cipus.

M. E. Zailckienė, 
Waterbury, Conn.

A. A. MUZ. J. JANKUI ATMINTI...
Liūdnai ūkanotas penktadienio rytas, 
Danguje aušrinė vos tik bematytis... 
Dulsiai varpų aidas erdve nuskambėjo 
Nes rytmečio maldai pažadinti turėjo.

Jaunuolių krūtinės giliai atsiduso — 
Štai tragiška žinia užgauna jų klausą. 
Netekome vieno mūs meno globėjo, 
Kuris taip dainą ir chorą mylėjo.

— Brangus mūsų vade, — drąsiai pavadinsiu, — 
Ne vienas iš mūsų esam Tavo auginti;
Kada kūdikėliai mokykloj sėdėjom, 
Jau giesmes ir dainas pažinti pradėjom.

Tu negailėjai savųjų jėgų, 
Kėlei pasauly dainą lietuvių.
Per dainą pamilom ne tik šia gimtinę, 
Bet ir mūs tėvelių Lietuvą Tėvynę.

Kada mes bažnyčioj stovėsim būrely,
Giedosime giesmę Pulkim Ant Kelių, 
Siųsim savo maldas aukštai pas Tvėrėją, 
Per mūsų skruostus pabirs ašarėlė.

Našlė likus klausia, kodėl taip įvyko?
Kad josios širdyje tik skausmas paliko.
Jos lūpos tyliai mini sūnaus vardą, 
Kuris taip toli karo lauke randas.

Atleisk! Mes prašom, jei kuo nusidėjom,
Tavo kantrų darbą suprasti per vėlai pradėjom, 
Liekam Tau dėkingi, maldos nepamiršim 
Likusiąją šeimą nuolatos raminsim!

Lionė Juodytė.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Išsiaiškino
Kaimynų tarpe iškilo giif- 

čas apie staigios mirties prie
žastis. Minėjo visą eilę ligų, 
kaip nervų, širdies, galvos. 
Visą laiką tylėjęs Vladas 
Štreimikis prabilo:

—Atsitinka,' kad žmonės ir 
nuo kavos miršta.

Kaimynai pradėjo priešgi- 
niauti.
— Kvailybė, tok^ pasaky
mas. Kaip tai galima? Juk 
kava nieko nekenkiantis gė
rimas !

— Taip, gali būt, — galvo
damas atsako Vladas — bet... 
pavyzdžiui, mano broliui ant

galvos užkrito maišas kavos 
ir jis vietoje užmuštas.

Palauk!
Mažas Petrukas skaudžiai 

susitrenkė į akmenis. Atbė
gęs pas motiną skundžiasi sa
vo nelaime. Motina, glofJtyda^ 
ma jo veidelį, ramina ir pra
šo, kad daugiau neverktų.

Petrukas atsakė: — Pa
lauk, mamyte, nes aš dar ne
pabaigiau verkti...

Ieško šviesos
— Mama, pasakyk man, 

kodėl tėtis toks nuplikęs?
— Matai, vaikeli, tėtis la

bai daug galvoja.
— O dėlko mama tiek daug 

plaukų dar turi?
— Dėlko?... Na, na, nebūk 

toks įkyrus...
Pranas Bekampis

Brooklyn© Lietuviai Graboriai
stipriai kelti šūkį: mes norim 
pažadėtos laisvės Lietuvai! 
Lietuviai amerikiečiai remia 
savo šalį visokiais būdais,

Barkauskas. Jo žmona, su 
kuria gražiai gyveno 11 metų, 
laikė degančią žvakę, kol jos 
vyras užmerkė akis.

Gedulo pamaldos buvo šv. 
Anzelmo bažnyčioje. Buvo 
daug žmonių. Velionies kūną 
nešė policijos nariai. Už jo 
vėlę užprašyta per 100 mišių.

Velionis visą laiką aukštai 
gerbė krikščionišką ir lietu
višką šeimos gyvenimą. Jo 
šeima pasiryžusi sekti jo i- 
dealais. Jo žmona Elena, duk
relės Elena (10 metų), Gabi
ja (7 m.) ir Aldona (5 m.) 
visada pagarbiai, su meile 
minės velionį.

V. D.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■--- ————----- " -- —----- --- -- ——-

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
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. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54,41 _ 72nd Street,______ \__________ Maspeth, N. Y.



AMERIKA

LIETUVOS LAISVES ŠVENTES
Angelų Karalienės 

Parapija

A

Vasario-February

MINĖJIMAS
Sekmadienį,

Vasario-Feb. 13,1944
WEBSTER SALĖJE

Šį sekmadienį, vasario 13 
dieną, 9 vai. mišių metu, Šv. 
Vardo draugijos ir visi pa- 
rap. vyrai eis bendrai prie 
šv. Komunijos. Po mišių, bus 
susirinkimas, kurin kviečia
mi ne tik šv. Vardo d-jos vy
rai, bet ir visi parapijos na
riai, kaip jauni taip seni atei
ti ir prisidėti prie mūsų gar
bingos draugijos.

119 East 11 Str. (arti Union Square) New York City.

Pradžia 3:30 vai. popiet.

Šokiams Gros A. Jezavito Radijo Orkestras 
________4._______

Šį iškilmingą minėjimą rengia New Yorko Lietuvių 
Taryba, jungianti visas svarbiausias ir didžiausias New 
Yorko lietuvių draugijas.

Minėjimo programa susidarys iš kalbų, koncerto ir 
pasilinksminimo.

Kalbės: LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS atstovai; 
Columbios universiteto profesoriui CLARENCE A. 
MANNING; N. Y. Lietuviu Tarybos pirm. KUN. NOR
BERTAS PAKALNIS; “Garso” redaktorius MATAS ZU- 
JUS; Karo Bonų N. Y. L. Komiteto pirm. PRANAS BA
JORAS; adv. KOSTAS R. JURGĖLA; DR. J. JANUŠKIS.

Koncertinėje programoje bus viešnia solistė ONA VAI- 
LONIENĖ (Hartford, Conn.).

Šis minėjimas daug pagelbės Lietuvos žmonėms. Ja
me turėsime ir Laisvės Laivo vajų. Svarbu, kad jis būtų 
gausus patriotiška visuomene.

Visi, o visi į šį Lietuvos nepriklausomybės laisvės šven
tės minėjimą.

Salės durys atdaros nuo 2:30 vai. popiet. Bilietų gali
ma gauti iš anksto pas platintojus, o minėjimo dienoje — 
prie kasos.

Salė pasiekti labai lengva: iš visur visomis traukiniij 
linijomis važiuokite iki Union Square, iš kur WEBSTER 
HALL visai arti.

Kitą sekmadienį, vasario 
20 d., parapijos sodalietės eis 
bendrai prie Šv. Kominijos 
9 vai. Mišių metu. Visos pa- 
rap. mergaitės prašomos da
lyvauti kartu.

Mūsų bažnyčioje 40 valan
dų atlaidai prasidės Kančios 
sekmadienį, kovo 26 dieną; 
baigsis kovo 28 d.

Maspetho Žinios*

WAR RONDS NO SECRET WEAPON

U. S. Treasury Dept.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai!

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel.

DIDŽIŲJŲ DRAUGIJŲ 
PARAMA LIETUVAI '

GARBINGI SVEČIAI

i ŠTAI KAIP
oji kankiniai, 
[etiopą Lietuva., 
demokratija”, 
navikų kelias.

Tel. EVergreen 8-fl
VALANDOS: ' 

8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare L jiems tiki? 

Šventadieniais sudtjv“ r
Ent
OfC

RAŠO IŠ ITALIJOS

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

Praeitą savaitę savo susi- 
sirinkimus turėjo šv. Jurgio 
pašalpinė vyrų darugija ir pi
liečių klubas. Abiejuose susi
rinkimuose laisvos, nepri
klausomos, demokratinės 
Lietuvos draugai priminė sa
vo draugijų nariams, kad va
sario 13 d. New Yorke įvyks 

nepriklausomybės
paskelbimo šventės minėji
mas. Šis priminimas susilau
kė didelio pritarimo.

Šv. Jurgio draugija ne tik 
pritarė Lietuvos laisvės šven
tės minėjimui, bet ir iš savo 
iždo nupirko 50 bilietų. Pri
tarimas buvo be jokio pasi
priešinimo — vienbalsiai.

Piliečių klube buvo šiek 
tiek pasipriešinimo, tačiau 
Lietuvos laisvės priešų čia 
susirado tik 8, kurių pakel
tos rankos čia nieko nereiš
kė. Klubas iš savo iždo nuta
rė nupirkti Lietuvos laisvės 
šventės minėjimo iškilmių 25 
bilietus.

Šiam patriotiškam sąjūdžiui 
taip gražiai paremti Lietuvos 
laisvės šventės minėjimą pir
miausią pradžią padarė lie
tuvių kriaučių lokalas kurs 
nupirko visą šimtą bilietų.

Toks draugijų elgesys iš 
anksto užtikrina, kad Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjimas turės labai 
gražaus ir užtarnauto pasise
kimo.

Visi, kaip vienas, dalyvau
kime Lietuvos laisvės šventės 
iškilmėse, kurios bus šį sek
madienį, vasario 13 d„ 3:30 
vai. popiet. WEBSTER salė
je, 119 E. 11 str., New York.

Šią savaitę „Amerikos” įs
taigoje lankėsi Kunigų Vie
nybės pirm. kun. J. A. Kara
lius, Lietuvai Šelpti K. V. 
komisijos pirm. kun. Dr. J. 
B. Končius, Rochesterio lie
tuvių par. klebonas kun. J. 
Bakšys ir Schenectady lietu
vių par. klebonas, kun. A. 
Orvidas.

Garbingi svečiai buvo at
vykę į Kunigų Vienybės cen
tro posėdį.

NAŠLIŲ VAKARĖLIS

Šv. Monikos draugija ren
gia vakarėlį su užkandžiais, 
vasario 17 d., 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje.

Našlės pavaišins svečius 
tokiais užkandžiais, kokiais 
niekas dar nevaišino. Be to, 
dar ir dainomis svečius pa
linksmins. Įžanga 50 c.

Našlės kviečia visus atsi
lankyti.

PAGALBA KINAMS

Kinijai šelpti draugija 
(United China Relief) pernai 
nusiuntė Kini j on įvairios pa
galbos už 8,612,155 dolerius. 
Fondo tvarkymo išlaidos pa
reikalavo tik 6 nuošimčių 
gautų pajamų.

1943 m. duotoji pašalpa ap
ėmė švietimą, medicinos pa
galbą, vaikų globą, įvairius 
šelpimo projektus. Pagelbėta 
trims tūkstančiams mokyto
jų ir 20,000 studentų.

REIKALINGA MERGINA

Kapitonas Dr. Julius Jur- 
gėla laiške savo broliui, adv. 
Kostui Jurgėlai, su pasiten
kinimu mini apie gautą Ap
reiškimo par. jaunimo lai
kraštį „Annunciator” ir kle
bono kun. N. Pakalnio kalėdi
nius sveikinimus. Kapitonas 
prašo padėkoti kun. N. Pa
kalniui už rūpinimąsi kariais.

Siuvėjų dirbtuvės ofise rei
kia merginos, kuri mokėtų 
knygvedystę (bookkeeping) 
mašinėle rašyti (typewrit
ing) ir stenografijos (short 
hand).

Darbo sąlygos ir atlygini
mas labai geras. Darbas nuo
latinis.

Kreipkitės į:
„Amerikos” Administraciją:

222 So. 9th St.
Brooklyn 11, N. Y.

STagg 2-2133
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1 P. M.
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Linkėjimai klebonui
Maspetho draugijos siun

čia geriausius linkėjimus sa
vo mylimam klebonui, kun. 
Jonui Balkūnui, išvykusiam 
sustiprinti savo sveikatą. Te
gu grįžta tvirtas!

Sodaliečių veikla
Sodalietės turėjo „bow

ling” pramogą. Dalyvavo 20 
mergaičių. Visoms taip pati
ko, kad ruošiasi kitą kartą 
panašiai susitikti. Nebuvu
sios turi ko gailėtis.

Dabar ruošiamasi vaidini
mui „The Mansions”. Tai bus 
Verbų sekmadienį. Sesuo 
Christina ir pirm. J. Zem- 
brauskaitė labai patenkintos 
darbo ruoša.

Visos narės prašomos atei
ti vasario 15 d. susirinkiman, 
kuriame bus tariamasi apie 
ateities veiklą. Bus ir užkan
džių.

O. M. Kučinskaitė

Užgavėnių balius
Vasario 20 d. 6 vai. vak. 

Rožančiaus dr-ja ruošia šau
nų Užgavėnių balių. Rengi
mo komisija kviečia visus, y- 
pač karius, kuriems įėjimas 
dykai. Bus gera muzika.

Mūsų kariai
Bernardas Petrulis nese

niai pakeltas į aukštesnį laip
snį ir paskirtas « apmokyti 
naujus karius Mississippi 
valstybėje. Linkime jaunuo
liui sveikatos ir ištvermės.

Jonas Navickas ir Jonas 
Wezvik buvo parvykę iš Ka
lifornijos aplankyti savųjų.

O. P.

Šv. Jurgio Parapija
Šį sekmadienį, vasario 13 

d„ tuojau po sumos, bus Mo
terų S-gos 35 kuopos susirin
kimas. Bus pranešimai iš sei
melio ir Federacijos apskri
ties. Laukiame ir naujų na
rių.

Kuopos rengiamas margu
mynų vakaras bus balandžio 
23 d. par. salėje. Kuopa iš 
anksto kviečia visus rengtis.

ARGENTINOS SVIESTAS

Šiomis dienomis New Yor- 
kan atplauks iš Argentinos 
beveik du milijonai svarų 
sviesto. Nuo praeitų metų 
pradžios iki šiol iš Argenti
nos sviesto įsivežta 23,800,- 
000 svarų.

Argentinos sviestas dau
giausia vartojamas kepimui.

New Yorko miesto viešas 
knygynas pereitais metais 
gavo dovanų — $2,200,000.00 
pinigais ir $203,286.00 kny
gomis, žemėlapiais ir tt.

Kinijoj baisioji cholera 
nusmaugė virš 1 milijono gy
ventojų. Kai kuriose vietose 
ištisi kaimai išmirė. Be to, 
šiuo metu milijonus kankina 
badas.

KAI DAUG ŽADĖJO, 
O MAŽAI TESĖJO...

Vasario 5-6 d. d. New Yor
ke buvo tautininkų suvažiavi
mas, kurį jie vadino seimu. 
Šaukėjai įdėjo daug energi
jos; jų pačių pasisakymu, bu
vo išsiųsta per 30,000 laiškų. 
Pavyzdžiui, tik Susivienijimo 
L. A. apie 15,000 narių ga
vę kvietimus po du kartu. Net 
ir bolševikų „Laisvė” gyrėsi 
gavusi du kvietimus.

Seimo pradžia suvėlinta vi
su pusvalandžiu. Per vietines 
radijo programas smarkiai 
būgnyta, kviečiant visus New 
Yorko lietuvius susirinkti į 
Pennsylvanijos viešbutį „ly
giai 9:30”, nes „lygiai 10 vai., 
laikrodžiui mušant, seimą a- 
tidarys mayoras La Guar
dia”. Bet 10 v‘al. ryte salėje 
nebuvo nė 200 asmenų. Posė
dis atidarytas tik 10:30 vai. 
ryte, bet mayoras La Guardia 
visai nepasirodė.

Buvo skelbta, kad seimas 
bus pradėtas su malda, bet 
seimą atidarant nė vienas 
nė žodeliu neprisiminė, kad 
reiktų maldą sukalbėti, nors 
vienas radijo programos 
skelbėjas prieš dvi dienas 
garsiai skelbė, kad bus mal
da.

Buvo skelbta, kad dalyvaus 
buvęs Amerikos ministeris 
Lietuvai p. Norem, bet jis 
nepasirodė.

Buvo skelbta, kad seimas 
bus vedamas demokratiš
kiausiai, bet visi prezidiumo 
ir sekretoriato nariai jau bu
vo susodinti prie stalų dar 
gerokai prieš jų „išrinkimą.”

Drauge su šio seimo skel
bimais jungti pranešimai ir 
apie „Vienybės” koncertą. 
Bet ir koncertas neatitiko pa
žadams : koncertas suvėlintas 
beveik pilnom dviem valan
dom; Vanagaitis scenoje vi
sai nepasirodė, nerodyti ir 
garsinti a. a. prezidento Sme
tonos laidotuvių paveikslai. 
Iš scenos aiškinta, kad p. Va
nagaitis turėjęs išvykti Chi- 
cagon, o tuo pat metu p. Va
nagaitis sėdėjo balkone ir 
gardžiai juokėsi. Koncerto 
programos dalyviai p. Biežie- 
nė, A. Brazis, V. Benderis 
žmonėms patiko — jie savo 
dalį gražiai atliko. Žmonių 
koncerte buvo pilna salė, tik 
daugelis skundėsi, kad su 
„rezervuotais” bilietais nega
lėjo gauti pažadėtų vietų.

Tautininkų seime buvo ir 
teigiamų dalykų. Išpirkta ir 
pažadėta nupirkti bonų Ket
virtos Paskolos vajuje už 
180,000 dol. (vien J. Bačiū- 
nas pirko „cash” už 10,000). 
Sudėta aukų per 5,000 dol., 
kuriuos sudaryta tautininkų 
vadovybė naudosianti Lietu
vos nepriklausomybės bylai 
ginti. Sugebėta suįdominti 
kelių vietinių laikraščių re
porterius — apie seimą rašė 
New York Times, World—

Telegram, Journal-American, 
Sun ir kiti. Tik nepagirtina, 
kad seimo vadovai apsišaukė 
milijono lietuvių atstovais, 
kai tuo tarpu jie atstovavo 
tik labai mažą skaičių drau
gijų; antra, „atstovais” skai
tėsi visi, kurie tik į seimo sa
lę buvo atėję — ir draugijų 
delegatai ir atskiri asmens. 
Netiko ir „atstovų” skaičių 
smarkiai didinti. Vasario 5 d. 
per radiją popiet vienas lie
tuviško radijo vedėjas pa
skelbė, kad dalyvauja 500 at
stovų, o „New York Times” 
vasario 6 (į. parašė, kad da
lyvavo 250 asmenų...

Seimas praėjo, o dabar teks 
laukti jo atgarsių gyvenime. 
Ateitis, gal ir artima, paro
dys, ar tautininkais pasiva
dinę asmens pagaliau bus su
sijungę.

Stebėtojas

SUOMIŲ VAKARAS

American Common salėje, 
40 East 40 Str., New Yorke, 
vasario 24 d., ketvirtadienį, 
8 vai. vak., bus suomių vaka
ras. Programoje: John Saa
ri kalbės apie suomių įnašą 
Amerikos gyvenimui, solistė 
Catherine Hanson dainuos 
suomiškas dainas, Aria Ailio 
Hedman padeklamuos iš suo
mių garsiosios „Kalevalos”.

Vasario 15 d. 8:30 vai. vak. 
Yaroslav J. Chyz kalbės apie 
neangliškos spaudos klausi
mą pokariniame Amerikos 
laikotarpyje.

Vasario 23 d. arbatėlės me
tu, 4-6 vai. popiet, Maja V. 
Capek kalbės apie Čekoslova
kijos kovą dėl laisvės.

Brooklyno vyskupijos ka
talikės moterys surado 24,910 
asmenų, kurie davė po kvor
tą kraujo. Raudonasis Kry
žius įteikė vyskupui Garbės 
Vėliavą, kaip pagarbos ženk
lą vyskupijos moterims.

Chicagos skerdyklų savi
ninkai praneša, kad šiemet 
mėsos kiekis bus toks, kaip 
pernai, tik jautienos kiek 
mažiau.

J. A. V. laivyne jūrininkų 
yra 2, 389,000.

Pereitą savaitę penki 
Brooklyno vyskupijos kuni
gai įstojo į kariuomenę karo 
kapelionais.

Pirmutinį 4 Karo Paskolos 
Boną New Yorke nupirko 
New Yorko arkivyskupas 
Francis Spellman.

Stockholmas. — Rusijos 
lakūnai vasario 6 d. naktį du 
kartu puolė Helsinkius, suo
miu sostinę. Vienas bombar
davimas tęsėsi 5 valandas. 
Sunaikinta daug namų. Nu
kentėjo ir Amerikos pasiun
tinybės namai.

io 16 d., Lietuvos ne- 
usomybės paskelbimo 
ie. New Yorko „Herald 
įe” pranešė, kad Lietu- 
vokiečiai sušaudė 27 lie- 

Vokiečių radijas pas- 
kad jie sušaudyti už 

ižą ir laikymą ginklų, 
njos lietuvių gyvybės 

padidina lietuvių tau- 
įdvyrių sąrašą. Žiauru- 

pantas tęsia atsparių-
ių naikinimą. Bet jis 
aikins!

nario 16 išvakarėse nu- 
lietuvių krauju ap- 
Lietuvos žemė susi- 

dar daugiau gynėjų, 
os žmonės nevergaus 
okupantui!

SĄJUNGIEČIŲ Di

Tel. EVergreen 1-
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Europos Žydams
Ruošiasi Padėti

Pittsburgh. — Čia posė
džiauja Amerikos žydų fede
racijų ir pašalpos fondų ats
tovai. Dalyvavo 400 asmenų. 
Svarbiausia rūpintasi, kaip 
išgelbėti Europoje tris mili
jonus žydų. Nutarta sukelti 
32 mil. dol., kurie būtų sunau
doti pagal priimtą programą.

ŠAUDO ĮKAITUS

Bernas. — Šveicarijoje 
gautos žinios skelbia, kad 
Prancūzijoje šiuo metu vokie
čiai padidino savo teroristi
nį valdymą.

Lyono mieste šios savaitės 
pradžioje vokiečiai sušaudė 
22 prancūzus, kurie buvo su
imti kaip įkaitai. Jie sušau
dyti atkeršijant už trijų 
kiečių karių nužudymą.

Čankaišeko noru verčia 
Raštą

vo-

ŠV.

Garsus kinų teisininkas 
Jonas C. Wu, neseniai atsi
vertęs į katalikų tikybą, čan
kaišeko paskatinimu, į kinų 
kalbą ruošia populiarų kata
likų Šv. Rašto vertimą.

Vokiečių mokykla Kaune

Kaune įsteigtoji vokiečių 
mokykla pereitų metų pabai
goje turėjo 11 klasių su 270 
mokinių.

Ragina vežti bulves
Per Kauno radiją ūkinin

kai raginami gausiau teikti 
bulves. Raminama, kad jos 
nebūsią imamos vokiečių, o 
teikiamos miestų gyvento
jams.

NAMAI-APDRAUDA
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL

86-56 —
ESTATE & INSURANCE
85th St., Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896
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1Moterų S-gos Ne? 
New Jersey apskriti 
nis suvažiavimas įvyi 
rio 20 d., Angelų į 
par. salėje, Roeblin^ažiavime išskaičiavęs 
4th Strs. kampe, Br^įroves, kurių kiekviena 
Pradžia 2 vai. popiet.Dti skirtingos Lietuvos;

Visos kuopos praši 
siųsti atstoves. Tai socialistinės, o trečia — 
metinis suvažiavimaihiškos...

Tikimasi, kad atstfku suprasti p. ministe- 
vyks laiku; 6 vai.vaįsimpatijų „gradaciją”, 
vieša vakarienė, kuiįSertėtų atsiminti, kad 
M. S. 24 kuopa, nk Amerikos Lietuvių

Pirm S. ““WJS Amerikos 
______ Iviai yra paskyrę savo jė- 

Kauno gen. korfįklausomą, 
' tinę Lietuvą.

rienybės” pranešimu, 
uvos ministeris tautiniu-

krikščioniškos, antra

leido įsakymą, kada 
vak. visi restoranai fe 
daryti. erican Mercury” žur 

vasario numeryje pas 
is išsamus William H 

PARDUODI berlin straipsnis api 
o Rusiją. Šis daugeli 

Geri, pigūs, patalų autorius griežtai i 
mai. Gerose vietose.fed pareiškia, kad Stalir 

 

navimas teisingas, jja nėra ir negali būti la

Apdraudžia viską, 
ko prašo. Apdraudė 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vast
Real Estate Ins

demokratine.
irimą Stalino Rusij 

tija Chamber] 
įžeidimu demokra 

moto Tr sveikos nuoi 
berlin nurodo, k 

ikratijoje turi būti : 
ir tikybos laisvės. Bet 

496 Grand St., Brooklyrį Rusijoje. Nėra Rusij* 
Tel. EVergreen 7-Klaisvės nuo skurdo ir n

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue,

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M.
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat 
vių cementavimų ir kt. darbus.

293 MAUJER ST.,
BROOKLYN 6, N. Y.

t r1! ,17 ] .folševikų „Laisvė” pask
|dCIHCHt » Okclisuradusi kur tai knyg 

i Advokato| lįsi ištraukas is tos kn;
t 4 7 -4G S#®8’ ->Laisvė” karčiai
| 1 /ąTtl ]asi iš katalikų, ypač
t Jackson Heights, k™ kaltinami 
g ponių skleidimu.
S NEwtown ».«*■ ,<*> « Priekai 

i. Tokia knygute yra 
. Bet ar įdomu žin 
ją atspausdino? Ogi 
„Laisvė”, kuri dat 

asi tuo šlamštu, 
i iš tikinčiųjų.

m , Dar 1942 m. balandžioTeikiamas genausias^^ )Apreišk 
patikrinimas, priauKU^ žiūiose» tikin1 
AKINIAI prieinami^ j^į apįe „knj 

kuri pilna visokių nū 
pijos leidinyje pat; 

i atsargiais su ti 
platintojais, nes 

apgavikai, kurie 
nnaudoti pinigiškai ir 

394-398 Broadway, Brooldj^fokti fflUSU tikėjimą”.
Tik bolševikai gali tau 

, Bet nieko nuostabai 
bet kokios priem 

LIETUVIŠKAfcjei tik tarnau]a 

ALUDE
Karšti Užkairi

KASDIEN
Patogi Vieta Ūžė 

Su MOTERIMS
DIDELIS PAS

VISOKIU Gf.IW

JUOZAS ZEID
411 Grand Sf 

Brooklyn, N- 'į

kainomis pagal jų
Ši {staiga įsteigta prieš M

Stenger & Ste r?
OPTOMETRISTAS - 0
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Bolševikams nepatiko 
pastabos apie generol; 

irvelį. Nepatiko jiems 
nuoširdi abejonė ad 
erolo, kurs buvo aii 

usomos Lietuvos

Dar kartą pasakytina, 
erolas VI. Karvelis 1 

m. birželio mėnesį i 
Rusijon. Draugi 

i suimti buvo dar penk
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