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BUDAPEŠTAS PASIDAVĖ RUSAMS
Londonas. — Dar viena 

Europos sostinė pateko į ru
sų rankas.

Po penkiasdešimt dienų ap
gulimo ir smarkių kovų gat
vėse, Vengrijos sostinė Bu
dapeštas pasidavė rusų ka
riuomenei.

To apgulimo metu vokie
čiai neteko 110,000 savo ka
rių, paimtų į nelaisvę, ir 49,- 
000 užmuštų. Belaisvių tarpe 
buvo ir vokiečių įgulos vir
šininkas generolas Wilden- 
bruchas.

Budapešto užėmimas ati
daro rusams kelią į Austri
jos sostinę Vieną ir Slovaki
jos sostinę Bratislavą.

Kiti rusų kariuomenės da
liniai persikėlė per Boberio 
upę ir prisiartino per 70 my
lių 
čio 
ną 
vę.

Budapeštas yra septynio
likta sostinė, sąjungininkų 
atvaduota. Tai vienas iš gra
žiausių Europos miestų.

Rusai nacius yra išviję 
aštuonių sostinių.

nuo Vokietijos didmies- 
Dresdeno, paėmė Beuthe- 
ir apsupo Glogau tvirto-

Informacijos Centras išlei
do knygą „Lithuania’s Fight 
for Freedom”, kurią parašė 
E. J. Harrison, seniau buvęs 
britų vicekonsulas Kaune ir 
Vilniuj. Anksčiau jis yra pa
rašęs keletą veikalų apie Lie
tuvą.

Veikale rimtai aprašoma 
Lietuvos istorija ir ypač pa
grindinai nagrinėjama to 
krašto padėtis rusų ir vokie
čių okupacijose, pabrėžiamos 
Lietuvos teisės į Nepriklau
somybę ir jos kovas dėl lais
vės.

Šią knygą visi turėtų skai
tyti ir kuo daugiausia pra
platinti.
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KRYMO KONFERENCIJOS NUTARIMAI

delegacijoje 
Stettinius, Hopkins, 
Marshall, admirolas 

Be Churchillio,

ŽUVĘ KARIAI

iš

Londono Lenkai 
Prieš Nutarimus

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiose karo frontuose 
žuvo šie lietuviai amerikie
čiai kariai:

Jonas Šimaitis iš Chicago, 
Ill.

Vincentas Kizas iš Chica
go, Ill. (paliko žmoną ir dvy
nukes dukreles)

Korp. Stasys R. Jackūnas 
iš Chicago, Ill.

Jonas Kalvinas iš 
lyno, N. Y.

Steponas Glinskas 
cago, III.

Albinas Mačys iš 
ville, Pa.

Serž. Albinas J. Baltuška 
iš Chicago, Ill.

Stasys Zavistanavičius iš 
Blissviile, L. I., N. Y.

London. — Lenkų vyriau
sybė Londone atmetė Krymo 
konferencijos nutarimus, ku
rie liečia Lenkijos ateitį.

Tos vyriausybės pirminin
kas Arciszewskis Lenkijos 
sienų pakeitimus pavadino 
„penktuoju Lenkijos padali
nimu”, kurį šiuo sykiu įvyk
dė Lenkijos sąjungininkai.

Londono lenkų vyriausybė 
apkaltino tris didžiuosius, 
kad jie Lenkijos klausimą iš
sprendė „sulaužydami Atlan
to Čarterio raidę ir dvasią”.

DR. JONAS BASANAVIČIUS
Jis pirmas pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės 

aktą 1918 metų vasario 16 dieną ir yra laikomas nau
josios Lietuvos prisikėlimo tėvu. 1883 m. jis pradėjo 
leisti „Aušrą”, kurioje atsišvietė naujos, į laisvę žen
giančios Lietuvos dvasia. Mirė Dr. J. Basanavičius 
1927 metais Vilniuje.
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IŠGRIAUTAS VILKAVIŠKIS
Šiomis dienomis New Yor

ke vienas lietuvis gavo laišką

Vatikanas Del
Konferencijos

Brook-

iš Chi-

Girard-

Pa-

Dovana Kardinolui
Roma. — Reynolds 

ckard praneša, kad Vatikano 
sluoksniai su susirūpinimu 
žiūri į trijų didžiųjų nutari
mus Kryme.

Pirmiausia tas susirūpini-
Penktosios Armijos Itali

joje vadas Brig. gen. J. Sul
livan įteikė Florencijos kar- mas kyla dėl Lenkijos, kurią 
dinolui Della Costa $1,275.00, i popiežius dažnai vadina „mū- 
sudėtų kareivių suvargusių 
nuo karo pašalpai.

SUNAIKINO 7315 JAPONŲ LĖKTUVŲ
Iki šių metų sausio 25 d., 

kaip praneša mūsų karo va
dovybė Pacifike, paskutinių 
penkių mėnesių laikotarpyje 
admirolo Halsey ir admirolo 
McCain karo laivynai ir a- 
viacija sunaikino 7,315 japo
nų karo lėktuvų. Per tą pati 
laikotarpį nuskandinta 1,- 
161,000 tonų prekybinių lai
vų tonažo.

galutinį tarptautinės organi
zacijos čarterį.

Trys didieji savo pareiški
me pakartojo, kad atvaduo
tos šalys turi teisę rinktis 
pačios tokią valdžią, kokios 
jos nori, kaip tai buvo išdės
tyta Atlanto čartery. Drau
ge buvo paantrintas Atlanto 
Čarteris ir jo nuostatai, kad 
turi būti grąžinta laisvė vi
soms tautoms, kurios per ag
resorių smurtą tos laisvės 
buvo netekusios.

Šia proga pažymėtina, kad 
po šiais Atlanto čarterio pa
žadais savo parašą padėjo ir 
Stalinas, šalia Roosevelto ir 
Churchillio.

„Šiuo pareiškimu mes pa
kurtoj am savo tikėjimą At
lanto čarterio principais,” 
pasakyta Krymo konferenci
jos nutarimuose.

Washington. — Nuo vasa
ri 4 d. ligi 11 dienos Krymo 
mieste Jaltoje buvo susirin
kę trys didieji: Amerikos 
prezidentas Roosevelt, Angli
jos ministeris pirmininkas 
Churchill ir Sovietų Sąjun
gos valdytojas Stalinas.

Šios konferencijos nutari
mai yra svarbiausi iš visų 
sąjungininkų ligšiolinių 
sprendimų. Tai palies dau
gelio tautų ir valstybių atei
tį, jų saugumą ir išlikimą.

Prieš šią konferenciją 
Roosevelt ir Churchill dar 
kalbėjosi Maltoje, Vidurže
mio jūroje.

Amerikiečių 
buvo 
gen.
King ir k. 
anglų grupėje buvo užsienių 
reikalų sekretorius Eden ir 
kariniai patarėjai.

Pirma Krymo konferenci
jos nutarimų dalis liečia mi- 
litarinius reikalus. Buvo pri
imti planai galutiniam prie
šų sumušimui.

Buvo paskelbti planai dėl 
Vokietijos likimo, kai ji bus 
sumušta. Rusija, Anglija ir 
Amerika užims po atskirą 
Vokietijos sritį, o tą užėmi
mą derins, kontroliuos ben
dra komisija iš Berlyno. Bu
vo nutarta pakviesti ir Pran
cūziją užimti tam tikrą Vo
kietijos dalį valdyti.

Vokietijos militarizmas ir 
nacizmas bus išnaikintas, kad 
Vokietija niekados neardytų 
pasaulio taikos. Bus sugriau
tas vokiečių generalinis šta
bas, kuris vis atgaivindavo 
vokiečių karinę galybę. Bus 
nubausti visi karo kaltinin
kai vokiečiai. Vokietija turės 
atsiteisti už nuostolius, jos 
padarytos kitiems kraštams.

Pereinant prie tarptauti
nių klausimų, buvo išspręsta 
balsavimo problema Jungti
nių Tautų taryboj ir nuspręs
ta balandžio 25 d. San Fran
cisco mieste šaukti Jungtinių 
Tautų konferenciją paruošti

LENKIJOS PADALINIMAS
Vienas iš garsiausių Kry

mo nutarimų palietė Lenki
jos likimą.

Lenkijos siena su Rusija 
buvo pripažinta Curzono li
nija su kai kuriais mažais 
pataisymais.

Tuo būdu Lenkija netenka 
beveik pusės savo žgirių,ž^ža- 
dama už tai jai ^-ėztiv^. 
kiškų teritorijų dalį.

Nutarta sudaryti naują lai
kiną Lenkijos vyriausybę.

Jugoslavijos reikaluose per
svara buvo atiduota to kraš
to komunistų vadui maršalui 
Tito.

Konferencijos pareiškime 
nieko neužsiminta apie Japo
niją.

Taip pat nė vienu žodžiu 
neužsiminta apie Baltijos 
kraštų ateitį, nors buvo pa
kartoti Atlanto Čarterio dės
niai apie laisvų visoms „taiką 
mylinčioms tautoms”.

Iš šios konferencijos di
džiausiu laimėtoju išėjo Sta
linas: patenkinti beveik visi 
jo norai, net padalinant Len
kiją, už kurios saugumą kaip 
tik ir buvo kilęs šis karas.

iš Vilkaviškio. Laiškas rašy
tas, jau rusams užėjus.

Per praėjusius mūšius, — 
rašoma laiške, — Vilkaviš
kio miestas buvo visiškai su
naikintas.

Vilkaviškis turėjo apie 8,- 
000 gyventojų prieš karą. Ja
me buvo Kunigų seminarija, 
gimnazija, istoriniai dvaro 
rūmai, kur buvo sustojęs Na
poleonas savo žygio metu į 
Rusiją. Prieš karą tuose rū
muose gyveno vyskupai. 
Mieste buvo didelė, pereita
me amžiuje statyta katedra, 
ir meniškai gan vykusi žydų 
sinagoga. Pramonės atžvil
giu Vilkaviškis seniau buvo 
žymus šerių išdirbimo cent
ras, o paskesniais laikais tu
rėjo cigaretų fabriką.

Prie pat miesto buvo dide
lės mūrinės kareivinės.

sų numylėtąja šalimi”.
Nepaminėjimas katalikiš

kos Italijos rodąs, kad šis 
kraštas neturės vietos prie 
taikos stalo.

Pagaliau nurodoma, kad 
Krymo nutarimuose visai ne
paminėta religijos laisvė, ku
ri buvo įtraukta į Atlanto 
Čarterį.

Vatikane bijomasi, kad ru
sams atiduodamoj Lenkijos 
daly lenkai neturės pilnos re
liginės laisvės.

UŽĖMĖ CAVITĖS LAIVYNO BAZĘ
Admirolo Halsey vadovau

jamas trečiasis karo laivy
nas per tą laiką nuskandino 
90 japonų karo laivų, iš jų 
1 drenautas, 4 lėktuvnešiai, 
4 sunkieji šarvuočiai, 3 leng
vieji šarvuočiai, 21 naikinto
jas, 18 konvojų palydovų, 4 
povandeniniai laivai ir 35 
mažesni karo laivai. Per tą 
laiką mūsų karo laivynas Pa- 
cifike sunkiai apdaužė 152 
japonų karo laivus.

Grįžęs iš Krymo konferen
cijos, Mobilizacijos direkto
rius Byrnes spaudai pareiš
kė, kad darbo prievolės įsta
tymas šiandien yra reikalin
gesnis negu kada nors.

Manila. — Amerikos ka
riuomenė Filipinų salose už
ėmė didelę laivyno bazę Ca- 
vitę, į pietų vakarus nuo Fi
lipinų sostinės Manilos.

Buvo užimtas ir Nichols 
aerodromas.

Kanadiečiai Laimi

Bet japonai dar kontroliuo
ja Manilos- įlanką, laikyda
miesi garsiajam Corregidore, 
kurį amerikiečiai smarkiai 
daužo iš lėktuvų.

Už sostinę Manilą mūšiai 
jau eina per dvi savaites. Yra 
tai viena iš žiauriausių kovų 
šiame kare iš gatvės į gatvę.

Generolas MacArthur pra
nešė, kad per paskutines pen
kias savaites nuo sausio 9 d. 
Luzono saloje japonų nuosto
liai pasiekė 68,000 žmonių. 
Amerikiečių nuostoliai tam 
pat laikui yra 9,683 kariai.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
New Yorko ir New Jersey lietuviai yra nuošir

džiai kviečiami ruoštis Maldos Dienai už Lietuvą 
1945 m. vasario 18 d.

Vasario 18 d. rytą kun. klebonai prašomi atlai
kyti speciales mišias už Lietuvą, atgiedoti suplika
cijas ir duoti Palaiminimą Švenčiausiu Sakramentu. 
Po pietų būtų gera jokių pamaldų pas save neturėti, 
bet raginti tikinčiuosius vykti į Šv. Patriko katedrą 
New Yorke, kur 4 vai. p. p. bus laikomi bendri miš
parai už Lietuvą, sakomas pamokslas ir duodamas 
Palaiminimas Šv. Sakramentu, dalyvaujant Jo Ek
scelencijai arkivyskupi Fr. J. Spellmanui, prelatams 
ir kunigams.

Draugijos prašomos jokių parengimų popiet ne
ruošti, arba atidėti vakarui.

Visi lietuviai raginami vasario 18 dieną švęsti 
kaip Maldos Dieną už Lietuvą!

Visi į bendras pamaldas bendrai visų maldai už 
Lietuvą!

Paryžius. — Vokiečiai su
traukė daug savo patrankų, 
bandydami sulaikyti pirmą
ją kanadiečių armiją ir tre
čiąją amerikiečių armiją 
Prancūzijoje. Septynios na
cių divizijos šiam ruože puo
la sąjungininkų žygiavimą.

Kanadiečiai pasivarė tolyn 
už užimto Klevės miesto ir 
yra už trijų mylių nuo Glo- 
cho tvirtovės.

Pagerėjus orui, pustrečio 
tūkstančio lėktuvų puolė vo
kiečių pozicijas.

va kaip buvo, taip ir yra nu
stumta į šalį, o nukankintų 
žmonių akys vis ieško vilties 
kibirkštėlės, pagelbos ran
kos, laisvės grąžinimo.

Naktis be aušros, tariant 
Maironio žodžiais...

Bet argi Amerika stojo į 
karą, kad jos vaikai padėtų 
uždėti vergijos pančius kul
tūringoms tautoms ir palik
tų jas ateities naktų tamsy
bėje?...

Tolimoje tėvynėje lietuvis, 
paliktas nežinioje ir kentėji
me, kartoja savo tautos nau
ją prisakymą: Aš mylėsiu 
savo tėvynę ir nepasiduosiu 
jos priešams. Aš ginsiu jos 
laisvę ir garbę. Aš kovosiu 
prieš pasikėsinimą išnaikinti 
mūsų tautą...

Didelė Baze
Paryžius. — Prancūzų vy

riausybė pranešė, kad Pran
cūzija planuoja įrengti dide
lę kariuomenės, aviacijos ir 
laivyno bazę Dakare, Afriko
je.

Šios bazės tikslas bus pa
tarnauti imperijos ir pasau
lio saugumui.

Yra nuomonių, kad prancū
zai rengiasi iš Dakaro pada
ryti tarptautinę bazę ir gal 
pavesti ją Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos žiniai.

Dabar Dakaras yra didelė 
bazė amerikiečių laivynui.

ROOSEVELT PASIŪLĖ
■ Byrnes pranešė, kad Kry

mo konferencijos du svar
biausius nutarimus pasiūlė 
Roosevelt, būtent — Lenki
jos klausimo sprendimą ir 
saugubo tarybos balsavimo 
procedūrą.

ilgus priespaudos me- 
akys buvo nugręžtos į 
tą, jų laisvės viltys 
;os demokratijų paža- 
: laimėjimu.
valandą, kada lemia- 
ūsimos Europos gyve- 
kuris turėtų būti ge- 
ir teisingesnis, Lietu-

Kunigų Vienybės Komisija

PRISIMINKITE LIETUV 
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklu.

TĖVYNE ŠAUKIA SAVO VAIKUS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTEI

Šią prispaudimo valandą, mano sūnūs ir dukterys, at
minkite mane, glauskitės į mano prieglobstį ir, kurie toli 
esate, savo dvasioje pasikeikite į mano žemę ir žmones.

Aš esu visų jūsų motina, penėtoja, ramintoja, užtarėja 
ir sargė.

Šaukiu jus, mano vaikai, po savo sparnu, prie lėtai 
liūliuojančių upių, išnaikintų sodžių ir apkerpėjusių kry
žių: štai esu ašai, jūsų tėvynė, jūsų gimdytoja, visas jūsų 
skausmas ir lūkesčiai.

Į visus tiesiu savo rankas — kurie esate alkani, kurie 
kenčiate kalėjimuose ar ištrėmime, kurie esate atplėšti nuo 
tėvų ir vaikų ir kurie mirštate.

Senus ir mažus, visus noriu priglausti prie sopančios 
savo širdies, jus drąsinti, įkvėpti ir kalbėti geresnių dienų 
žodžius.

Šaukiu jus, kurie esate Sibiro speiguose, Archangelsko 
tundrose, Vokietijos kalėjimuose ir fabrikuose, ir jus, ku
rie esate išblaškyti po tolimas salas ir sausžemius ar kau- 
jatės mūšio lauke.

Jūs esate mano vaikai, mano brangiausieji, mano šir
dies džiaugsmas ir paguoda. Aš noriu priglausti jus savo 
meilėje ir savo kančioje, ir kalbėti su jumis sutvirtinimo ir 
vilties maldą.

Mano žodžiai prasti ir skurdūs: jie sudėti iš tūkstan
čių mirčių, iš badaujančių skundo, iš sugriautų miestų ir 
šviesos dienų ilgesio.

Atminkime tuos, kurie žuvo gatvėse ir apkasuose, už sa
vo šalį galvas padėdami. Tegul jie ilsisi ramybėje ir tegul 
jų kraujas atneša laisvę, džiaugsmą ir teisybę mūsų vai-

AMERIKA

LIETUVOS LAISVĖS PAVEIKSLAS KAUNE

Kun. J. B. Končius

LIETUVIŲ TAUTOS KENTĖJIMAS
jiSBMPASIŽV

kams ir vaikų vaikams per nesibaigiančias kartas.
Viešpatie, suteik jiems vietą šviesos ir laimės šalyje 

ir tegul jų kaulams lengva būna tėviškės žemė, kurią jie 
savo krauju aplaistė.

Atminkime tuos, kurie buvo sušaudyti, kalėjimuose nu
marinti ar žuvo ištrėmime.

^msT^TeiS&Lju uarsasHmintvs ir dejonės sutvirtina mus, te
gul jų kančios pavirsta mūsų žemės giesme ir garbe.

Viešpatie, atverk jų iškentėjusioms sieloms dangaus 
vartus ir jų gyvybių auka padėk mums ištverti laisvės ir 
tiesos kovoje, ir tegul gera jų dvasia globia ir įkvepia mus.

Atminkime tuos, kurie kaujasi apkasuose, karštyje ar 
speige, smėlio tyruliuose ir atogrąžų tankynėse.

Tegul jų ranka būna tvirta, jų akis budri ir širdis drą
si. Tegul jie sugniuždo vergiją, sutriuškina despotus ir at
veria tiesos aušrai angą.

Viešpatie, saugok juos, laikyk tvirtus ir sveikus ir į 
jų rankas įdėk nugalinčią laisvės vėliavą,—kiekvienam 
žmogui, kiekvienai tautai ir visam pasauliui.

Atminkime kiekvieną jūsų, mano vaikai, kurie glau
džiatės po mano palaužtu sparnu ir kurie draugėje su ma
nim nešate vergijos jungą.

Viešpatie, bado, karo ir kraujo metais išlaikyk mus 
gyvus, duok mūsų kūdikiams ir mums patiems duonos ir 

■ pastogės, sustiprink mūsų išvadavimo kovą už gimtą žemę.
Priimki savo prieglobstin visus sūnus, kurie krito dėl 

savo tėvų žemės, ir sergėk tuos, kurie išvaryti iš namų ir 
išblaškyti tolimuose kraštuose. Suteik jiems ištvermės, pa
penėk juos, apdenk, apšviesk ir sugrąžink juos į tėviškės 
sodybas.

Mūsų galvos lenkiasi ir mūsų širdys maldauja už kiek
vieną žmogų, jauną ir seną, vyrą ir moterį, ir už visą mūsų 
šalį, kuri yra gera ir graži, maloni savo vaikams ir ken
čianti nuo priešų.

Mūsų akys žvelgia į kiekvieną sodybą, kaimą ir mies
telį, ir mūsų dvasia nenurims ir nepailsės, kolei mūsų broliai 
bus žudomi ir blaškomi, ir kolei priespaudos varžtai nenu
kris nuo mūsų krašto ir žmonių.

Atsiminkime šią žemę, kuri pagimdė mus, išmaitino ir 
priglobė, ir kuri sako mums: — Aš esu visų jūsų tėvynė, 
jūsų motina ir širdis, visas jūsų džiaugsmas ir visų nelai
mingų sūnų ir dukterų raudotoja.

Viešpatie, kuris valdai žemes, salas ir vandenis, kurio 
rankose yra žvaigždžių takai, kalnų viršūnės ir amžių slė
piniai, kuris esi gyvybės, šviesos ir laisvės šaltinis, ir ku
ris leidi teisingumą ir tvarką tarp tautų, pažvelk į mūsų 
brangią šalį, stiprink ir guosk išblaškytus ir pavergtus 
jos vaikus, globok juos savo budinčia akimi, penėk badau
jančius, drąsink kovojančius, būk jų vadas, tėvas ir ramin
tojas, grąžink mums laisvės, džiaugsmo ir apstumo dienas 
ir surink visus mūsų tėvynės sūnus ir dukteris iš tyrlau
kių, salų, ištremties ir kentėjimų ir parvesk juos po išva
duotos tėvynės sparnu, kad amžiais eitume laisvėje, gar
bėje, teisingume ir meilėje.

BE TĖVYNES BRANGIOS
Be tėvynės brangios, be draugų ir be nieko 
Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos— 
Nykdama savyje nė žymės .nepalieka,. 
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot.

Ir kvatoja jinai anais žodžiais sparnuotais, 
Kur kadaise gausingam tautiečių rate 
Mes pradėdavom vargą tėvynės rokuoti — 
Kad keliai jos kiti, kad jos laimė kita. . .

f

O gražiai, o gražiai mes tave nukalbėjom — 
Niekas mylimai žodžių nesakė tokių. . .
Išsiskyrėme—jai ašaros skruostais tekėjo 
Iš jos šviesiai žydrų išraudotų akių. . .

Tąsyk verkė širdy, nuo tavęs atitolę, 
Šitie žodžiai gimtinės pasiekt negalį, 
O jie troško sugrįžti ryžtingi namolei 
Ir pastot atėjūnus josios laimės kely.

Tad jūs eikite, žodžiai, per amžius jos saugot 
Ir pavirtę į plieno karžygių stabus 
Jūs apginkite ją nuo kiekvieno nedraugo, 
Kai manęs anei dulkės pasauly nebus.

Ir stovėkit tenai per kaitras ir per šaltį 
Ik pačios paskutinės laikų pabaigos, 
Ir neleiskite niekam nė kojos įkelti, 
Nepažindami žudančios laiko eigos.

Sukrušo ranka geležinė.
Vergybos sutrupo grandis, 
Kur engė žmoniją, tėvynę, 
Kaip Laokooną angis.

Pakilkite, tautos ir kartos, 
Paveldėkit Laisvės turtus. 
O būsit galingos ir vertos 
Atkelti sau Laimės vartus!

Ne upės bingsta ir plaukia, „ 
Ne varpinės skamba joms, 
Tai minios sujudo ir šaukia, 
Žygiuodamos su vėliavoms:

J. Aistis

Antanas Vaičiulaitis

MALDŲ VAJUS Už LIETUVĄ
Nenutrūkstanti eile šv. Mišių už Lietuvos Laisvę!

Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario

10 — Šv. Kazimiero par., Nashua, N. H.
11 — Liurdo Panelės par., Queens Village, N. Y.
12 — St. Robert’s Hall, Pomfret, Conn.
13 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.
14 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.
15 — šv. Petro ir Povilo par., Chicago, Ill.
16 — šv. Juozapo par., Binghamton, N. Y.

— Mes žmonės lygūs, mes broliai 
Akivaizdoj žemės — dangaus!
Kur eisim, ką veiksim — nuo šioliai 
Mūs darbui Liuosybė draugaus.

M. Gustaitis

Kiekvienas lietuvis, mylįs Lietuvą, tesimeldžia ir atei
tyje! Lietuva prisikels, nežiūrint josios dabartinio sunkaus 
padėjimo, nes „Dievąs mūsų prieglauda ir stiprybė, veik
liausioji pagalba varguose!”

Karo žiauri audra jau 
penkti metai terioja mūsų tė
vų žemelę Lietuvą. Miestai, 
miesteliai, kaimai ir sodybos 
sulygintos su žeme; gražūs 
laukai, slėniai, kalnai ir pa
kalnės, puošnūs miškai ir 
miškeliai išrausti ir sunai
kinti.

Liūdnas tai vaizdas gra
žios Lietuvos žemelės!

Šventovės, mokslo ir kul
tūros įstaigos, organizacijos 
ir daugijos išardytos. Žmo
nių ūkiai sunaikinti ir visa 
nuosavybė atimta. Šv. Rašto 
žodžiais galime nusiskųsti: 
„Štai mūsų šventovė ir mūsų 
garbingumas išnaikinti, pa
gonys juos sutepė”.

Lietuvos ramius ir nekal
tus žmones priešai išblaškė 
po visas pasaulio šalis. Lietu
vos jaunimo priverstiems 
darbams vokiečiai išgabeno 
suvirš 200,000; su ištremtais 
ir nuo karo audros pabėgu
siais į Vakarų Europos šalis 
siekia virš pusės milijono lie
tuvių; ištremtų į Sibiro ir į 
kitas Rusijos tolimas dalis 
yra virš 60,000 žmonių.

Gavau laišką iš Švedijos 
pabėgėlio, kuris taip rašo: 
„Nuo karo ugnies kas gyvas 
gelbėjomės. Rugsėjo mėn. 
1944 m. žvejų ir kitais mažais 
laivais plaukėme per Balti
jos jūrą į Švediją; mūsų apie 
200 pasiekėme laimingai Šve
diją, bet apie tiek pat žmo
nių su laivais žuvo jūros aud
roje. Mes, atvykusieji į Šve
diją, nieko neatsivežėme, 
džiaugiamės gyvi išlikę.

Pabėgėlių šelpimui Švedi
joje B ALF organizacija jau 
pasiuntė $17,000 Lietuvos 
žmonėms sušelpti jau sureng
tas transportas medikamen
tų vertės $20,000 ir drabužių 
vertės apie $100,000.

Kai tik bus laivas, šiuos 
dalykus išgabens į Lietuvą. 
Per paskutinius 3 mėnesius 
mūsų šalpos organizacija 
lietuvių nuo karo nukentėju
sių šelpimui suteikė apie 
$100,000.

Lietuvių tauta, žiaurios 
karo rykštės nuplakta, lau
kia pagalbos iš savųjų tautie

čių, gyvenančių Amerikoj. 
Kaip žydų tauta Eigipto ver
gijoj rankas ištiesę šaukėsi 
užtarimo ir pagalbos iš Juo
zapo, taip šiandien sunaikin
ta lietuvių tauta šaukiasi mū
sų, amerikiečių, pagalbos.

Nuo mūsų dosnumo, nuo 
mūsų gailestingumo ir pasi
ryžimo priklausys lietuvių 
tautos ateitis sekantiems 
šimtmečiams.

Tegul apsireiškia mūsų 
meilė saviesiems ne žodžiais, 
bet darbais.

Pasimokykime iš žydų tau
tos vieningumo ir dosnumo. 
Amerikos žydai, kurių čia 
dabar yra apie 5,200,000, pra
eitais metais žydų sušelpi- 
mui sudėjo suvirš 30,000,000. 
Lietuvių Amerikoj yra apie 
milijonas. O kiek mes sudėjo
me lietuviams nuo karo nu- 
kentėjusiems sušelpti?

Šią savaitę minime Lietu
vos nepriklausomybės šven
tę. Šia proga parodykime sa
vo gerą širdį ir dosnumą Lie- ( 
tuvos žmonėms.

1. Suteikite Lietuvos žmo
nėms atliekamus rūbus. Kiek
viena parapija, BALF sky
riai, Susivienijimų kuopos ir 
kitos organizacijos rūbus 
priims ir pasiųs į BALF 
sandėlį New Yorke.

2. Organizuokite BALF 
skyrius ir įtraukite į narius 
ir ne lietuvių kilmės ameri
kiečius be skirtumo tikybos. 
Mums labai svarbu turėti 
daug prietelių.

3. Lietuvės-lietuvaitės, or
ganizuokite ratelius ir dary
kite mezginius ir siųskite vai
kučiams drabužėlius. Bus tai 
kilnus darbas Lietuvos vai
kučiams.

4. Spaudoj ir gyvu žodžiu j 
skleiskite žinias svetimtau
čių tarpe apie Lietuvių tau
tos kančias šiame kare.

Šiais pasaulio katastrofos 
laikais sutelkime visas jė
gas lietuvių tautai gelbėti.

Vienybėje nuveiksime di
džius darbus, ir Lietuva am
žiais bus mums dėkinga.

Tad visi ir kiekvienas į 
darbą.

dar bent dvi tokias 
rencijas. Sekančią į 
delegatų konferenciją 
ta rengti gegužės 13 į 
tuvos Steigiamojo 
metų sukakčiai pamiį 
aplinkybės leis, geguį 
nėšio konferenciją rjT. _ 
bankietu, užkviečiantjK savo maisto 
nius vietos amerikieti 
suomenės veikėjus ii 
kus.

4. Konferencija niq - 
reikšti pilną pasitikę; 2^^; . 
merikos Lietuvių j. * jariovėmis. So- 
prezidiumui ir palinkę woj ^as 
šiais metais tikrai sėį įjtiek maistingu- 
darbuotės visuose Ij ^bi aut korte- 
vadavimo darbuose. '^kai

5. Konferencija nį įji®®Pasa^ką 
duoja vietos Tarybos] 
priimti į skyrių ne tik . 0 keletas raci- 
nizacijų atstovus, betkurios ati- 
vienius narius, kurie 
kasmet paaukoti benj

($al

Ravimas

tyri, ką Rusij 
nėj dirbanti i 
nusipirkti už 
20 dolerių per

RINKOS

Ji gali pirkt 
tik nori, jei 
po $13.10 už 
neišgalės misi 
nos kepalo, b 
pirkti kiek n 
po $5.67 už f 
gauti avienos 
nos) „labai pi; 
svarui — dau; 
jos savaitinio 
riniai buroką 
centų svaras;

Sena mote 
veršiuko gaivi 
oda. Prie gal 
dar 4 kojos, ii 
ciją nori $11 

— įgau svaras.
Bendro Amerikos Ii M® DgažmOūių 

šelpimo Fondo Red iS^Sipirkti piene 
Kadangi Bendras j * kvortą. Tie ž 

kos Lietuvių šelpimof neįstengia m
kuris yra dalis Nation kaip g<
Fund ir yra pilnoje n 0sial j>auna 
priežiūroje, kaip Labd sektokįpatį. kaip 
įstaiga vienija visus Į į ^®taj' 
kos lietuvius vienam Įcb®1 w 
ram labdarybės darbui $ P™ 
bai daug gali pagelbėt kp® 
tuvos žmonėms nuo h m“- 
kentėjusiems, todėl šį ‘r rai 
Pittsburgho skyriau įėkfi tap pat yTa 
kviestas draugijų suv ? kurijoje, °e 
mas kviečia visas Pit iMliippti 
gho ir apylinkės dn Bifisrietos at
likti Bendro Amerikos Pw' 
vių Šelpimo Fondo i Ėiutmta dir- 
kad bendromis spėkom ip®je,jauna 
lėtumėm atlikti didesnį 
šesnį labdarybės dari Į 
tik šioje šalyje, bet ii 9 s® ^r°s 
giau pagelbėti Lietuvos 
nėms, nuo karo nuke tarnautojas 
siems. r

•Lj maitindama- 
Cuotu maistu, 
t kiaušiniais, 

duona,

i ant korte
liai negalima 
mos oi pasakišką

žmonių gru-

: Ba
ilors auką Lietuvos^ įkaitina- 
darbui.

kuris yra

įi geni ypatingai

išmistai. Jie

įį gali pirkti 4

jpąMOgramųper 
,Aini truputį dau-

ėsi puma 400 ir 
i n nesveiki, 
p M gramų.
pds darbiniu- 
ės teki savo dar- 

Baltic American B laaŲMO rub- 
gyvuoja be: diplomatiniuBostone

American Society oi štatai yra 
England. Kadangi šio ffflkmas raci- 
zacija nėra politinė, tai ĮnĖktą yra toks 
veikimas reiškiasi kuli kita produk- 
je srityje. Savo susi pišleisti dau- 
mus turi su puikia *Si)L50c. per 
ne programa, ir ari

pienas patikr 
no? Didesnio  j 
atsineša Amer 
tus kenukus, 1 
šasi pieną na) 

Reikia čia 
tos maisto kai 
nes; kalbamo; 
pramonės dai 
banti $80 per 
ri nusipirkus 
kortele valdži 
jamoje kraut 
dešimtadalius 
suvartoja ir ; 
tik $6.50 per 
momis valdži 
mis kainomis.

Kur nors 1 
jums pasiūl; 
vartotas ir a 
tas. Ji nori $ 
nines ir $25 
Vyrai pardur 
karną porą ba 
vėtus ir pusei 
— už 1000 i 
kalbamos kari 
bininkes viso 
bį. Jei ji no 
naujus balini 
jie jai kainu 
pora.

IŠ A. L K. FEDERACIJOS CENTRO
1944 M. ĮEIGOS Į FEDERA

CIJOS IŽDĄ

Chester, Pa., Aušros Var
tų par., $5.00. Philadelphia, 
Pa., draugijų duoklės $12.00. 
So. Boston, Mass., Fed. 3 sk., 
$125.00. Norwood, Mass., 
Fed. sk., $92.60. Cambridge, 
Mass., Fed. sk., $55.00. Sioux 
City, Iowa, Ūseliai, Mikėnas 
ir Bujokas — $15.00. Chica
go, Ill., Jonas Dorša $5.00 ir 
P. Norbutas $1.00. Philadel
phia, P., Fed. sk., $14.00. Ro
chester, N. Y., šv. Petro ir 
Povilo dr-ja $1.00. Detroit, 
Mich., J. Bazevičius $2.00. 
Worcester, Mass., Fed. 33 sk., 
$13.00. Chicago, Fed. 26 sk., 
$12.00. Sheboygan, Wis., kun. 
J. šlikas $400.00. Waterbury, 
Conn., Fed. 22 sk., $16.00. 
Moterų Sąjungos centras 
$20.00. LRKSA centras $10.- 
00. Lowell, Mass., Fed. sk. 
$10.00. Cambridge, Mass., 
Fed. sk., $7.00. Lawrence, 
Mass., Fed. sk. $46.56. Pitts
burgh, Pa., Fed. 52 sk. $10.- 
00. L. D. S. centras $10.00. 
Roseland, Ill., šv. Onos drau
gija. $1.00. New Britain, 
Conn., LRKSA 109 kp„ $1.00. 
Philadelphia, Pa., šv. Kazi
miero par., $103.93. Cicero, 
Ill., Fed. 12 sk., $9.00. Chica
go. Fed. 19 sk., $12.00. Chi
cago, Bridgeport, LGF sk., 
$1.00. Sioux City, Ūselio au
ka $22.00. Cleveland, 0., 1942 
m. surinktos aukos $424.34. 
Sausio 1 d. (1945 m.) Federa
cijos ižde buvo $3,486.75.

1945 m. sausio mėn. įplau
kė: Shenandoah, P., kun. J. 
A. Karaliaus auka Federaci
jai — $100.00; draugijų

duoklės — $14.00; kun. J. A. 
Karaliaus duoklė — $6.00. 
Rochester, N. Y., Šv. Petro 
ir Povilo dr-jos duoklė — 
$1.00.

Centralinių organizacijų ir 
draugijų bei kuopų valdybos 
prašomos užsimokėti į Fede
raciją mokesčius už 1945 me
tus. Centraliniės organizaci
jos moka $10.00, draugijos — 
$1.00 į metus, čekius reikia 
rašyti iždininko kun. P. Juro 
vardu, o siųsti sekretoriui — 
L. Šimutis, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, Ill.

Pittsburgh, Pa.
Lietuviški] draugijų atstovų 
konferencijos sausio 21 d.

Nutarimai
1. Konferencijos dalyviai, 

išklausę ALT Pittsburgho 
skyriaus valdybos raportų, 
reiškia jos nariams padėką 
už atliktą darbą ir pasižada 
ateity dar stipriau paremti 
ALT veikimą.

2. Išpildyti mūsų apylinkei 
skirtą aukų kvotą — surink
ti šįmet $4,000 parėmimui 
kovos už Lietuvos laisvę, 
Konferencijos delegatai atsi
šaukia į visą Pittsburgho bei 
vakarinės Pensylvanijos lie
tuvių visuomenę ir prašo 
kiekvieną gerą lietuvį šių me
tų vasario 16 d. uždarbį pa
skirti Amerikos Lietuvių Ta
rybai bei ragina pasirašyti 
platinamus pasižadėjimus.

3. Konferencijos delegatai, 
atjausdami tragišką Lietuvos 
būklę, nutarė šįmet sustip
rinti Lietuvos vadavimo dar
bą ir šiais metais suruošti

Sausio 21 d. įvyko jos 
nis susirinkimas, 
apie 200 narių. Pro 
dė Bostono Symphony
tro virtuozai, kontra 
Juht smuiko —Victor 
seviteh ir solistė 
Juht. Mokslinę kalbą 
dean ir profesor of 
tional College, Dr. T.
(estų kilmės) temoje: 
Victory What? Jį sus' 
siems perstatė Liet 
las adv. A. šalna.

D-jos pirm, sekanti 
tams išrinktas lietuvi 
Pr. Galinis.

D-ja daro planus d§ 
tijos tautų dienos p® 
ton Simphony Orkes 
vasarinį koncertą, 
Pops. Jei tas įvyktų, 
tų didelis kultūrinis 
mas.

VALDŽIOS 
JUODOSK
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Bet Rusijo; 
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jis gyvena vii 
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Pulk. J. Monroe J 
Prezidentui pritariau 
skirtas pirmininku k 
priimti ir spręsti a{ 
joms, šaukimui susi 
po vasario 1 d., į kuri 
sirinks virš 50 žino 
tie susirinkimai yra 
karnai svarbūs karo 
goms, ar verta aukoti 
portacijos ir kitus pa 
mus. Kiti komiteto n 
šie: Karo Pasekretori 
bert P. Patterson, 
Pasekretorius Ralph A. 
Karo Vadybos Garny 
mininkas J. A. Krugif 
bo Jėgos Komisijos 
mininkas Charles M. H
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dar bent dvi tokį 
rencijas. Sekančią J 
delegatų konferenq 
ta rengti gegužės] 
tuvos Steigiamojo 
metų sukakčiai pa> 
aplinkybės leis, g&) RACIJONAVIMAS 
nėšio konferenciją" *AISVO JI RINKA 
1 _ __ _ J  __  ! ».

SIJOS VIDUJE PASIŽVALGIUS
(Tąsa)

AISVOJI RINKA
darbininkas, 
savo maisto 

(Ration book), gali 
gyventi maitindama- 

l maistu, 
i: pienu, kiaušiniais, 
paukštiena, duona,

bankietu, užkviečiį ikoje 
nius vietos ameril flrnptn 
suomenės veikėjui 
kus.

4. Konferencija,-acijonuotu 
reikšti pilną pasitjį i 
merikos Lietuvių 
prezidiumui ir pat, ir daržovėmis. So- 
šiais metais tikrai, ąjungoj viskas, kas 
darbuotės visuose 
vadavimo darbuose

5. Konferencija 
duoja vietos Taryb įkyrus už pasakišką 
priimti į skyrių nf
nizacijų atstovus,} oje yra keletas raci- 
vienius narius, fe. p grupių, kurios ati- 
kasmet paaukoti 1 kirtingas žmonių gru- 
nors auką Lietuvos 
darbui.
Bendro Amerikos

bent kiek maistingu- 
i griežtai ant kertė
ta visiškai negalima

iietu S-j e.
į Armija yra maitina
mi gerai, ypatingai 

Šelpimo Fondo| linijose. Jos karinin- 
Kadangi Be*,na 50 P?

i t • 4. ■ s. >mercinese krautuve- kos Lietuvi, šelfu mU Komisarijatas 
Iriivin Trrn dolin Mat u

a Kremlių liuksusiniu 
Užsieniečiai gauna

kuris yra dalis Nat 
Fund ir yra pilnoj 
priežiūroje, kaip L beveik tokį patį, kaip 
įstaiga vienija vis komunistai. Jie 
kos lietuvius vien pakankamai mėsos ir 
ram labdarybės & 
bai daug gali pagi 
tuvos žmonėms n® 
kentėjusiems, todėl
Pittsburgh© skyr nininkai taip pat yra 
kviestas draugijų;oje kategorijoje, ne 
mas kviečia visas - • . _
gho ir apylinkės 
likti Bendro Amerii 
vių Šelpimo Foni 
kad bendromis spė ro pramonėje, gauna 
lėtumėm atlikti dii 
šesnį labdarybės 
tik šioje šalyje, bĮegu 
giau pagelbėti Lieti larbininkas gauna 500 
nėms, nuo karo e 
siems.

Jie

kiekį, gali pirkti 4 
degtinės per mėnesį 
Rašytojai, artistai, 

ikai, muzikai ir visi

sto, bet taip pat į nu
gyvenamos vietos at- 
Pav., Maskvoj, pir- 

įsės darbininkas, dir-

davinį 600 gramų per 
- tai yra truputį dau- 

svaras. Antros

So. Boston,

įstaigos tarnautojas 
jininkas) gauna 400 ir 
i (seniai,
gauna 300 
pramonės 

ris atlieka

nesveiki, 
gramų.
darbinin- 
savo dar-

Baltic Amerh ną, gauna 1,000 rub- 
Bostone gyvuoį mėnesį; diplomatiniu 

American Society * 
England. Kadangi:
zacija nėra politinei produktų yra toks 
veikimas reiškiasi! kad tiems produk- 
je srityje. Savo
mus turi su puii ŪP d°k 50 c. per 
ne programa, ir 
Sausio 21 d. įvyko 
nis susirinkimas.
apie 200 narių. Pidabriko darbininkė pa
de Bostono Sympte
tro virtuozai, koDt paskirtoje maisto pro- 
Juht smuiko - Vie krautuvėje. Likusios 
seviteh ir solistė dies ir papildomų de- 
Juht. Mokslinę kali 4, kurių jijiorėtų, tu- 
dean ir profesore' 
tional College, Dr.' 
(estų kilmės) temt 
Victory What? Jį i 
siems perstatė Ū 
las adv. A. šalna.

D-jos pirm, seka:e valdžios ūkyje, kur 
tams išrinktas lHį atiikti jam paskirtą 
Pr. Galinis.

D-ja daro planu: 
tijos tautų dienos 
ton Simphony Ori 
vasarinį koncertą. ■_ 
Pops. Jei tas įvyki t 
tų didelis kultūrini 
mas.

igintu kursu tai yra 
it pasirinkimas raci-

kad tiems produk- 
i tegalima išleisti dan

devynis dešimtada- 
jo maisto, kuriuo So-

iavo gyvybę, ji turi

Dti kitur. Pirmoji vie- 
• ji to galėtų ieškoti, 

j svoji rinka, į kurią ū- 
li veža savo maistą 
ti.
inkas gyvena kolekty-

dalį. Devynis dešimta- 
to, ką ūkis pagamina, 
valdžia nustatyta kai- 
cusioji dalis yra išda- 
tarp ūkyje gyvenan- 

ininkų, kurie gali da- 
. tuo produktu, ką jie 
suvalgyti, ar vežti į 
laisvąjį turgų parduo
di prašyti kainą, ko- 

j nori.
SU VAŽIA VIMUI l !r;k°je _ -I • -i Vi

tyti, ką Rusijos karo pramo
nėj dirbanti darbininkė gali 
nusipirkti už jos uždirbtus 
20 dolerių per savaitę.

RINKOS KAINA
Ji gali pirkti kiaušinių kiek 

tik nori, jei įstengs mokėti 
po $13.10 už tuziną. Gal ji 
neišgalės nusipirkti viso duo
nos kepalo, bet ji gali nusi
pirkti kiek nori mokėdama 
po $5.67 už svarą, čia gali 
gauti avienos (o gal ožkie- 
nos) „labai pigiai” po $11.34. 
svarui — daugiau negu pusė 
jos savaitinio uždarbio. Cuk
riniai burokai kainuoja 80 
centų svaras; medus—$15.

Sena moteris parduoda 
veršiuko galvą su nenulupta 
oda. Prie galvos priedo yra 
dar 4 kojos, ir už visą kolek
ciją nori $18. Bulvės yra 
$1.05 svaras.

Ilga žmonių eilė laukia nu
sipirkti pieno po $2.65 už 
kvortą. Tie žmonės niekad 
neįstengia nusipirkti dau
giau, kaip stiklinę. Ar tas 
pienas patikrintas? Kas ži
no? Didesnioji dalis pirkėjų 
atsineša Amerikoje pagamin
tus kenukus, kuriuose jie ne
šasi pieną namo.

Reikia čia prisiminti, kad 
tos maisto kainos yra išimti
nės; kalbamoji Sovietų karo 
pramonės darbininkė uždir
banti $80 per mėnesį jau tu
ri nusipirkus su savo maisto 
kortele valdžios kontroliuo
jamoje krautuvėje devynius 
dešimtadalius maisto, kurį ji 
suvartoja ir yra sumokėjus, 
tik $6.50 per mėnesį — že
momis valdžios nustatyto
mis kainomis.

Kur * nors toliau mergina 
jums pasiūlys kojines — 
vartotas ir atsargiai suady
tas. Ji nori $6.25 už medvil
nines ir $25 — už šilkines. 
Vyrai parduoda savo atlie
kamą porą batų, taip pat dė
vėtus ir pusėtinai sutaisytus 
— už 1000 rublių — mūsų 
kalbamos karo pramonės dar
bininkės viso mėnesio uždar
bį. Jei 
naujus 
jie jai 
pora.

ji norėtų nusipirkti 
balinius batukus — 
kainuotų — $333.33

savo

žmo-
nuo

nko ūkius sunkveži- 
ir supirkinėja daržo- 
.rduoti mieste. Rusijo- 
, ir ūkininkas ir užpir- 
Lgentas, gautų po 5 me- 
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ojimas, nes užpirkimo 
is tikisi parduoti, ką 
‘ka, su uždarbiu, ir dėl 
būtų kaltinamas ūki- 

ir vėliau pirkėjo išnau- 
1. Kad to išvengus, ū- 
as pats turi nuvažiuo-

šie: Karo Paseki
bert P. Patterson, I,,. x,xco-
PasekretoriusRalp1, seimininkė gal turi po- 
Karo Vadybos 
mininkas J. A.
bo Jėgos Komisiją įkvos centralinis tur- 
mininkas Charles

ką jis išsiaugino ( ar
imo). O išalkus Mas-

iu važiuoti į kitą mies- 
ą, kad jį suradus.

sim, 
sam

Ko daugiau N’J 
tuo greičio 
pasauliui

ra didelis pavilijonas, 
us į ūkininko turgų vi- 
am Amerikos mieste- 
vertus rublio vertę do- 
ir centais, galima ma-

VALDŽIOS LAIKOMOS 
JUODOSIOS RINKOS

Sovietų valdžios problema 
iš pagrindų buvo ta pati, kaip 
ir mūsų: jų žmonių uždarbiai 
pradėjo kilti, bet nebuvo kas 
už juos pirkti. Mes tai iš- 
sprendėm, parduodami 
žmonėms bonus.

Bet Rusijoj tol, kol 
gus yra priklausomas
valdžios mokamo uždarbio, 
jis gyvena vienu pagrindu— 
„iš rankos į burną” — ir 
jo perkamoji galia lengvai 
kontroliuojama. Jis, pav., ga
li pirkti radiją tik tada, kai 
valdžia yra pasiruošus jam 
parduoti. Pirmi į rinką pa
leisti radijo aparatai yra ski
riami tiems, kurie, valdžios 
nuomone, turėtų juos pirmi 
gauti, žinoma, karo bonai yra 
parduodami ir Rusijoj, ir 
daugelis jų neša procentus, 
bet sovietai yra skeptiški 
apie bonus, nes toks žmogus, 
kuris juos perka, turi perka
mąją galią, kurios valdžia ne
gali sukontroliuoti.

Kad sulaikius uždarbio 
taupymą, Sovietų valdžia 
1944 m. balandžio mėn. atida
rė komercines krautuves. Jo
se valdžia parduoda beveik 
kiekvieną liuksusinį maisto 
produktą ar drabužį, kokį tik 
tu nori, beveik tokiomis pat 
kainomis kaip ir laisvose rin
kose, ir jie ten visai nereika
lauja jokių punktų.

Amerikonišku supratimu, 
sovietų valdžia laiko juodąją 
rinką, kaip valstybės mono
polį, su tikslu nugriebti nuo 
savo karo darbininkų didu
mą jų uždarbio. Kai ateis tai
ka, jie tikisi, kad darbininkų 
santaupų didesnioji dalis bus 
valdžios rankose( ir jie netu
rės pareigos tų santaupų dar
bininkui grąžinti, kaip kad A-

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS DIDYSIS

merikos valdžia turės apmo
kėti), ir darbininkas vėl su
grįš prie pagrindo: ,, — iš 
rankos į burną” — ir vėl bus 
priklausomas nuo valdžios 
kontroliuojamos algos.

Užeikim į vieną iš tų val
džios išlaikomų komercinių 
krautuvių su 20 dolerių per 
savaitę gaunančia karo dar
bininke ir pažiūrėkim į pre
kes ir jų kainas. Valdžia jai 
parduos pigiausios rūšies 
dešros po $13.20 už svarą, ar
ba bekono — po $24.57. Iš
darinėta višta yra $13.20 už 
svarą, jautiena — tokios rū
šies, kaip Amerikoj naudoja 
sriubai virti — yra $13.60. 
Šviežias vienas kiaušinis kai
nuoja $1.25. Pante tirštos 
grietinės (smetonos) — $8. 
Šveicariškas sūris —. 20 do
lerių svaras.

Lauke, prie tos krautuvės, 
per visą bloką išsitiesus ilga 
eilė apiplyšusių karo darbi
ninkų, mielai sutinkančių 
mokėti tas kainas. Viduryje 
yra antra ilga eilė prie kasos 
stalo. Įeiti į krautuvės vidų, 
ką nors nusipirkti ir išeiti už
ima didesnę dienos dalį. Ir 
tai yra dėl to, kad tokių ko
mercinių krautuvių visoj 
Maskvoj yra tik 20.

Užsienietis stebisi, kad 
žmonės neprotestuoja, kai 
valdžia perima visas juodo
sios rinkos funkcijas. Kaip 
tik priešingai, jie atrodo pa
tenkinti, galėdami pirkti tuos 
daiktus, ir tas krautuves jie 
laiko viena iš jų santvarkos 
gėrybių.

PINIGAI LAIKOMI 
BLOGYBE

„Ši valdžia bijo pinigų,”— 
pasakė amerikietis, kuris 
autorių vedžiojo — „šitam 
krašte tikras atlyginimas 
yra ne piniginiu standar
tu. Jeigu tu priklausai pri
vilegijuotai klasei, tau yra 
leidžiama įsigyti tam tikri 
dalykai iš liuksusinių krau
tuvių, kurios kitiems yra 
„uždaros”. Tu gali gauti me
dalius ar dekoracijas, iš ku
rių kitos net duoda teisę ne
mokamai naudotis trauki
niais, arba leisti vaikus į uni
versitetą nemokamai. Fabri
kuose, jei tu atlieki tau pa
skirtą darbo normą, tu gali 
gauti bilietus į operą, arba 
gali gauti privilegiją pirkti 
liuksusinių dalykų labai pi
giomis kainomis. Pinigai vi
suomet nustumiami į antrą 
vietą. Valdžia į pinigus žiūri 
su įtarimu, nes didesnis jų 
sugrupavimas (arba, kitaip 
sakant, santaupos) didesnė
mis sumomis, gali sunaikinti 
jų sistemą.

Kadangi rusai buvo kitaip 
auklėjami, jie negali supras
ti mūsų sistemos. Jeigu mė
gintum jiems pasakyti, kad 
pas mus dideli palikimai kon-
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AŠ ATSISAKIAU SAVO 
MOČIUTEI

Aš atsisakiau savo močiutei,
O aš nuo pusės jau vasarėlės: 
Ieškok, močiute, sau verpėjėlės, 
Sau verpėjėlės ir audėjėlės.

Jau prisiverpiau baltų linelių, 
jau prisiaudžiau plonų drobelių: 
jau prisigrėbiau lankoj šienelio, 
Jau prisipioviau kalne rugelių.

O vainikėli žalių rūtelių,
N’ilgai žaliuosi man ant galvelės!
Mano kaselės žalių šilkelių,
Jau neblizgėsite, saulei kaitinant!

Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Jau nesiskirstyste vėjo pučiami!
Aš atlankysiu savo močiutę 
Ne vainikuota, o nuometuota.

O nuometėli, mano plonasis, 
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi! 
Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant dar pablizgėste!

Mano kasytės žalių šilkelių, 
Sienoj kabėsit, mane virkdysit;
Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėsit ir berūdysit.

ŠOKO KIŠKIS

Šoko kiškis, šoko lapė,
Šoko visi žvėrys.
Ir tas briedis ilgarietis 
Savo kiškas klaipė.

Šoko varna, šoko šarka,
Šoko visi žvėrys.
Ir ta gervė, ilgasnapė 
Savo kojas kraipė.

Šoka batais ir pentinais, 
Šoka ir vyžoti.
Plyšta batai, plyšta vyžos.
Ir aš drauge šoksiu.

troliuojami uždedant pavel
dėjimo mokesčiais, jie jums 
jokiu būdu netikėtų, nes jie 
išmokę iš savo knygų, kad 
tokie dalykai yra negalimi 
kapitalistiniam krašte.”

Norint suprasti kapitaliz
mą, nebūtinai reikia išmokti 
ilgus žodžius, kuriuos varto
ja ekonomistai. Tam reikalin
ga nuvykti į vietas, kur žmo
nės kapitalizmo sistemos ne
turi ir pamatyti, ką jie vietoj 
kapitalizmo vartoja.

Amerikoj žmogus, kuris 
taupo savo pinigus, yra lai
komas susipratusiu ir tvar
kingu piliečiu. Jis atlieka 
naudingą darbą, nes iš tokių 
santaupų kuriama mūsų pra
monė ir tobulinamas ūkis. 
Rusijoje toks žmogus laiko
mas skurdžium, kuris gali 
pavirsti į kapitalistą, žmo
gus, kuris turi būti sekamas 
dėl jo kriminalistinių tenden
cijų išnaudoti kitus darbinin
kus suteikiant jiems darbus.

(Bus daugiau)
E. M.

KĘSTUTIS, VYTAUTO TĖVAS

Pelėsiais ir kerpėms apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis.

Maironis

Netoli Vilniaus yra didelis ir gražus Gal
vos ežeras. Jis visas nusėtas nedidelėmis, 
žilvyčiais apaugusiomis salelėmis, išraižy
tas vingiuotomis įlankomis ir siauručiais 
pusiasaliais. Viename jo krante, giliai tarp 
medžių įsispraudęs, stūkso senas Trakų 
miestelis, o šalia jo, gražioj ežero saloj, 
matyti didžiulės pilies griuvėsiai. Apsa
manoję jos bokštai, jau šešeto amžių naš
tos prislėgti, kaskart vis mažiau besistie
pia į dangų ir vis liūdniau dairosi po pla
tųjį Galvos ežerą. Rūsčios jo bangos, aud
ros vėjų kedenamos, negailestingai raižo 
pilies pamatus ir gramzdina juos giliaja
me ežero dumble. Taip kasmet vis labiau 
nyksta šie didingi, kerpėmis apaugę senos 
pilies griuvėsiai...

O kitados čia buvo garsūs karingojo 
Kęstučio rūmai. Jis pastatydino juos bū
damas jau nebejaunas. Pirma jis gyveno 
Galvos ežero krante, jo tėvo Gedimino sta
tydintoje pilyje, kurios skurdūs likučiai 
dar ir šiandien matyti Trakų paežerėje. 
Paskui Kęstutis pasirinko saugesnę vietą 
— gražią Galvos ežero salą. Iš visų šonų, 
kaip dabar spėjama, jis aptvėrė ją tvirta 
mūro siena, keturiuose kampuose įtaisęs 
stiprius apvalius bokštus, o viduje pasta
tydinęs gražius trijų aukštų rūmus. Taip 
nedidelėj ežero saloj, kur anksčiau kerojo 
žilvičiai ir šakoti ąžuolai, išaugo galinga 
ir tvirta pilis. Iš aukštų jos bokštų, kur 
nuolat budėdavo Kęstučio kariai, buvo ma
tyti tolimos Trakų apylinkės ir gilus, pla
čiai išsišakojęs Galvos ežeras. Jis gynė 
pilį nuo stipriausių užpuolikų ir nelauktų 
svečių.

Kęstutis, Vytauto tėvas, taip saugiai įsi
kūręs, bent senatvėje, rodos, galėjo pagy
venti priešų nepasiekiamas ir neįveikia
mas. Bet iš tikro jis neturėjo atilsio per 
visą savo gyvenimą. Didesnę savo amžiaus 
dalį jis išgyveno ne namie, ne stipriuose 
pilies rūmuose, bet toli nuo mylimų savo 
Trakų: kovoje ant žirgo arba skurdžioje 
karo palapinėje, šis narsus Lietuvos kar- 
žygis negalėdavo ramiai užmerkti akių, 
jeigu Žemaičių ar Aukštaičių šaly pasivai- 
dydavo neprašyti svečiai, ar toli kur už 
miškų staiga suliepsnodavo visas dangus. 
Tokios kruvinos pašvaistės, tartum raus
vi vakarų saulėlydžiai, beveik visada ly
dėdavo bežygiuojančius priešus. Kęstutis, 
nė valandėlės netrukdamas, susitikdavo 
kalavininkus, vakaruose — kryžiuočius, o 
pietuose — mozūrus ir lenkus.

Daugiausia įkyrėdavo kryžiuočiai ir ka- 
lavininkai. Jau seniai pavergę prūsus ir 
latvius, jie norėjo atimti laisvę ir lietu
viams. Negalėdami to padaryti patys vie
ni, kviesdavosi ginkluotų vyrų iš svetur. 
Dažniausia atvykdavo jiems padėti netoli 
Prūsų gyvenantieji vokiečiai, bet netrūk
davo taip pat prancūzų, anglų, olandų, če
kų ir kt. Vieni iš jų eidavo kovoti su lie
tuviais pasamdyti, kiti — ieškodami gar
bės arba tikėdamies įsikurti mūsų tėvų 
žemėje. Kryžiuočiai pirma juos gerai pa
vaišindavo, o jau paskui, kaip vilkų ruja, 
visi sugriūdavo į Lietuvą. Nekartą, viską 
pakeliui naikindami ir siaubdami, jie pa
siekdavo net Vilnių ir Trakus. Ten, kur 
praeidavo šie kryžiais pasiženklinę žmo
nės, atrodė, tartum būtų praūžęs sūkurin
gas viesulas: rūkdavo susvilintos sodybos, 
juodavo sutrypti laukai, garuodavo krau
ju patvinusi žemė. O kiek nelaimingų au
kų paslėpdavo miškų tankynės, priglaus
davo upių ir ežerų bangos! Tokios baisios 
būdavo kryžiuočių viešnagės, kai Lietuvon 
sumurmėdavo dideli jų būriai. Mažesnės 
jų gaujos, slaptai įsiveržusios, gaudydavo 
paskirus žmones, grobdavo jų gyvulius bei 
turtą — ir kiek įkabindami sprukdavo at
gal į Prūsus. Kęstučiui valdant — per 32 
metus — jie padarė daugiau kaip šimtą 
didesnių ir mažesnių užpuolimų. Tai buvo 
iš tikro sunkios Lietuvai dienos.

Kęstutis turėjo gintis dažniausiai tik sa
vo jėgomis. Algirdas ėjo jam į talką tik 
svarbesniais atvejais, o kiti jo broliai, gy
venę rusų krašte, maža kada padėdavo. 
Visa jo atspirtis būdavo narsūs žemaičiai 
ir aukštaičiai. Su jais Kęstutis ne tik su
laikydavo priešo gaujas, bet ir pats nužy
giuodavo į jų žemes: į Prūsus jis buvo nu
keliavęs apie 31 kartą, o į Padauguvį — 11 
kartų. Jo karių būdavo mažiau kaip kry
žiuočių, bet jie savo priešus pralenkdavo 
narsumu ir drąsa, kurios įkvėpdavo jiems

karingas ir vikrus Kęstutis. Jis neleido 
kryžiuočiams nė per pėdą paslinkti giliau 
į Lietuvą.

Taip pat uoliai Kęstutis kariavo ir su 
kitais savo priešais — mozūrais ir lenkais. 
Jie gyveno į pietus nuo Lietuvos ir dažnai 
gribšterdavo Kęstučio valdomos Gardino 
ir Brastos žemes — buvusį Jotvingių kraš
tą. Kartą Kęstutis buvo patekęs lenkams 
į nelaisvę, bet laimingai paspruko. Paskui 
jiems už tai atsimokėdamas, su savo bro
liu Liubartu buvo nuėjęs beveik iki pačios 
Lenkų sostinės, iki Krokuvos miesto, ir 
grįžo namo su daugybe belaisvių. Lenkams 
tie Kęstučio žygiai, be abejojimo, buvo la
bai gaižūs, bet jie negalėjo jam atsispirti, 
nes tuo metu tarpusavy smarkiai vaidijosi.

Jei atsiminsime, kad Kęstutis padėdavo 
dar ir Algirdui, žygiuojant jam į Maskvą, 
bus aišku, kiek jis turėdavo vargo ir rū
pesčių. Sunku ir įsivaizduoti, kaip jam pa
kakdavo jėgų ir ištvermės. Visas jo gyve
nimas buvo nuolatinių kovų grandinė: pen
ki šeši žygiai per vienerius metus! Jis tik 
spėdavo grįžti į Trakus, vieną kitą dieną 
pailsėti, o karo trimitai vėl jį pašaukdavo 
į mūšį. Visada buvo karui pabalnotas jo 
žirgas ir nušveistas jo kalavijas. Kęstu
čio rankose jie niekada nerūdijo!

Tokie dažni karai kitus vyrus padaro 
žiaurius ir kerštingus. Kęstutis buvo vi
siškai kitoks. Kol mūšis dar kunkuliuoda
vo, jo kardas ir žodis būdavo aštrūs, kaip 
tikrojo karžygio. Mūšis pasibaigė — Kęs
tutis jau atlaidus ir geraširdis. Jis gailėda- 
vos sužeistųjų, o paimtų į nelaisvę neleis
davo žudyti. Vieną kartą, kaip pasakoja 
patys vokiečiai, į jo rankas patekęs žiau
rus kryžiuotis Surbachas, kuris lietuviams 
buvo daug skriaudų padaręs. Lietuviai nu
tarę jį sudeginti. Tačiau Kęstutis nelaidęs 
to daryti, nes tas vadas buvęs jau begink
lis. Kitą vėl kartą Kęstutis paėmęs vieną 
pilį, kurioje su savo kariais buvo užsida
ręs jų vadas Otonas. Iš piktumo lietuviai 
norėję juos visus gyvus supleškinti. Tuo 
tarpu išėjęs į priešakį pats Otonas 
Kęstučiui: „Štai, kunigaikšti, 
savo rankose: pasmerk mirti,
gyvybę mano vyrams!” Kęstučiui taip pa
tikęs toks jo narsumas, jog jis visiems do
vanojęs gyvybę, paimdamas juos į nelais
vę, o patį Otoną visiškai paleidęs. Taigi, 
neveltui kryžiuočiai sakydavo: „Jei Kęs
tutis ką nors iš mūsų brolių laikė narsiu, 
tai parodydavo jam daug meilės ir pagar
bos.” Jie vadino Kęstutį žmoniškiausiu ir 
kilniausiu karžygiu, kilnesniu už daugelį 
tų riterių, kurie iš mažens buvo pratinami 
gyventi krikščioniškai.

ir taręs

dovanok

Ypač Kęstutis buvo visų mylimas dėl sa
vo tiesumo ir atvirumo. Patys kryžiuočiai 
apie jį yra rašę, kad jis nepuldavęs jų slap
tai. „Sumanęs žygiuoti į Prūsus, jis pir
ma pranešdavo apie tai Ordinui ir tikrai 
atvykdavo”. Mat, Kęstutis mėgdavo ras
ti priešą jau pasirengusį su juo kovoti. 
Taip pat, jei kada su magistru padaryda
vęs sutartį, tai tvirtai jos laikydavęsis. 
Dėl tokio savo tiesumo Kęstutis paskui į- 
kliuvo į pinkles ir buvo nužudytas. Bet po
ra atvejų, kai to reikalavo tėvynė, ir jis 
užpuolė slapta ir nejučiomis. Vieną kartą, 
netikėtai užklupęs brolį Jaunutį, atėmė iš 
jo Vilnių ir atidavė Algirdui, o antrą kar
tą tokiu pat būdu pašalino iš Vilniaus su 
kryžiuočiais susibičiuliavusį Jogailą. Bet 
ir čia jis nepasielgė žiauriai ir kerštingai, 
nes pašalintiesiems pavedė valdyti kitas 
žemes, palikdamas juos laisvus. Jaunučiui 
dovanojo net ir tada, kai jis grįžo iš rusų 
krašto, kurstęs tenai prieš Lietuvą.

Visa tai rodo Kęstutį buvus tauraus ir 
šviesaus būdo vyrą. Vienas lenkų rašyto
jas (Dlugošas), gyvenęs šimtą metų vė
liau, šiaipjau nepalankus lietuviams, Kęs
tutį giria tokiais žodžiais: „Kęstutis, nors 
ir nekrikščionis, buvo šaunus vyras, išmin
tingiausias ir sumaniausias Gedimino sū
nus, kuriam daugiausia garbės teikia jo 
žmoniškumas ir teisingumas.”

Be to, Kęstutis paliko mums labai.gražų 
broliškos sandoros pavyzdį. Jis ir Algir
das buvo tie du broliai, kurių nedaug rasi 
pasaulio istorijoje. Juk retai pasitaiko, kad 
broliai valdovai vienas antrą taip nuošir
džiai remtų, kaip juodu. Dažniausiai vie
nas antram pavydi, vienas antrą persekio
ja ir net nužudo. Algirdui ir Kęstučiui to
kie dalykai buvo svetimi; joks tamsus še
šėlis nedrumstė jų broliško gyvenimo. Kai 
kitų kraštų valdovai juos abu vadindavo 
karaliais, Algirdas su Kęstučiu dėl to ne
siginčydavo ir nesipykdavo. Jiems rūpėjo 
pirmiausia ne jų pačių garbė, bet visos 
tėvynės gerovė.

(Bus daugiau).



Nenugalima Nepriklausomybės Dvasia

nėjimo, kada šis vajus lietu- teisingą kovą.

2.

Lietuvos Diena Pennsylvaniaos Valstijoje

6. NAUJAGIMIAI

7.

Kanin. Daug yra aukojusių suliepsnotų nenugalima jė-8.

dvasia taptų

tovas.

ir

MIRĖ

BENDRA RINKLIAVA

LIETUVIŲ DIENA 
PENSYLVANIJOJ

Nepriklauso- 
ar ir nebūtų 
pažvelgti j

Lietuvių Karo Pergalės ir 
Raud. Kryžiaus Komitetas 
jau sudarė planą, kaip pa-

i

vių ir bus pradėtas. Pernai 
per tą vajų lietuviai sėkmin
gai pasidarbavo. Manoma, 
kad ir šiemet neatsiliks, bet 
dar daugiau nuveiks.

lie-
Di-

AUKSINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS

11. Dainos — ..Dainos” cho
ras, vad. V. Norkui.

12. Užbaiga — pirmininkas. 
(Programoj dar gali būti

kai kurių pakeitimų).

REMS RAUD. KRYŽIAUS 
VAJŲ

REMIA INFORMACIJOS 
CENTRĄ

IŠRINKTA SKELBIMŲ 
KOMISIJON

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖ MINĖJIMO PRO

GRAMA

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sefit. 8:00 p.m, 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

h

Vasario 18 d. 2:30 vai. po 
pietų Lietuvių muzikalinėj 
salėj įvykstąs Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas 
šiemet surengtas bendromis 
jėgomis visų lietuvių. Lietu
vių Karo pergalės ir Raudo
nojo' Kryžiaus Komiteto ir 
Muzikalinės salės Bendrovės 
bendravimu. Kadangi šiemet 
gubernatorius paskelbė visoj 
Pensylvanijos valstybėj Lie
tuvos Respublikos Dieną, tai 
ir šis minėjimas bus istoriš
kas ir įspūdingas.

Štai kokia programa nu
matyta :
1.

remti Raudonojo Kryžiaus 
vajų ir sukelti daugiau aukų. 
Vajus paskirtas kovo mėn. 
Bet lietuviai savo dalį jau 
pradės dirbti nuo Lietuvos! 
Nepriklausomybės dienos mi-

Vasario 16 dienos šventė mūsų laisvės. Girdėti, kad ne- 
vėl iškelia lietuvio ir kiekvie- pertraukiamų mišių eilė bus 
no tauraus žmogaus nepalau
žiamą valingumą būti laisvu 
ir nepriklausomu. Juk ir prieš 
27 metus Lietuvos Nepriklau
somybės prošvaistė buvo ap
temdyta. Tuomet ir pati lais
vės bei Nepriklausomybės 
mintis dar buvo taip neryški, 
nepergyventa. Tačiau dvasi
nės jėgos viską nugalėjo, ir 
lietuvis laimėjo nelygią, bet

Minėjimo atidarymas — 
LKPRK Komiteto pirmi
ninkas.

Malda už tėvynę — kun. 
kleb. V. Martusevičius.

3. Himnai US ir Lietuvos —
bendrai visi, prie piano 
A. Dzikas.

4. „ Gubernatoriaus Martin
proklamacijos skaity- 
mas-Atstovas.

5. Gubernatūros atstovo kal
ba.

Duetai — Šv. Jurgio pa?, 
artistai—vad. A. Dzikas.

Patrijotinis vaizdelis—Šv. 
Jurgio par. mokyklos 
studentai.

Kalba J. Rajeckas, Lietu
vos Atstovybės sekreto
rius.

9. Tautiniai šokiai — „Vaide- 
lyčių” — vadovaujant p. 
Slavynaitei.

S? — Komiteto ats-

Nuostabus supuolimas, kad 
kai lietuviai pergyvena skau
džiausias savo likimo dienas, 
tai Pensylvanijoj nušvito 
šviesos kibirkštėlė: valsty
bės gubernatorius Edward 
Martin paskelbė „Republic of 
Lithuania Day”, nežiūrint, 
kad šioj valstybėj dėl karo 
nutarta neskelbti jokių pro
klamacijų. Bet lietuviams bu
vo padaryta išimtis. Guber
natorius paskelbė čia įdeda
mą reikšmingą pareiškimą ir 
lietuvių teisių parėmimą ir 
tuo suteikė mums vilčių, kad 
ne visi Lietuvą ir lietuvius 
pamiršo.

Lietuvos Dienai išgauti 
daugiausia padirbėjo Lietu
vių Amerikiečių Respubliko
nų skyrius, kuriame dirba di
džiausia dalis žymiąusių 
tuvių patrijotų veikėjų, 
dėlė garbė jiems.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Vasario 4 d. pakrikštytas 
Robertas Rimkis, sūnus Juo
zapo ir Eduos Rimkių. Ber
niukas gimė sausio 19 dieną.

Gruodžio 30 d. gimė Ar
thur Juozas Uška, sūnus Au
gustino ir Onos Uškų. Ber
niukas taip pat pakrikštytas 
vasario 4 d. Krikšto motina 
buvo vyčių finansų sekreto
rė Alberta Poškevičiūtė. Ber
niukas linksmas ir sveikai 
auga.

Barbora Ona Forbes, gimu
si sausio 10 dieną, pakrikš
tyta vasario 4 dieną. Tėvas 
tarnauja US Navy. Motina 
yra Teofilė Gegnytė.

Juozas Vencius Jr. ir Ele
na Vencienė-Balčiūnaitė sau
sio 12 dieną susilaukė antro 
sveiko ir gražaus sūnaus, ku
ris pakrikštytas Roberto Jo
no vardais vasario 10 dieną. 
Krikšto tėvai buvo Pranas 
Balčiūnas ir Juozapina Kriš- 
tikienė. Vaikutis auga svei
kas ir malonus.

Philadelphijos lietuvių pa
stangomis sėkmingai varo
mas vajus paremti Lietuvių 
Amerikiečių Informacijos 
Centro dideliems darbams.

Sausio 23 dieną susirinki
me būrelis lietuvių pradėjo 
organizuoti rėmėjus ir ypač 
ieško stambesnių aukotojų.

Tai jiems pasisekė. Jau su
sirado keli aukotojai po 
$100.00, po $50, po $30, arba 
$20 ir $10 ir 1.1.

Pirmasis, kurs pasiūlė au
koti po $100., buvo p. Anta
nas Marcinkevičius, kurs pir
masis ir savo šimtinę paau
kojo tam svarbiam darbui. 
Po $100.00 aukojo kun. St. 
Raila ir B. Tribulas. $50.00 
aukojo p. Jonas Daunis ir Jo
nas Grinius. Po $25.00 aukojo 
C. Cheleden, kun. V. Martu- 
sevičius. $20.00 aukojo p. A.

Ir šiandien mums reikia ne 
tik iš praeities stiprybės pa
sisemti, bet dar galingesnę 
dvasią parodyti. Atrodo, kad 
ir šiandien daugely lietuvių 
glūdi ta sveika nuovoka, 
šventas laisvės ir tikros Ne
priklausomybės troškimas. 
Juk ir dabar lietuviai dar 
taip gaivalingai vienur ir ki
tur budi, aukojasi ir kovoja 
dėl mūsų tautos ir nepriklau
somos valstybės prisikėlimo.

Nepriklausomybės šventės 
proga kilsta galingas paragi
nimas kiekvienam gyvam lie
tuviui dar jautriau pergy
venti, ką mes turėjom, ko ne
tekom ir kaip svarbu atgauti 
prarastą gėrybę-tautos laisvę 
ir jos Nepriklausomybę. Tik 
dvasinė jėga, Aukštybių Ga
lybė galės pakeisti žemės 
„galiūnų” valią ir jų mirtin
gas kilpas taip šventam mū
sų tautiniam ir valstybiniam 
gyvenimui.

Jei kiekvieno lietuvio to
kia nepalaužiama dvasia per
skristų nuo vieno Amerikos 
krašto lig kitam, nuo vieno 
pasaulio galo lig kitam, jei 
kiekviena lietuviška širdis

tęsiama šiais metais. Mūsų 
mokyklos ir jaunieji lietuviš
ko kraujo amerikiečiai taip 
pat savo maldomis jautriai 
prisideda prie mūsų laimėji
mo ir mūsų bendro džiaugs
mo.

- Neabejoju, kad ir kiekvie
name minėjime, be momento 
klausimų, gyvai bus iškelta 
ir lietuvio dvasinės stiprybės 
ugdymas. Juk kol lietuviška 
dvasia rusens, tai ir sunkiau
sios dienos bus pergyventos 
ir pražūties bus išvengta.

Sveika lietuviškoji dvasia 
atsispindi mūsų patriotinėj 
lietuviškoj spaudoj, kurioj 
palaikomas lietuviškumas, 
lietuviškos kultūros, meno, 
muzikos, politikos, tautinės 
savigarbos ir kiti mums 
svarbūs klausimai. Visiems 
tiems dvasios veiksniams tik 
kartais trūksta įkūnijimo, jų 
įgyvendinimo, pavertimo mū
sų kasdienybe, būtėnybe.

Daug mūsų tautos ir lietu
viškumo pažymių taip ir 
pražūna, pasimiršta, nepama-

> ir netampa pa
čių lietuvių nuosavybe.

Taip palengvėl mes vykdo
me tokius šventus ir svar
bius tautiškumo dalykus, kad 
atrodo, ar mes tik nepraran
dame jų tikrą supratimą ir 
ar nepametam jų vertės. O 
juk taip būtinai mums reikia 
žibėti savo tautiškumo ats
palviais.

Kaip kartais liūdna sužino
ti, kad svetimieji greičiau pa
mato ir įvertina, ką mes tu
rime brangaus, kaip mes pa
tys lietuviai. Taip šiandien 
mums reikia dvasios gaivin
tojų, jos švelnaus pūstelėji
mo kiekviename lietuvyje, 
lietuviškose šeimose, mokyk
lose, draugijose, viešajame ir 
privačiame gyvenime.

Jei anais laikais vaidilos 
žavinčia muzika ir paslaptin
gais balsais uždegdavo lietu
vio dvasią kovai ir laimėji
mui, tai šiandien, nebeturė
dami tokių vaidilų, ar neturė
tume patys eiti tų vaidilų pė
domis ir nors menkomis savo 
jėgomis skleisti bei gaivinti 
dvasinę, nenugalimą pajėgą 
kiekvieno lietuvio kraujuje.

Kun. Stan. Raila

Nusišypsok ir.
Pamiršk Kaq

Vasario-February 16,

W1?’
Elizabeth, N.

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
odernlška laidojimo (staiga. Di

elfi, graži koplyčia, erdvi salė, 
elelvingiems sutelkiama nakvynė.
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

diena ar naktį.
rfiWWWWWWVb

Pasiuntinys
— Ponia, mamytė atsi 

pas tave prašydama, 
šiandien po pietų tarpa 
ir trečios valandos padai (' 
turn ir paskambintum p

— Žinoma, kaip malt

"ifritl Vasario m. U d-4 v 
’ ” su parapijos vaikucia 

^ko jo gražų parengimą- 
<5>dinta labai gražiai ve 

n-’,in Wftt,na”-

kr5’
)(Sopulii] Motina.
' Be to, mokyklos va

* ■

Pasakyk savo mamytei, |Fwkį y J. 
""

Gal*

aš be galo jaučiuosi iša 
tinta, kad ji mėgsta i 
dainas. i

— Ne visai supratot, 
nia... Mat, namų savim' 
ateis po pietų, ir mam 
ri, kad jis nuomą n 
kadangi kaimynai 
triukšmingi.

įlieto-

Viskas Tvarkoje

Balčiūnai vyksta at
— Jurgi, — greitai 

ko moteris. — Pami 
daryti pečiaus gasą.

— Tai niekniekis, at 
Jurgis. — Dabar tik at įj 
niau, kad pamiršau už 
šalto vandens kraną frss radas 
prausykloje. gį&irri-

ku maršą. Raudonoj' 
šiauš gelbininkes, V 

drilių.
Salė buvo pilnutėlė 2 

Visi buvo labai paten]
Po šios programos 

priešužgavėnims blyi 
lius. Parapijos motei 
raj pavalgydino blyną 
relėmis, pyragais, o 
skystimėliu. Balius 
10 vaL

Pereitą savaitę po iš
gy gedulo pamaldų 
Joje palaidoti šie: 0 
mšaitienė, Amelija C 
nė ir Genovaitė Linki

Evoliucija

Lietuvos neprikla 
bės šventės minėjim 
vasario 25 d. 4 vai 
lietuvių „Laisvės” sa 

. Minėjimą ruošia I 
^ Gelbėti komitetas. Ke

— Matau, tavo sena tarpe bus AL Deven 
~ Waterbury, Conn.

Abiturientė Alberta Paš
kevičiūtė buvo išrinkta į ko
misiją savo mokyklos — Hal- 
lahan, kad skelbtų visos mo
kyklos ir ypač mokyklos bai
gimo iškilmes. Ji su savo ki
tomis keturiomis draugėmis 
dabar piešia visus skelbimus 
ir nori gerai išgarsinti savo 
baigiamąją klasę. Alberta 
yra ir vyčių rengiamo vaka
ro skelbimų komiteto pirmi
ninkė.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tek REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

' 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

po $10.00. Kiti pasižadėjo au
koti savo šimtinę artimoj a- 
teityje.

Vajaus pabaigoj gal bus iš
leista knyga su aukojusių ap
rašymais ir įteikta kokiame 
iškilmingame parengime.

Vasario 6 dieną įvyko ki
tas svarbus susirinkimas, 
kuriame Inf. Centro pranešė
jas plačiai ir įdomiai išdės
tė tuos didelius darbus, ku
riuos dabar atlieka Informa
cijos Centras ir kuris vertas 
tos didelės paramos.

Susirinkime nutarta ir to
liau rinkti Centrui aukas 
ir remti visus jo politinius 
darbus Lietuvos laisvės at
gavimui. Atsirado nemaža 
lietuvių, kurie tik dabar su
žinojo, kad dar galima taip 
reališkai remti Lietuvos va
davimo darbus. Visi pasiry
žę uoliai dirbti ta kryptimi.

Vasario 10 dieną šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj į- 
vyko retos ir įspūdingos iš
kilmės. Tą dieną Aleksand
ras ir R,ožė Sakavičiai šven
tė savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų.

Kleb. I. Valančiūnas prieš 
iškilmingas mišias palaimi
no jubilijatus, įteikė jiems po 
kryželį, kaip gyvenimo išti
kimybės ir vilties ženklą ir 
pasveikino bei palaimino to
limesniam gyvenimui.

Jų šeimynos nariai, gimi
nės ir pažįstami dalyvavo pa
maldose ir linkėjo abiem to
limesnio gyvenimo taip pat 
laimingo, kaip ir ligi šiol per 
50 metų, kad pergyveno. Abu 
jubilijatai labai sveikai 
gerai atrodo.

ga ir toliau siekti, kovoti 
dėl mūsų šalies ir kiekvieno 
lietuvio brangių tautinių sie
kių, tai tokio dvasios paki
limo niekas negalėtų paneigti 
ir nenugalima 
laimėtoja.

Minint savo 
mybės šventę, 
naudingiausia 
dvasinę lietuviiį stiprybę, pa
tikrinti ar paakinti mūsų lie
tuvišką sielos gelmę.

Tai nebus pamokymas, jei 
mes prisiminsime, kad iš 
Aukštybių daugiau galime 
gauti, kaip iš kitų visų šalti
nių. Gal todėl tiek daug lie
tuvių organizuotai ir be per
traukos per visus metus gai
vino savo dvasią maldos pa- 
gelba. Tas maldos šauksmas 
ypatingai jautriai bus girdi
mas vasario 16 dienos minė- 
jimmų proga kaip čia, taip 
ir visame plačiame pasauly
je, kur tik lietuvis gyvybės 
oru kvėpuos.

Štai Philadelphijos Kunigų 
Vienybės nutarimu, visose 
lietuvių katalikų bažnyčiose 
bus iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą ir kiekvieną gyvą ar 
mirusį lietuvį. Sutartinai ir 
visuotinai norima melstis ir 
patį Dangų padėti lietuviams 
šiaip svarbiose kovose dėl

Šie metai atnešė nemaža 
mirčių į mūsų lietuvių tarpą.

Sausio 5 d. mirė J. Palaus- 
kis, 44 metų amžiaus. Palai
dotas sausio 9 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse iš šv. širdies baž
nyčios.

Sausio 6 d. mirė Teodora 
Ginevičienė, 51 metų am
žiaus. Palaidota šv. Grabo 
kapinėse po pamaldų Šv. Jur
gio bažnyčioje.

Sausio 8 d. mirė Kazimie
ras Babravičius, 62 metų am
žiaus. Palaidotas sausio 13 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse po pa
maldų šv. Kazimiero bažny
čioje.

Sausio 10 d. mirė Antanas 
Vaicekauskas, 72 metų am
žiaus. Palaidotas sausio 15 
d. šv. Kryžiaus kapinėse po 
pamaldų šv. Kazimiero baž
nyčioje.

Sausio 10 d. mirė Antanas 
Strepeika, 51 metų amžiaus. 
Palaidotas sausio 15 dieną 
Arlington kapinėse.

Sausio 24 d. mirė Paulina 
Remeizienė, 61 metų am
žiaus. Palaidota sausio 29 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse po pa
maldų Šv. Kazimiero bažny
čioje.

Sausio 28 d. mirė Jonas 
Grigaitis, 72 metų amžiaus. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus ka
pinėse po pamaldų Šv. Kazi
miero bažnyčioje.

Visų jų laidotuvėmis rūpi
nosi grab. J. Kavaliauskas.

Kun. St. Railos pasakyta 
kalba iš radijo stoties WTEL, 
per liet, radijo programą, p. 
Antano Dziko vedamą, vasa
rio 10 dieną.

Malonieji Lietuviai,
Gyvename vasario 16-os, 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 27 metų išvaka
rėse. Dvasios akimis aiškiai 
matome dabartinę Lietuvos 
padėtį, ir neabejoju, kad 
daugumas mūsų drauge ken
čiame su nuvargintais, pri
spaustais, badaujančiais ir 
persekiojamais tautiečiais.

Mes žinome, kad tik laisvoj 
Amerikoj galėsime minėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, kai tuo tarpu mūsų 
Tėvynėj neplevėsuoja Tri
spalvė, negirdėti „Lietuva 
Tėvynė mūsų” giedant, nes 
dabar Lietuvai Nepriklauso
mybė išplėšta. Tačiau ir to
kioj skaudžioj valandoj Lie
tuvai ir lietuviams mes, lie
tuviai, ypač Pensylvanijos 
lietuviai, turime šią valandą 
paguodos, stiprybės ir vilties, 
kad sulauksime dienos, kai 
Lietuva bus nepriklausoma, o 
kiekvienas lietuvis garbingas 
ir laisvas.

Šia proga man tenka miela 
pareiga pranešti visiems Phi
ladelphijos ir Pensylvanijos 
lietuviams, kaip ir visiems 
mūsų draugams ir priete- 
liams, tikrai džiugi ir reikš
minga naujiena. Geraširdžių 
ir patri j etinių lietuvių rūpes
čiu ir Pensylvanijos valsty
bės valdžios pritarimu, vasa
rio 9 dieną Pensylvanijos 
valstybės gubernatorius Ed
ward Martin išleido labai 
svarbų ir naudingą aktą, ku
riuo Vasario 16 diena pa
skelbta Lietuvos Respublikos 
Diena visoj Pensylvanijos 
valstijoj, štai tas istoriškas 
ir taip mums brangus, ypač 
šioj valandoj, aktas:

„Pensylvanijos valstybės 
Gubernatūra, Harrisburg —

„Lietuviškos kilmės Ame
rikos piliečiams Vasario 16. 
1945, yra minėtina diena, nes 
tai yra 27 metų sukaktis nuo 
Lietuvos Respublikos Nepri- 
kalusomyhės atgavimo. Visoj 
tautoj ši diena bus švenčia
ma kaip Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos Diena. 
.Pensylvanijos valstijoj gyve
na apie 200,000 lietuviško 
kraujo asmenų, kurie yra pa
triotai ir pasišventę dėl idea
lų, už kuriuos tauta kovoja. 
Jų sūnūs ir dukterys tarnau
ja karinėj tarnyboj. Jie uo
liai dirba karo pramonėj ir 
visur kitur, kas padeda mūsų 
karinei galybei priartėti prie 
pergalės.

„Lietuva baisiai nukentėjo 
nuo žiauraus karo nelaimės.

Pripažindamas tų žmonių di
dvyrišką dvasią, aš kreipiuos 
į visus susidomėjusius asme
nis, grupes ir organizacijas 
atitinkamai bendradarbiauti, 
švenčiant Lietuvos Respub
likos Dieną, vasario 16, 1945.

Ar tai nėra didžiai vertin
ga dovana mums, lietuviams 
ir visiems taurios ir garbin
gos širdies žmonėms? Juk tuo 
aktu dar kartą iškilmingai ir 
viešai paskelbta šventa tie
sa, kad Lietuva buvo, mūsų 
valioj yra ir bus Nepriklau
soma valstybė. Tuo valsti
jos aktu parodoma, kad ir 
žymūs žmonės pripažįsta ir

tyti Nepriklausomą Lietuvą 
tarp kitų laisvų ir Nepriklau
somų valstybių. Tai yra la
bai sveikintinas žygis mūsų 
valstybės gubernatoriaus ir 
jo valdžios patarnavimas 
Lietuvai ir mūsų lietuviams. 
Tuo aktu pirpažįstama mūsų 
lietuvių amerikiečių darbas 
Amerikai, kaip tai karo bonų 
pirkimas, karių pasiaukoji
mas karo laukuose, kraujo 
davimas Amerikos Raudona
jam Kryžiui, darbas karo 
ginklų fabrikuose ir tt. To
dėl ir mūsų valdžia gyvai at
jaučia, kas • mūsų širdžiai 
brangu, nes ji žino, kad ge
resnis pilietis yra tas, kurs 
atjaučia ir savo tautą ir sa
vo tautiečius, kaip preziden
tas yra pasakęs.

Su tuo paskelbimu mes, 
Pensylvanijos gyventojai, 
tapome lygūs su kitomis val
stijomis, kuriose tokios die
nos jau buvo paskelbtos, šis 
paskelbimas parodė plačiai 
visuomenei, kad lietuviai pa
triotai yra garbingi ameri
kiečiai, kad gera ir garbinga 
sielotis savo tautiečių ir sa
vo ar savo tėvų krašto liki
mu.

Tikrai, Lietuvos Respubli
kos Dienos paskelbimo Pen
sylvanijos valstijoj yra dide
lis lietuvių moralis, psicholo
ginis ir patriotinis laimėji
mas. Šiandien mes esame gi
liai dėkingi gubernatoriui ir 
jo valdžiai už tokį žygį. Mes 
gauname didžios drąsos ir 
pasitikėjimo kovoti dėl mū
sų šalies ir Lietuvos laimėji
mo, kai žinome, kad mums 
pritaria mūsų valstijos visa 
valdžia, plačioji visuomenė ir 
visas pasaulis.

Mes išeisime laimėtojais.

ja sugrįžo. Buvau mai 
kad ji ištekėjo.

— Taip, bet ji apleid 
vo namus ir • sugrįžo 
pas mane.

— Kas pasidarė?
— Negalėjo gauti 

tės.

žino
Ar tikrai 
kad mane

^pn-

į&bilė.

K 
šršąMebo-

įsiuto

Žino. žm"

Ji
Vincas: — 

moteris žino, 
sivesi pietų?

Jonas: —
kad žino, mano geras 
liau. Šį rytą prieš ei 
darbą visą pusvalandį 
bariausi apie tą daly

Pranas Be

Linden, N,,

Omaha, Nebr

Kareiviams patarm
Šv. Antano par. 

kartą per mėnesį gami 
gius ir valgydina k 
kurie atsilanko į ŪSO 

Omahoje. Jos priima 
kareivius, bet ir jų 
seseris arba tėvus, 
lanko kareivius Port 
stovykloje.

Kad padėjus moterį 
dengti išlaidas, sausio 
buvo kolekta bažnyčioj

Žuvo nelaimėje
Stanislovas Druskis, 

reivis, grįždamas į sto 
žuvo nelaimėje, kai dul 
kiniai susidūrė Ogden, | 
Jo kūnas buvo parvežti 
mon ir palaidotas iš 
bažnyčios sausio 6 di

Įstojo į kariuomeu
Genovaitė Jesonis į 

kariuomenę ir aną di 
vyko į stovyklą. Mūsų 
pija neteko vienos v 
ninkės. Per 9:30 šv. 
ji gražiai pagrodavo vi 
nais lietuviškas giesmes 
sų bažnyčioje. Gen 
linkime pasisekimo , 
Šamo” tarnyboje.

Baltimore, M

Amerikos katalikų vysku
pai paskelbė, kad kovo 11 d. 
visose katalikų bažnyčiose 
bus renkamos aukos karo nu- 
kentėjusiems šelpti. Dalis eis 
ir Lietuvos žmonėms.

Lietuvos Neprikiš 
bės šventę Lindeno 1 
minės kovo 4 dieną.

Minėjimas įvyks I 
Laisvės Parke, 340 1 
Ave., Linden, N. J.

Gavome gerus ka 
ir dainininkus šiai i 
dienai.

Pirmą sykį dainuo: 
sudarytas iš Lindeno 
ir merginų choras, v 
jamas Jokūbo Stuko.

Bus pardavinėjant 
Bonai

u

į įy.

hb vai-

S

ifflpnstų 
J® 
*5 ® ta

isą

ša svar- 
^Mligi

Į'rita,
Įiti prie!

lrai' Paterson, N

Lietuvos Neprikl; 
bės šventės minėjii 
vasario 25 d. Wai 
Hali. Pradžia 3 vai. ] 
Dalyvaus artistė L. 
iš Brooklyno ir vietii 
tė Marija Velenis. E 
nę programą atliks < 
radijo choras.

^Siprof.
J&rearijų

& K. tortą suorganizuoti r 
^iųblbė- tomą ir siųsti pas mi 

jorą delegaciją, į k 
na J. Treinis, L. K( 
ir J. Jokubavičius.

Nuotrupos
Kun. dr. Mendelis ga 

karo kapelionų iš K 
prašymus prisiųsti 6,000 
buklingo Medalikėlio 
nos knygelių Kanados 
riams. Kas savaitė a 
prašymai iš visų p 
kampų. Šv. Alfonso 
čios novenos knygelės 
si visuose karo frontu

Kun. Dr. Mendelis dar 
tą prašo visų priduoti 
antrašus. Jo noras yra J 
kartą į mėnesį nusiųsti] 
parapijos žinias, kad žil 
kas dedasi jų bažnyčioj 
parapijoje.

Vasario 12 d. BA. 
dus turėjo susirinki

Norintieji važiuoti 
18 i į pamaldas šv. 
katedroje prašomi 
pas J. Jokubavičių. ( 
pasiekti ir telefonu.

Rochester, f

, Vasario 18 d. Ra 
v j 'lietuviai minės Lieti 

^priklausomybės švei 
I? j Kam sąžinė liepia, 
^®m-|dis trokšta padėti Li 

jos nelaimingiems ž 
J ateikite į šį minėjin 

’ Tą dieną 10 vai.
eisena iš svetainės j 

^Jfflažaijbažnyčią. Eis šios < 
h gausia - šv. Petro ir Paul 

ir Jurgio, Moterų, Si 
J^eme, kareivių lietuvių ir

čių su Amerikos ir 
L vėliavomis, o pasku 
į? stovy, lemia publika.

Bažnyčioje, be
8 bus sugiedoti Hetu 

brikos himnai.
Programa svetair 

W vai. po pietų. Kalbo

C^l^kai kalbės Juliu 
na.

^jčia I Karbonas — 
rama s»va *



P3»“

vykdo- 
? svar
us, kad 
praran- 
timą ir 
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Pamiršk!

—Trison-Kearny, 
Pasmuk yew Jersey

Elizabeth, N. J

Pittston, Pa.

— Ponia, mamj' 
pas tave prašyk tą sekmadienį įvyko 

os blynų balius. Žmo-
ir uevius vaianoog ?o apie 300. Darbavo- 
tum ir paskambi? )nos dr-jos narės. Ba-

— Žinoma, kaį ižiai pasisekė.

3 reiKia siandien po pietį} 
no ats- įr trečios valan^

sužino
čiau pa-1 Pasakyk savo į 
mes tu- aš be galo jaučiu Kotrina Bubenienė.
mes pa-įtinta, kad ji ta Elizabetho, N. J.
šiandien dainas. &e. 
gaiviu- _ Ne visai

ūstelėji- nia... Mat, nauuj
pat mirė Marijona 

‘nė. Paliko vyrą, 3 vai- 
i. kurių vienasetuvyje, ateis po pietų, irt mijoj, kurių vienas 

mokyk- ri, kad jis nuoiį j, kitas Maniloj, tre- 
ųame ir kadangi kaimj? nerikoje, ir dvi dukte- 
- triukšmingi. . . _

vaidilos 
islaptin- Viskas

vo lietu- Balčiūnai vykg, relionės buvo geros pa- 
laimėji- — Jurgi,-^ės ir lietuvės.

,eną vedusį sūnų.
dota šv. Kryžiaus ka- 
Arligton, N. J.

laimėji-l —Jurgi, 
ebeturė- ko moteris. - ft 
r neturė- daryti pečiaus **io 5 d. įvyko Lietu- 
.idilų pė- — Tai niekui^ 90 kuopos susirin- 
mis savo Jurgis. — Dabar 
gaivinti niau, kad pamirį

1 Pajėgą šalto vandens į 
raujuje. prausykloje.
m. Raila

stijoje — Matau, taw

kurį atidarė O. Kli- 
ikaitė.

kalbėta apie naujų 
zajų. Dvasios vadas 
j Voiciekauskas ir vi- 
:un. S. Stonis iš sakyk- 
sekmadienį ragino ra- 
unimą prie vyčių.

Vasario m. 11 d. 4 vai. mū
sų parapijos vaikučiai turė
jo gražų parengimą. Suvai
dinta labai gražiai veikalėlis 
,,Sopulių Motina”.

Be to, mokyklos vaikučiai 
pavaizdavo scenoje Jūrinin
kų maršą, Raudonojo Kry
žiaus gelbininkes, Vėliavos 
drilių.

Salė buvo pilnutėlė žmonių. 
Visi buvo labai patenkinti.

Po šios programos buvo 
priešužgavėninis blynų ba
lius. Parapijos moterys ge
rai pavalgydino blynais, deš
relėmis, pyragais, o vyrai 
skystimėliu. Balius baigėsi 
10 vai.

Pereitą savaitę po iškilmin
gų gedulo pamaldų bažny
čioje palaidoti šie: Ona Bo- 
rušaitienė, Amelija Gvaldie- 
nė ir Genovaitė Linkiūtė.

nonių di- 
kreipiuos 
ius asme- 
mizacijas 
larbiauti, 

Respub- 
16, 1945.

ai vertin- 
ietuviams

kad ji ištekėjo. 11 _ ,llgl Z0 , ų
— Taip, bet ji s sudare Jaummo aky

vo namus
pas mane.

— Kas pasidar!

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas bus 
vasario 25 d. 4 vai. popiet, 
lietuvių „Laisvės” salėje.

Minėjimą ruošia Lietuvai 
Gelbėti komitetas. Kalbėtojų 
tarpe bus Al. Devenienė 
Waterbury, Conn.

iš

tės.

ir garbin- j 
;? Juk tuo i 
Imingai ir 
žentą tie- 
ivo, mūsų 
Jepriklau- 
uo valsti- 
a, kad ir 
pažįsta ir 
rimus ma 
ą Lietuvą 
^epriklau- 
ai yra la- 
^gis mūsų 
toriaus ir 
arnavimas 
ietuviams. 
ama mūsų 
ių darbas 
karo bonų 
jasiaukoji- 
>se, kraujo 
i Raudona- 
rbas karo 
ir tt. To- 

a gyvai at- 
ų širdžiai 
to, kad ge- 
l tas, kurs 
autą ir sa- 
p preziden

e susirinkime prisira- 
aunųjų. Juos valdyti

Linden, N. J

— Negalėjo r 0 °’ Klimašauskaitė, 
’’ navičaitė, V. Kemežy-

Ji HM

Vincas: -Ar

Juknelytė, M. Keme- 
*. Vėlyvis, J. Vilkelis, 
:rošis ir mūsų klebo-

usirinkimo dar buvo 
esminta.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę Lindeno lietuviai 
minės kovo 4 dieną.

Minėjimas įvyks Lietuvių 
Laisvės Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Minėjimas — 1000 dolerių 
Informacijos Centrui

Pittstoniečiai minėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventę anksti—vasario 9 d. 
Ryte 9:30 vai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo atlaikytos 
iškilmingos Šv. Mišios kun. 
J. Kasakaičio, asistuojant 
kun. A. Žukauskui ir kun. J. 
Tribendžiui. Pamokslą pasa
kė kun. J. Balkūnas iš Mas- 
petho, L: I.

Vakare West Pittston High 
School auditorijoje įvyko 
koncertas. Lygiai 8 v. vietos 
klebonas kun. J. Kasakaitis 
atidarė koncertą įžangine 
kalba, pakviesdamas vedėju 
kun. J. Tribendį.

Louis Savitts orkestras 
sugrojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, giedant parapi
jos chorui. Choras pirmuti
nis padainavo Gruodžio „Žie
mą” ir Geibel „Kentucky 
Babe”. Chorą vedė Bronius 
J. Voveris.

Pianu paskambino Vytau
tas Bacevičius penkis nume
rius. Keletą kartų buvau gir
dėjęs kompozitorių, bet šį 
kartą žavėtinai visiems pati
ko ir man davė didelio malo
numo, ypač Liszto Concert- 
Paraphrase „Ernani”.

Mūsų žvaigždė Metropoli- 
tane Ona Kaskas pittstonie- 
čius sužavėjo. Dainavo pen
kias dainas nelietuviškas. 
Gražus balsas ir išpildymas 
klausytojus užbūrė. Jai 
akompanavo Archie Black.

Po trumpos pertraukos 
vėl choras sudainavo Nauja-

jimą, kaip lietuvis gali pa
neigti ponų kalbą.

Su apgailestavimu tenka 
priminti, kad mūsų apylin
kėje dar yra nemažai lietu
vių, kurie pasididžiuodami 
mėgsta rodytis moką lenkiš
kai.

Taip pat pastebėjau jaunas 
lenkaites tarpusavy kalban
tis angliškai, o lietuvius kal
binant lenkiškai... Reikėtų 
lietuviams parodyti daugiau 
tautinio susipratimo.

Štai pavyzdžiui yra vienas 
leitenantas. Nedaug jis mo
ka lietuviškai, bet supranta 
esąs lietuvis, kariuomenėje 
įsirašė lietuviška pavarde.

Laikas, o laikas visiems 
lietuviams rodyti daugiau 
savigarbos.

Gučkampis

Toronto, Ont.
„Aušros” choras

Dėl sunkesnių aplinkybių, 
„Aušros” choras buvo nu
traukęs ilgesniam laikui sa
vo veikimą. Bet pasirodžius 
stipresniam norui atgaivinti 
veiklą, vasario 4 d. sušauktas 
susirinkimas. Vadovybėn iš
rinkta: pirm. Eligijus Naru
šis, sekr. Vanda Tarašiūnai- 
tė, ižd. Ona žižiūtė. Vedėju 
yra Pr. Motejūnas.

Choras ruošiasi Lietuvos 
šventės minėjimui vasario 18 
d. Pavasarį bus ruošiamas 
koncertas.

A. Augutis

LVC susirinkimas
Pirmąjį šio mėnesio penk

tadienį Lietuvių Veikimo 
Centras turėjo svarbų mėne
sinį susirinkimą parapijos 
svetainėje.

Tarp kitų svarbių ir žymė
tinų svarstymų, galutinai su
sitarta bendruoju New Bri
tain© lietuvių vardu iškilmin
gai minėti Lietuvos nepri
klausomybės šventę šį sek
madienį, vasario 18-tąją.

Tą sekmadienį 11 valandą 
ryto Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje suma 
bus atnašauta už kenčiančią- 
ją Lietuvą ir už narsuolius 
mūsų kareivius, kovojančius 
dėl visų tautų laisvės ir de
mokratijos pasaulyje.

Tos Šv. Mišios užprašytos 
New Britaino lietuvių.

Šv. Cecilijos choras lietu
viškomis dainomis šį sekma
dienį žavės New Britaino lie
tuvius viešame Vasario še
šioliktosios parengime Lietu
vių svetainėje.

Samata

lis, S. Taterūnas, Ieva Dulbis, 
E. Elovecky, Marijona Lukie- 
nė, Marijona Ruzgienė, Jonas 
Blažys.

Šiuo metu Fondo skyriaus 
valdyba yra šioji: pirm. A. 
Klimaitis, vicepirm. A. Sa
piega, rašt. A. Stanišauskas, 
ižd. J. Stanislauskas, iždo 
globėjai A. Viznis ir Rudis.

Vietinis skyrius jau turi 
narių per penkiasdešimt. 
Kviečiame įsirašyti didelius 
ir mažus Bridgeport© žmo
nes, kurie tik nori sušelpti 
vargšą savo brolį.

klausomybės šventę Amalga
mated Center, 333 S. Ash
land Boulevard. Žymūs lietu
viai ir amerikiečiai dalyvaus 
iškilmėse.

Čikagoj gyvena virš šim
tas tūkstančių lietuvių, Lie
tuvoj gimusių arba jų vaikai 
ar vaikų vaikai. Jeigu tik pu
sė mūsų tautiečių suprastų, 
kad ši diena yra vienas svar
biausių įvykių ir dalyvautų 
paminėjime, mes galėtumėm 
stipriau parodyti savo solida
rumą ir meilę savo tėvų že
mei, pavergtai Lietuvai.

New Britain, Conn.

New Haven, Conn.

Bridgeport, Conn.

Po ilgos ligos mirė Vero
nika Kružikienė. Paliko dide
liam nuliūdime vyrą, sūnų ir 
dukrelę, kuri ilgai slaugino 
savo motinėlę. Velionė buvo 
gera katalikė, ištikima žmo
na ir motina. Palaidota iškil
mingai iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios. Buvo daug 
giminių, draugų, pažįstamų. 
Į kapus palydėjo klebonas ir 
didelė minia žmonių.

Velionės vyrui, sūnui, duk
relei ir visiems giminėms 
reiškiame gilios užuojautos.

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjos turės savo tradicinę 
vajaus vakarienę ir įdomią 
programą vasario 25 d. Nuo 
1907 metų seselės Kazimierie- 
tės dirba religijos ir tauty
bės darbą Amerikoj, Pietų 
Amerikoj ir vargstančioj Lie
tuvoj.

moteris žino, toj 
sivesi pietų?

Jonas: - žh
kad žino, mano f ‘lis spaudos vajus 
liau. Šį rytą pn rio 11 dieną mūsų kle- 
darbą visą pusn š sakyklos aiškino ka- 
bariausi apie tą;

Prus

Omaia,

os spaudos reikšmę, 
skaityti gerus laikraš- 
lip „Ameriką”, „Dar- 
”, „Draugą” ir kitus, 
i galima pirkti prie 
os.

Gavome gerus kalbėtojus 
ir dainininkus šiai svarbiai 
dienai. *

Pirmą sykį dainuos naujai 
sudarytas iš Lindeno moterų 
ir merginų choras, vadovau
jamas Jokūbo Stuko.

Bus pardavinėjami Karo 
Bonai.

A. L.

Kareiviams p: rio 18 d. bus partrauk*
Šv. Antano [s d Amerikos” kopijų ir 

kartą per mėnesi 
gius ir valgydin 
kurie atsilanko;

Omahoje. Jos p ,us daroma per ketu- 
kareivius, bet j padienius iš eilės, 
seseris arba tėve 
anko kareivius 

stovykloje.

Paterson, N. J.

lio „Vasaros Naktys” ir Ba
naičio „Siuntė mane močiu
tė”.

Antroje dalyje Vytautas 
Bacevičius vėl meisteriškai 
pasirodė, ypač su savo „Suk
tinio” kompozicija, Gruodžio 
Sonata ir De Falla ugnies šo
kiu. Kitataučiai pabrėžė jo 
techniką, šį kartą p. Bacevi
čius buvo gyvas, jausmingas.

Gale sekė Anna Kaskas su 
lietuviškomis dainomis. 
Mums lietuviams ši dalis bu-

tą veltui žmonėms, 
lipažintų ir priprastų 
ros spaudos.

gijų sąryšis atsidėjęs 
minėti Lietuvos Ne- 

somybės šventę vasa- 
Kad padėjusi dieną.

M (tojais pakviesti prof. 
-------------- - štas ir Informacijų 

— direktorius adv. K.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas bus 
vasario 25 d. Washington 
Hall. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Dalyvaus artistė L. Juodytė 
iš Brooklyn© ir vietinė artis
tė Marija Velenis. Koncerti
nę programą atliks J. Stuko 
radijo choras.

dengti išlaidas,; 
juvo kolekta be

Žuvo nek, Bus ir kitų kalbė- 
Stanislovas D 

relvis, grįždama 
žuvo nelaimėje,

bimu mes, 
gyventojai, 
eitomis val- 
tokios die- 
kelbtos. šis 
)dė plačiai 
ietuviai pa- 
mgi ameri- 
ir garbinga 
iečių ir sa- 
krašto liki-

ime dalyvaus du žy- 
“įifcrai. Dalyvaus seserų 

kiniai "susidūrė t' liečiu paruošti vai- 
Jo kūnas buvo f 
mon ir palaido, 
bažnyčios sausi:

Vasario 12 d. BALF sky
rius turėjo susirinkimą. Nu
tarta suorganizuoti rūbų rin
kimą ir siųsti pas miesto ma
jorą delegaciją, į kurią įei
na J. Treinis, L. Korobskas 
ir J. Jokubavičius.

parapijoj bus svar- 
ijos nuo kovo 18 ligi

Įstojo į iff
Genovaitė je ves kun. Dr. J. Vaš- 

kariuomenę irt 
vyko į stovyklą 
pija neteko $ 
ninkės. Per 
ji gražiai pagff 
nais lietuviškas: 
sų bažnyčioje

Norintieji važiuoti vasario 
18 d. į pamaldas Šv. Patriko 
katedroje prašomi kreiptis 
pas J. Jokubavičių. Galima jį 
pasiekti ir telefonu.

vo tikra šventė. Sudainavo 
jausmingai: Gruodžio „Visur 
tyla,” Kačanausko „Mano Ro
žę”, Šimkaus „Lopšinę”, Dir- 
vinskaitės „Sapnus” ir Ba
naičio „Maldą”, žinoma, iš
šaukta dar pridėjo Šimkaus 
„Kur bakūžė” ir Mozarto 
„Our Father”.

Bendra nuotaika buvo pa
kilusi ir šventadieniška. Pil
na auditorija virš tūkstančio 
klausytojų, kurių tarpe daug 
kitataučių, skirstėsi pasiten
kinę taip vykusiu koncertu. 
Kitataučiai nežinojo, kad yra 
tokių pirmaeilių lietuvių ar
tistų, kaip Anna Kaskas ir 
Vytautas Bacevičius.

Veikėjai net bijojosi užsi
moti koncertą ruošti ir artis
tus kviesti, čia padėka komi
teto vedėjui kun. A. Žukaus
kui ir muz. B. Voveriui, už

Tėvų marijonų kon- 
jos.

Rochester, N. Y.

ewark, N. J

j. s. Vasario 18 d. Rochesterio 
lietuviai minės Lietuvos Ne
priklausomybės šventę.

s Respubli- 
dbimo Pen- 
oj yra dide- 
is, psicholo- 
nis laimėji- 
;s esame gi- 
rnatoriui ir 
ų žygį. Mes 

drąsos ir 
oti dėl mū- 
vos laimėji- 
kad mums 

lįsti jos visa 
visuomenė ir

? 35 skyriaus susirin- 
linkime pasič )uvo vasario 2 d. šv. 

d-jos salėje, Newar- 
’o svarstomi einamie- 
Įai.

Šamo” tarnyk

Raltimor skyriuJ yra nemažai 
PI rūbų, daugiausia 
kų. P. A. Pranienė ir 
, dieną juos tvarkėme, 
me ir taisėm. Jų ra- 
sokių. Nors jie buvo 

prašynSpį “’betgeranw stovy, 
•f į BALF skyriaus su- 

j. Į nas įvyks kovo 2 d. 8 
g" [aro Šv. Jurgio Dr-jos 

■ iS 1180-2 New York Avė, 
ce. Prašomi visi daly-

Nootrt
Kun. dr. M! 

karo kapelio!

Kam sąžinė liepia, keno šir
dis trokšta padėti Lietuvai ir 
jos nelaimingiems žmonėms, 
ateikite į šį minėjimą.

Tą dieną 10 vai. ryto bus 
eisena iš svetainės į lietuvių 
bažnyčią. Eis šios draugijos 
— Šv. Petro ir Pauliaus, Šv. 
Jurgio, Moterų, Sodaliečių, 
kareivių lietuvių ir kanadie

drąsą ir darbą. Kiek žinau, 
artistai mažesniu atlyginimu 
atvyko ir dabar liko gražaus 

I pelno, kuris skiriamas lietu
viškiems reikalams. Bravo 
pittstoniečiams.

Pelnas buvo paskirtas In
formacijos Centrui, kuris jau 
gavo 100 dol. čekį.

Artistus viešint Pittstone 
maloniai priėmė ir pavaišino

Seporaitis — Anna Kas
kas, gi B. Vovieris — Vytau
tą Bacevičių.

K.J.B.

aimėtojais^

buklingo 
nos knygeli! 
riams. L 
prašymai 
kampų. Šv. * 
čios novenosi- 
si visuose kart T. M. Grybaitė

SELIAVA

ilikų vysku- 
1 kovo 11 d.

bažnyčiose' 
kos karo nu- 
pti. Dalis eis 
įėms.

Kun.Dr> 
tą prašo vis!

kartą į menes? 
parapijos 2^1 
kas dėdasi jV| 
parapijoje. I

JRGONININKAS

antrašus. Joreikalingas. Kreiptis: 
pdriejaus Bažnyčia

Britain, Conn.

čių su Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis, o paskui juos ei
lėmis publika.

Bažnyčioje, be pamaldų, 
bus sugiedoti Lietuvos ir A- 
merikos himnai.

Programa svetainėje bus 3 
vai. po pietų. Kalbos bus lie
tuviškai ir angliškai. Lietu
viškai kalbės Julius Smeto
na.

Ant. žiemys

Karo bonas — didžioji pa
rama savo kraštui. Neatsi
sakykime, jei tik galime.

Amsterdam, N. Y.

Nuotykis autobuse
Aną dieną važiuodamas au

tobusu mačiau tokį dalyką: 
šalia vieno lietuvio sėdėjo 
lenkas, kurs užkalbino lietu
vį lenkiškai. Lietuvis atsakė 
angliškai, priekaištaudamas 
lenkui, kodėl šis nepažįsta
mą žmogų užkalbina lenkiš
kai. Tada lenkas įpykęs at
rėžė: „Aš žinau, kas esi”... 
Ten pat buvusios dvi moters 
pritarė savo tautiečiui len
kui, išreikšdamos nusistebė-

Pamaldos už mirusius 
klebonus

Vasario 13 d. kleb. kun. M. 
Pankus atnašavo giedotas šv. 
mišias su egzekvijomis už 
mirusius Šv. Andriejaus pa
rapijos klebonus kunigus: 
Juozą žebrį, Edvardą V. Gri
kį ir Antaną A. Vaškelį.

Kun. Juozas Žebrys
Kun. Juozas Žebrys labai 

daug nuveikė Andriejaus pa
rapijoj. 1911 metais pastaty
dino didžiulę erdvią mūrinę, 
gotiško stiliaus bažnyčią, 
kaštavusią $45,000.00. Seną
ją pavertė į parapijinę mo
kyklą, kuri gyvavo tik kele
tą metų.

Kun. žebrys turėjo pergy
venti visokių valandų. Dirb
damas mylimųjų savo brolių 
lietuvių naudai ir gerovei, 
čia pragyveno su viršum 16 
metų. Jis nužudytas 1915 m. 
vasario 8 d.

Kun. Edvardas V. Grikis
Po kun. Žebrio tragiškos 

mirties, klebono vietą užėmė 
kun. Edvardas V. Grikis Jis 
rūpinosi religine katalikiškų
jų draugijų kryptimi.

Jis iš naujo pagražino pa
rapijos bažnyčios vidų ir nu
veikė kitų daug gražių dar
bų, ypatingai dvasinei para
pijos naudai.

Išklebonavęs 16 metų, kun. 
Edvardas V. Grikis mirė 1931 
m. sausio 11 d. Palaidotas 
Naugatuck, Conn.

Kun. Antanas A. Vaškelis
Kun. Antanas A. Vaškelis 

kunigu įšventintas 1918 m. 
gruodžio 21 d., Šv. Juozapo 
katedroje, Hartford, Conn. 
Klebonavo šv. Andriejaus 
lietuvių parapijoje nuo 1931 
m. sausio mėn. iki savo mir
ties, 1939 metų gruodžio 11 
dienos.

Kun. Vaškelis gražiai dar
bavosi. Žymėtini jo nuopel
nai, kad ryžosi tarp parapi
jiečių, ypatingai jaunime, pa
laikyti lietuvybės dvasią. Per 
keletą metų kvietė Seseles 
Pranciškietes, kad atostogų 
metu katekizuotų mokykli
nio amžiaus vaikus ir lietu
viškai mokslintų parapijos 
jaunimą.

Jo rūpesčiu, 1937 metais, 
įsteigtas Šv. Pranciškaus Se
selių Rėmėjų skyrius. 1939 
m. klebonas įrengė vienuoly
ną, pakviesdamas Seseles 
Pranciškietes pastoviai apsi
gyventi jame.

Kun. A. T.

Praeitą sekmadienį mūsų 
kolonijoj įvyko iškilmingas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas.

Buvo pradėta Lietuvos ir 
Amerikos himnais, kuriuos 
sugiedojo Šv. Jurgio parapi
jos choras, vadovaujant A. 
Stanišausko.

Ona Radvilaitė sudainavo 
„Graži čia giružė”, Ona Ja- 
nušaitė sudainavo „Oi grei
čiau”. B. Sapiegaitė smuiku 
pagriežė pora dalykų. Vi
siems akompanavo A. Stani- 
šauskas.

Atidarymo trumpą kalbą 
pasakė kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas. Didelę kalbą pasakė 
„Vienybės” redaktorius Juo
zas Tysliava. Taipgi buvo pa
gerbti žuvusieji kariai atsis
tojimu.

Pertraukoj buvo parinkta 
aukų, kurias sudėjo šie as
menys: Vizniai — $10.00, 
kun. J. V. Kazlauskas $5.00, 
Radvilienė ir duktė Ona $5.- 
00, B. Raišialiai $5.00, Kuk- 
liauskas $2.00. Po $1.00 au
kojo šie amenys: Dulbienė, 
Kilkis, Tamušiūnas, Tamu- 
šiūnienė, Zikaras, Žalis, Ar- 
gustienė ir Argustaitė, J. Sta- 
nislauskas, Balsis, Hanry, J. 
Minalga, Vaznienė, šilinskie- 
nė, A. Stanišauskas, Mačiu- 
kaitienė, Ramučiai, Vilčins- 
kienė, Padalskienė, Vencku- 
vienė, Januškienė, A. Tuska, 
Lukas, Jakutis, Talala, J. 
Žukauskas, Kaminskas, Ski- 
kas, Kulpokas, Taterūnas, 
Klaimaitis, Einorienė, Rama
nauskienė, Ignatavičienė, 
Čeplauskas, Strutinskai, Na
vikienė, Svirskas, Vasiliaus
kienė, Žukauskienė, Jablons
kienė, Balsienė, Sapiega, Au
gustas, Kiuklis, Loris, Matei- 
kėnė, Rohm, Verba, Braiva, 
P. Skirkienė ir A. Skirkienė.

Šios draugijos aukojo: Lie
tuvos dukterų draugija $5.00, 
Globos P. Š. draugija $5.00, 
Š. Jurgio draugija $5.00, Ap- 
švietos Vyrų ir Moterų drau
gija $10.00.

Viso aukų surinkta 111 
dol. irl5 centų.

Minėjimą rengė Bridgepor- 
to Tarybos skyrius. Šie na
riai daug pasidarbavo: P. 
Mačiukaitienė, Vyšniauskie
nė, Balsienė, Tuskienė, Sapie
ga, Klimaitis, Stanišauskas, 
Rudis, Minalga, Mikuckis, V. 
Kaminskaitė, Stanislauskas, 
Taterūnienė, Viznis ir kiti 
Tarybos skyriaus nariai.

Vakarui vadovavo Augus
tas Sapiega.

Tarybos skyrius dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
darbo, kaip tai chorui ir vi
siems to vakaro darbuoto
jams.

Į Bendrojo Šalpos Fondo 
vietinį skyrių šie nauji na
riai įsirašė: A. Skirka, A. 
Skirka, Einorienė, A. čepu-

Chicago, Ill.

Motina M. Juozapa, Šv. Ka
zimiero kongregacijos vyres
nioji, ruošiasi išvykti į Ar
gentiną. Ten būdama ji padės 
seselėms rengti naują vienuo
lyną, kuris jau pastatytas. 
Motina sugrįš į Jungtines 
valstybes gegužės mėnesį 
dalyvauti metiniame šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seime.

S. J. Glinskienei praneša, 
kad josios vyras Steponas 
Glinskas žuvo Europos karo 
lauke. Velioniui suteikta 
Purple Heart. Velionis buvo 
baigęs Šv. Marijos aukštesnę 
mokyklą Walsenberg, Colo
rado. Prieš išvykdamas į ka
riuomenę jis buvo miesto fi
nansų vedėjas (iždininkas). 
Kareivio tėveliai prieš dvi
dešimt metų išvyko į Colora
do sveikatos sumetimais.

Kovo 14 d. Čikagos arki- 
diocezijoj įvyks metinė Ame
rikos vyskupų kolekta Euro
pos karo nukentėjusiems. 
Pernai Vyskupų Komisija 
suteikė gražią medžiaginę 
paramą mūsų broliams Lie
tuvoj.

A.L. Tarybos Čikagos sky
rius minės Lietuvos nepri-

Kun. Jurgis Paškauskas, 
Gimimo P. š. Marijos parapi
jos klebonas, sugrįžo iš poil
sio, kur jis buvo sveikatos 
reikalais. Ten būdamas gavo 
žinią, kad jo brolio sūnus žu
vo karo lauke Europoj. Para
pijiečiai reiškia klebonui, ka
reivio žmonai ir broliui ka
reiviui Paškauskui, tarnau
jančiam Pacifike, gilios už
uojautos.

Jonas A. Stoškus ’

Great Neck, N Y.

Brooklyno Vyčiai atva
žiuos į mūsų koloniją šešta
dienį, vasario 24 d. ir suvai
dino komediją „Piršlybos”.

„Piršlybos” Brooklyne jau 
smagiai palinksmino publi
ką.

Bilietai gerai platinami. 
Laukiama nemaža žmonių at
vykstant. Pasijuoksimi Lau
kiam linksmų „Piršlybų”.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Gra borius—Balsamuoto jas

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.

—--- --------------------—■ -..... ..

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC 
63-12 70th Street,

Middle Village, L. I., N. Y.

/-------------------------- ---------------------------- ------- 11 - -
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



DIDELIS VASARIO 16 MINĖJIMAS Maspetho Žinios
Vasario 11 dieną, sekma

dienį, įvyko didingas Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jimas New Yorke, šias iškil
mes surengė New Yorko Lie
tuvių Taryba, kurios pirmi
ninkas yra adv. K. Jurgėla. 
Ruošimo komisiją sudarė — 
pirm. J. Buivydas, sekr. I. 
Laučkienė, ižd. J. Baltus, na
riai — N. Stilsonienė, E. Jur- 
gėlienė, J. Jankūnas ir D. J. 
Averka.

Minėjimas įvyko Webster 
Hall. Žmonių prisirinko tiek, 
kad vėliau atėjusiems teko 
stovėti. Buvo matyti ne tik 
New Yorko, iš artimesnių a- 
pylinkių, bet svečių ir iš Pen- 
sylvanijos, Conn, ir tolesnių 
New Jersey vietų.

Salė buvo išpuošta Ameri
kos vėliavomis, o ant scenos 
stovėjo Lietuvos trispalvė.

Minėjimą atidarė adv. K. 
Jurgėla. Jis ir vadovavo pro
gramai. Dainininkei S. Griš- 
kaitei pravedant, visų buvo 
sugiedoti Lietuvos ir Ameri
kos himnai.

Scenoje pasirodė Keamy 
vyrų choras. Iš jų krūtinių 
galingai suskambėjo lietuviš
kos dainos — apie Lietuvos 
senovę, apie Vilnių, apie žir
gą ir seną močiutę.

Chorui vadovavo J. Dirgin- 
čius, įdėdamas savo kūrybos 
akompanavime.

Nutilus dainos žodžiams, 
reikšmingą kalbą pasakė Lie
tuvos pasiuntinys Povilas 
Žadeikis, atvažiavęs iš Wa
shington©. Jis nušvietė tas 
audras, kurios ištiko Lietu
vą, pažymėjo lietuvių kovą 
dėl laisvės ir nurodė, kad Lie
tuvos žmonių nusistatymas 
yra už Atlanto čarterį, už 
Lietuvos laisvę, už tarptauti
nę organizaciją tolesnėms 
agresijoms sulaikyti.

Minėjimo dalyviams stip- 
ru įspūdį paliko Sue Griškai- 

Yorko Miesto Ope
ros dainininkė. Jos balsas nu
skambėjo maloniai ir su dide
liu nuoširdumu. Ji susirinku
sius žavėjo dainuodama „Ten 
kur Nemunas”, „Oi tai bu
vo,” „Kur bakūžė samanota” 
ir kitas dainas.

Vėl ėjo nauja meno progra
mos dalis: pasirodė iš Phila- 
delphijos atvažiavusios „Vai- 
delyčių” šokėjos, kurioms va
dovavo L. Stilsonaitė — An
tanavičienė. Apsirengusios 
dailiais lietuviškais tauti
niais rūbais, jos sušoko se
nus lietuvių tautinius šokius 
— „Jonkelį”, „Kepurinę” ir 
„Kalvelį”.

Plačią kalbą pasakė Dr. M. 
Vinikas, nušviesdamas lais
vos Lietuvos pažangą, dabar
tinius nuostolius ir kančias,

atašė

kartą 
„Ru- 
„Ale-

o taip pat išdėstė svarbą tų 
įstaigų, kurios dirba šioje ša
lyje laisvos Lietuvos atsta
tymui. Jis karštai ragino vi
somis jėgomis remti Lietuvos 
laisvės kovą.

Susirinkusieji atsidėję iš
klausė estų pasiuntinio J. 
Kaivo kalbos ir latvių Pa
siuntinybės spaudos 
Šilerio žodžių.

Sue Griškaitė dar 
pasirodė su dainomis 
giagėlės”, „Mano rožė”, 
liuja” ir k.

Kearny vyrų choras pra
skambėjo su „Šiaurus vėjas”, 
„Ulonai” ir kitomis dainomis, 
kurios klausytojus nukėlė į 
žalias Lietuvos girias ir į ly
gius jos laukus.

Priėmus rezoliuciją už Lie
tuvos laisvę, šis įspūdingas 
ir gražus minėjimas buvo 
baigtas.

Iš Romos buvo gauta svei
kinimo telegrama nuo buvu-1 
šio Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio St. Lozoraičio. Iš 
Washington© raštu sveikino 
Latvijos pasiuntinys Dr. A. 
Bilmanis.

Per rinkliavą buvo sudėta 
534 doleriai.

Be to, kun. J. Balkūnas šio 
minėjimo proga persiuntė 100 
dolerių Informacijos Centrui 
Maspetho Atsimainymo pa
rapijiečių vardu. 30 dolerių 
auką davė Rochesterio gy
ventojas A. Apanavičius, da
bar esąs New Yorke. Pilną 
aukotojų sąrašą paskelbsim 
kitam numery.

Po minėjimo programos 
buvo šokiai, užtrukę ligi vė
lios nakties. Grojo A. Jeza- 
vito orkestras.

Mirė
Vas. 11 d. mirė Kazimieras 

Ramanauskas (Blissvillėje) 
ir palaidotas vas. 14 d. Kal
varijos kapuose.

Žinutės
— St. Sergt. Alfredas Wez- 

nick svečiuojasi namuose, 
sugrįžęs iš Europos karo lau
kų.

— Kareivis Stasys Zavista- 
navičius (iš Blissville) yra 
žuvęs Vokietijoje.

— Kareivis Antanas Ge
nys yra pranešamas kaipo— 
missing.

Parapijos auka
Maspetho parapija Lietu

vos Nepriklausomybės šven
tės proga aukojo Lietuvos 
pašalpai per Kunigų Vienybę 
$200.00 ir Lietuvių Informa
cijos Centrui $100.00.

Vasario 11 d. Rožančiaus 
dr-ja turėjo Užgavėnių balių, 
kuris gerai pavyko.

Visas pelnas paskirtas pa
rapijai.

Pirmininkė F. Kurienė dė
koja visiems už aukas, dar
bininkėms už trūsą ir visiems 
už atsilankymą.

Vasario 13 d. įvyko Karių 
Motinų ir žmonų dr-jos susi
rinkimas.

Nutarta pasveikinti Vely
kų šventėse karius laiškais, 
sužeistiems nusiųsti lauktu
vių ir už mirusius užprašyti 
mišias.

Žuvusių karo lauke iš mū
sų parapijos yra 6.

Bakšių žentas B. Friding 
sužeistas Italijoj.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, vasario 18 
dieną, mūsų parapijos soda- 
lietės eis bendrai prie Šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Sodalietės ir visos parapijos 
mergaitės prašomos prisidėti 
prie sodaliečių ir eiti kartu 
prie Šv. Komunijos.

Parapijos draugijų nariai 
ir visi parapijiečiai rengiasi 
šį sekmadienį vykti į Šv. Pat
riko katedrą New Yorke, kur 
4 vai. popiet bus iškilmingi 
mišparai ir pamaldos už Lie
tuvą. Dalyvaus daug dvasiš
kių. Pamokslą sakys garsus 
pamokslininkas jėzuitas.

JUDOMI PAVEIKSLAI

St.-Sgt. B. Petrulis iš Mis- 
sissipi perkeltas į Louisiana. 
Jo brolis Cpl. Kast, yra Cali- 
fornijoj.

O. p.

UŽUOJAUTA
Karių Motinų ir Žmonų 

ja reiškia gilią užuojautą 
vo mylimai narei ir jos vyrui
Zavistanavičiams dėl jų my
limo sūnaus Stasio žuvimo 
karo lauke.

dr-
sa-

IŠVYKO Į KARIUOMENĘ
Danielius V. Dikčius vasa

rio 14 d. išvyko į Army Air 
Corps. Prieš išvykdamas jis 
lankė 1 metus City College. 
Pereitą rudenį, sulaukęs 18 
metų, turėjo nutraukti savo 
mokslą ir tarnauti Dėdei Ša
mui.

PARDUODAMAS
2 šeimų mūrinis namas, 
šildomas gasu. Kreiptis:

5445 71 St.
Maspeth, N. Y.

ap-

Sekmadienį, vasario 18 d., 
Angelų Karalienės par. Tre
tininkai rengia judamuosius 
paveikslus parapijos salėje. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Šio parengimo visas pelnas 
eina parapijos naudai.

Visi nuoširdžiai prašomi 
atsilankyti į šiuos judamuo
sius pavekslus, kurie pui
kiausiai pritaikinti gavėnios 
metui.

Šv. Jurgio Parapija
VĖL „PIRŠLYBOS”

Sekmadienį, vasario 25 die
ną, Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 207 York St., Brookly
ne, bus suvaidinta komedija 
„Piršlybos”.

Pradžia 7 vai. vak.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STEKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 7:30 
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWBL 1600 kc.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika. 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t. 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

AD. JĖZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

A. a. Serž. Julius Gudeika, 
„Amerikos” skaitytojo Tado 
Gudeikos sūnus, pernai žu
vęs kovos fronte, šiomis die
nomis sukako vieneri metai, 
kai jaunuolis paguldė gyvy
bę už Amerikos ir viso pasau
lio laisvę. Metinės sukakties 
proga, Šv. Jurgio par. bažny
čioje atlaikytos gedulo mi
šios.

APDOVANOJO SERŽANTĄ

Serž. Pranas Zajankaus- 
kas kautynėse prie Nancy, 
Prancūzijoj, buvo sužeistas. 
Kariuomenės vadovybė jį ap
dovanojo Purple Heart meda
liu. Savo medalį seržantas at
siuntė savo mamytei.

Seržanto brolis Antanas 
kiek anksčiau apdovanotas 
Legion of Merit medaliu.

Zajankauskų sesuo Mary 
yra laivyno leitenante, slau
gė, ir šiuo metu būna Utica, 
New York.

Šv. Jurgio parapijos Mote
rį} sąjunga vasario 18 dieną 
rengia laimėjimų vakarą.

Kaip visados, taip ir da
bar sąjungietės atsilankiu
sius svečius skaniai pavai
šins dovanai.

Pradžia 6 vai. vakare.
Bus gražių dovanų. Tiki

masi nemažai svečių, nes ne
maža bilietų jau išplatinta. 
Jakupčionienė jau pardavė 
15 bilietų.

Prašome visus paremti mū
sų draugiją ir parapiją.

Valdyba

GRĮŽO Į NAMUS

MIRĖ K. DOBUŠINSKAS

Vasario 11 dieną mirė Kon
stantinas Dobušinskas, gyv. 
Brooklyne. Buvo pašarvotas 
Garšvos įstaigoje ir palaido
tas vasario 15 dieną iš Ap
reiškimo bažnyčios į Šv. Jo
no kapines.

Velionis paliko žmoną Oną, 
sūnų Joną ir dukterį Eleną. 
Jis turėjo brolį ir seserį.

pulskis. Režisavo kuopos pir- 
min. Juozas Boley.

Vaidintojai tikrai nustebi
no visus žiūrovus, kurių tar
pe labai apsčiai buvo jauni
mo, daugiausia vyčių. Vai
dinta laisvai, drąsiai, įsigy
venusiai į savo vaidmenis.

Sunku būtų čia išskirti vai
dintojus. Tai buvo vienas 
„team”, kas vaidinime yra 
svarbiausia. Juk ir menkiau
siose rolėse galima pasireikš
ti.

Ona Zajankauskaitė buvo 
gyva, įtikinanti, apsukri, lan
di piršlė, bet jai savo laisvu
mu, tvirtu pasisikėjimu ne
nusileido Kostantas Kazlaus- 
kis, kurio meisteriška vaidy
ba tikrai buvo aukštos ver
tės. Eugenija Karpiūtė buvo 
žavėjanti, jaunikius besiren
kanti, kukli mergaitė. Geno
vaitė Zovytė buvo labai švel
ni, meili tetulė, malonus ti
pas.

B. Kaveckas buvo visai vie
toje, sukurdamas vedyboms 
bailų, pagyvenusį kapitoną. 
Na, ir išgyveno jis daug šiur
pių scenų! Jo tarną Motiejų 
Ed. Tumasonis atvaizdavo 
mums labai ištikimą patar
nautoją; jo laikysena sceno
je buvo labai apgalvota, su
derinta. J. Kaminskas ir Ra- 
puskis kitų dviejų besiper- 
šančių jaunikių rolėse irgi 
puikiai pasirodė. M. Karpiūtė 
buvo simpatiška tarnaitė.

Visi vaidintojai savo roles 
laisvai mokėjo, tad visas vai
dinimas ėjo laisvai. Gražaus 
juoko buvo tiek ir tiek!

Tenka tik pasveikinti šį 
vyčių vaidintojų būrį ir pa
linkėti jam ištvermės. Visi 
šie jaunuoliai turėjo daug 
vargo, bet jie atsiekė savo 
tikslo. Jie atgaivina lietuviš
ką scenos meną. Daugiau pa
ramos jiems!

Girdėti, kad „Piršlybas” 
kviečia Brooklyno šv Jurgio 
parapija, Maspetho parapija, 
New Yorko Aušros Vartų vy
čiai, Great Necko vyčiai ir 
kiti.

Matęs

MIRĖ

Vasario 8 d. mirė Jonas 
Dervanauskas, gyv. 64-06 56 
Avė., Maspethe.

Paliko nuliūdime žmoną 
Julijoną, sūnus: Antaną (lai
vyne, Pacifike), William (ka
rį, Prancūzijoj) ir Praną ir 
dukteris Oną, Jozefiną ir Ma
rijoną.

Priklausė šv. Vincento dr- 
jai per 22 metus. Buvo kilęs 
iš Jėzno parapijos.

Palaidotas vasario 12 d. Šv. 
Jono kapinėse iš V. J. Atsi
mainymo par. bažnyčios. Pa
tarnavo grab. Veronica R. 
Valantiejus.

LAIŠKAI ITALIJON IR 
GRAIKIJON 

P

Brooklyno pašto viršinin
kas Frank J. Quayle prane
ša, kad nuo dabar gali būti 
siunčiami laiškai ir atviru
tės į Pesaro provinciją Itali
joj. Sąlygos tos pačios, kaip 
ir laiškams į kitas Italijos 
leistas sritis.

Taip pat nuo vasario 15 
dienos pašto siuntimas Grai- 
kijon praplečiamas į Kretos 
salą, čia galima siųsti vien 
atvirukus (nepaveiksluotus), 
dedant 3 centų pašto ženklą.

BAIGĖ KOLEGIJĄ

TVASKIENĖS PADĖKA

Moterų S-gos 24 kp. veikė
jos Adomaitienė ir Jasulai
tienė surengė Anelei Tvas- 
kienei netikėtą gimtadienio 
minėjimo puotą, kuri praėjo 
labai jaukiai.

An. Tvaskienė nuoširdžiai 
dėkoja draugėms suma
nytojoms, savo vyrui Jonui 
už gėles, pirm. N. Civinskie- 
nei, K. Dumbliauskienei, Kir- 
velienei, Stravinskienei, Na
vickams Adomaičiui, Vizba- 
rienei, Avižonienei ir Katinie- 
nei už atsilankymą ir sveiki
nimus; savo dukterims Ger
trūdai ir Anelei už dovanas. 
Ji dėkinga savo dukteriai ir 
žentui Rameikiams iš Hart
fordo ir dukteriai ir žentui 
Lapšiams iš Long Island 
linkėjimus ir dovanas.

OT TAI PIRŠLYBOS!

UŽ

Vasario-Februaryjo^y ^Į|p

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel.

.U£ aidai—
Tel. EVergreen 8-|q į F, 

VALANDOS: .W
8 —10 ryto čurfjo!
1 — 2 po pietą
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarę j^priklausoiny-
Tel. EVergreen 7-«| jį

VALANDOS;
9 —12 ryte |jU - gTO-

j yjgschuscttSj
1 — 8 vakare h 

Penktadieniais uždaryti

buvo
L Riškumis,

GrtsandH

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasiriaį 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS i 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

NAMŲ SAVININKAMS
SVARBU ŽINOTI

Šių metų liepos 1 d. baig
sis nejudomų nuosavybių pa
skolų — mortgičių „sušaldy- 
mo” įstatymas, kuris galioja 
nuo 1933 metų kasmetiniu 
N. Y. valstybės legislatūros 
nutarimu pratęsti vienerių 
metų terminui. Šis įstatymas 
gimė depresijos metu, prasi
dėjus masiniams namų for- 
klozavimams už duotas pas
kolas. Namų savininkai, ne
galėdami patenkinti mortgi- 
čierių reikalavimų, netekda
vo savo namų ir į namus su
dėtų viso gyvenimo taupme
nų. Šios padėties gelbėjimui 
valdžia paskelbė ,,mortgage 
moratorium”, t. y. sustabdė 
forklozavimą tų namų, kurių 
savininkai pajėgė užsimokė
ti miestui taksus ir procen
tus už paskolas. Pagal perei
tų metų įstatymo pataisas, 
mortgečierius gali reikalau
ti atmokėti 2% per metus su
mažinimui paskolos, čia rei
kia pastebėti, kad šis val
džios patvarkymas palietė ir
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mai. Gerose vietose. 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, iĮĖpio žodį, 
b ac to. La

AMERIKOS L

LIKŲ VISU(

KULTŪRINK

SAVAI

EINA KAS 1

Entered an Second-* 
Office at Brooklyn,

DIDINGO 
ŠV.

Vasario 18 d 
New Yorko Ši 
tedroje įvyko 
Lietuvą. Jas 
Vienybės Ryt 
Talkininkavo N 
tuvių Taryba, 
siją sudarė kur 
kun. J. Gurina 
Simonaitis.

į pamaldas 
šiai susirinko, 
be, kad jų bu 
jų buvo daugia 
buvo užimti, n 
čiui teko ir stoi

Iškilmingoje 
zakristijos išėj 
vyskupas Frai 
man, lydimas k; 
no ir daugybės 
vyskupui per vi 
asistavo kun. J 
kun. M. Kemė 
laikė prel. J. A 
tuojamas kun. 
kun. Ant. Paže

Pamaldų met 
kivyskupijos kl

Pirmame šuo 
tuvos įgaliotas 
nepaprastas 
pulk. P. Žadeiki

NAKTIES
Washington, 

bilizacijos direk 
paskelbė, kad n 
d. visam kraš

Ona Žarnauskienė jau grį
žo iš Queens General ligoni
nės į namus, Glendale, N. Y.

O. Žarnauskienė prieš Ka
lėdas buvo sunkiai automo- 
biliaus sužeista. Jai sulaužy
ta dešinė koja, kuri tebėra 
cemente. Pamažu sveiksta.

Visi pažįstami linki jai vei
kiai pasveikti.

Vasario 4 d. Apreiškimo 
par. salėje L. Vyčių 41 kuopa 
pastatė dviejų veiksmų links
mą komediją „Piršlybos”. 
Vaidino tos kuopos nariai: 
Ona Zajankauskaitė, Euge
nija ir Morta Karpiūtės, Ge
novaitė Zovytė, K. Kazlaus- 
kis, B. Kaveckas, Ed. Tuma- 
sonis, J. Kaminskas ir J. Ra-

Dorothy M. P. Yokshas 
šiomis dienomis baigė Brook
lyn College, kur jos pagrin
dinė mokslo šaka buvo psi
chologija. Ji yra priimta į 
Johns Hopkins universiteto 
slaugių mokyklą, Baltimore, 
Md. Į universitetą ji išvyks
ta vasario 13 d. Ji yra įsira
šiusi į U. S. Cadet Nurse 
Corps.

Ši gabi ir darbšti lietuvai
tė gyvena su savo tėveliais 
Woodhavene. Pradžios ir 
aukštesnį mokslą ji išėjo ka
talikiškose mokyklose. Vasa
ros atostogų metu būdavo 
katalikiškų stovyklų patarė
ja. Yra dirbusi Metropolitan 
Life Insurance, Macy’s ir 
Wanamaker’s bendrovėse.

Kolegijoje p. Jokšaitė buvo 
laikraščio „The Sentinel” re
dakcijoje, priklausė keliems 
studentų klubams, buvo jų 
valdybose. Jos tėvas, Sig
mund Yokshas yra policijos 
departamento narys. Jos se
suo Elena lanko St. Thomas 
Apostle mokyklą.

Sausio 27-28 d. jos tėvų 
namuose buvo atsisveikinimo 
vaišės.

Linkime Dorothy gražiau
sio pasisekimo naujame už
simojime — pasiruošti mūsų 
kariuomenės slauge.

kurie buvo padaryti prieš 
1932 m. liepos 1 d.

New Yorko valstybės le- 
gislatūra turės išspręsti šioje 
sesijoje, ar reikalinga minė
tą įstatymą pratęsti toliau 
ar ne? Bankai ir įvairios pa
skolų įstaigos deda pastan
gų, kad sakytas įstatymas 
nebūtų pratęstas, nes, depre
sijai pasibaigus, namai iš- 
nuomuoti ir pinigų niekur ne 
trūksta. Gi namų savininkai 
kreipiasi į Legislatūrą su rei
kalavimais, kad „Mortgage 
moratorium” būtų pratęstas, 
nes leidus atšaukimą namų 
paskolų, vėl prasidėtų bangos 
namų forklozavimo. Senų na
mų sekcijose ir ten, kur yra 
įsimaišę juodųjų gyventojų, 
namų savininkai nesitiki 
gauti naujų paskolų atmokė- 
jimui senųjų. Todėl daugeliui 
namų savininkų minėto įsta
tymo pratęsimas yra labai 
svarbiu dalyku.

Pereitų metų gale East 
New York Savings bankas 
kreipėsi į teismą su reikala
vimu „mortgage morato
rium” įstatymą paskelbti ne
legaliu, kadangi tas įstaty-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—■

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

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

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

Kreipkitės:

Joseph Vastui

496 Grand St., Brooklyn
Tel. EVergreen 1-11

ifa New Orieans
61 ,

Ttartvi. “estehuose’ 71 
taeyl“. istai8 

atonį u"bal’ 1 
_i_ (mos ir kabaret

Bet'Po vidurnakčio 
išsisekijau-ltiktai val^klos 

parduodama jo
Ri&faihtedros pys

i '^Lietuvos šis patvark 
41-40 — 74fhSll ^'iBymes,ivedm 

Miestaibė- pyti kurą, elek 
Jackson Heights, K Minga!(ir žmonių darbi 

tokios i „.
b Kaip žinoma NEwtown 9-591 ypag
fe Lietiiviutuose ^e^uos 

_ _ _ _  į? Rones net iki

Clement Vokei
Advokatas

Saugok Savoj
Teikiamas geriausias
patikrinimas, prižiūrėj
AKINIAI prieinamais
kainomis pagal jų riS

Si ištaiga Įsteigta prieš U

OPTOMETRISTAS - 01

394-398 Broadway. Brool

LIETUVIŠKAI

ALUDĖJ
Karšti Užkandi

KASDIEN j
Patogi Vieta UfiR 

Su MOTERIMS!
DIDELIS PASIRINKT 

VISOKIŲ GARIMU]

JUOZAS ZEIM
411 Grand Str«

Brooklyn, N. N

HAvemeyer 8-0253
RALPH KRUĮ

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AVĖS

Maspeth.N.Y.

■fe galiūnui Lietuvą stovi Ai 
„vie- lijos katalikų sp 
Pat- done ir Romoje 
Baž-I mas tiesos žodis 

r? skamba džiamą Lietuvą. 
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Vasario 14 d. 
rįi’jtia šv. Times” turėjo ži: 

iškilmin-įTen krikščionių 
U ^Lietuvos j laikraštis „Pop 
N draugai. Į16 d. įsidėjo ved; 
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j^iolSd. „Popolo” grie;

ne-į už Atlanto Čar 
LM ir toliną ir Lietuvos b 
15 brikos ko, kad „laisvės
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ih^Rypačj Gruodžio mėn 

vartyti Ituvą plačiai ra 
1^2/ laikraš-1 „Popolo” ir Kate 
L J* mirgėjo I organas „Quotii 

(laikraščiai tada i 
įj^,,lhe|nigų Vienybės 
|£*day Yisi- kun. J. A. Kan 
l^pinnuo- j prezidentui Roos 
IjC* aprašėšaut ir toliau st 

gynė priklausomą Lie 
■J ir ne- Katalikų spa' 
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