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Penktadieniais uįi.

__ lario 16 d., Lietuvos ne- 
9—u*rj£: kusomybės paskelbimo 

ne, New Yorko „Herald 
Ine” pranešė, kad Lietu- 
yokiečiai sušaudė 27 lie
ta. Vokiečių radijas pas
ta, kad jie sušaudyti už 
lažą ir laikymą ginklų, 
u jos lietuvių gyvybės 
š padidina lietuvių tau- 
Įidvyrių sąrašą. Žiauru- 
^upantas tęsia atsparių- 
ituvių naikinimą. Bet jis 
įišnaikins!

Brooklydsario 16 išvakarėse nu
lių lietuvių krauju ap
lota Lietuvos žemė susi- 

3 dar daugiau gynėjų. 
Moterų S-gos fe1V0S, žm0I}ės nevergaus 

New Jersey apskn“ m okman.t'H

TREMTINIŲ MALDA UŽ LIETUVĄ

J PALOCIUS
ios RŪSIES
za, Arbata, Hot Chocolate
ENE Geriausias pa^. 

geriausios Smetonos, auV 
■Umami užsakymai. KREįįĮ.
Ginkus

SĄJUNGIEČIŲ ft

ms suvažiavimas jvj rienvbės 
rio 20 d., Angelų^/ y0 
par. salėje, Roeblitį 
4th Strs. kampe, Bii 
Pradžia 2 vai. popiet

Visos kuopos praši t— krikščioniškos, antra 
siųsti atstoves. Tai l 1 _ J " 
metinis suvažiavimu viškos...

Tikimasi, kad atst' 
vyks laiku; 6 vai. n 
vieša vakarienė, kurį ' 
M. S. 24 kuopa.

Pirm. S. &F

pranešimu, 
ivos ministeris tautinin- 
uvažiavime išskaičiavęs 
sroves, kurių kiekviena 
iti skirtingos Lietuvos;

ocialistinės, o trečia —

inkų suprasti p. ministe- 
simpatijų „gradaciją”, 
vertėtų atsiminti, kad 
ik Amerikos Lietuvių 
’bą susijungę Amerikos 
viai yra paskyrę savo jė- 
iž laisvą, nepriklausomą,

Mus pasiekė viena įdomi 
maldaknygė, kurią sau pasi
darė lietuviai, gyvenantieji 
ištrėmime Vokietijoje. Ji yra 
tik 22 puslapių, rašyta maši
nėle ir paskiau multiplikuo
ta. Pačioje pradžioje yra jų 
pačių sukurtoji graži malda 
už Lietuvą:

— Dieve, kurs leidai tau
tas ir įdiegei joms laisvės 
troškimą, grąžink, prašome 
Tave, ir mūsų tėvynei laisvės 
dienas. Tegul tie bandymai, 
kuriuos Tu skyrei mūsų ša
liai, nebūna jos pražūčiai, bet 
greitesniam jos prisikėlimui 
ir didesnei gerovei.

Laimink, Viešpatie, mus, 
kurie priversti buvome palik
ti savo gimtąją žemę. Duok 
mums jėgų ryžtingai pakelti 
sunkią tremtinio dalią. Pada
ryk, kad visi mes liktume iš
tikimi savo tėvynei ir grįžtu
me į ją, nešdami naują atgi
mimo ugnį.

Siųsk, Viešpatie, išmintiesoiuhk, viešpatie, išminties i kickvii 
ir stiprybės dvasios tiems, I Amen.

kurie dirba mūsų tautai ir 
aukojasi jos labui.

Padėk savo tėviška meile 
ir globa pasilikusiems tėvy
nėje mūsų broliams ir se
sėms, stiprink dėl Tavo var
do ir tautos laisvės kalina
mus ir persekiojamus, guosk 
liūdinčius ir nuskriaustuo
sius; amžiną šviesą suteik, 
Viešpatie, tiems, kurie jau 
yra mirę.

Švenčiausioji Panelė Mari
ja, Aušros Vartų Gailestin
gumo, Motina, pavesk savo 
dieviškajam Sūnui Jėzui 
Kristui mūsų Lietuvą, kuri 
taip nuoširdžiai Tave myli ir 
garbina. Neleisk, kad Tavo 
Sūnaus vardas būtų ištrauk
tas iš lietuvių širdies.

„Šventasis Kazimierai, mū
sų tautos globėjau, vadovauk 
mūsų kovoje dėl laisvės, kaip 
kitados stebuklingu būdu va
dovavai mūsų tėvams.

Per Kristų, mūsų Viešpatį, 
kurį tiki, išpažįsta ir myli 
kiekvienas taurus lietuvis.

Lietuvos Teisės Tvirtai Ginamos
A --S-s

NACIAM KARŠTA ŠEŠIUOS FRONTUOS
Londonas. — Šiauriniame 

Rusijos fronte rusų armija 
tąsia savo žygiuotę į priekį. 
Paskutiniai pranešimai skel
bė, kad Estijoje rusai prasi
mušė pro Narvos upės įsi
tvirtinimus.

Rusų daliniai pasistūmėjo 
pirmyn Pskovo kryptimi, 
bombarduodami besitrau
kiančių vokiečių eiles.

Ukrainos fronte rusai sėk
mingai naikina apsuptuosius 
vokiečių dalinius. Vienoje 
vietoje rusai baigią visiškai 
apsupti atskilusius 50,000

Rusai norį pasiekti ir už
imti Pskovą vasario 23 d., nes 
tai raudonosios armijos įsi- 
steigimo oficiali diena.

Šiuo metu vokiečiams gre
sia visiški pralaimėjimai net 
šešiuose frontuose: Ukraino
je; prie Pskovo, kurs yra var
tai į Baltijos valstybes; Vi
tebske — Baltgudijoje; Še- 
petovkos apylinkėje — Len-

Vasario 13 d. Amerikos 
lietuviai daugelyje vietų 
reikšmingai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo šventę. Tuo minėji
mu pasiekta, stambių laimė
jimų Lietuvai.

Ypač pažymėtinas Worces- 
terio lietuvių masinis susi
rinkimas, kuriame svarbiau
siais kalbėtojais buvo senato
rius David I. Walsh ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm. 
Leonardas Šimutis.

Senatorius David I. Walsh
kijos pasienyje; prie Krivoi pasakė labai turiningą kalbą, 
R°S — Dniepro kilpoje ir kurį spausdinama šios „Ame-
pietvakariuose nuo Rovno — 
Lenkijoje.

ROMOS FRONTE EINAMA PIRMYN

Kauno gen. komiu 
leido įsakymą, kad e °kra-tin? Lietuvą, 
vak. visi restoranai 
daryti.

BALTIJOS KRAŠTUOSE TERORAS
Lmerican Mercury” žur- 

vasario numeryje pas
tas išsamus William H.

PARDUODA mberlin straipsnis apie 
ino Rusiją, šis daugelio 

Geri, pigūs, patą yų autorius griežtai ir 
iai pareiškia, kad Stalino 
ija nėra ir negali būti lai- 
a demokratine.

o prašo. Apdraudė adinimą Stalino Rusijos 
inu) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph Vashi
Real Estate Insnr

)6 Grand St, Brooklyn i Rusijoje. Nėra Rusijoje 
Tel. EVergreen 7-1 laisvės nuo skurdo ir nuo 

------------------------nes.

nai. Gerose vietose 
lavimas teisingas.

Apdraudžia viską,

okratija Chamberlin 
to įžeidimu demokrati- 
proto ir sveikos nuovo- 
Chamberlin nurodo, kad 

okratijoje turi būti žo- 
ir tikybos laisvės. Bet to

PI 17 1 i 'Olševikų „Laisve” paskel
bi emGilt V OKCl suradusi kur tai knygelę

pnas Motinos Dievo”. Pa- 
iusi ištraukas iš tos knyg- 

„Laisvė” karčiai ty-
— ^™5,ljasi iš katalikų, ypač jų 

Jackson Heights !,igų.' kurie kaltinami ne- 
8 lomų skleidimu.

NEwtown 9-5S tam; ,tek° « P?ekaištą 
rti. Tokia knygute yra pa- 

^^^^^x^ily. Bet ar įdomu žinoti, 
s; ją atspausdino? Ogi ta 

i „Laisvė”, kuri dabar, 
adamasi tuo šlamštu, ty- 
jasi iš tikinčiųjų.
5ar 1942 m. balandžio 26 
Brooklyn© „Apreiškimo 

rapijos žiniose” tikintieji

Advokatas

Washington. — Stockhol-| Pagal Washingtoną pasie
nio laikraštis Aftontidningen 
praneša, kad Baltijos kraštų 
spaudoje atsispindi didėjan
tis teroras tarp tų kraštų gy
ventojų. Pas daugelį suimtų
jų buvo rasti karveliai-pa- 
siuntiniai. Jie prisipažino, 
kad tie karveliai buvo paleis
ti Sovietų lakūnų.

Ząsųlauks ginklų fabrike 
(netoli Rygos) darbininkai 
sustreikavo, " reikalaudami 
atleisti jų suimtuosius drau
gus. Rygoje gatvių vokiškieji 
pavadinimai (kaip tai Adolf 
Hitler, Hermann Goering, 
von der Golz, ir pan.) buvo 
nežinomų asmenų nuimti.

Vokiečiai suorganizavo 
naują slaptą politinių komi
sarų korpusą Gestapo žinio
je, kurio nariai buvo parink
ti tarp ąuislingų ir vokiečių 
kilmės individų. Jie veikia 
fabrikuose ir net ūkiuose. 
Korpusas padalintas į sky
rius, kurie laiko periodinius 
susirinkimus, skelbiamus vie
tinėje spaudoje.

Italijos žemyne, kelyje į 
svarbų Cassino miestą, penk
tajai armijai labai kliudė vo
kiečių jėgos, sutelktos gar
siajame benediktinų vienuo
lyne, esančiame Cassino kal
ne. Tai vieta, kur šv. Bene
diktas įsteigė benediktinų or
diną.

Kadangi vienuolynas buvo 
labai aukštoje vietoje, todėl 
vokiečiams buvo lengva iš jo 
kenkti amerikiečiams ir ang
lams eiti pirmyn. Vokiečiai 
buvo įspėti, kad nevartotų 
vienuolyno šventovės savo 
piktiems tikslams. Bet visi į- 
spėjimai nuėjo niekais.

Vasario 15 d. 226 Amerikos 
lėktuvai pakilo j ^adangėš ir 
per keturias valandas bom
bardavo Cassino kalno vir
šūnę. Iš vienuolyno rūmų, 
spėjama, likę tik griuvėsiai.

kiančias žinias, Lietuvoje di
dėja patriotinis aktingumas 
prieš nacius.

Rugsėjo 22 d. Generalinis 
Patarėjas Vidaus reikalams 
išleido įsakymą, įgaliojantį 
apylinkės komisarus organi
zuoti vietinius apsaugos dali
nius visame krašte. Tarnavi
mas tuose daliniuose yra pri
valomas visiems vyrams virš 
16 metų amžiaus, kurie tūri 
reikalaujamas kvalifikacijas, 
t. y., kurie yra patikimo bū
do politiniai nesusikompro
mitavę, susipažinę su ginklų
vartojimu ir be fizinių trū- j Cassino fronte vyksta la
kumų. OWI. bai žiaurios kautynės. Ame-

SUOMIAI PRADĖJĘ TAIKOS DERYBAS
Stockholmas. — Į Švedijos bingas taikos sąlygas. Jei- 

sostinę yra atvykęs Juho K. 
Paasikivi, buvęs Suomijos 
ministeris pirmininkas, 
atvykę dar ir keli kiti 
mūs suomiai.

Yra 
ižy-

gu taika reikštų jų valstybės 
nepriklausomybės netekimą, 
tai suomiai tęstų kovą dėl 
savo laisvės iki paskutinių 
jėgų.

laugok Savo
ūkiamas geriausias
itikrinimas, prižiūri
KINIAI prieinami! vo įSpgti apie tą „knygu- 
linomis pagal jų N................. ’ ' ‘
l ištaiga Įsteigta prieš«

Naciai Nuteisė 
Tris Lietuves

’, kuri pilna visokių niekų, 
rapijos leidinyje patarta 
ti atsargiais su tokių 

tender & Sifl platintojais, nes jie o ra apgavikai, kurie nori
ptometristas - sinaudoti pinigiškai ir pa- 
-398 Broadway, BrooW ^ti mŪSU tikėjimą”. _ 
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LIETUVIŠKA

ALUDl

Tik bolševikai gali taip elg- 
i. Bet nieko nuostabaus — 
ims bet kokios priemonės 
iros, jei tik tarnauja jų 
islui.

Bolševikams nepatiko mū- 
Karšti Užkandį pastabos apie generolą VI. 

arvelį. Nepatiko jiems mū- 
v„, j nuoširdi abejonė adresu 

’atogi Vieta W jnerolo, kurs buvo aiškus 
Su MOTERA ^priklausomos Lietuvos gy-

K4SDIEN

Su MOTERIMS
LEDELIS PASIEC*®* 2.13.8.

VISOKIŲ GtROft

IUOZAS ZB*

Specialus Kauno teismas 
trejiems metams sunkių dar
bų kalėjimo nuteisė Mariją 
Zakaitę ir Stasę Duchauskai- 
tę, kaltindamos jas vagys
te, — ir Leną Abucevičienę 
už armijos uniformų parda
vinėjimą juodojoje rinkoje.

Priešlėktuvinės apsaugos 
įsakymai Kaunui.

Jau prieš pora mėnesių 
Kaune buvo išleistas prieš
lėktuvinės apsaugos atsišau
kimas į gyventojus. Visiems 
primenama pareiga davus 
signalą skubėti į slėptuves ir 
neprarandant galvų — save 
kontroliuoti. Matyt, vokiečiai 
tikėjosi sulaukti didesnių 
lėktuvų puolimų Kaune.

Yra rimtų spėliojimų, kad 
suomiai yra užmezgę santy
kius su rusais taikai padary
ti. Pranešama, kad vokiečiai 
esą pasiruošę iškelti savo di
vizijas iš Suomijos.

Paasikivi yra taręsis su ru
sais 1940 m. kovo mėnesį, kai 
suomiai buvo priversti prašy
ti taikos. Manoma, kad ir šį 
kartą jam gali pasisekti. Ta
čiau pranešama, kad suomiai 
pasiruošę priimti tiktai gar-

Arkliena — Suomijon, 
Žąsys — Vokietijon

Slaptasis Lietuvos laikraš
tis „Nepriklausoma Lietuva” 
nusiskundžia: „Arkliena ski
riama mums ir vokiečių tal
kininkams, šauniai ginan
tiems savo tėvynę, — suo
miams. Suomijon arklieną 
veža per Liepojų, o mūs žą
sis per Rygos uostą veža Vo
kietijon, Beryno rudmarški- 
niams prišerti”.

GYVENTOJAI IŠKELTI IŠ PAJŪRIO

Dar kartą pasakytina, kad 
enerolas VI. Karvelis buvo 
)41 m. birželio mėnesį išga

li 7 Grand Stf® entas Rusijon. Drauge su 
Brooklyn, N. 10 suimti buvo dar penki ge-

* Have you 
„JDUbhtyour. 

OTOCRŽp1^B0NDS Į23 GRAND AWlC^L * B

HAvemeyer 8-0$

Maspeth, N. Y.

nerolai. Koks jų likimas Ru
sijoje buvo, gal negreit su
žinosime, bet, žinant bolševi
kų priemones, nesunku įsi
vaizduoti, kodėl galima neti
kėti iš Maskvos telegramoms, 
įvairių asmenų neva pasira
šytoms.

Kiek čia seniai, prieš kele- 
ris metus, spaudoje skaitėme 
bolševizmo kūrėjų prisipaži
nimus didžiausiose krimina- 
lystėse!...

Švedų laikraščio žiniomis, 
neseniai pasiekusiomis Wa- 

į shingtoną, visi civiliai, iš
skiriant vokiečius • ir turin
čius pilną pasitikėjimą bal
tus, buvo evakuoti du kilo
metrus nuo pajūrio į krašto 
vidurį. Taip pat neturintys 
pasitikėjimo individai buvo e- 
vakuoti iš Ruhnu, Pakri, Mu- 
hu, Saarema ir Hiiuman salų. 
Visi tinkantys karo tarnybai 
vyrai jau pašaukti. Didelis 
skaičius pajėgių moterų jau 
išsiųstos į Vokietiją privers
tiniems darbams.

Maisto klausimas Baltijos 
valstybėse yra katastrofiš
kas. Visi gyventojai laikosi 
priklausomi tiktai nuo juodo
sios rinkos. Sąlygų net nega
lima aprašyti. Kuro ištekliai 
yra nepakankami, verčia gy

ventojus valgyti ir miegoti 
viršutiniuose lauko drabu
žiuose.

Gyvenamų namų langai te
gali būti atidaromi trims mi
nutėms į dieną išvėdinimui. 
Ryšium su didėjančiu rusų 
spaudimu, visuose laikraš
čiuose atsispindi didelis ne
rimas.

OWI.

Nevalia klausyti užsienio 
radijo Lietuvoje

Nacių kontroliuojamoji 
Lietuvos spauda paskelbė į- 
spėjimą, kad visi, kurie bus J 
sugauti beklausant lenkų ra-; 
dijo iš Londono, ar Maskvos 
radijo pranešimų lietuvių 
kalba, bus atleisti nuo darbo, 
nežiūrint kokį jie turėtų.

rikiečiai, anglai ir kanadie
čiai laiko savo pozicijas.

Šiaurinėje Italijoje Sąjun
gininkai bombardavo šią sa
vaitę visą eilę vokiečių įsi
tvirtinimų keliolikoje mies
tų.

Pietiniame Romos fronte 
penktoji armija susilaukė 
daugiau paramos ir atsilaikė 
prieš keletą vokiečių mėgini
mų prasiveržti. Sąjunginin
kų vadai tiki, kad nauja įsi
veržimo vieta bus išlaikyta.

Darbo Žmonių 
Registracija

> Okupacinės valdžios įsaky
mu Vilniuje nuo pereitų me
tų spalių 22 d. iki lapkr. 8 d. 
turėjo atvykti į Darbo ir So
cialinės Gerovės įstaigą visi 
vyrai nuo 16 iki 50 m. am
žiaus ir moterys nuo 17 iki 
50 m. Matyt, kad buvo ruo
šiamasi visuotinai mobiliza
cijai karo darbams. Minėto
ji įstaiga išdavinėjo pažymė
jimus, kad yra įsiregistravę. 
Įstaigų vedėjai, namų savi
ninkai ir tt. buvo griežtomis 
bausmėmis įgrasinti praneš
ti, ar visi jų namuose, jų pri
klausomybėje esantieji as
menys įsiregistravę.

rikos” laidos antrame pusla
pyje. Kiekvienam Amerikos 
lietuviui yra ko džiaugtis, 
kai tokia asmenybė, kaip se
natorius Walsh, pareiškia, 
kad „Lietuvos reikalas yra 
Amerikos reikalas. Kitais žo
džiais, tai yra mūsų kova.”

Senatoriaus Walsh, senato 
laivyno komisijos pirminin
ko žodis, yra ypač reikšmin
gas. Jis drąsiai pasakė tiesos 
ištarmę visų agresorių adre
su.

Chicagoje masiniame lie
tuvių susirinkime kalbėjo 
Kongreso narys Gorski; jis 
pareiškė, kad Amerika kovo
ja už išlaisvinimą pavergtų 
tautų. Jis pasižadėjo dirbti, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma.

Chicagos spauda plačiai 
aprašė lietuvių iškilmes, o 
mayoras Kelly vasario 13 d. 
buvo paskelbęs Lietuvos Die- 
jia. Illinois gubernatorius 
Green vasario 16 paskelbė 
Lietuvos Diena Illinois vals
tybėje.

Waterburyje Vasario 16

minėta vasario 13 d. Ta pro
ga vietinės Amerikos Lietu
vių Tarybos pirm. Dr. P. Vi
leišio rūpesčiu gauta įžymių 
asmenų pareiškimų.

Kongreso narė Clare Booth 
Luce tarp kitko sakė „reikia 
tikėtis, jog mažųjų tautų ne
priklausomybė bus atstatyta 
einant Atlanto čarterio prin
cipais. Netikras ir neteisin
gas ’plebiscitas’ nėra išreiški 
mas tautos laisvos valios. \

„Jeigu nutarimas dėl Pa- 
balčio valstybių nebus mora
linis ir garbingas ir pagal tų 
kraštų gyventojų valią — 
baisu pagalvoti dėl ateities— 
ne vien estų, latvių ir lietu
vių, bet visos žmonijos.”

Connecticut gubernatorius 
Raymond E. Baldwin padarė 
ta proga pareiškimą, kuria
me jis sako: „Dėlto, kad Lie
tuva vis buvo taiką mylinti 
valstybė... esu tikras, jog su
grįžimas žmoniškumo į tarp
tautinius santykius ras Lie
tuvą stovinčią tarpe laisvų 
tautų.”

Kongresmanas Joseph E. 
Talbot sakė „nuoširdžiai vi
liasi, jog netolimoj ateity 
Lietuva ir vėl bus nepriklau
soma Europos valstybė”. Jis 
sakė visuomet pasiruošęs tuo 
reikalu padėti kuo tik gali.

New Yorke už Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimą 
nuoširdžiai kalbėjo Dr. Cla
rence A. Manning, Columbi- 
jos universiteto profesorius.

Iš visur ateiną pranešimai 
skelbte skelbia, kad Lietuvos 
nepriklausomybės byla yra 
giliai ir plačiai at jaučiama A- 
merikos visuomenėje, kad 
Lietuva turi daug draugų.

L

UŽBAIKIME LAISVĖS LAIVO VAJŲ
Ketvirtosios Karo Pasko

los vajus ofeialiai jau baigė
si, bet bonų platinimas jo 
sąskaiton tebevedamas. Iš 
tikrųjų karo bonų vajus bus 
vedamas iki vasario 29 d. 
Todėl visi uoliai dalyvauki
me karo bonų platinime.

Dar kartą verta priminti, 
kad šiame vajuje New Yorko 
lietuviai yra pasiryžę nupirk
ti karo bonų už tiek, kad už
tektų Laisvės Laivui nupirk
ti. Atrodo, mūsų vajus gerai 
vyksta, bet dar reikia, kad 
visi bonus nusipirkę lietuviai 
būtinai užrašytų savo bonus

LIETUVOS POŽEMIO VEIKLOS BALSAS
Pirmasis šių metų „Neprik. 

Lietuvos” (slapto Liet, laik
raščio) numeris pradedamas 
su linkėjimais, kad visa tauta 
būtų vieninga, kad taupytų 
savo gyvybes, nesikarščiuo
tų, vengtų išsišokimų ir to
liau sakoma:

„Karui baigiantis Lietuvos 
valstybė juk turės remtis ne 
dabarties aukomis ir lavo
nais, bet tik gyvais žmonė
mis. Tačiau aukoms išvengti 
nevalia mūs tautos vardas 
teršti, kaip tai daro deGEN- 
(e) RATAI) — sąmoningas 
pašiepimas: sudarytas žodis 
„degeneratai” — išsigimėliai 
— iš pirmųjų skiemenų vo
kiško pavadinimo: Generali
niai Tarėjai), ir kaikurie sa
visaugos pareigonys. Laiky
sena turi būti išmintinga ir 
garbinga, lietuviška”.

Toliau seka septyni pun
ktai: „Kaip tikras lietuvis- 
patrijotas turi elgtis okupa
cijos metu”, ir tą straipsnį 
baigia šitaip:

„Girtuoklius, palaidūnus, 
kyšininkus, kortų didelius 
mėgėjus mes laikome supuvu
sia lietuvių tautos dalimi. 
Kaip su tokiais, su jais bus 
elgiamasi ateityje. Dėl viso
kių lietuvių skundikų vokie
čiams, mes jau esame pasisa
kę anksčiau: šie niekšai su-

lauks atsiskaitymo dienos. 
Jie nematys pasigailėjimo.”

Paskui eina straipnis: 
„Kas Mes?”. „Ateities Lietu
va ir Darbo žmonės”. Čia 
randame pareiškimą:

„Ateities Lietuva bus tei
siškai sutvarkyta valstybė; 
joje turės viešpatauti sociali
nė teisybė ir tokia politinė 
santvarka, kurioje kiekvie
nas valstybės pilietis naudo
sis ekonominio gerbūvio, po
litinio teisėtumo, mokslo bei 
meno vaisiais.”

Duodama 10 patarimų a- 
reštuotiems su šia pabaiga:

— Atmink lietuvi, kad Tau 
privalu būti tik kilniu savo 
tautos didvyriu.”

lietuvių komitetuose. Užsi
rašyti galima parapijų rašti
nėse, įvairiose įstaigose; be
to, galima pranešti tiesiog 
komiteto centralinei raštinei:
222 So. 9th Str., Brooklyn, 
N. Y.

Bonus užrašyti galima iki 
kovo 8 dienai.

Už geras visų New Yorko 
valstybės lietuvių pastangas, 
tariame nuoširdų ačiū vi
siems. Kai visi bendrai veik
sime, bus nesunku užsirašyti 
ir sukelti tokią sumą, už ku
rią būtų galima Dėdei Šamui 
padovanoti Laisvės Laivą, 
pavadinta Amerikoje gimu
sio atsižymėjusio lietuvio 
vardu.

Komiteto valdyba

BERLYNAS VĖL LIEPSNOSE 
___ *------------------------------------------ 

Pasmerkė mirti tris lietuvius
Pereitų metų pabaigoje 

specialus Kauno teismas pas
merkė mirti Zigmą Bagata- 
vičių, gim 1920 m. lapkr. 10 
d., Kazį Bagatavičių, gim. 
1922 m. lapkr. 16 d. ir Stasį 
Mikalauską, gimusį 1915 m. 
birž. 24 d.

Jie visi buvo kaltinami 
kliudę Andriui Kalėdai, iš 
Neveronių, po atostogų, pra
leistų Lietuvoje, grįžti į dar
bus Vokietijoje.

Londonas. — Vasario 16 d. 
naktį Berlynas susilaukė to
kio bombardavimo, kokio jis 
dar nebuvo matęs. Anglų lėk
tuvai numetė per 2,800 tonų 
bombų.

Pirmutiniai pranešimai 
skelbė, kad visas Berlynas 
buvo liepsnose ir dūmuose.

Tą naktį virš 1,000 anglų 
lėktuvų buvo nulėkę Vokieti
jon, kur bombardavo paskir
tus taikinius.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS REIKŠMĖ
, (Lietuvos generalinio kon- ne tik plėsti ir gerinti vieške- 

sulo Jono Budrio kalba paša- lių tinklą, statyti moderniau- 
kyta Lietuvos nepriklauso- sias mokyklas ir kitokius 
mybės paskelbimo šventės 
minėjime, vasario 13 d., 
Webster salėje, New Yorke).

Broliai ir Sesės, Lietuviai!
Šešioliktoji Vasario diena 

— kokia tai buvo džiaugsmo 
diena nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje! Tai nebuvo 
tik išoriniai, vien dėl akių, 
švenčiama diena, ne! Tą 
šventadienio atmosferą jau
tė kiekvienas vaikas, kiekvie
nas senis, moksleivis, valstie
tis ir miestelėnas. Tai buvo 
Padėkos Diena — ne už gau
tas per paskutinius metus ge
rybes, bet lietuvis visa sie
la vėl ir vėl dėkojo Aukščiau
siajam už atgautą laisvę ir 
galimybes dirbti ir kurti sa
vo tautos ir krašto gerovei.

Toji laisvė buvo brangus 
turtas kiekvienam. Virš pus
antro tūkstančio Lietuvos sū
nų už tą laisvę atidavė savo 
gyvybes, kad likusieji jų bro
liai, sesės ir tėvai, nevergau
tų svetimiesiems, bet būtų 
savo krašto šeimininkais. 
Kad niekuomet Lietuvos že
mėje nebepasikartotų nei 
Kražių, nei kitos skerdynės 
ir kad ant visados išnyktų 
nuo Lietuvos žemės Murav- 

'"jovai ir Klingėnbergeriai, ‘ne
žiūrint ar jie būtų baltieji ar 
raudonieji.

Lietuvos prisikėlimas badė 
akis visokiems imperialis
tams. Jie pasauliui tvirtino, 
kad Lietuva tai vokiečių pa
daras. Tačiau mes visi gerai 
žinome, kad ir Nepriklauso
mybės aktą pasirašius Tary
ba turėjo nugalėti daug kliū
čių, kovoti su tais pačiais vo-

- kiečiais, kol buvo atgauta 
laisvė. Taigi, Lietuva nėra 
nei vokiečių, nei Versalio ar 
kieno nors kito dirbtinas pa
daras, bet jos žmonių nepa- 
laužiama- valia iškovota, pir- 
mon eilėn tųjų pusantro tūks
tančių žuvusiųjų jos sūnų va
lia.

Dabartiniai imperialistai 
ir toliau stengiasi įrodyti sa
vų neva teises į Lietuvą. Jie 
motyvuoja, kad Lietuva prieš 
pirmąjį Pasaulinį karą pri
klausė Rusijai, bet pamiršta 
pridėti, kad tas priklausymas 
tesitęsė 120 metų ir tai prieš 
lietuvių valią, kai tuo tarpu 
anksčiau dideli rusų žemių 
plotai per keturis šimtus me
tų buvo Lietuvos valstybėje 
ir, pavyzdžiui, ukrainiečių is
torikai tą laikotarpį skaito 
geriausiu jų istorijoje. Rusų 
valdymo šimtas dvidešimts 
metų buvo tamsiausi pries
paudos laikai. Keli sukilimai 
bei Kražių įvykiai tai liudi
ja. Toji priespauda, ypač po 
nepasisekusių sukilimų, ir 
buvo akstinu gausiai mūsų 
tautiečių emigracijai į Ame
riką.

Tarp kitų argumentų, be
sikėsinant į Baltijos kraštų 
laisvę, tvirtinama, kad Bal
tijos kraštai ekonominiai 
silpni ir tik įėję į Sovietų Są
jungą jie atsigaus. Tačiau 
tikrovė rodo ką kitą. Rusų 
imperijos biudžetas rodė, kaitri 
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kraštui reikalingus pastatus, 
tobulinti žemės ūkį, bet ir su
rinkti auksą ir turėti atsar
gą iš dešimčių milijonų dole
rių, kuriuos dabar pasisavi
no pirmieji šio karo okupan
tai ir už tuos, mūsų pačių pi
nigus, tur būt, varo prieš mus 
propagandą. Atsiranda žmo
nių, gal už tuos pačius pini
gus, rašančių spaudoje ar lei
džiančių knygas, nukreiptas 
prieš Baltijos kraštų nepri
klausomybę. Kai kurie tų au
torių tvirtina esą tų tautų na
riais. Nei vienas padorus sū
nus nenorės, kad jo tėvai ver
gautų svetimiems. Tokie au
toriai yra lygiai tiek pat savo 
tautos nariai, kiek tumoras 
yra kūno dalis. Tai yra 
ševikiška votis ant savo 
tos kūno.

Eksporto duomenys 
pat rodo klestėjimą, būtent, 
trys maži Baltijos kraštai, 
sumaniai valdomi ir be ypa
tingų gamtos turtų, ekspor
tavo daugiau, nei vieną šeštą
ją pasaulio dalį valdąs milži
nas. Ar tai nėra įrodymas tų 
kraštų gajumo ir teisės lik
ti nepriklausomais? Tie kraš
tai nereikalingi lend-lease 
paskolų ir kitų globojimo — 
tegu palieka mus ramybėje, 
o jau mes patys ir vėl atsis- 
tatysime.

Žmonių valia nepriklauso
mai gyventi jau tiek sykių 
buvo įrodyta, kad tik naivūs 
gali patikėti, kad 1940-tųjų 
metų neva ’’Žmonių balsavi
mas”, milžiniškai raudonajai 
armijai ir tankams prižiū
rint, turi bet kokią reikšmę. 
Tikrumoje tai buvo biauriau- 
sia komedija, kurios prave- 
dimui buvo atsiųsta į kiekvie
ną šalį po režisierių: Lietu
vai — Dekanozovas, Latvijai 
— Vyšinskis ir Estijai — 
Ždanovas, kurie vadovavo 
rinkimų komedijai. Kiekvie
noj trijų šalių buvo išstatyta 
po vieną sąrašą. Sąrašą sus
tatė komunistų partija, ku
rios narius Lietuvoje galima 
buvo suskaityti ant pirštų. 
Balsuoti buvo įsakyta vi
siems, net svetimųjų kraštų 
piliečiams, ką paliudija J. A. 
V. piliečių, grįžusių į šią ša
lį, pasai, turintieji balsavi
mo štampus. Ar tai bent pa
našu į rinkimus? Pagaliau, 
tie ’’išrinktieji” susirinko ir 
Kaune ir Rygoje ir Taline tą 
pačią dieną, tą pačią valandą 
ir tai ne Seimo rūmuose, bet 
teatre, kurių salės visose tri
jose sostinėse jau buvo iš 
anksto vienodai dekoruotos.

Rusų pranešimai sako, 
kad štai raudonojoje armijo
je lietuviai narsiai ir atkak
liai kovoja prieš vokiečius. 
Kodėl gi ne — lietuviai yra 
narsūs kariai ir jie kovoja 
prieš dabartinį okupantą, 
betgi tas toli gražu neįrodo 
simpatijų bet kuriam kitam 
okupantui. Kas liečia tuos 
neva lietuviškus raudonosios 
armijos dalinius, tai reikia 
pasakyti, kad tai yra pačių 
rusų pulkai, praskiesti lietu- 
iais. Užėmę Lietuvą, rusai 

suardė Lietuvos kariuomenę, 
išvežė kelis šimtus karininkų 
į Sibirą ir juos ten marina 
badu, verčia medžius kirsti,

bol- 
tau-

taip

nerolas Karvelis, pulkininkai 
Šurkus, Motieka, yra panau
dojami propagandai prieš 
Lietuvą. Jų vardu rašomi 
laiškai ir siunčiami kabeliai 
net į Londono laikraščius. 
Tuos karininkus aš ir kiti pa
žįsta kaipo lietuvius patrio
tus ir todėl netikiu, kad jie 
užgiria Sovietų užmačias į 
Lietuvą. Tai yra didžiausias 
įžeidimas tiems vyrams, ir 
jei jie šiandien būtų čia mūsų 
tarpe, laisvame krašte, tai 
jie pasakytų, kad jie nori tik 
nepriklausomos Lietuvos ir 
smerkia bet kokią okupaciją.

Galima jėga užimti silpnes
nes valstybes, — tam įrody
mas yra visa Europa, — ga
lima tose šalyse surasti ir 
keletą savo tautai ir tėvynei 
nusidėjėlių, parsiduodančių 
jėgą turintiems, bet negalima 
pavergti visos tautos, kuri 
buvo laisva — anksčiau ar 
vėliau ji ir vėl sieks laisvės.

Mažos tautos tiki Atlanto 
Čarteriu ir tie, kurie mano 
paaukoti jas imperialistams, 

j turi prisiminti Chamberlaino 
žodžius, pasakytus po Miun
cheno: ’’Peace in our Times”. 
Kurgi dabar toji taika ir prie 
ko privedė tie nusileidimai? 
Vienos, kad ir mažos, tautos 
paaukojimas — tai yra prin
cipo paaukojimas, ir tai ne
veda prie pasaulio taikos, o 
prie katastrofos.

Gaunamos žinios iš Lietu
vos įrodo mums, kad, nežiū
rint, jog abu okupantai tai
kė į mūsų tautos šviesuome
nę, prašalino ją iš savo kraš
to, kankina koncentracijos 
stovyklose, jie nepajėgia iš
rauti tautinio susipratimo ir 
laisvės troškimo. Lietuvoje 
žmonės daro tai, ką esamo
se aplinkybėse gali, žinios a- 
pie Amerikos lietuvių veiklą 
irgi juos pasiekia ir jie deda 
viltį į mus, esančius laisvėje, 
ir ragina visus remti savo 
krašto, tai yra J. A. Valsty
bių žingsnius karą laimėti. 
Jie taip pat ragina spiestis, 
aplink Amerikos Lietuvių 
Tarybą vieningam vadavimo 
darbui. Ten žmonės deda vil
tis į Atlanto čarterį, į prin
cipus, dėl kurių vedamas šis 
karas ir mes visi su jais ly
giai karštai tikime, kad visos 
praeities kančios ir aukos tik 
daugiau sustiprins visą tau
tą ir kad mūsų brangi Lietu
va vėl bus laisva!

Pasakoja Anie
Miliūnui Raima

u-

SENATORIAUS DAVID WALSH KALBA 
WORCESTERIO LIETUVIAMS

Speech of HON. DAVID I. WALSH at Lithuanian Meeting 
At Worcester, Mass. February 13, 1944.

she continues to live free and strong again. A real 
American Lithuanians will do much to help the moth^

Take courage, Lithuania’s case, as is the cauvnf > 
0^/1 L. _ ____________ A .

it is our fight. Every life lost and every body maimed? 
against Germany and Japan is a blow struck for all |k 
in the world that love liberty and independence.

lake courage, Lithuania’s case, as is the cause of 
and invaded nations, is the cause of America. In JI 
it is our fight. Everv life lost and everv hodv

ŽMONES
9 

.gintis ir širdis kariai
Here, assembled in this noble building erected^' ____

people of this city in memory of her sons who haveil <• aoii™ crirHSt 
cause of freedom, we pledge our hopes, our lives and °dlime &irQeL 
honor to the cause for which America is fighting ane įraityti daugybę sumany 
toration of bleeding Lithuania to peace, prosperity anE/JPpagydyti pasaulii

ŽUVUSIO KARININKO dUKlĮl^jyčerio pasikalbėjimi 
____________ \ Kas priklauso į

plotas, kurį sudarė Lietuvi, 
Rusijos iždui duodavo de
šimts milijonų rublių defici
to. Lietuvai gi susitvėrus ir, 
savo žmonėms valdant, Lie- j bet kovoti prieš vokiečius ne- 
tuva, kad ir karų nualinta, i leidžia. Tik vos keletas išvež- 
sugebėjo ne tik atsistatyti, tųjų karininkų, kaip štai ge-

Chicago. — čia 7321 S. 
nion Avė. gyvena 54 m. Anie- 
lė Šerelienė, kurios motina 
yra kilusi iš Miliūnų kaimo. 
Ji mano, kad tai buvo tie pa
tys Miliūnai, kuriuos sunaiki
no naciai.

Anielė šerelienė yra daug 
kartų buvusi Miliūnuose ir 
pasakoja, kad tas kaimas yra 
Rokiškio apskrity. Tiesiai 
per pievas iš to kaimo einant 
į Salų miestelį esą apie 3-4 
verstus. Bažnyčion gyvento
jai eina į Salas, dažnai taipgi 
važiuoja ir į Šimonis, į ku
riuos iš Miliūnų yra apie 9 
verstus. Kaime seniau yra 
buvę 18 valakų, bet didelių, 
po 40 dešimtinių kiekvienas. 
Ūkininkai gana turtingi. Jau 
nuo seniau buvo pasinešę ei
ti į vienkiemius, paskutiniu 
metu buvo susiskaldę į smul
kesnius ūkius. Mokyklon se
niau vieni vaikai ėjo Puožan, 
o kiti net į Šimonis. Gyvento
jai buvo geri katalikai, net 
prieš Didįjį karą ten buvo to
kių žmonių, kurie kas sekma
dienį eidavo prie komunijos.

Bet yra dar ir kita gali
mybė : Lietuvos pasiuntiny
bės biuletenis, leidžiamas 
Washingtone, Nr. 12, prane
ša, kad pagal 1923 m. gyven
tojų surašinėjimą Lietuvoje, 
Miliūnų kaimas yra ir Pane
munio valsčiuje, netoli Pane
munėlio gelžk. stoties, čia 
buvo 17 ūkių su 107 gyvento
jais. Ir šis kaimas taipgi Ro
kiškio apskrities.

: On February 16, 1944 the people of Lithuania and their child
ren, scattered throughout the world, will celebrate the twenty- 

, sixth anniversary of the independence of Lithuania. This celebra- 
' tion will be observed by Lithuanians not only in the United States 

but in Canada, Brazil, Argentine, Uraguay, Great Britain. Switzer
land, Sweden, the Vatican City, even in German-occupied Lithua
nia, and in spirit by the many Lithuanian exiles in Siberia, in Ger
man prisons and Labor camps.

Here in Worcester we are gathered together to commemorate 
this anniversary by the purchasing of American War Bonds, there
by pledging our loyalty to America, and, at the same time, ex
pressing our sentiments of love and affection for the homeland.

It was while the First World War was still raging that Lithua
nia was declared free and independent.

For twenty-two years prior to the tragic events of 1940 all 
true friends of Lithuania exalted in her triumph and looked for
ward confidently to her future.

We may well be proud of her record during these twenty-two ' 
years of the country’s independence. During these years the poli- toniu dvare, 
tical, economic and cultural life advanced rapidly; the standard of 
living of her people steadily increased; her ports were open to all 
the world; — in brief, she won favorable recognition from all na
tions, without exception.

Lithuania is today one of the small nations unjustly deprived 
by force of arms of its life and independence. On this account 

j these days are days of sadness and serious reflection for the Li- 
I thuanian people at home and in every part of the world. Shatter
ed, humiliated, suffering Lithuania bemoans her lost independence. 
You Lithuanians in exile who have availed yourselves of free A- 
merican hospitality have good reason to celebrate this occasion 
with* heads high, for your country, tortured and desecrated, is 
still alive and resistant. The spirit of the Lithuanian people will 
survive to the bitter end and will resist enmeshment in any fe
derations, confederations, or unions sponsored by its neighbors. 
Lithuania must never become another nation’s vassal. It is foreign 
to your God-given right to be free people.

Lithuania is proof that a nation’s strenght is not necessarily 
in her size geopraphically or in her wealth. Her greatest might 
is the iron souls of her people, who refuse to surrender their souls 
to aggressors or to compromise with evil. The Nazi or the Soviets 
may conquer the lands, the possessions of your people, but never 
their souls. Even those who are not of your ancestry are proud in 
witnessing the dauntless spirit and more than human courage of 
your little nation.

The hope of your people for the future of Lithuania depends 
upon the United Nations, — their honesty and sincerity in facing 
the critical issues that will be settled in the Peace Treaty. On the 
question of national integrity both the Holy See and the Atlantic 
Charter have laid down supreme and guiding principles. The very 
first of the five principles laid clown by Pope Pius XII in his Christ
mas speech of 1939 states: “The fundamental conditions of a just 
and honorable peace is to assure the right to life and independence 
of all nations, large or small, strong or weak. One nation’s will to 
live must never be tantamount to a death sentence from another.”

The Atlantic Charter states: „The right of all peoples to 
choose the form of government under which they shall live... to 
see sovereign rights and self-government restored to those who 
have been forcibly deprived of them.”

God grant that these declarations and principles be fulfilled 
and*lhat thSK? truths may be gloriously exemplified in the case 
of Lithuania and her sister republics.

A former great citizen of this city, a nationallly renowned 
Statesman, Senator Hoar, in 1900, when the question of Philipine kuop

nate, declared „Power, it must be remembered, which is secured |gp-jn nripSo linkui 
by oppression or usurpation or by any form of injustice, is soon1 . v nn^ui.
dethroned. We have no right in law or morals to usurp that which Presams is užpakalio, atiden- hmiems kariams, 
belongs to another, whether it is property or power. No people 
can go under the Government of any other people or any ruler 
without its consent. The law of nature and of nature’s God entit
les every people to its separate and equal states among the power 
of the earth.”

What Senator Hoar said on another occasion, applies aptly 
to Lithuania today: „You may pacify this country on the surface; 
you may make it a solitude, and call it peace; you may burn towns; 
you may exterminate populations; you may kill the children or the 
boys over ten, as Herod slew the first-born of the Israelites. But 
the volcano will be there. You will not settle this thing in a gene
ration, or in a century, or in ten centuries, until it is settled right.”

Let it be stated, and it cannot be stated too emphatically, that 
the people in Lithuania and their kith and kin in America are 
against both Russian and German domination and are determined 
to fight for the restitution of independence at all cost. Russia is 
just as much a symbol of aggression as Germany to the Lithuanian 
people. Lithuanians want neither Russian nor German overlord
ship.

Since the German attack on Lithuania the Soviets have 
striven to represent their actions as one of self-defense against 
Germany. After long and persistent propaganda the Soviets have 
sought to convince the Democratic nations that everything they 
did in the Baltic was lawful and for the benefit of the common 
Allied cause, but it has been impossible to cover up the ruthless 
Sovietization of the small states, the thousands of executions 
and deportations to the remote regions of Russia. And it should be 
noted, that official Soviet papers, such as „War And The Work
ing Class”, stated in the most cynical manner that owing to Rus
sia’s weakness in 1918-1920 she lost the Baltic states, but as Rus
sia is now so powerful she will simply take them back again.

But what of the recent Soviet autonomy move? I do not know 
of any better way of expressing what is the sentiment of the Lith
uanian people than by quoting from a recent statement of the 
Lithuanian Minister to the United States. He refers to it “as an 
attempt to make the world believe that the Baltic States were 
willing members of the Soviet Union.” The Minister asserted that 
“ever since the Red Army’s occupation of Lithuania in 1940, Mos
cow has been saying that ‘Lithuania voluntarily joined the Soviet 
Union.’ As a matter of fact, he claims the Soviets have forced 
their rule on Lithuania, and the new plan “just represents Russia’s 
fishing for friends and her attempt to confuse the people of the 
world into supporting her.”

Let it be said again and again, any peace which does not 
restore the indisputable rights of the Lithuanian people and other 
small nations to govern themselves will not be a just peace. Small 
nations are entitled also to insist that the pledge of the United 
Nations for equal access to free trade and raw materials be carried 
out. The very life of small nations depends upon moderate freedom 
of trade.

Small nations are also entitled to an effective postwar organi
zation to prevent aggression and maintain justice for modern mili
tary technicality has destroyed the possibility for self-defense by 
small nations; but, I repeat, no effective post-war organization 
can be established without small nations first being given their 
freedom.

Let me congratulate you on the noble purposes that have 
prompted this gathering here tonight. You are here to mobilize 
all Lithuanian resources here in Worcester County for the success 
of our fighting forces, for complete victory in order that peace 
based upon the principles of the Atlantic Charter may be realized 
for all occupied and invaded countries.

You Americans of Lithuanian descent who have helped so 
much in the rebuilding of independent Lithuania will not fail, I 
am sure, to keep her alive during this war and make certain that

Jei ne mirtinas šūvis ties 
Alytaus tiltu, karininkas An
tanas Juozapavičius šiemet 
.būtų gal šventęs 50 m. savo 
amžiaus sukaktį.

Pirmas Lietuvos nepriklau
somybės kovose žuvęs lietu- 

i vis karininkas buvo gimęs 
1 1894 m. vasario 13 d., švakš- 

, Vaškų valse., 
Biržų apskr. Baigęs 6 kl. Ry
goje, iki Didžiojo karo buvo 
vaistininku Dorpate (Estijo
je). 1915 m. turėjo įstoti į 
kariuomenę ir Maskvoje iš
ėjo vadinamą ,,praporščikų” 
mokyklą. Mokslą baigęs pas
kirtas į 6-jį latvių Tukumo 
pulką ir ilgai Rygos fronte 
dalyvavo mūšiuose prieš vo
kiečius. Carą nuvertus jisai 
kaip instruktorius važinėjo 
po kariuomenės stovyklas, 
susidarius Vitebske atski
ram lietuvių batalijonui, ėjo 
bat. vado pareigas. Bolševi
kams sugriovus batalijoną, 
1918 m. grįžo į Vilnių ir įsto
jo į Lietuvos kariuomenę.

Būdamas adjutantu prie 
ministerio pirmininko ir karo 
ministerio ir jį lydėdamas va
žinėjo į užsienį, pasiekdamas 
net Daniją. Grįžęs iš užsie
nio draugams prasitarė: 
„Nusibodo važinėti, reikia 
kariauti”. Stojo pulkan ir lai
kinai buvo I pėstininkų pulko 
vadu.

1919 m. vasario 12 d. nak
tį buvo gautas pranešimas, 
kad bolševikai su žymesnė
mis jėgomis puola į Alytaus 
pusę, plentu, vedančiu nuo,

gė ugnį. Bolševikų kariuomenės? . 
lo panika, bet sugediVienas vyras Paš°k° ir 
kulkosvaidžiai ir Jįiko:
trauktis. Bolševikai!^- Plaušam 
apsupę Alytų iš trūkiai kariuomenės di 
Karininkas Juoa| priklausai?
dar gal būtų laikjpapti8^ 
pasitraukti, bet jaujTai Tamsta jieprikla 
bepatenkančio į prlrie kariuomenės, bet 
kas karinio turto irflausai prie laivyno... 
nydamas, kad bolšef Sąmojus ir juokas kai 
nežymios jėgos, nori oko mus visus. Ar n 
laužti pro priešo ugt’a šiai šaliai laimingia 

1 ” 11 įjos gyventojai kartą
ų, kurai daliai Vi< 

kariuomenės jie pri:

dali išgelbėti. Raitas 
į sandėlių pusę, ta 
buvo pervėlu, nes 
būriai buvo paplitę# 
tą ir, be jo j antį į Suva Po Perlų Uosto mūsų 1 
karininką Juozapai® užvirė. Tačiau mes r. 
tilto mirtinai perbalome pamiršti, kad vis 
priešo kulkos perėjo dai nuo prezidento ir t 
krūtinę. Tai įvyko '.tvirtina, kad svarbiaus 
vasario 13 d., 8-9 nelaimingo pasaulio k 
Tą dieną kaip tik :mai yra DVASINIAI II 
gimtadienis. Jaunas KOVINIAI. Kitaip s? 
karininkas savo 251 risi rimčiau mąstantię 
tį sutiko karste... Njfis žmonės, mato ir pri 
kūnui buvo pavojus,h a, kad stoka tikėjimo 
šai gali išniekinti liijjoviškumo, panieki 

lievo Tėviškumo, su: 
mogaus broliškumą.

kurie prasitarė, kad 
pakišti po ledu...), tat 
trijotai, prieidami prą Jeigu norime taiki 
sąru ir papirkdami spirmiausia privalome s 
nius, lietuviams bransti ir įvykdyti Viešpatie 
lionies .liekanas išsfys žodžius: „Ir 
Kai jo pulkas grįžo iimums mūsų kaltes, 1 
jampolės, a. a. kar.Jfag atleidžiame savo 
vičius buvo iškilminga®

dotas Suvalkų pusės ^-Mes visi esame ni 
se. iai. Visos tautos nui

Karininkas Juozai^jg^og ar pakęsda 
buvo populiarus karią|atymugi priešingus I 
Dar tų mirtinųjų ’

ams. Reikia mi
j------, . :Vakarėse jisai daly^^o peĮ neturi

Daugų. Kar. Juozapavičius,] rių ^SsrrnTksminime.®I§tįĮ įa(j Dievas a 
kulkosvaidininkų armoniką, atsisėdęsĮftodėmes su sąlyga, 

3 kulkosvaidžius ir užgrojo, o savanoriai ■
paėmęs

idžiame savo l
independence was under consideration in the United States Se- pusantros pėstininku kuopos mai šoko. Tai buvo oįams Negailestingo natp. declared ..Power, it must he rpmomhmwl whinh ic cnonvaH R_. . . ... . TTJ_. x- • <- i, nc6aucov ®Užėję tmis patarnavimas saįaiygįnįmas yra g 

4-4 -1 X.*. ' 1 r rn e. ‘ . V|Kristaus atnešta ] 
as nepasigailėj

1943 m. finansinę ap^lininko už lOOpei 
Pajamos buvo didžia 
rapijos istorijoje.

Harrison-Kearnv.
J

New Jersey
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Lietuvos šventė
Centralinis lietuvių komi

tetas vasario 20 d., šį sekma
dienį, 6 vai. vak., L. P. klubo 
salėje, 134 Schuyler Ave., 
Kearny, ruošia Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
26 metų sukakties minėjimą.

Kalbės kun. L. Voisiekaus- 
kas, „Amerikos” redaktorius 
Juozas B. Laučka, adv. C. F. 
Paulauskas, miesto valdybos 
nariai ir kiti.

Varg. F. Hodeliui vadovau
jant, dainuos vietinis bažny
tinis ir L. P. klubo vyrų cho
rai.

Minėjimo metu bus plati
nami karo bonai. Visiems į- 
ėjimas dykai.

Pamaldos už Lietuvą
Vasario 20 d. lietuvių par. 

bažnyčioje 9 vai. bus drau
gijų sąryšio užprašytos mi
šios už Lietuvą. Suma irgi 
bus už Lietuvą.

Paterson, N. J

Blynų vakaras bus vasario 
20 d. 7 vai. vak. Bilietai po 
50 c. Išgirsit pirmą kartą lie
tuvių jaunamečių orkestrą.

ts gavo didelį dovi 
Griebė už gerklės ir

Bayonne,
G— Kovo 11-19 d. bml 

na prie šv. Juozapo. J| 
kun. Ant. Mėšlis.

— Kortų ir blynų vi Į 
bus vasario 22 d.

. — yastri° 2" į "m tolius, kurie tarp s 
pi et bus Elenos Rada^es, žagres'ir akėčia; 
tės ir Aleksandro MoJ ninio raudonųjų kr< 
kio šliūbas. Vestuvių f taip įniko, jog jų gii 
lis bus par. salėje, katinas spruko pro <

— Šią savaitę prelUĮ ir murkė, glaustydž 
lino du kartu buvo pas) damas užriesta uod 
tęs kleb. kun. M. Kemėiįl — Ar eisi su man 
sinei pagalbai. Į — Rytoj galėčiai

— Vasario 20 d. 8# žiurkę paplauti, — 
vak. Kolumbo Vyčių » Jis pašiaušė riebi 
30 St. ir Avė. C, prel. B — Pagaliau kas 
kalbės apie pokarinį ati'raudonųjų gavo Pet

- Tai lik sveiki 
_ Laimingos _k

i nesusidėk su lapėn 
h ir suėda!

Po šito patarimo
Šv. Rožančiaus motet; pro balutes dėliodi 

šalpinės draugijos va' 
buvo susirinkusi pas 
rast. J. Tamošiūnienę, -
niai įsigytuose namuos* | pradžių kelias būvi 
tikrintos dr-jos knygos;
kas rasta tvarkoje. Vak Es.Sjųneuž 
savo darbą atlieka sM kui ten leidosi graž 
gai.

J. Tamošiūnienė pa1 
valdybą, kuri už tai yi* 
bai dėkinga.

Sausio 27 d. buvo dr-j^

— Didelis čia dai 
tarė kvailasis brolis

Jis užsidėjo ant pt 
atiteko po tėvo mirt

N e war k, N. )■

eėpojo į kluoną ieš. 
0 negudrusis bi 

kepurę ant viršuga

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas bus 
vasario 27 d. 2 vai. popiet 
Washington salėje, Godwin sirinkimas. Pranešta 
Str. Koncertinę programos 
dalį išpildys J. Stuko veda
ma dainininkų grupė. Bus ir 
užkandžių. Rengia ir visus 
kviečia Petersono lietuvių 
draugijų sąryšys.

apyskaita, kuri priwl 
pagyrimu. Valdyba iš^ 
beveik ta pati.

Kovo 12 d. šv. Jurgi® 
jos salėje, 180 New * 
Ave„ įvyks kortų 
Pradžia 6 vai. vak. ’ 

Vasario 13 d. klebonas kun.1 kviečia ta proga ir dr-jtf 
J. Kinta pranešė parapijos toti.

J mė savo naštą ir p 
mas iš šono ir prik 
tų. Taip besiausdai 
dė pempę, kuri šva 
bardamosi. Ir du z 
vyrelio, ir juodu m 
siversdami per gah 

—E, jūs kvailiui 
reliams.

I Bet čia suriko p 
U v — Strazdas sakė 

šmeižti kiškelius!
t Jis tačiau netur 

j nes akmuo ritosi 
kulnys jau atsimuš

B sirišus švystelėjo i
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ski- 
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evi- 
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gė ugnį. Bolševiku

lia prisimena vieno juodu- 
pryčerio pasikalbėjimas:

— Kas priklauso prie 
awd” kariuomenės?
dienas vyras pašoko ir su- 

-j so:
— Aš priklausau.

kulkosvaidžiai ir
trauktis. Bolševikį — Aš priklausau.
apsupę Alytų iš į. Kokiaį kariuomenės daliai 
Karininkas 
dar gal būtų laiįj

vo tuoj viską atlyginti. Varg
šas prašė palaukti valandėlę. 
Nelaukė, ir įmetė į kalėjimą. 
Kai ponas sužinojo, užsirūsti
no, pasišaukė negailestingąjį 
tarną ir įmetė jį į kalėjimą, 
kol jis užmokės savo skolą. 
Kristus baigia pamokančiai: 
„Taip ir mano dangiškasis 
Tėvas jums padarys, jei kiek
vienas neatleisite savo bro
liams iš savo širdies.”

Be
Dievo pasigailėjimo, jei mes 
patys neatleidžiame savo ar
timui, jei mes neapkenčiame

reikalo maldaujame

priklausai ? 
Baptistų!

jo ir nenorime susitaikyti su 
juo. Kas neapkenčia savo ar
timo, tas palengva žudo save, 
nes neapykanta yra nuodai 
sielai ir kūnui.

Krikščionybė yra įsteigta 
iš Dieviškos Meilės: „Aš 
jums duodu įsakymą mylėti 
viens kitą, kaip aš jus mylė
jau.” (Jon. 13, 34) ”Aš gi 
jums sakau: Mylėkite savo 
neprietelius, gera darykite 
tiems, kurie jūsų nekenčia, ir 
melskitės už persekiojančius 
ir šmeižiančius jus” (Mat. 5, 
44). „Iš to visi pažins, kad 
jūs mano mokytiniai, jei tu
rėsite meilę vienas kito” 
(Jon. 13, 35).

Vertė Kun. St. R.

HOME FRONT ATTACK

pasitraukti, bet jaj Tai Tamsta nepriklausai 
bepatenkančio į p įe kariuomenės, bet pri- 
kas karinio turto į ausai prie laivyno...kas karinio turto
nydamas, kad bol$ Sąmojus ir juokas kartais 
nežymios jėgos, noij moko mus visus. Ar nebū- 
laužti pro priešo 
dalį išgelbėti. Raitj i u
į sandėlių pusę, į kytų, kurai daliai Viešpa- 
buvo pervėlu, nes >s kariuomenės jie priklau- 
būriai buvo paplitę .
tą ir, bejojantį į Suv p0 Perlų Uosto mūsų krau- 
karminką Juozapa- s užvirė. Tačiau mes nepri- 
ti .°v nrirtiūai peri dome pamiršti, kad visi va-

PIRMOS SESELIŲ GĖLELĖS SUKAKTIS

R. JUŠKOS KONCERTO ATGARSIAI  *- - - - - - - -

U. S. Treasury Dept,

Vasario 9 d. Bostone, Jor
dan salėje, Rapolas Juška at
liko dainų koncertą. Po savo 
didelio pasisekimo pereitą 
rudenį Chicago j e, dabar įžy
mus lietuvių dainininkas su 
nemažesniu gabumu ir me
niškumu pasirodė savo mies
te, senos kultūros ir Ameri
kos meno viename iš svar
biausių židinų — Bostone.

Rapolas Juška šiame kon
certe dar kartą paliudijo esąs 
šaunus dainininkas, turįs 
stiprų, įvairų ir lankstų bal
są, pritaikytą visokiems dai
navimo meno ir sielos išgyve
nimų atspalviams. Tas bal
sas buvo čia jautrus, čia dra
matiškas, čia visa jėga besi
veržiąs, čia vėl tyliai bedvel- 
kiąs ir raminąs.

Kiekvienu kartu jautei, 
kad toji Juškos daina eina iš 
pačių širdies gelmių. Buvo tai 
ne vien tik dainavimas, bet 
ir gilus, nuoširdus sielos pa- 

j sisakymas, dainos žodžių ir 
: minčių išgyvenimas, ir to iš
gyvento jausmo klausyto
jams įkvėpimas. Galima tar
ti, kad Rapolas Juška prieš 
savo publiką stovėjo ne tik 
kaip plačių akiračių daininin- 

. kas, bet ir kaip dainos jaus
mų ir žodžių atvaidinto j as— 
artistas psichologas ir gilių 
pajautimų žmogus.

Programa buvo aukštos 
vertės ir skonio, ir nelengva 
atlikti. Kai kuriuos tokios 
programos numerius retas 
dainininkas pajėgtų išpildyti, 
kaip Brahmso „Išdavimą”. 
Haendelis, Carissimi, Schu- 
bertas, Wagneris, — tai vieni 
iš stipriausiai ir įspūdingiau
siai praskambėjusių dalykų. 
Gražios, malonios ir nuošir
džios buvo taip pat ir lietu
viškos dainos.

Kadangi koncerto pelnas 
ėjo misijų tikslams, tad ta 
proga į klausytojus prabilo 
vyskupas Cushing^ drauge iš
reikšdamas padėką daininin
kui Rapolui Juškai.

Entuziastiškos publikos 
buvo pilna Jordan salė.

A. V.

TAUPYK POPIERĮ KARUI

Popieris dabar lyginasi su 
plienu, geležim, aluminijum 
ir guma, kaipo pirmos rūšies 
karo būtenybė.

Buvo paskelbta, kad Ame
rikos popieriaus dirbtuvės tu
ri mažiau nei dviejų savaičių 
žaliavų išteklius kraujo plaz
moms dėžutes pagaminti, bei 
dėžėms pristatymui mūsų ko
vojantiems vyrams amunici
jos ir maisto. Tai yra rimta 
padėtis, tačiau tokia, kuriai 
visuomenė gali tučtuojau pa
dėti.

Kiekvienas nereikalingas 
laikraštis ar žurnalas, vynio
jimo popieris, dėžė ar net ma
žiausias popierio gabalėlis 
turi būti taupomi, kad padi
dintume greitai nykstančias 
atsargas ištekliams popie
riaus dirbtuvėse.

siela, lyg pakilus erdvėse, už
miršus viską, kas aplink de
dasi.

„Sesers Elenos mirtis buvo 
pirmas liūdnas įvykis mano 
jaunystės dienose; pirmas 
persiskyrimas sm mylimu 
žmogum. Taip staiga Dievas 
atėmė ją iš mūsų tarpo, kad [ 
sunku buvo suprasti, jog čia, 
ant žemės, ant visados, jos 
netekome... buvo taip mums 
reikalinga.

„Sesuo Elena ragino mus 
semti mokslą iš literatūros. 
Dažnai eidavom į viešą kny
gyną, ir ji paskirdavo mums , 
knygas, tinkamas mūsų am
žiui. Buvo mums, vaikams, 
didelė šventė, kada po pamo
kų sesuo Elena paskaitydavo 
arba papasakodavo kokią is
toriją. Vieną tokį paskaity
mą ir dabar atsimenu. Įvykis 
Napoleono gyvenime, iš ku
rio ji padarė tikėjimo galy
bės pavyzdį: Napoleonas, po 
visų jo garbingų žygių, pa
klaustas, koks įvykis jp gy
venime buvo linksmiausias, 
atsakė: diena, kuomet pirmą 
kartą prisiartinau prie šv. 
Komunijos.

„Antrą jos paskaitymą at
siminiau būdama Romoj. Se
suo Elena skaitydavo mums 
dalis tos įdomios istorijos 
„Fabiola” apie pirmųjų krik
ščionių gyvenimą katakom
bose. Jos malonus balsas ir 
įkvėptas paskaitymas mus 
lyg nunešdavo į tuos tamsius 
drėgnus požemius, kuriuose

Vasario 15 d. suėjo 25 me
tai, kai Dievas iš Šv. Kazi
miero Seserų pirmąją, Seserį 
M. Eleną, pašaukė pas save 
į amžinybę. Jos mirtis buvo 
lyg pirmos gėlės skynimas 
ir padėjimas ant altoriaus ar
ti tabernakulo.

Jaunutė, sulaukus vos 23 
., , . . ,. i metų, nukeliavo pas savo At- ,1 nuo prezidento ir toliau | atsiimtiPamžino už. 

tutina, kad svarbiausi šio Jįoke<io _ Kristaus Sužie. 
I _ 1 

l_.____ ;ųTT ;„tatt * t -r-r-. l dotinės vainiko.
Nors nesu vienas iš jos mo

kinių, bet jos patarimus ir 
nurodymus labai įvertinu. 
Jai ne ji, gal nebūčiau tuo, 
kuo esu — kunigu. Dėkingu
mo jausmo vedamas, surin
kau kiek medžiagos apie Se
serį M. Eleną knygai, kurią 
užvardinau: „I Will Pray For 
You”. Ją sutiko išleisti Jo
seph F. Wagner, Inc., New 
York.

Tą knygą parašiau anglų 
kalba. Manau, jaunesnioji 
karta ras šioje knygoje gra
žių bei sektinų idealų.

Paduodu keletą ištraukų iš 
minėtos knygos:

Emilija Mickūnaitė, kuri 
buvo Sesers Elenos mokinė, 
Lietuvos Operos artistė, apie 
savo mokytoją rašo šiaip:

„Atsimenu, dar jaunutė bu
vau, kada pirmą įspūdį man 
teikė sesers Elenos veido gra
žumas ir ramumas, ypač mal
doje. Ne kartą slapta žiūrė
jau į ją, kuomet ji meldėsi, 
galvą truputį pakreipus į vie
ną pusę. Jos veidas ramus,

šiai šaliai laimingiausia, 
jos gyventojai kartą pasi-

Po Perlų Uosto mūsų krau-

priešo kulkos perėy. L 
krūtinę. Tai įvyko į 
vasario 13 d., 8-91 (laimingo pasaulio klausi 
Tą dieną kaip tik 
gimtadienis. Jaw

Kanados lietuviai
slapta garbino Kristų mūsų 
Bažnyčios šventieji ir pirmie
ji Kristaus sekėjai. Kuomet 
mokiausi Romoje, ir tikrai 
teko tas vietas aplankyti ir 
apvaikščioti, atrodė, kad jau 
buvau ten buvusi, sesers E- 
lenos tenai nuvesta.”

Kun. Dr. Juozapas Kon
čius, Šv. Kryžiaus klebonas, 
Mt. Carmel, Pa., rašo: „Onu
tė buvusi labai linksma, ma
loni ir visada ramutė. Nuo 
pat kūdikystės troško būti

kus; kai ji priėmė abitą, sa
vo plaukus sudėjo į mažą pa
darytą karstą ir jį su plau
kais per Sesutes iš motiniš
ko namo persiuntė į Mt. Car
mel savo mamytei. Jos moti
na visiems tą karstą su plau
kais rodydavo. 1913 metais 
kažkas tuos plaukus iš kars
to išvogė. Kai ponia Barysie
nė norėjo kam tai parodyti, 
plaukų ten jau nebuvo. Dėl
to motina verkusi net per ke
lias dienas.”

Patrijotiškai nusiteikusieji 
lietuviai Kanadoje leidžia 
mašinėle rašomą ir multipli
kuojamą žurnalą — „Nepri
klausoma Lietuva”. Tas žur
nalas yra sutraukęs nemažai 
bendradarbių ir sumaniai re
daguojamas. Norėdami dar 
labiau jį patobulinti, Kana
dos lietuviai svarsto įsigyti 
savo spaustuvę.

Kanadoje gauta žinių, kad 
Italijos fronte žuvo kanadie
tis lietuvis Juozas Čepaitis. 
Jisai buvo 24 metų amžiaus. 
Savanoriu išėjęs į kariuome
nę Anglijoje išbuvo ketverius 
metus. 1943 m. gruodžio 14 
d. buvo sunkiai sužeistas Ita
lijos fronte ir po trijų dienų 
nuo žaizdų mirė gruodžio 17 
d. Anglijoje liko jo jauna 
žmona su mažu sūneliu.

Kiek anksčiau jau yra žu
vęs kitas Montrealio lietuvis 
—Kazimieras Stankus.

ai yra DVASINIAI IR DO-, 
- ------- - DVINIAI. Kitaip sakant,
karininkas savo 25i si rimčiau mąstantieji, gi- 

’ <s žmonės, mato ir pripažįs- 
_ . kad stoka tikėjimo ir do- 

, paniekinimas 
evo Tėviškumo, sugriovė

tį sutiko karste...’ ! w
kūnui buvo pavojus'
šai gali išniekinti i rviškumo, 
kurie prasitarė, h i< — 
pakišti po ledu.,.), t nogaus broliškumą.
trijotai, prieidami p Jeigu norime taikos, tai 
sarų ir papirkdami ūmiausia privalome supras- 
nius, lietuviams bu ir įvykdyti Viešpaties mal- 
lionies liekanas i
Kai jo pulkas grįžo Lums mūsų kaltes, kaip ir 
jampolės, a. a. kar. tes atleidžiame savo kalti- 
vičius buvo iškilmių inkams”.
dotas Suvalkų pusė
se.

Karininkas Juoa isdamos ar pakęsdamos įs- 
buvo populiarus kar itymus, priešingus Dievo į- 
Dar tų mirtinųjų i ;;
išvakarėse jisai daly idimo.
rių pasilinksminime irsti, kad Dievas atleidžia 
armoniką, atsisėdęs 
užgrojo, o savanoriftleidžiame 
mai šoko. Tai buvo) 
tinis patarnavimas s 

en-1 limiems kariams.
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Jeigu norime taikos, tai

žodžius: „Ir atleisk

Mes visi esame nusidėjė- 
ai. Visos tautos nusikalto,

atymams. Reikia melsti at- 
. Bet neturime pa-

uodėmes su sąlyga, jei mes 
savo kaltinin- 

ams. Negailestingo tarno 
alyginimas yra geriausia 
Kristaus atnešta pamoka, 
■arnas nepasigailėjo savo 
colininko už 100 penų, nors1943 m. finansinę\ •, -

Pajamos buvo didis cls ?av? didelj dovanojimą, 
rapijos istorijoje. Iriebė už gerklės ir reikala-

Sesutė. Būdama mažytė vi
sad gelbėdavo su darbais sa
vo mamytei; bet kai užsidė
davo ant galvos baltą skarą, 
bei velioną, kad atrodytų 
kaip Seselė, vyresnioji sesuo 
Alexandra nuplėšdavusi jai 
tuos skarmalus, sakydama: 
„Dirbk darbą, o nebezdžio- 
nauk”. Onutė truputį užpy- 
kusi, bet visad buvusi rami 
ir maloni. Ji turėjo lėlę pa
puoštą kaip sesuo; savo kam
barėly turėjo papuoštą Pane
lės Švenčiausios altorių, o to
ji lėlė „sesuo” buvo padeda
ma prieš altorėlį, kad „ji” 
jos vieton garbintų visad Ma
riją. „Mano geriausioji Sese
lė,” taip Onutė vadindavo 
Dievo Motiną — Mariją...

„Sesuo Elena (Onutė) tu
rėjo gražius geltonus plau-

Motina Maria po Sesers E- 
lenos mirties apie ją šiaip ra
šė: „Iš priežasties savo nusi
žeminimo nekartą ant jos sie
los debesėlis nusiminimo už
puolė, kada jai buvo skirta 
aukštesnis ar žymesnis dar
bas, bet maldoje Viešpaties 
sustiprinta, išsiskirstė debe
sys ir paprasta linksmybė 
vėl pasirodė jos veide.

„Ypatingai pažymėtinas 
buvo jos didis maldingumas 
prie Motinos Dievo, kuri jos 
gražų gyvenimą vedė ir tai
sė.”

| Ekspertas, rekomenduoda- 
; mas šį veikalą spaudai, apie 
jį išsireiškia šiaip: „The ac- 

. count of the first Casimirite 
in eternity is as a whole in
teresting and worthy of pub
lication... the work shows de-

finite promise of being the 
kind that can be made edify
ing.”

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

Šūvis Vilniaus šventorhiį

Vilniuje, Šv. Kotrynos baž
nyčios šventoriuje, slaptos 
lenkų organizacijos nariai 
nušovė oficialaus lenkų laik
raščio redaktorių, — tokį 
pranešimą skaitome viename 
slaptame Lietuvos laikrašty
je.

Antanas Vaičiulaitis

Bavo""t'Uiriiil Akmuo
— Kovo 11-19 it 

na prie šv. Juozapo 
kun. Ant. Mėšlis.

— Kortų ir blyną 
bus vasario 22 d.

— Vasario 27 i'
piet bus Elenos R® res, žagres ir akėčias ir pagaliau susėdo prie šikš- 
tės ir Aleksandro 1 / "
kio šliūbas. Vesturfaip įniko, jog jų ginčų langai tirtėjo, gi juodžius 
lis bus par. salėje.

Į — Didelis čia daiktas: nedavė tai nedavė, — 
arė kvailasis brolis.

Jis užsidėjo ant pečių girnų akmenį, kuris jam 
atiteko po tėvo mirties, ir paliko išmintinguosius 
trolius, kurie tarp savęs dalijosi arklius ir kar

tinio raudonųjų krepšio. Ir juodu į šitą darbą

[atinas spruko pro duris, atbėgo pas musų vyrelį 
r murkė, glaustydamasis apie vyžas ir šmikšė-

lino du kartu buvo; 
tęs kleb. kun. M. B 
sinei pagalbai.

— Vasario 20 i 
vak. Kolumbo Vye
30 St. ir Avė. C, P” 
kalbės apie pokarinį 
mą.

Newark,S

— Ar eisi su manim? — paklausė vaikinas.
— Rytoj galėčiau, bet šiandie turiu dar vieną 

iiurkę paplauti, — atsakė gyvulėlis.
Jis pašiaušė riebią savo keterą ir vėl tarė:
— Pagaliau kas man praneš, jei išeisiu, kiek 

'audonųjų gavo Petras ir kiek Jonas.
— Tai lik sveikas, murkuonėli.
_ Laimingos kelionės. Tik žiūrėk, Juozapėli, 

lesusidėk su lapėmis: jos net ir katinus prigauna 
r suėda!

Po šito patarimo juodžius apsisuko ir, atsargiai 
iro balutes dėliodamas savo baltus batelius, nu- 

i7ns 'ėpojo į kluoną ieškoti žvynės.
O negudrusis brolis pasitaisė girnas, užvertė

langą, taip ėmė ir įkliuvo: neišlenda žmogus nei į 
orą, nei atgal. Muistosi jis kojomis ir šaukia iš 
visos kakarinės:

— Gelbėkit, gelbėkit!
Kas jį tau gelbės! Kiti plėšikai jau kažkur dūz

gia ir marma, slėpdamiesi pelkėse. Tik mūsų 
vaikinas pribėgo prie vargšo ir šeria jam kočėlu 
per beskeryčiojančius staibius, per pasturgalį ir 
per šlaunis. O anas spigina ant visos girios:

— Pirmiau tik perkūnas, o dabar jau ir žaibai! 
Oi, kaip karšta! Gelbėkit...

Čia pribėgo ir močiutė. Ji besikapanojančiam 
žmogžudžiui kad žiebė su menturiu, kuriuo košę 
maišydavo, ir dar pasakė:

— Še tau, biaurybe! Ilgai mane laikei čia suga
vęs.

Dviem mušant storulis neišlaikė: tik pasirąžė 
ir iškrito su visais rėmais ir stiklais. O ar labai 
jis susipiaustė, negalėčau pasakyti — taip tamsu 
buvo, kad nieko nematei.

Auksą ir sidabrą negudrusis brolis susižėrė į 
kišenius ir į kiaurą skverną, prisipylė pilną ke
purę ir net už vyžų susikišo: tokių didelių lobių 
ten būta.

Tada jis nuėjo į miestą ir nusipirko skrybėlę su 
plačiais bryliais, diržą, kurio sagtis buvo auksi
nė, aksomines kelnes, išpūstveidę lėlę ir daugybę 
visokių kitų daiktų. Išsidaręs, lyg koks ponaitis, 
kramtydamas riestainį su aguonomis ir po pa
žastim pasikišęs lėlę eina jis keliu ir mato — 
bėga priešais jį katinėlis juodžius, supurvinęs sa
vo baltus batelius, ir kniaukia:

— Apiplėšė, apiplėšė!
— Ką apiplėšė? — klausia vaikinas.
— Ak, dar klausinės! Mane — ką gi daugiau!
Ir tai pasakęs jis vėl graudžiai šaukia:
— Apiplėšė, apiplėšė!
— O ką iš tavęs atėmė?
— Visus pinigus. Ak, kaip gaila! Ir dar žiurkė 

pabėgo, išsigandus galvažudžių.
— Na, nežliumbk jau. Aš galėsiu tau ir bro

liams padėti.
Katinas nusišluostė ašaras, aprimo vargšelis 

ir apsilaižęs tarė:
— Jei tu man padėsi, tai pasakyk dabar: kam 

tą lėlę nešiesi?
— Matai, kai turėsiu žmoną, tai ir lėlės pri

reiks, — atsakė vaikinas.
Ir jis išsitraukė birbynę ir ėmė taip skardžiai 

ir linksmai tralenti, kad neiškentęs katinėlis pra
dėjo raičiotis ir šokti, ir taip jam nuo džiaugs
mo galva apglušo, kad nė nepastebėjo, kaip į- 
griuvo į balą ir visai ligi ausų išsipurvino.

erzėdami. Jie kirto taip smarkiai, jog Juozapė
liui už kamino seilės varvėjo ir galva sukosi nuo 
viso to čepsėjimo, laižymosi ir smaguriavimo. Vis 
dėlto jis drįso pro paklodės plyšį žvilgterėti į 
anuos galvažudžius. Jie buvo dideli ir raudoni, 
nelyginant burokai. Jų rudos barzdos buvo iš
sikerojusios kaip giria ir siekė diržą, o ūsus visi 
jie buvo apsukę aplink ausis — toki ilgi ir raityti 
jie buvo. Tačiau baisiausias jų atrodė tasai, kurs 
vidury sėdėjo. Jo akys žėrėjo kaip žarijos, o nosis 
buvo nemažesnė už ąsotį, ir karpa ant jos augo di
dumo sulig kumsčia. Jis kriokšėjo ten toks storas, 
jog skrandos siūlės buvo iširę, o ir pats vos ne 
vos besilaikė neplyšęs.

Numalšinęs alkį ir rinkdamas kur gardesnius 
spirgučius, jis taip kalbėjo:

— Tam pirkliui kad rėžiau per makaulę, tai tik 
žnektelėjo ir jau neslėpė savo muštinių.

— Cha - cha - cha! — kvatojosi visa jų dvylika.
Atsiliepė čia kitas, su perkirstu žandu ir viena 

akim balta:
— O ar aš nesakiau: užsukim, vyrai, į tą lūšną, 

gal ir čia nors ką pelnysim. Ir matot!
— Kas žinojo, kad juodu rasim besidalijant pi

nigus.
— Jonas dar bandė slėptis, o Petras nutero tik 

ir atidavė savo raudonuosius.
Už kamino subruzdėjo vaikinas — ir klausosi, 

ar neišgirs, kas jo brolius ištiko.
Bet anas baisusis plėšikas ir sako tam su per

kirstu žandu:
— E, parodyk man tuos pinigus.
— Aš tau rodysiu! Kas jau į mano rankas pa

teko, nė su replėmis neištrauksi.
— Jis perdaug sau pasiliko! — ėmė šaukti ir 

kiti. — Tegu ir mums dar duoda.
Ir kad pasileis jie visi rėkti, garsiau vienas už 

kitą, o kai kurie jau ir už barzdų stvertis. Kilo 
toks sumišimas, kad nė tas baisusis negali plėši
kų suvaldyti. Jis šoka prie vieno, griebęs jį svie
džia į savo vietą, o šis vėl straktelia ir skeryčioja, 
lyg gaidys; jis, tas didysis galvažudys, graso 
ir tam su perkirstu žandu, ir tam, kuris tik vieną 
ausį turi, ir mato jis, kad jau nėra jokios tvarkos.

Tada ar nesupyks jis! Ėmė ir užsidegė, kaip 
krosnis. Raudonas visas, jis kad rėžė kumščia į 
stalą, net lenta į šipulius suskilo, ir suriko:

— Kad jus visus perkūnas užtrenktų!
Sulig tais žodžiais tik nubildėjo girnų akmuo 

i jų vidurį, ir nuo trenksmo apglušę plėšikai spru
ko vieni pro duris, kiti pro langus, iškuldami stik
lus ir rėmus. O tas didysis, besimalindamas pro

— Garbė Dievui! — sušuko jis ir griuvo ant 
akmens pakalnėj.

Susimušti pilvą jis susimušė, bet išsitiesęs nūn 
žolėj jis visai nemanė dūsauti ir keiktis. Prislinko 
prie šaltinio, įkišo galvą į šaltą versmę, kur šliau
žiojo sliekai, ir gėrė neatsikvėpdamas, kol vanduo 
ėmė slūgti. Tada jis atsiprunkštė, nusišluostė vei
dą ir tarė:

— Užteks tuo tarpu.
Jis vėl užsimetė girnas ir nukeliavo į girią. Žen

gė žengė jis ta giria, ir kaip nėr, taip nėr nei galo 
nei krašto. Čia medžiai ošia seni ir apkerpėję, tik 
kėkštai skraido po šakas ir sakalai lekioja nuo 
viršūnės prie viršūnės. Žemai ten lapė antai skuo
džia, barsiukas prabėga ir stirna praliuoksi, o se
nojoj liepoj miega lūšis. Jau ir vakaras temsta, 
ir alkis vidurius maustė maudžia, o kaip nema
tyti, taip nematyti nei namų, nei žmonių. Tik kai 
naktis atėjo, žiūri štai vaikinas ir stebisi: žemai 
ten, pro pušis ir nukariusias egles, lyg maža 
žvaigždutė, žiba žiburėlis. Nieko nelaukdamas, jis 
pasuko į tą švieselę ir priėjo tokią trobikę, su že
mu stogu ir su mažais langeliukais.

Jis padundeno į duris, bet niekas neatsiliepė.
Tada jis_pats įėjo į vidų ir rado seną močiutę 

kertėj besėdinčią prie linų kuodelio.
Ji tarė jam:
— Bėk greičiau iš šitų namų.
— Aš taip nuvargau visą dieną, kad kojų nepa

velku, — atsakė jis. — Leiskit man čia nakvoti.
— Kaip tu nakvosi, jei tuoj grįš galvažudžiai ir 

tave užmuš.
— Kodėl jie mane galabys, jei tave gyvą laiko!
— Mane, sūneli, jie sugavo ir pristatė, kad 

barščius jiems virčiau, kad bulves šutinčiau, ir 
kad spirginčiau lašinius, kurių jie prisiplėšia.

— Bet, senutėle, aš čia ant krosnies, už kami
no. užlįsiu, ir bene jie pastebės mane!

Ir, nieko nelaukdamas, jis užsikriošino ant 
krosnies su savo girnomis, pasislėpė už kamino ir 
tūno vargšelis. Ir baisu truputėlį. O ką žinai žmo
gus, kartais gali užterioti jį tie galvažudžiai ir 
dar akmenį atimti. Kriukso jis susitraukęs, lyg 
peliūkštis, apsikamšo plėšiko vyžomis, au
tais, senomis paklodėmis, kad tik mažiau jo 
autais, senomis paklodėmis, kad tik mažiau jo 
bekvšotų iš slėpynės. Dar galvoja apie namus ir 
katina juodžių, apie girią ir šaltinį ir savo tėvą 
mirusi. Jau ir miegas buvo .besuimąs, kai staiga 
subildėjo, sutrinksėjo durys, ir sugarmėjo dvvli- 
ka plėšiku. Jie suvirto už stalo, kur buvo dvvlika 
dubeniu, dvylika kumpių ir dvylika pyrago kepa
lų, pasidėjo prieš save po pinigų krepšį ir valgo

Šv. Rožančiaus®: 
šnipinės draugijos 
buvo susirinkusi f
rast. j. iam051UIUl;|pradžių kelias buvo engus ir vedė per dirvas, per

- — . ^pievas ir brūzgynus, kuriuose lakstė driežai ir

duvu sus u uįm t fepurę anį viršugalvio ir nuėjo švilpaudamas. Iš 
rast. J. Tamošium® Iroliaa Hmm oncma v npr riivxzcia Tin r*
niai įsigytuose na®1 Ų *• - - “ • ~ .- .
tikrintos dr-jos ImJ šnypštė gyvatės. Jos tačiau nekirto vaikino, bijo- 
kas rasta tvarkoj® 
savo darbą atlieto 
gai. 

v. —- -------- ---- -
y- valdybą, kuri už tm 
us bai dėkinga, 
et Sausio 27 d. buvo^ 
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lamos, kad jų neužpampintų jis akmeniu. O pas
kui ten leidosi gražus šlaitas, ir Juozapėlis nusiė
mė savo naštą ir paritino į pakalnę, pats bėgda- 

J. Tamošiūnienė? mas iš šono ir prilaikydamas, kad girnos negriū
tų. Taip besiausdami, jie išbaidė vyturį ir supyk
dė pempę, kuri švaistėsi aplink galvą ir klykavo 
bardamosi. Ir du zuikučiai labai nusigando šito 
vyrelio, ir juodu nukūrė žemyn, pora sykių per- 
siversdami per galvas.

— E, jūs kvailiukai! — šūktelėjo vaikinas žvė
reliams.

Bet čia suriko pempė:
—- Strazdas sakė man, kad tu esi kvailas. Kam 

šmeižti kiškelius!
Jis tačiau neturėjo kada klausytis paukštės, 

nes akmuo ritosi kaskart greičiau, o jo paties 
kulnys jau atsimušė į strėnas, ir viena vyža at- 
sirišus švystelėjo žemyn ten į slėnį.
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Philadelphijos Žinios
ŠVENTES MINĖJIMAS

Vasario 13 d. šv. Jurgio 
par. salėje įvyko Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
26 metų sukakties minėji
mas. Ruošė L. K. Federacijos 
Philadelphijos apskritis. Pro
gramai vadovavo vietos kle
bonas, kun. Dr. V. Martuse
vičius.

Pirmąją programos dalį iš
pildė seselių pranciškiečių 
paruošti mokyklos vaikučiai. 
Džiaugėsi visi susirinkę, kai 
vaikučiai dainavo, kalbėjo ir 
deklamavo sklandžiai lietu
viškai. Buvo daug vaizdelių, 
kuriais mokyklos vaikai reiš
kė ištikimybę Amerikai ir 
meilę bei pagarbą savo tėvų 
žemei — Lietuvai.

Kalbėtojų buvo du — prof. 
Alfred Senn ir „Amerikos” 
redaktorius J. B. Laučka.

Prof. Senn savo turiningo
je kalboje atrėmė visus prie
kaištus, kurie naudojami Lie
tuvos nepriklausomybės by
lai pakenkti. (Profesoriaus 
Senn kalbos santrauka bus 
kitame numeryje).

Minėjime platinti karo bo- 
nai. čia daug dirbo adv. Če- 
ledinas, K. Žadeiko ir kiti. 
Bonų vietoje išparduota už 
13,000 dol. ‘

los didžiausiu prietelium, 
maldauti savo asmeniškam 
gyvenimui palaimos ir vado
vavimo ! Kaip naudinga mels
ti jį palaimos savo draugams 
kariams, maldauti pagelbos 
organizacijos gyvenime, bet 
ypač maldauti Lietuvai lais
vės!

ĮSTOJO VIENUOLYNAN

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE

Šv. Kazimiero šventė lie
tuviams yra labai reikšmin
ga. Jis yra mūsų šventasis, 
Lietuvos ir visų lietuvių Glo
bėjas. Besiartinant tai šven
tei, visi turėtų daugiau pa
galvoti, kaip ją tinkamiau 
paminėti. Daug kur tą dieną 

4)ūs surengtos ypatingos pa
maldos, šventos valandos, 
procesijos, novenos, bendros 
komunijos ir kitoki pamaldu
mai už Lietuvą, lietuvius ka
rius ir visus lietuvius, ken
čiančius, sužeistus ir perse
kiojamus po visą plątųjį pa
saulį. Kitur rengiami iškil
mingi minėjimai su prakalbo
mis, rodomi paveikslai.

Tai labai gražus paprotys 
melsti savo šventąjį, kad jis 
gelbėtų Lietuvą. Kaip anais 
laikais jis ir stebuklus darė, 
lietuvių maldas išklausė, Lie
tuvą išgelbėjo. Maldaukim 
tos pagalbos ir šiais laikais, 
nes Lietuvai ir lietuviams da
bar taipgi gresia nemažesnis 
pavojus.

Mūsų jaunimas, ypač Vy
čiai, kurių Globėju yra šven
tasis Kazimieras, turėtų tą 
šventę paminėti iškilmingai 
ir nuoširdžiai. Kaip lengva 
išsirinkti šventąjį ir savo sie

Vasario 13 d. sekmadienį, 
p.Teklė Balčiūnaitė išvažiavo 
į Chikago, III, kur įstojo į lie
tuvaičių Šv. Kazimiero Sese
rų vienuolyną. Jos įvilktuvės 
ir naujokynas prasidėjo va
sario 15 dieną.
Teklė Balčiūnaitė buvo žino

ma ne tik Šv. Kazimiero pa
rapijai, bet ir visai Philadel- 
phijai, nes ilgą laiką ji daly
vavo visame lietuvių katalikų 
veikime.

Ji uoli sodalietė, Šv. Kazi
miero parapijos choristė, pir
moji vytė, darbininkė parapi
joj ir spaudoj.

Sužinoję jos pasiryžimą ne
žinojo ar sveikinti ar gailėtis. 
Daugumas jautė, kad jai iš
važiavus bus didelė spraga 
lietuvių veikime. Bet visi ži
no, kad jos uždavinys yra se
kti savo kilnesnį pašaukimą.

Mes tikime, kad ji vienuo
liniame gyvenime ras ne tik 
savo sielos laimę, bet taip pat 
ras plačią dirvą tęsti 
savo apaštališkojo veikimo 
darbą visų lietuvių katalikų 
labui.

Lietuvos Vyčių 3-oji kuo
pa, nesuspėdama kitaip at
sisveikinti, bent per spaudą 
sako sudiev, dėkoja už visą 
įdėtą rūpestį ir darbą lietu
vių jaunimo labui. Mes trok
štame, kad ir naujame gyve
nimo luome nepamirštų mūsų 
ir viso mūsų lietuviško jauni
mo, kurs taipgi galėtų suras
ti savo pašaukimą pasekti ją 
ar kitokiame gyvenime būti 
naudingu Dievui ir Tėvynei.

ko gerbti, nes iš mūsų para
pijos daugiausia yra žuvu
sių šiame kare, negu iš bet 
kurios kitos arkivyskupijos 
parapijos, nors iš jų daug 
daugiau karių tarnauja Dė
dei Šamui. Ir tarnaujančių iš 
šios parapijos jau varomas 
penktas šimtas, o dar kiek iš
eis.

Tuo vaidinimu mes norime 
bent iš dalies pavaizduoti ka
rių gyvenimą, jų vargus, per
gyvenimus, jų laimėjimus, jų 
atjautimus.

Vaidintojai daug dirba, 
kad vakaras pasisektų, todėl 
ir laukia, kad daug atsilanky
tų į jų darbo vaisių parody
mą.

KAIP KARIAI ŽUVAUJA

KARIŲ PAGARBAI

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

Sekmadienį, Vasario-Feb. 20 d., 1914
Pradžia 6:30

331 Earp St., Philadelphia, Pa.
Auka tik 50 centų

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Rengia Vyčių 3-oji kuopa

KVIEČIAME VISUS, LAUKIAME VISŲ.

TRIUKŠMINGAS SUSIRIN
KIMAS

Nusikratė bolševikų
Vasario 10 dieną įvyko 

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Komi
teto atstovų metinis susirin
kimas. Susirinko apie 80 ats
tovų iš visų Philadelphijos 
organizacijų.

Šis vieningas komitetas 
darbuojasi jau metai ir yra 
išplatinęs karo bonų už apie 
$1,000,000 vertės. Jis dirba ir 
Raudonajam Kryžiui, U. War 
Chest ir kit. Bet Komitetui 
lig šiol vis trūko vieno cha
rakteringo dalyko, kurį pa
prastai turi visi kiti lietuvių 
Komitetai visoj Amerikoj. 
Būtent, jo darbai nesiekė nie
ko dėl kenčiančių lietuvių pa
lengvinimo ir neprisimindavo 
nė žodeliu apie Lietuvos iš
laisvinimą ir panašiai.

Toks Komiteto laikyma
sis buvo nesuprantamas tik
riems lietuviams ir jie vis 
klausė, kur mūsų Komitetas 
eina ir ko jis siekia.

Metiniame susirinkime pa
sirodė dar netikėtinesnių da
lykų. Komiteto susirinkimo

Seržantas Juozas Dauno
ras atsiuntė labai įdomų laiš
ką savo namiškiams kur nors 
iš Ramiojo Vandenyno salų. 
Tarp kitko rašo, kad jis su 
savo draugais vieną šeštadie
nio vakarėlį sugalvojo eiti 
žvejoti. Taip ir padarė.

Kai jo vienas draugų įleido 
meškerę, tai prikibo tokia di
delė žuvis, kad jis negalėjo 
jos išvilkti, bet žuvis pradė
jo jį vilkti į jūrą. Karys pra- 

’dėjo šaukti pagalbos; tuoj 
skubėjo lietuvis, nes jis jau
tėsi labai stiprus. Atbėgęs 
prie kario rado jį ant pilvo 
šliaužiantį ir laikantį meške
rę. Bet kai seržanto ranka 
prisidėjo, tai žuvelė pralai
mėjo ir buvo ištraukta. Ir 
buvo ko pasižiūrėti, nes svė
rė 90 svarų. O, o, tai nejuo- 
kai sugauti tokią žuvį.

Neilgai trukus ir mūsų 
Juozas sugavo žuvį, ir jis 
vienas ją ištraukė; ji svėrė negalime eiti prieš savo vals- 
60 svarų. Dar sugavo kelias , tybę, nes Amerika pripažįs- 
mažesnes. Tuoj jas nufoto- Į ta Lietuvos atstovą. Reikala- 
grafavo, kad galėtų ir saviš- —- ... .
kiams parodyti, kokios ten 
didelės žuvys auga. Parnešę 
namo nutaisė, ir išvirė visai 
kompanijai. Tai buvo sekma
dienis ir visi skaniai prival
gę tos žuvelės ir pasigar
džiuodami valgė, kaip steiką..Vasario 20 d. sekmadienį, džiuodami valgė, kaip steiką.. 

Lietuvos Vyčių 3 kuopa ren- Į Bet dar neviskas. Kitą kar- 
gia didelį vakarą su vaidini- ■ - - • ■
mu. Vaidins dramą „Leite
nantas Antanas” iš karių gy
venimo. Tai yra skiriama 
mūsų kariams ir jų šeimoms, 
kaip pagarbos ir padėkos 
ženklas. Tuo vyčiai ypatin
gu būdu prisimena savo na
rius vyčius karius.

Į tą vakarą yra kviečiami 
ir kariai, Coast Guards, kaip 
visų karių atstovai kartu pa
silinksminti su mūsų parapi
jos jaunimu. Juk mes turime

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

v-: ■ 11 1 m" U « n K II II M II

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičial 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.
&

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS mESPONDENTŲ

tokiais Lietuvos laisvės 
duobkasiais.

Toliau sekė įvairūs darbai 
— aptarta kaip platinti karo 
bonus naujam lėktuvui, kaip 
ruoštis Raudonojo Kryžiaus 
vajui. Čia pat jau išrinkti ko
lektoriai Raud. Kryžiui; ir jie 
perėjo visus delegatus ir su
rinko $100.00.

Kai atėjo klausimas rinkti 
valdybą, vieni siūlė palikti tą 
pačią, bet susirinkimas nuta
rė perrinkti.

Pirmininkas perrinktas tas 
pats — Juozas Kavaliauskas, 
vienbalsiai.

Vicepirmininkais pastatyti 
keturi kandidatai: Lukoševi
čius, žadeika. Grinius ir Tva- 
rijonavičius. Balsų dauguma 
išrinkti K. žadeika, buvęs vi- 
cep. ir J. Grinius.

Kai prieita prie sekreto
riaus rinkimo, ponia Šmitie
nė nebeištvėrė. Ji pasisako 
neisianti kandidatuoti, nes iš 
veidų matanti, kad jos neiš
rinksią; salėj buvo juokas ir 
neramumas, kad ji taip giliai 
gali matyti... Išrinktas Pra
nas Pūkas.

Vėl kyla triukšmas. Šmi
tas atsisako ir visus susirin-VN/ VV kJLAMAL U O CL U II U 11 Y10U0 0U011111

protokole sekretorė Šmitienė kusius pavadino fašistais 
buvo pavadinusi Lietuvos at- ....................
stovą Washingtone tik „bu
vusiu atstovu”. To negalėjo 
tikri lietuviai pakęsti. Pir
masis prieš tokį pareiškimą 
užprotestavo J.-Grinius, kurs 
sakė, kad mes, US. piliečiai, 1* • J- • • V N

Kyla didelis neramumas. Vie
na delegatė primygtinai rei
kalauja įrodyti, kas yra fa
šistas — ji ar ponas Šmitas. 
Jis atšaukia savo išsišokimą, 
nes visi labai pasipiktino to
kiu pasakymu. Tas kvepėjo 
brooklyniškio komunistų su
važiavimo grasinimu. Paga
liau nusiraminta.

Iždininku išrinkta W. Pa
schall, fin. sekret. p. Roman, 
Bordo Direktoriais: kun. Ign. 
Valančiūnas, kun. J. čepukai- 
tis, kun. D. V. Martusevičius, 
p. Kanin, J. Biržietis, A. Dzi- 
kas.

Dar kilo nepasitenkinimų 
I iš kai kurių, bet visi kvietė

Paskutiniu laiku tiek daug 
buvo kalbama apie anglių 
trūkumą, kad daugumas gy
ventojų pamiršo, kad kuro a- 
liejus taip pat trūksta. Alie
jaus vartotojai, skaitydami 
apie naująją vamzdžių liniją 
ir girdėdami apie šiokius to
kius kitus pagerinimus alie
jaus transportacijoje, galvo
ja sau šiaip: ,,O, aliejaus si
tuacija taisosi. Dabar mes te
turime anglių trūkumą. Ge
rai, kad aš kūrenu aliejum”. 
Ir taip jie nieko nepaisyda
mi toliau degina aliejų, taip 
sakant iš kito galo. Tai reiš
kia, kad daugelis jų pagaliau 
įsitikino, kad aliejaus ištek
liai yra labai ir labai žemi.

Kuro aliejus yra vis dar re
ta reikmenė. Toks atsieki- 
mas, kaip užbaigimas „Big 
Inch” vamzdžių-linijos patar
nauja tiktai pabrėžimui tik
rojo trūkumo. Tai rodo, kaip 
rimtai vyriausybės valdinin
kai traktuoja šį trūkumą ir 
kokias išlaidas valdžia daro, 
kad pagydytų šį reiškinį. 
Tačiau vis dar yra didelis 
trūkumas. Faktinai, mūsų 
tautiniai kuro aliejaus ištek
liai šiandien yra mažesni, ne
gu prieš metus.

Didėjantys pareikalavimai 
kuro aliejaus veikia dviem 
atvejais į aliejaus žaliavą. 
Kadangi mes daugiau sunau
dojame ’’high octane” gazui 
iš aliejaus žaliavos, tai lieka 
mažiau kuro aliejui ir kero
simu. Tačiau tuo pat metu 
mūsų karo pareikalavimai 
kuro aliejaus nuolat didėja 
ir vis daugiau ir daugiau ku
ro ir dyselio aliejaus reika
linga varyti mūsų laivus ir 
mūsų tankus, motorizuotus 
įrengimus ir palaikyti mūsų 
industriją pilnam pajėgume.

Nusišypsok ir —

Paprastai sakant, mes,J 
frontas, esame pagauti 
šyje. Mums nebus daug-J 

liejaus. Mes turime M 
su turimais racionavj 

kiais. Kad sutaupytu

Britain, Conn.
. Nepriklausomybės 
sukakties minėjimas 

io 13 d. 4 vai. po pie- 
ro“ir tuo“ Uetu™!

kankamai šilimos, reihjjos auditonjoje susinn- 
rinti savo pečius regO^ Lietuvos 

ir žiūrėti, kad jie ■ 
karnai išvalyti bei nm ’ 

ti. Šilimos ir varymo t 
lės įtaisymai turi būtiin^ \r ^sma 

pektuojami.

Daugelis jūsų, be abed 
daug kreipėte dėmesioįJ 
namų insuliaciją.Taiju] 

ku, sveikai protaujamų 
ma. nes jūsų namai iri 
pastatai yra „šilimoslaib 
jai”. Jeigu jūs leidžiate 
mai nereikalingai išspn 
jūs visam laikui misti 
tos šilimos kartu sūkurį 

rį jūs su varto j ate tai ŠV 
gauti. Jeigu jūs galvrjr 

kad šį sezoną jau pervįr 
leisti tiek pinigų insulhį^ 

padarykite tai patys n 
būdu — užkimšdami 
plyšius bei skyles.

jįlausomybės 26 metų

jo šešioliktoji kadai-

dergta, linksmumas din
ars lietuvis nenubudęs, 

y tudms ir tikįs į Dievo 
Lįdą, guodžia save, pa- 
Wai įsigilindamas: — 1 
U®, kas nebus, bet Lie- 1 

į su Dievo pagalba nieką- 1 
^pražus!
"jenoje pasirodė gražus 
"Hlinio amžiaus mergai- 

būrys; lietuviškoms kan-
i skambinant, tėvynai- 

[oinis dainomis sužadino 
rovų jausmus.
publika buvo įkvėpta ir su-į 
lėta, kai matė tautiškais 
jais tris lietuvaites, iš ku- 
i Eleonora Sakalauskaitė 

Pavyzdžiui, gerai apieįtrispalve vėliava vaizdavo 

kit aplink langus ir duriagmę Lietuvą, o Petronėlė 
šių. ir apkamšykit juos^įgaitė ir Ona Valinčiūtė, 

Uždenkite langus, kad; paktais 
nereikia šviesos iš fe 
Kambariuose, kurių neri 

jate, laikykite langus! 
laiką uždarytus. Iš visai 
darykite sunkiai apšilto 
kambarius ir nenaudom 
Laikykit indus su vault 
ant radiatorių ar kitų si 
tojų, kadangi drėgnas! negarbingai pragaiši 
atrodo šiltesnis. p pat ir nauji diktatori;

Čia yra tik keli iš nugrius iš galinį 
dalykri, kuriuos kiehn P kiet?va- reikia 1 
namų šeimininkas galint™ Apvaizdą, nezt 

sau padaryti.

nktais eilėraščiais, išreiš- 
pavergtosios Lietuvos 

ūsmą ir kančias.
ymėtina patrijotišk; 
b.kun. M. A. Pankaus kai 
^kurioje nušvietė didingi 
tavos praeitį, skurdžia da 
rtį, pareikšdamas, kad Ct 
tai, Napoleonai ir Mussc

409,000 Uldij
Lietuvoje

pat ir nauji diktatori:

gi Lietuva, reikia t

tą jie dar daugiau turėjo nuo
tykių. Šį kartą vietoj „tuną 
fish” ant meškerės pasinė
rė j o užsikabinti ryklys 
(shark). Ir tai buvo viena 
100 svarų, o kita net 150. O 
kiek jie turėjo susijaudinimo, 
kol atsiskaitė su tomis bai
siomis žuvimis. Bet jie jau 
žino būdus, kaip jas nugalė
ti, ir todėl laimėjo.

Jis rašo, kad jie turi tik
rai daug ir didžių nuotykių 
žvejodami. Dabar jau įsitai
sė tinkamus meškeriojimo į- 
rankius, bet vis dar esą sun
ku gauti sliekų, kuriais galė
tų užvilioti žuvelę.

Iš paveikslo matyti, kad 
mūsų Juozas yra labai aukš
tas ir galėtų net kelių šimtų 
svarų žuvį tinkamai sudoro
ti. Jis tarp kitko rašo, kad 
viskas einasi labai gerai. 
Sveikinam gerą žveją ir ge
rą karį.

Pasisekimo žvejoti ir grei
čiausiai namo sveikam su
grįžti, na, gal ir žuvies par
vežti.

KORTŲ VAKARAS

vo pataisyti protokolą ir į- 
rašyti teisingai. Kilo ginčų, 
įvairių aiškinimų. Paduota 
balsuoti. Dauguma nubalsa
vo, kad protokolą reikia pa
taisyti įrašant „Lietuvos At
stovas”. Klausia, kas prieš— 
niekas nepasisakė. Tai vien
balsiai. „Ne!” — Užprotes
tuoja Šmitienė, sekretorė, i prie vienybės ir bendro dar
niausia, kas susilaikė. Vėl bo. Juk nesvarbu ar išrinktas 
balsuoja. Prieš atsiranda a- ar ne, bet gali dirbti kilniam 
pie dešimt. Tokiais balsuoto- tikslui.
jais buvo: Šmitienė, Lukoše-! Valdybon neišrinkti tie, 
vičius, vicepirm., Gružaus- kurie ėjo prieš Lietuvą, jos 
kas, Šmitas, Reikauskas, Pi
lėnas ir dar keli kiti. Pasiro
dė, kad pačiame Komitete bu
vo keli tikri Lietuvos Nepri
klausomybės priešai, kurie, 
kaip bolševikai, nepripažįsta 
Lietuvos Atstovo ir kovoja 
prieš Lietuvos Nėpriklauso- 
mybę. Gal todėl vienas iš pu
blikos išsišoko, kad dabar ži
nome, kiek čia tikrų lietuvių 
ir kiek komunistų. Kilo 
triukšmas.

Tokiu kai kurių pasisaky
mu prieš Lietuvą daugelis pa
sipiktino ir kantrieji lietu
viai, kurie jau metus dirbo su

laisvę, užpuldinėdavo patrijo- 
tingus lietuvius. Ištikimieji 
lietuviai pamatė, kad kiti bus 
geresni valdyboj.

Dabar tik tenka laukti, 
kaip naujoji Valdyba dirbs. 
Juk čia tiek daug darbo ir to
kia plati darbo dirva. Laukia
ma, kad naujoji valdyba 
dirbs visą lietuvišką darbą. 
Jai turėtų rūpėti ne tik ka
riški dalykai, bet ir lietuvių 
meilės darbai. Lauksime, ko
kį savo darbo planą paskelbs 
išrinktoji Valdyba.

Lauksime darbų ne tuščių 
žodžių.

BŪKIME “AMERIKOS” VAJININKAIS!

Sekmadienį, vasario 20 d., 
4 vai. po pietų, įvyks Šv. An
driejaus parapijos choro kor
tų ir kitokių lošimų vakaras, 
parapijos salėje, 1123 Lemon 
St. Pelnas — parapijai.

Choristės labai darbavosi, 
prikolektavo ir pripirko daug 
įvairių, gražių ir brangių do
vanų tiems, kurie ateis į šį 
choro parengimą. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kas a- 
teis, nesigailės.

Šv. Andriejaus par. choras

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?

Permaina
Pereitą penktadienį Agota 

Karsokienė, nusipirkus naują 
suknelę, atsistojus prie veid
rodžio sako savo vyrui:

— Jonai, ar tu bent paste
bi, kad aš, kai tik nusiperku 
ir užsivelku naują suknelę, 
visados atrodau bent 15 me
tų jaunesnė ir gražesnė?
—Taip, taip. Labai pastebiu 
tą dalyką, — atsakė jos Jo
nas. — Bet ar tu pastebi, kad 
kiekvieną sykį, kai nusiper
ki naują suknelę, aš gaunu iš 
krautuvės mėnesio pabaigoje 
sąskaitą už tai ir pasidarau 
15 metų senesnis...

Ūkininko logika
Šmigelskienė nuėjo pas ū- 

kininką Baumilą nusipirkti 
pieno. Gavus pieno, netrukus 
iškelia bonką prieš saulę, pa
sižiūri ir taria: — Sakyk, tu 
man, Baumilai, kodėl tamstos 
karvių pienas turi maža Sme
tonos ?

— Matai, Šmigelskiene, — 
atsakė Baumila. — Mes bon- 
kas pripildome pilnas pieno, 
dėl to jose nebelieka vietos 
Smetonai...

Mokykloje
Mokytoja: — Vaikeliai, a- 

tidžiai klausykite. Išaiškinki
te, koks skirtumas tarp žaibo 
ir elektros šviesos?

Veronika: — Žaibą turime 
dykai. Už elektrą reikia pini
gai mokėti.

Tikrai
— Pasakyk man, Augusti

nai, kodėl tamstos galva pra
žilusi, o ūsai dar juodi?

— Nieko stebėtina. Juk ū- 
sai kokia 20 metų jaunesni 
už galvos plaukus.

Rimtumo valandėlė
Jaunas Jonas atėjo į mies

to raštinės kambarį ir prašo 
leidimo išsiimti leidimo.

— Kokio leidimo reikalau
ji? Gal medžioklės leidimo?

—Visai ne. Manau, kad 
aš užtektinai medžiojau. 

' Duok man vedybų leidimą...
Pranas Bekampis

garbingai kelsis laisva 
įklausoma demokrati 
publika.
pilės sekė muzikali] 
kalelis, po kurio, visie. 

tojus ir pritariant, sug 
I Lietuvos himnas 

■Star Spangled Baniu 
Bgaliau sekė pramog 
dovanėlių laimėjimais. 
Wrijotiskos prograi 
^ruošimu ir pramogėlės 

■įgimu daug rūpinosi si 
“M. Urbana ir Seselė M. 
Įsandra, kurioms parapi 
ji dėkingi.

Iš Londono praneša, 
paskutiniais statistikosa 
niais, įskaitant ir Vikį 
sritį, Lietuvoje yra 409J 
ūkių. Daugely jų buvo įš 
rę vokiečiai.

Gegužės 11 d. Rente!

„grąžino” ūkininkams 50^ Lietuvos la 
ševikų laikais suvalstyt^ ta A Pant 
ūkių. Ir tai vokiečiams į.iu i mi 
me beveik dveiis metus t n f, ? « 
, . ,. . , / . po 16,9 vai. ryte, sv.
tvarkyti jų dokumentus. L ’ T

J nejaus lietuvių paraĮ
Ir šioj srity būna vis:ižnyčioje laikytos iškili 

naciškos neteisybės pa^ pamaldos už mini 

džių.

Tel. DEW. 5136

ios parapijos klebonus i 
ifflffl dabartinėje okupa 
b nukentėjusius ir min 

p Lietuvos laisvę. Ta p 
)uvo ir pritaikintas pan

Tai buvo atitinkamo1,t tz i 1 J w duvo auunsamu;Jos. Kavalauskas|higos pamaldos.Su;

LIETUVIS GRABORIfi
Lalsniuotas Penna ir New M

valstijose

Nuliūdimo valandoje praSs 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

ilsieji maldininkai me 
ž buvusius, bet jau mir 
lebonus, kurie darbavo 

tuvių naudai, parapijos 
H ir pačiai Lietuvai 
Boliau meldėsi už tuos 
kurie okupacijos metu r 

ėjo arba žuvo, gindan 
uvog laisvę ir neprik

>mybę; tuo pačiu kars 
■-maldas siuntė galii 
' aukštybių Dievui, mal 

mi, kad Gerasis Diev; 
skubiausiai užbaigtų š

LIETUVIŲ RADIO PROGRAM r.
„ ,. ,. , _ .. .. Mausią karą, kad pas

i Trečiadienj 7:00 p.m. šešt 8:Wr , „z _ ,
Direktorius 

ANTANAS DŽINAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa 
Telefonuoklte: Regent MS’

tų Tėvynės Lietuvos, 1 
karo įvyktų teisinga t; 
Lietuva su kitomis pai 
hnis tautomis laimei 
klausomą laisvę ir suv

Tel. POPlar 4110

Charles J. Romafl
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St,
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo -ištaiga- 
tielė, graži koplyčia, erdvi salė. ‘ ,1 
keleivlngiems suteikiama nakU*l|

Viskas nemokamai Kreipki I 
dieną ar nokti.

Baigiant, mano dvai 
tampa su nepaprastu ii 
pamaldumu, ir iš širdie 
mių bendrai su jais 
veržiasi TAUTOS Mj 
plačiai ir garsiai misi 
dama:

„Laimink Tėvynę 
Dieve brangus!

' Te Lietuva laisva bi 
į Te jai šviečia saul 
I dangus!
į „Nuo Klaipėdos, 1 

[ Vilniaus,

_______

pamaldos.Su


"" ■ .' ........... . • ’ - ■■■■

Vasario-February u,
- ~ 1 1 — .......sario-February 18, 1944 AMERIKA

AUS FRONTAS ORESPONDENTU PRANEŠIMAI Lowell, Mass
Paprastai sakant, 
frontas, esame pagauį 
šyje. Mums nebus da^ 
liejaus. Mes turime y vos Nepriklausomybės 
su turimais racionai sukakties minėjimas 
kiais. Kad sutaupytu 
ro ir tuo pačiu turėtu

w Britain, Conn

sario 13 d. 4 vai. po pie- 
. Andriejaus lietuvių pa-

kankamai šilimos, reiįj QS auditorijoje susirin- 
riiiti savo pečius regu aonės paminėti Lietuvos 
ir žiūrėti, kad jie bit įklausomybės 26 metų 
karnai išvalyti bei m £tį
ti. šilimos ir varymoĮsario šešioliktoji kadai- 
les Įtaisymai tun b? jngįa šaunia ir linksma 
pektuojami. -ama. Nūngi> kai Lietu.

Daugelis jūsų, be abę vergta, linksmumas din- 
daug kreipėte dėmesio nors lietuvis nenubudęs, 
namų insuliaciją. Tai y Judrus ir tikįs į Dievo 
ku, sveikai protaujami įv. 1 
ma, nes jūsų namai į ži 
pastatai yra „šilimos k b 
jai”. Jeigu jūs leidžiat

Nuo Palangos lig Seinų, 
Laimink Tėvynę mūs, kraš

tą dainų!
„Tauta mūs nepražus, 

vėl laisva bus,
Jei tarp mūs visų lietuvių,
Karšta Tėvynės meilė ne

žus!
„Tat, į kovą, broliai, 

stokim,
O Tėvynė laisva bus!
Dieve, laimink mus ir mū

sų namus!”

jzdą, guodžia save, pa
dai įsigilindamas: — 
•us, kas nebus, bet Lie
su Dievo pagalba nieka-

mai nereikalingai i^epražus!
jūs visam laikui n® enoJe pasirodė gražus 
tos šilimos kartu su kiuCklinio amžiaus mergai- 
rį jūs suvartojate tai j ūrys; lietuviškoms kan
danti. Jeigu jūs gali 
kad šį sezoną jau per vį1 
eisti tiek pinigų insulį ,v3 Jausrnu?' 
oadarykite tai patys m ^lka buvo įkvėpta ir su
judu — užkimšdami 
jlyšius bei skyles.

Pavyzdžiui, gerai ap ispalve vėliava vaizdavo 
cit aplink langus ir d® nę Lietuvą, o Petronėlė 
iių, ir apkamšykit juos gaitė ir Ona Valinčiūtė,. 
Jždenkite langus, kad iktais eilėraščiais, išreiš- 
lereikia šviesos iš 1 
Cambariuose, kurių ne 
ate, laikykite langių 
aiką uždarytus. Iš vis 
larykite sunkiai apšild curio je nušvietė didingą 
:ambarius ir nenaudok ivos praeitį, skurdžia da- 
iaikykit indus su varį, pareikšdamas, kad Ce
nt radiatorių ar kitų 
jjų, kadangi drėgnas 
trodo šiltesnis.
Čia yra tik keli iš da: anieka nugrius iš galingų 

alykų, kuriuos kieki Lietuva, reikia ti- 
amų šeimininkas gali 
iu padaryti.

s skambinant, tėvynai- 
>mis dainomis sužadino

;a, kai matė tautiškais 
is tris lietuvaites, iš ku- 
Cleonora Sakalauskaitė

pavergtosios Lietuvos 
smą ir kančias.
mėtina patrijotiška
kun. M. A. Pankaus kal-

ti, Napoleonai ir Musso- 
negarbingai pragaišo, 

pat ir nauji diktatoriai

409,000 Ė kili
- Lietuvoje

i Dievo Apvaizda, nežus, 
garbingai kelsis laisva ir 
įklausoma demokratinė 
ublika.

eilės sekė muzikalinis 
alelis, po kurio, visiems 
pjus ir pritariant, sugie- 
s Lietuvos himnas ir 
j Star Spangled Banner”, 
įgaliau sekė pramogėlė 
ovanėlių laimėjimais.
įtrijotiškos programos

Iš Londono praneša 
įskutiniais statistikos 
ais, įskaitant ir Vii uošimu ir pramogėlės pa
ltį, Lietuvoje yra 1!' ,įmu dau2- rūninosi sese- 
cių. Daugely jų buvo į 
vokiečiai. K

Gegužės 11 d. Reni 
grąžino” ūkininkams S 
yikų laikais suyalstyi į-un Pankaus
rių. Ir tai vokiečiams 
ė beveik dvejis meto 
arkyti jų dokumentus
Ir šioj srity būna vi tyčioje laikytos iškilmin- 
iciškos neteisybės p 
ių.

pmu daug rūpinosi sese- 
Urbana ir Seselė M. A- 

andra, kurioms parapijie- 
dėkingi.

laidos už Lietuvos laisvę

jsčiu ir pastangomis, Va- 
o 16, 9 vai. ryte, šv. An- 
jaus lietuvių parapijos

pamaldos už mirusius 
parapijos klebonus ir už 

:s dabartinėje okupacijo- 
lukentėjusius ir mirusius 
sietuvos laisvę. Ta proga 
o ir pritaikintas pamoks

Samata
Žuvo marinas Jonas 

F. Bagdonas
Dienraštis „New Britain 

Herald” vasario 14 dienos 
laidoje pirmame puslapyje į- 
dėjo didvyriškai žuvusio ma
rino Jono F. Bagdono paveik
slą su antrašte viršuje „Mer
chant marine dies after ship 
is bombed”.

Po paveikslu paduoda se
kantį aprašymą:

John F. Bagdonas
’’John Francis Bagdonas, 

ordinary seaman in the Unit
ed States Merchant Marine, 
died on December 6, 1943 
from wounds sustained on 
December 4 when the ship 
on which he was serving was 
bombed in the Italian thea
ter. News of the death was 
contained in a letter sent to 
his brother, Michael Bagdo
nas, a resident of the Hotel 
Elmain at 31 Main street, by 
Lt. R. H. Farinholt of the U. 
C. Coast Guard. The letter 
gave other details which are 
confidential.

’’Bagdonas was 19 years 
old and would have observed 
his 20th birthday in April. 
He is the first member of the 
Merchant Marine from this 
city known to have been kill
ed in action.

’’Seaman Bagdonas was 
born in New York city. He 
lived in New Britain for two 
years before he enlisted in 
the service. He was employed 
by the Commercial Tire & 
Battery Co. on Arch street. 
He enlisted in the Merchant 
Marine early in 1942 a couple 
of months after Pearl Har
bor. He made two trips 
across the Atlantic and was 
on his third when he was fa
tally wounded.

’’Besides his brother Mi
chael, he has another bro
ther, Sgt. Joseph Bagdonas, 
a member of a tank battalion 
stationed at Fort Knox, Ky„ 
and a sister, Mrs. Victoria 
Beleckas of Maspeth, L. I.”

A. T.

Lietuvių Dienos iškilmes
Lowellio lietuviai šventė 

metinę Lietuvos Nepriklau
somybės dieną. Vasario 13 d. 
3 vai. Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos už Lietuvos žuvu
sius ir nelaisvius lietuvius. 
Didysis bažnytinis choras, 
varg. Veronikos Dzeduliony- 
tės vadovybėje, gražiai atgie
dojo pritaikintas giesmes. 
Pamaldos baigėsi Šv. Sakra
mento palaiminimu.

4 vai. parapijos salėje į- 
vyko prakalbos ir pardavinė
jimas Amerikos Karo Bonų.

Kalbėjo kun. Jonas A. Vai
tekūnas, Šv. Kazimiero para
pijos klebonas iš Providence 
R. I. ir vietos valdžios narys 
advokatas Bart A. Callery Jr. 
Muzikalinę dalį programos 
išpildė mažojo ir didžiojo Šv. 
Juozapo parapijos choristai 
ir solistės.

Bonų parduota už $15,525. 
Karo ženklų už -75,00. Ameri
kos Lietuvių Tarybos reika
lams surinkta $95.85.

Garbė Lowellio lietuviams.
Šį surengimą sutvarkė vie

tos Katalikų Federacija, Vy- 
i tauto Klubas, Šv. Juozapo 
Draugija ir S. L. A. kuopa.

Valio Lowellieciams!

Bridgeport, Conn.
Visi atminkite, šį sekma

dienį, vasario 20, bus mini
ma Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Bus patrijotinė 
programa, kurią išpildys pa
rapijos choras.

Daininkas Al. Vasiliauskas 
pasirodys su savo gražiomis 
dainelėmis. Bus visiems pro
ga išgirsti gerą dainininką.

Šią šventę paminėkime la
bai iškilmingai, gausiai at
silankydami. Pasirodykime 
esą susipratę lietuviai ir įver
tiną rengėjus.

Bridgeportą užplūdo tikrai 
nelaukta sniego velėna. Vai
kučiams tikrai laimė, bet su 
automobiliais nebuvo galima 
niekur išvažiuoti

O.

Los Angeles, Cal.

Baltimore, Md.
Vasario 13 d. lietuvių drau

gijų taryba minėjo Lietuvos 
laisvės šventę. Buvo sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos him
nai. „Dainos” choras sudai
navo lietuviškų dainų.

5 vai. popiet par. salėje bu
vo puota. Daug svečių atsi
lankė.

Vasario 20 d. Lietuvos lais
vės šventė bus minima bažny
čioje. Bus iškilminga suma 
su asista. Pusę dienos bus iš
statytas Švč. Sakramentas. 
Visi pasiguosime dangiška
jam Išganytojui už kenčian
čią Lietuvą. Kun. Dr. L. Men- 
delis prakalbose kvietė visus 
ateiti į šias pamaldas už Lie
tuvą.

J. K.

Waterbury, Conn.

o sekmadieniais mūsų baž- Už tokį gražų paminėjimą, 
nytėlė buvo visuomet pilna, visi parapijiečiai reiškia gilią 

Pietuose dalyvavo skait- padėką savo klebonui.
lingas būrys. Pasakyta kele
tas gražių kalbų. Kalbėjo 
pats misionierius, prel. J. Ma- 
ciejauskas, kapitonas P. La
banauskas ir konsulas J. 
Bielskis. Kp. Labanauskas 
tarp kitko ypatingai pabrė
žė, kokį gražų ir svarbų dar
bą dirba mūsų dvasiški ja Lie
tuvai ir lietuvybei šiame 
krašte, per savo parapijas, 
bažnyčias, laikraščius, o ypa
tingai per mokyklas, čia pat 
pavyzdžiu rodė jaunuolio M. 
Starkaus asmenį, J. K. Milius 
visus fotografavo keliomis 
eilėmis.

Tel. DEW. 5136

y . i 'ai buvo atitinkamos ir
JOS. Iva vai ailSK bingoS pamaldos. Susirin-

LIETUVIS GRAB0B
Laisniuotas Penna ir

valstijose

Nuliūdimo valandoje prf
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Fa

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS

ieji maldininkai meldėsi 
juvusius, bet jau mirusius 
jonus, kurie darbavosi lie
tų naudai, parapijos gero- 
ir pačiai Lietuvai; juo 

iau meldėsi už tuos visus, 
“ie okupacijos metu nuken- 
J arba žuvo, gindami Lie- 
os laisvę ir nepriklauso- 
bę; tuo pačiu karštesnes 
Idas siuntė galingajam 
cštybių Dievui, maldauda- 
[ kad Gerasis Dievas kuo 
ibiausiai užbaigtų šį žiau- 
usią karą, kad pasigailė- 
Tėvynės Lietuvos, kad po 
'O įvyktų teisinga taika ir 
:uva su kitomis pavergto- 

tautomis laimėtų pri- 
Teiefonuokite: Regent Siusomą laisvę ir suverenu-

IETUVIŲ RADIO PRO® 
ečiadienj 7:00 pjn. Šeši I*

Direktorių 
ANTANAS DUMS 

3619 East Thompson Sfr
Philadelphia, Pt 3

L POPlar 4110

Charles J. Ron#
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon SI
Philadelphia, Pa.

lernlška laidojimo .JsW 
i, graži koplyčia, erdvi 
■ivingiems suteikiami ntf

dieną ar naktį.

3aigiant, mano dvasia su- 
npa su nepaprastu lietuvių 
rnaldumu, ir iš širdies vers- 
ų bendrai su jais visais 
•žiasi TAUTOS MALDA, 
LČiai ir garsiai nuskambė- 
ma:
< „Laimink Tėvynę mūs, 

Dieve brangus!
Te Lietuva laisva būna:
Te ai šviečia saulutė ir 

dangus!
Nuo Klaipėdos, ligi pat 

Vilniaus,

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.

9. Athol, Mass. — Šv. Pran
ciškaus par., Kovo 26-Bal. 2 
d. T. Antanas Mešlis, S. J.

10. Philadelphia, Pa. — Šv. 
Andriejaus par., Geg. 14-21 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

11. Newark, N. J. — Šv. 
Trejybės par., Geg. 21-30 d. 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Jubiliejinis Koncertas
Sekmadienį, vasario 20 d., 

mokyklos auditorijoj, 7 vai. 
vakare, įvyksta nepaprastai 
gražus ir įdomus Užgavėnių 
metinis koncertas. Rengia šv. 
Juozapo parapijos chorai, 
komp. A. Aleksio vadovybė
je-

Programoje dalyvauja įžy
mūs svečiai artistai iš New 
Yorko: Barbara Darlys (dra
matinis sopranas), Chicagos 
ir Lietuvos Operos artistė; 
Marijona Kižytė (kontral
tas), pasižymėjusi scenoje ir 
per radiją ir pagarsėjęs jau
nas gabus pianistas, Tadas 
Šidlauskas. Pasirodys ir vie- 
tiniai vyčių, Moterų Sąjun
gos ir studentų chorai ir šo
kėjų grupė.

Po programos bus šokiai.
Į šią pirmąją Šv. Juozapo 

parapijos auksinio jubilie
jaus iškilmių pramogą bei 
meno puikiausią puotą—pra
šome mūsų gerb. visuomenę 
skaitlingai dalyvauti. Visi 
džiaugsitės, gėrėsitės ir tik
rai būsite sužavėti dainos ir 
muzikos grožiu, galybe.

Lyra.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1914 ra.

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. — Visli Šven
tųjų Par. Kovo 1.3-19 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Geros pramogos
Nuo šių metų pradžios mū

sų kolonijos lietuviai turėjo 
surengę net tris šokių vaka
rus ir visi jie puikiai nusise
kė. Paskutinis jų buvo reng
tas sausio 30 d. Tai buvo šv. 
Kazimiero parapijos pastan
gomis suruoštas. Nepapras
tai puikiai pavyko. Publikos 
atsilankė daug, įvairios ir 
gražios. Ypatingai jaunimo 
staiga užplūdo. Gražiausioje 
nuotaikoje žmonės linksmi
nosi.

Tai pirmas *tokis pasiseki
mas. kai mūsų parapija gy
vuoja. Mūsų kolonijai tai yra 
labai geras ženklas, nes pub
lika savo pažiūromis buvo 
marga iki kraštutinumo. 
Nuotaika pas visus buvo 
draugiška ir jaukumo netrū
ko, visi susikalbėjo. Gal gre
sianti didelė nelaimė mūsų 
tėvų kraštui mus pradeda 
jungti. Parapijai nuo šio pa
rengimo liks gražaus pelno. 
Jaunimas, suvažiavęs iš ry
tų, kartu su vietiniais links
mino mus lietuviškomis dai
nomis. Vaikinai buvo dau
giausia Dėdės Šamo unifor
mose. t

Mūsų žvaigždė
Tos dienos tema tarpe lie

tuvių, ypač jaunime, buvo va
karykščiai paskelbtas straip
snis „Los Angeles Exami
ner” ,,Lithuania’s Fight for 
Freedom.” Jaunuolis Milto- 
nas Starkus buvo tos dienos 
susidomėjimas ir „žvaigždė”: 
jis parašė tą straipsnį.

Gruodžio 5 d. 1943, Milto- 
nas važiuodamas bažnyčion, 
pabučiavęs storą voką minė
tam laikraščiui, įmetė pašto 
dėželėn ir sakė savo motinai: 
„Mama, I hope they will be 
interested in what I have to 
say about the country I love 
as much, as I love this count
ry of my birth”.

Marianapolio auklėtinis
Miltonas K. Starkus yra 

Marianapolio kolegijos auk
lėtinis. Ten mokėsi ir gyve
no per 4 metus. Vasaromis 
pargabenamas savo motinos 
pasimaudyti ir pailsėti. Ke
letą meti] savo vaikystės pra
leidęs Lietuvoje. Paskutinį 
kartą lankėsi Lietuvoje 1936 
—1937 m. ir išgyveno ten vie
nerius metus. Praeitą vasarą, 
grįžęs iš Marianapolio, tuoj 
įstojo Kalifornijos universi
tetan studijuoti literatūros 
ir žurnalistikos. Bet neilgam, 
nes Dėdė Samas pašaukė sa
vo tarnybon, kaip ir daugelį 
kitų jaunuolių. Tarnauja lai
vyne. Jis dabar eina devynio
liktus metus. Yra S. L. A. 75 
kuopos ir Kultūros ir Labda
ros klubo nariu.

Kun. Kidyko išleistuvės
Vasario 6 d. šv. Kazimiero 

parapijiečiai suruošė išleistu
vių pietus kun. Kidykui. Gai
la, kad kun. Kidykas mus 
taip greitai paliko. Trumpą 
laiką čia būdamas įsigijo 
prielankumo ir visiškai nuo 
bažnyčios ataušusių žmonių Į 
misijas, kiek buvo girdėti, 
žmonės lankėsi net vakarais, ]

Mum tai bus gražus atsi
minimas lankymosi mūsų ko
lonijoje. Atsisveikindami pa
rapijiečiai įteikė misijonie- 
riui dovaną — vieną šimtą 
dolerių.

Dabar stropiai rengiamasi 
minėti 16 Vasario. Pas mus 
minėjimo diena bus vasario 
19. Labai džiugu, kad jaučia
si vieningumo ieškojimas lie-
tuviškoje dirvoje. Daug ta 
linkme tarpe jaunimo dirba 
p. P. Zaunius, irgi jaunas A- 
merikos lietuvis, sėkmingas 
mūsų kolonijos biznierius ir 
energingas organizatorius.

Jau yra susiorganizavęs A. 
L. T. skyrius iš keleto draugi
jų, ir svarbesni parengimai 
bus ruošiami bendrai.

Vietinis.

Toronto, On t.

Lietuvos šventė
Kanados Lietuvių Tarybos 

Toronto skyrius Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjimą turės vasario 19 d. 
lietuvių parapijos salėje. Da
lyvaus Lietuvos konsulas 
pulk. Grant-Suttie. Svečias 
kalbėtojas bus adv. F. J. Ba- 
gočius. „Aušros” choras yra 
pasiruošęs įdomiai dainų pro
gramai.

Toronto ir apylinkės lietu
viai kviečiami gausiai daly
vauti.

E. N.

Sausio 23 d. lietuvių para
pijos klebonas kun. V. Mac- 
Giwney laikė pamaldas už 
prezidento A. Smetonos vėlę. 
Altorius buvo papuoštas gy
vomis gėlėmis. Iš vieno šono 
altoriaus buvo nuleista Lie
tuvos trispalvė vėliava, iš ki
to šono — didžiosios Britani
jos vėliava, šios vėliavos, 
kaip klebonas sakė, bus lai
komos, kol Lietuva atgaus 
nepriklausomybę.

Žmonių buvo pilna bažny
čia, kadangi klebonas iš ank 
sto buvo pranešęs, kad pa
maldos bus laikomos už a. a. 
Smetonos vėlę. Parapijos 
chorui užgiedojus „Pulkim 
Ant Kelių”, buvo matyt, kaip 
ne vienam lietuviui, giliai pa
skendusiam maldoje ir iš di
delio susijaudinimo nuriedė
jo gaili ašara, prisiminus bu
vusią nepriklausomą Lietuvą, 
žiaurių priešų pamintą ir nu- 
teriotą.

Gražų ir turiningą pamok
slą pasakė klebonas, prisi
mindamas laisvą, nepriklau
somą Lietuvą ir prezidentą 
A. Smetoną.

Šv. mišioms pasibaigus, 
choras užgiedojo „Lietuva, 
Tėvyne Mūsų”, žmonės tie
siog buvo nustebinti. Tai pir
mas atsitikimas, kad giedo
tų Lietuvos himną mūsų baž
nyčioj. Nebuvo nei vieno, ku
ris nebūtų verkęs. Visi verkė.

Sausio 23 d. Šv. Jono drau
gijos valdyba turėjo posėdį, 
kuriame svarstyta daug ge
rų sumanymų ir galutinai 
nuspręsta, kaip ir kokiu būdu 
suorganizuoti lietuvių jauni
mą. Išrinkta laikina jaunimo 
valdyba, kurion įeina šie jau
nuoliai: Simas Bonikis, Ade
lė Karaliūnaitė ir Margarita 
Perukevičiūtė. Sykiu su jau
nuolių išrinkta valdyba buvo 
tartasi ir nuspręsta už poros 
savaičių rengti šokius su už
kandžiais, kava. Minėtas pa
rengimas yra visiems dykai, 
susipažinimo tikslui.

Nutarta tam reikalui pa
rinkti aukų pas geros valios 
lietuvius. Po dolerį aukojo 
M. Dervinis, S. Balčiūnas, J. 
ir V. Samulevičiai, Matjošai, 
A. Ciriūnas, p. Grubevičiai, 
P. Motiejūnas, Radvilai. F. 
Karaliūnas, J. Banylis, p. Vil
keliai, J. Staliulionis, A. Au
gutis, P. Kairys ($1.50); po 
50c. — J. Urbonas, P. Pedols- 
kis, S. Bardauskas, E. Naru
šis, S. Butkienė, A. Lastaus
kienė, P. Urbonienė. Aukojo 
ir daugiau žmonių.

Visais jaunimo reikalais 
rūpintis, duoti patarimus, su
kelt finansų, dalyvauti posė
džiuose, padėti prie rengia
mi] vakarėlių, pasilinksmini
mų ir t. t„ pavesta Šv. Jono 
draugijos pirmininkui M. 
Derviniui ir sekretoriui S. 
Balčiūnui.

Vasario 5 d. į lietuvių para
pijos salę prisirinko tikrų lie
tuvių jaunuolių apie 60 vaiki
nų ir merginų tarp 16-20 me
tų amžiaus. Tai dar ne visi, 
nes daugelis negavo pakvieti
mų. Kiti negalėjo ateiti dėl 
darbų.

Salę, kuri neseniai naujai 
išdažyta buvo, jaunuoliai pa- 
ouošė spalvotais popieriais ir 
gražiomis iškarpomis, pritai
kintomis pagal savo skonį. 
Negali ir atsigėrėti, kaip jie 
gražiai ir vieningai darbavo
si. A. Karaliūnaitė, kaipo tik
riausia šeimininkė, beveik 
viena per visą dieną dirbo ir 
valė. Dirbo prie papuošimo 
M. Parukevičiūtė, slaugė A.' 
Matjošaitvtė, St. Matjošaitis, 
nats jaunimo pirmininkas Si
mas Bonikis ir daugelis kitų.

Labai gražiai vakaro tvar
ką vedė jaunimo pirmininkas 
Simas Bonikis, kuriam padė
jo jo geras draugas Stasys 
Matjošaitis.

Šv. Jono draugijos narės 
ir simpatikės, kurios ištisą 
vakarą dirbo virtuvėj, buvo 
A. Lastauskienė, E. Matjo- 
šaitienė, V. Samulevičienė ir 
St. Dervinienė, pavaišino jau
nuolius skaniomis dešrelėmis 
ir minkštais gėrimais.

Įvairius daiktus laimėjo E. 
Žarskaitė, P. Alksninis, p. 
Marciulevičiūtė ir kiti.

S. Bonikis pranešė ir kvie
tė visus atsilankyti į sekantį 
susiėjimą, kuris įvyks šv. Pa
triko dienoj, kovo 18 d.

Korespondentas

Montreal, Canada
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Sekmadienį, vasario 20 d. 

1:30 vai. popiet, lietuvių pa
rapijos salėje įvyks Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
paminėjimas. Rengia Kana
dos Lietuvių Taryba.

Atvyksta ir svečias kalbė
tojas adv. F. J. Bagočius. Iš 
Toronto bus Liet. Gen. Kon
sulas Pik. G. L. P. Grant-Sut
tie. Kalbės ir kleb. kun. J. 
Bobinas.

Ką tik atvykusi iš Angli
jos ponia S. Stankienė pasa
kys ką nors įdomaus. Kiek
vienam bus malonu su ja su
sitikti.

Dainuos Šv. Kazimiero par. 
choras, diriguojamas varg. 
K. žižiūno, Vytauto klubo 
„Aido” choras, dir. p. A. Mor- 
kio ir „Birutės” choras, lavi
namas V. Kajacko.

Po prakalbų bus vakarie
nė. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Vakarienės bilietus gali
ma gauti vietoje ir pas Kana
dos Lietuvių Tarybos Valdy
bos narius. '

Kanados Lietuvių Taryba

Klebonas kun. J. Bobinas 
paskelbė pereitų metų para
pijos finansinę apyskaitą; 
nudžiugs parapijiečiai paty
rę, kad geru reikalų vedimu 
klebonas užaugino par. pini
ginį turtą iki 14 tūkstančių 
dol. Šv. Kazimiero parapija 
skolų neturi.

„Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorius Jonas Yla 
susilaukia daug pagyrimų dėl 
sumanaus redagavimo žurna
lo. Skaitytojų skaičius paau
gęs 400.

V.

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. FVergreen 7 - 4335

Slenlien Aromiskis R
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i

FVergreen 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

Į 54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. I
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai?

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 26 metų su
kaktis iškilmingai paminėta 
vasario 13 d. Webster salėje, 
New Yorke. Minėjimą suruo
šė New Yorko Lietuvių Tary- ; 
ba.

Minėjiman suplaukė per , 
1,000 asmenų, šioje minioje ( 
buvo lietuvių ne tik iš New ' 
Yorko, bet ir apsčiai iš New 
Jersey artimesnių vietų. ,

Minėjimo programą pradė
jo Tarybos vicepirm. Jonas 
Buivydas. Programos vedėju 
buvo Tarybos sekretorius, 
adv. Kostas R. Jurgėla.

Pačioje pradžioje, Ameri
kos ir Lietuvos vėliavoms 
plevėsuojant, sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Gie
dojimui vadovavo Apreiški
mo parapijos choro kvarte
tas (G. Vitaitytė, L. Juody
tė, O. Plaktonytė ir O. Šva- 
baitė); akomponavo varg. 
A. Stankevičius.

Kalbėtojais buvo Lietuvos 
generalinis konsulas J. Bud
rys, Columbijos universiteto 
profesorius Clarence A. Ma
nning, „Garso” redaktorius 
Matas Zujus, „Tėvynės” red., 
Bonų Komiteto pirm. Pranks 
Bajoras, Dr. J. Januškis.

Latvijos atstovybės sveiki
nimus perdavė H. W. Liel- 
noos, o Estijos — Johannes 
Markus.

Adv. K. R. Jurgėlos per
skaityta rezoliucija, plati ir 
turininga, priimta visų daly
vių atsistojimu.

Muzikalinę programą išpil
dė solistė Ona Vailonienė, mi
nėtas Apreiškimo choro 
kvartetas, korporolas Kazys 
Hofmanas ir Vikt. Benderis.

Viešnia dainininkė, O. Vai
lonienė, hartfordietė, žavėjo 
visus savo malonia laikysena 
ir švelniu soprano balsu. Jos 

^—•dainos palydėtos labai karš
tu pritarimu.

Kvartetas, velionies muziko 
Jono Jankaus paruoštas, ne 
tik darniai dainavo, bet ir 
priminė apie neseniai iš gy
vųjų tarpo pasitraukusį mu
ziką, kurs Vasario 16 iškil
mėms per daugel metų pa
ruošdavo menišką programą.

Karys K. Hofmanas ypač 
šiltai sutiktas. Pažinojom jį 
anksčiau kaip gražiabalsį 
dainininką, bet ypač miela 
buvo jį išgirsti lietuviškai 
dainuojant Amerikos kario 
uniformoje.

V. Benderis tikrai geras 
tenoras, ir visiems buvo sma
gu jį išgirsti.

Visus pradžiugino New 
Yorko estų šokėjų grupė, ku
ri pašoko estiškus šokius 
(Jiems akompanavo G. Vi
taitytė). Lietuviams draugiš
ki estai šokėjai priimti ir pa
lydėti labai šiltai.

Minėjiman buvo atsilankę 
New Yorko latvių ir estų vei
kėjų, kurių tarpe buvo latvių 
„Dranga Vests” redaktorius 
K. Purgailis.

Salėje tvarkai palaikyti pa
dėjo tautiniais rūbais apsi
rengusios EI. Jurgėlienė, U. 
Bacevičienė, P. šimėnienė, 
M. ir J. Rusaitės, Eug. ir M. 
Karpiūtės, J. Antanavičienė.

Lietuvos reikalams parem
ti suaukota 243 dol.

Prakalbu metu pardavinėti 
karo bonai, kurių čia išplatin
ta už 19,000 dol.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirin
kimas įvyks vasario 25 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai maloniai prašomi 
dalyvauti.

Apskrities Valdyba

SUVAŽIAVIMO VAKARIE
NĖ

Šį sekmadienį, vasario 20 
d., Angelų Karalienės par. sa
lėje, įvyksta Moterų S-gos 
New Yorko-New Jersey aps
krities metinis suvažiavimas. 
Ta proga ruošiama vakarie
nė, kuri prasidės 6 vai. vak.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti. Bilietų galima gau
ti pas sąjungietes.

A. A. JONO JANKAUS 
ŠEIMOS PADĖKA

Sūnaus Justino ir savo var
du, nuoširdžiai dėkoju Apr. 
par. kleb. kun. Norbertui Pa
kalniui, kurio rūpesčiu atlai
kyta nepaprastai iškilmingos 
gedulo mišios. Dėkoju jam 
už jautrius atsisveikinimo žo
džius, pasakytus prieš išly
dint Velionį iš bažnyčios, už 
pašventinimą duobės ir at
skaitymą maldų kapuose.

Nuoširdžiai dėkoju kun. J. 
Balkūnui ir kun. K. Paulio- 
niui už atlaikytas mišias. 
Kun. A. Petrauskui ir kun. B. 
Kruzui už asistą prie gedulo 
mišių. Dalyvavusiems pamal
dose: kun. J. Valantiejui, 
kun. J. Simonaičiui, kun. J. 
Aleksiūnui, kun. P. Lekešiui, 
kun. J. Kartavičiui, kun. K. 
Malakauskui, kun. A. Masai- 
čiui.

Kompozitoriui Juozui Žile
vičiui už puikų vargonais 
grojimą. Vargonininkams: 
A. Aleksiui, J. Brundzai, P. 
Dulkei, J. Hodeliui, A. Ka
minskui, S. Sokodolskiui, A. 
Stanišauskui, Ks. Strums- 
kiui, A. Stankevičiui, A. Vis
minui ir svečiams giedoriams 
už įspūdingą giedojimą.

Apr. Par. chorui už jaut
riai sugiedotą giesmę, užpra
šytas mišias, gėles ir gilų į- 
vertinimą savo buvusio vado 
ir Jo šeimos.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, giminėms ir drau
gams, kurie palydėjo į kapus, 
užprašė mišias, prisiuntė gė
les, išreiškė užuojautą: tele
gramomis, laiškais ir žo
džiais.

Giliai įvertiname surami
nimo žodžius ir išreikštą 
mums užuojautą mūsų nuliū
dime.

Jieva Jankienė

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis susirinkimas

• Lietuvių namų savininkų 
dr-jos susirinkimas bus penk
tadieni, vasario 25 d., 8 vai. 
vak., Grab. Shalins įstaigoje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood- 
havene.

WRT1ES
JV11LVX BATAANE

BONąj
Są^itei

ŽIAURUMAI BATAANE
Vyrams, turėjusiems pinigų, 

nukirstos galvos...
Tūkstančiai numarinti badu...
Amerikiečiai gyvi palaidoti...
Kankinti svilinančioje saulėje...
Mušti ir nužudyti už paprašymų 

vandens...
Be maisto per savaite...
Darbu nukankinti mirtinai...
Vergų darbui pristatyti...

Iš Armijos Laivyno raporto

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-^0 
VALANDOS: | 

8 —10 ryto E 
1 — 2 popiety f 
6 — 8 vakare (fl 

Šventadieniais susite |

į tyla- 
'džiaugsmas, 
įžodžiai.

^gretinimas. Entered
Office a!

PIRK BONUS
BATAANUI
ŠIĄ SAVAITĘ

Šią vietą parūpino
PATRIOTINIŲ NEW YORKO ORGANIZACIJŲ GRUPE

prie

WAR FINANCE COMMITTEE for NEW YORK
■S3

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

> mėnesį turėjomej 
w dviejų didelių a- 

•ratminimuipagerb- 
tęs' Vasario 12 d. mi- 

Penktadleniais uWflP' jjucOlnO dienų, 0 Va-

Tel. EVergreen L {jį’UM
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, vasario 20 
d., mūsų parapijos sodalietės 
9 vai. mišių metu eis bendrai 
prie Šv. Komunijos. Visos pa
rapijos mergaitės prašomos 
kartu eiti prie Dievo stalo.

Vasario 23 d. yra Pelenų 
diena. Pelenais barstymas 
bažnyčioje bus ryte po mišių 
8 ir 9 vai. ir vakare po Grau
džių Verksmų 7:30 vai.

MIRĖ P. KERŠULIENĖ

Apreiškimo 
Parapija

Jaunų moterų pramoga
Parapijos jaunų moterų 

sodaliečių dr-ja vasario 27 d. 
7:30 vai. vak., par. salėje, 
ruošia kauliukų žaidimo pra
mogą. Pelnas skiriamas pa
rapijai. Bus daug gražių do
vanų.

Rengėjos visus kviečia at
silankyti.

Moterų vakaras
Moterų S-gos 29 kuopa sek

madienį, kovo 12 d., 4 vai. po
piet ruošia laimėjimų vaka
rą. Bus vertingų dovanų ir 
skanių užkandžių.

Vyrų pamaldos
Kovo 12 d., sekmadienį, 8 

vai. ryte, šv. Vardo vyrai 
ruošia pamaldas Lietuvos 
laisvės intencija. Per mišias

kviečiamas šį pirmadienį, va- ( bus bendra vyrų komunija, 
sario 21 d. 8 vai. vak., Apreiš-' 0 po mišių bendri pusryčiai.

nėra reikalo turėti tokią or
ganizaciją. Visi paminėti dar 
bai yra tinkamai parapijos 
aprūpinti.

Nuo pat karo pradžios, Ap
reiškimo parapija, kun. N. 
Pakalnio vadovaujama, per 
jaunimo laikraštį „Annuncia
tor” susisiekia su savo ka
riais, pagelbsti jiems ir jų ar
timiesiems bet kokiam reika
lui esant. Parapijoj išpildo
mi įvairūs popieriai, palaiko
mi ryšiai su Raud. Kryžiumi. 
Be to, nuolat būna novenos, 
įvairios maldos ir šv. mišios 
už karius. Čia aprūpinami ne 
tik medžiagiinai, bet ir sie
los reikalai, kurie karo metu 
yra svarbiausi.
Karių motinos, žmonos ir gi 

minės turėtų gerai apsižiūrė
ti, į kokias organizacijas sto
ja. Saugiausias kelias laiky
tis savo parapijos ribose vei
kiančių draugijų ir dėtis tik 
į tokias draugijas, kurios tu- 

jūsų klebono pritarimą.
Kun. Kruzas.

Šv. Jurgio Parapija

ri

Du kariai žuvo
Karo baisenybės palietė ir 

mūsų parapijiečių sūnus. Ne
seniai Gečai, gyveną 149 Sul
livan Str., gavo iš karo de
partamento žinią, kad kur tai 
Australijos fronte, karo lau
ke žuvo jų sūnus Pranas. Tė
vai tuoj užprašė gedulo šv. 
mišias. Šios pamaldos buvo 
tikrai laidotuvių pobūdžio, 
nes visos maldos buvo atgie
dotos taip, kaip mirusį lai
dojant. žmonių irgi buvo 
daug bažnyčioje.

Vasario 11 d. Gudeikai, gy
veną 46 Butler Str., taip pat 
gavo tokią pat liūdną žinią, 
kad jų sūnus Julius žuvo Ita
lijoj, kur tarnavo 5-toj armi
joj. Pamaldos įvyko vasario 
14 d., į kurias susirinko Gu- 
deikų šeima ir jų artimieji.

Tegu ilsisi garbingų karių 
sielos amžinoje ramybėje.

Vasario 8 d. Adelphi ligo
ninėje mirė Petronėlė Keršu- 
lienė, 52 metų, gyvenusi 162 
Diamond Street, Brooklyne. 
Palaidota vasario 12 d. šv. 
Jono kapinėse iš V. J. Atsi
mainymo bažnyčios.

Velionė, ilgametė „Ameri
kos” skaitytoja, giliame nu
liūdime paliko vyrą Praną, 
sūnų Vincentą ir dvi dukteris 
— Frances ir Elzbietą. Liū
dinčiai šeimai reiškiame gi
lios užuojautos.

Elzbieta „Pat” Keršulytė 
yra veikli Maspetho vytė ir 
„Amerikos” bendradarbė. Ji 
labai rūpinosi savo sergan
čia motinėle ir darė viską jos 
gyvybei išgelbėti.

PODERYTĖS VESTUVĖS

kimo par. mokyklos muzikos 
kambaryje.

REIKALINGA MERGINA
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

Šv. Vardo draugija kviečia 
visus parapijos vyrus daly
vauti ir mišiose ir bendruo
se pusryčiuose.

APIE KARIŲ MOTINAS

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

wwhwwvwwwwvwwwwwww

Vasario 4 d. Apreiškimo 
par. salėje buvo sukviestas 
karių motinų ir giminių susi
rinkimas. Kadangi šauktas 
par. salėje, tai susirinko ne
mažas būrys motinų, kurios 
manė, kad susirinkimas bu
vo šauktas kunigų pritarimu. 
Bet buvo visai kitaip: šis su
sirinkimas buvo šauktas be 
pritarimo par. klebono ar pa
rapijos kunigų.

Susirinkime buvo paaiš
kintas organizuojamo motinų 
klubo tikslas: lankyti sergan
čias karių motinas, pagelbėti 
raštų reikaluose, pagelbėti 
susisiekti su R. Kryžiumi ir 
kt. Dvasinių patarnavimų, 
motinų maldų ir kitokių ka
talikiškų pasiūlymų vertė vi
siškai paneigta.

Jeigu tik tokie tikslai, tai

Maspetho Žinios
Dėkoja

Moterų S-gos 30 kp. pirm. 
A. Kivitienė nuoširdžiai dė
koja sąjungietėms už aplan
kymą staigai susirgusio jų 
sūnelio.

Marijona Raubienė dėkoja 
30 kuopos narėms už atsilan
kymą ir gražias dovanėles 
(Atsilankusias nares p. Rau
bienė maloniai pavaišino.).

Užgavėnių balius
Šį sekmadienį, vasario 20, 

6 vai. vak., Rožančiaus dr-ja 
ruošia šaunų Užgavėnių bly
nų balių.

Rengimo komisija kviečia 
visus atsilankyti. Kariams į- 
ėjimas dykai. Bus gera muzi
ka. Bus gražių laimėjimų.

O. P.

Leitenantas Stasys Budris 
buvo parvykęs ilgesnių atos
togų. Jis atrodo puikiai ir ge
rai jaučiasi. Tarnauja aviaci
jos dalyj. Geriausio pasiseki
mo.

• Pulk. K. Grinius vasario
13 d. kalbėjo Bostone ir 
Cambridge. Vasario 20 d. kal
bės Clevelande.

“‘L j - Washingtono, 
šalies prezidento ,

tlojo prezidento ir res-' 
i vieningumo išgelbė- 
^entės praleistos, kaip 
L karo metu-darbu. 
Eįs nesustojo, nes nėra 
Los didžiosios kovos, 
La šiandie yra įsitrau- 

Brooklyn,K^eik visas pasaulis.
į turime žinių, lietuviai 
jingtono ir Lincolno 
į# atžymėjo padidintu 
bonų pirkimu. Tai gė

jas didžiųjų vyrų pager-

ĮSIGIJO BONį

Loi 
tauto 
■e k? 
niūk; 
daba 
žval; 
paži

ziur
rum

Jonas Jakaitis šių 
pirko karo bonų už 5 
Ketvirtame Paskolos 
jis įsigijo bonų už U

Pranas ir PetronelėEuž laisvę tautai, už Jais- 
Vasario 16 šventės prJįfitybei. Šiandie dėl tų 
ko bonų už 300 dol. m idealų kovoja demokra- 

.pasaulis. Būdami gar- 
nrro^nc nricia« • . ...» •

šiame dideliame vajef? 
riame bus galima Nev® 
lietuvių vardu nupirkti 
Šamui vieną didžiulį 1E 

Laivą.

įshington ir Lincoln va- 
ivo kovai už laisvę žmo-

gražus^ ~ P^įojios kovos dalyviai, pri
me visu pajėgumu.

— • —
netLietuvosNepriklau- 
bės šventė susilaukė 
balsų iš įžymių ameri- 
ą—senatorių, politikos 
ijų, kongreso narių, gu- 
įtorių.
aėmėtina, kad Ohio res-

Vasario 12 d. Suzana O. T. 
Poderytė, Pr. Poderių dukre
lė, ištekėjo už Ralph J. Do
minica. Šliūbas buvo Švč. Sa
kramento bažnyčioje.

Pokylyje buvo per 100 sve
čių. Giminių buvo atvažiavu
sių iš Bridgeporto, Wilkes 
Barre ir Washingtono. Vestu
vės praėjo gražiausioje nuo
taikoje.

Poderiai dėkoja visiems už 
sveikinimus, dovanas ir lin
kėjimus.

Vasario 5 d. ištekėjo Ona 
Geležinytė, 59 Hudson Ave. 
Šliūbą suteikė mišių metu 
kun. Pinkus. Jos vyras yra 
kitatautis, policijos tarnau
tojas. Laimingos kloties jau
navedžiams.

INCOME TAX
IŠPILDOME

• Adv. K. Jurgėla
20 d. kalbės Providi
I., kur šv. Kazimiero]____
rengia Lietuvos laisvėl^ įtakingas guber- 
tės minėjimą. mus John Bricker paskel-
—:---------— — iiehivos dieną. Jis šian-

PARDUODAir”“’“?.^ 
is kandidatas į Amerikos 

Geri, pigūs, patoa^dentus nuo respubliko- 
mai. Gerose vietose.
navimas teisingas. P

Apdraudžia viską, ■ 
ko prašo. Apdr audžiu! 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastiul
Real Estate Insurai

496 Grand St., Brooklyn,R Boothe - Luce i 
[U nutarimas dėl I 
alstybių nebus mon 
Aingas ir pagal tų 
yventojų valią, tai' 
ilvoti dėl ateities ■

Tel. EVergreen 7-11

iClement Vokei
S 4dvoltafas

47-40 — 74fhSfi

tijos. Todėl galima tar 
I jo nusistatymas dė 
os yra palankus ir aiš

įtarius Walsh parei 
liiflija lietuviams y 
fagr^da^' 
pačiai... Lietuvos 
i visų okupuotų kr

| Jackson Heights, N. b

■visos žmonijos”.
Bet rūpestis vis tiek i 
Mažėja, nes prieš aki 

lunkus klausimas: 
iš Amerikos, nei An

INJCjWIOWH . ... „Lietuvą ir kitas B;
■■ ■■■ ■-

—----- j^Wio 22 d. Churct
Hgoje kalboje taut

Saugok SavoO P) m. Anglija nepn
Wiaus okupacijos. 
M žodeliu nepr 
M vardo...
Jai labai skaudi ii

Teikiamas geriausias I 
patikrinimas, prižiūrėti 
AKINIAI prieinamais 
kainomis pagal jų rūšis
ši Įstaiga Įsteigta prieš III

Kurie norite gerai išpildy
ti savo income tax blankus, 
kreipkitės žemiau nurodytu 
adresu:

J. P. MALIU LIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Sidabrinės vestuvės
Pavyzdingi parapijiečiai 

Vincas ir Marijona Tamošai
čiai, gyveną 83 Concord Str., 
sulaukė sidabrinių vestuvių 
jubiliejaus. Ta proga jų in
tencijai bus atlaikytos šv. 
mišios vasario 22 d. 10 vai. 
ryte.

Kadangi ta diena yra Wa
shingtono gimimo diena, ma
žai kur yra dirbama, tai ti
kimasi, kad į šias pamaldas 
susirinks visi Tamošaičių ar
timieji.

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 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaiigat 
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

OPTOMETRISTAS - OPU

394-398 Broadway, Brooklpi

Rševikų širdys p; 
Fgsmo, kai miri 
B prezidentas A. $ 
noki parsidavėli: 
peji komunisti 
fesmo sprogst? 
ito stovyklose 
Rimuose žūva lie 

Myli savo kraš) 
rtuoda svetimiem 
M stabams, ir g;

1 LIETUVIŠKA 

Į ALUDE
I “"‘isjFs
| Patogi Vieta UžejimR 
g Su MOTERIMS 
| DIDELIS PASIRINK^ 
| VISOKIŲ GĖBlMV 1^
I JUOZAS ZElDlfc^?, 
| 411 Grand Str^
| Brooklyn, N.l

su A. Smetor 
* h džiaugsmas Ii 
Rus: mat, Lietu 
P®to, jos suv 
F«ai apsilpęs, —

HAvemeyer 8-0255
RALPH KRtfC

FOTOGRAFĖ
G5 - 23 GRAND AVfitf

Maspeth, N. Y.

"7nelikę Idiūč: 
Lietuvą.

^Maudžiau 
F Viena, ir be 
r W metų biri 
Hė slapta Lit 

tuo budi 
R Lietuvos vai 
R t^nį bei pat 

prieš Mi 
f kaiP lygiai j
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