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Liko vyras Pranu 40 m. dieną, kai Chur- 
Ona Kroso, duit įsakė istorinę kalbą a- 
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CHURCHILL APIE JALTOS POSĖDŽIUS
Londonas. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Winston 
Churchill, kalbėdamas parla
mente Krymo konferencijos 
nutarimų reikalu, palietė ir 
Lenkijos padalinimo klausi
mą, kuris, anot Churchillio,

Iwo Jima Saloje 
Mūšiai Baigiasi

Karo vadovybės žiniomis, 
Amerikos kariuomenė iki 
šiol užėmė daugiau nei pusę 
visos Iwo Jima salos, 750 my
lių nuo Tokio.

Nors mūsų aukos salos pa
ėmime didelės, tačiau kauty
nių rezultatai labai geri. Pu
sė Iwo Jima salos užimta per 

dienas.9
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E. Newark, N.J,
rio 6 d. mirė Katu lvo paklaustas, ar At- 
nienė. Liko vyras karterio dėsnis, kalbąs 
sūnus Kazimieras į lisvę visoms tautoms, 
Seskienė ir Mrs, (ikomas Lietuvai, Lat- 

___ . Estijai...
Churchill atsakė, kad 

o Čarteris nėra taisyk-

Filipinai Atgavo
Savo Laisvę

buvęs konferencijoje išspręs
tas „teisėtai”.

Iš „trijų didžiųjų” Chur
chill pirmutinis atvirai ir 
aiškiau pasisakė konferenci
jos nutarimų reikalu. Lenki
jos klausimu jis pareiškė, 
kad „trys didieji” sutiko ati
duoti Lenkijai Aukštąją Sile
ziją, Dancigo uostą ir „dides
nę dalį Rytprūsių į vakarus 
nuo Karaliaučiaus”, kaip at
lyginimą už teritorijas už 
Kurzono linijos, kuri, pagal 
tą susitarimą, atitenka So
vietų Rusijai.

Kalbėdamas tuo reikalu 
Churchill pareiškė: „Aš ma
nau, kad rusų reikalavimas 
yra teisėtas. Jeigu aš kalbu 
už šitą sieną Rusijai, aš kal
bu ne dėl to, kad nusilenkiu 
jėgai, bet dėl to, kad esu įsi
tikinęs, kad šitoks teritorijos 
padalinimas gali būti teisin
gai atliktas prie bet kokių 
sąlygų”.

Roosevelt Praneš Apie Susitarimus
Egipto Premjeras 

Nužudytas
Sekr. Forrestal 
Buvo Pacifike

rolis
>aly-
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Atlanto Čarteris Chur- 
tik rodo kelią, bet ne
joja juo eiti.
k 1941 metų rugpiūčio 
j Churchill visai kitaip 

Geri, pigūs, pi j apie čarterį...
jiasi laikai, keičiasi 
lieji žmonės.

PARDUOD

mai. Gerose vieta 
navimas teisingas.

Apdraudžia visk 
ko prašo. Apdranį 
rinu) ir žmones. į

Kreipkitės:

Joseph Va>
L

rikos Lietuvių Tary- 
Įario 15-17 dienomis 
hgtone atliko visą eilę 
ų žygių. Amerikos lie- 
forganizuotos visuome- 
usistatymas Lietuvos

Šios savaitės pradžioje at
vaduotų Filipinų salų dalies 
civilinė administracija iš ka
ro rankų perėjo į civilines fi
lipiniečių rankas. Filipinie
čiai, kurie trejis metus nešė 
japonų jungą, dabar vėl ga
vo savo savivaldą.

Salų civilinių reikalų tvar
kymas buvo perduotas filipi
niečių valdžiai specialėse a- 
peigose, kuriose dalyvavo 
gen. MacArthur ir Filipinų 
salų prezidentas Osmena.

Real Estate Iii ;įu dar kartą tvirtai pa-
496 Grand St, Bnįs

Tel. EVergreei
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nia Amerikos Lietuvių 
ą. Beveik visuose Lie- 
lepriklausomybės šven- 

Jackson Height Ujimuose aukos rink- 
8 imtinai A. L. Tarybos 

ns paremti. Stambiųjų 
j eilėse stovi Chicago, 

= urgh, Pittston, Boston, 
;ičork ir kitos vietovės.

ai nuoširdaus pritari- 
rodė ir mažosios kolo- 
Štai, tokiam Schenec- 

vasario 25 d. suaukota

ga” užtarti Liefūvą... Tai 
kvepia visiškai nepamatuotu 
pesimizmu.

Kovoje už Lietuvą nėra 
nei pirmutinės, nei paskuti
nės progos! Kol bus Ameri
koje bent vienas gyvas lie
tuvis, tol bus progų čia dirb
ti Lietuvai, šiandie svarbu 
ne paskutines progas rinkti, 
bet ko glaudžiausiai ir pla- 
ningiausiai burtis į daiktą di
džiajai kovai už Lietuvą.

41-40—7411
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Saugok Sav
Teikiamas geria: >1., o tolimasis Los An- 
patikrinimas, pri kur gyvų lietuvių vi- 
AKINIAI prieit i 
kainomis pagal ji

Maine iki Pacifiko pa-
81 ištaiga Įsteigta P ... .

Slpnopr X )Ds Lietuvių Tarybai. 
oiuiigu1 su aukomis eina ir

OPTOMETRISTAS'

394-398 Broadway,

daug, paskyrė 151 dol. 
Riko ir Maine lietuviai.

ų plaukia parama A-

ir 
usias pasitikėjimas. Vi- 
i turėtų padrąsinti ir 
gyvinti A. L. T. veiklą.

Gavėnia labai patogus lai
kas savajai spaudai prapla
tinti. Tinkamesnio meto var
gu ir galima tikėtis.

Čia mums, malonu pasi
džiaugti, kad „Amerikos” bi
čiuliai stengiasi padidinti jos 
skaitytojų eiles. Pirmoje ei
lėje dėmesy turime Harriscy- 
no-Kearny lietuvių kleboną, 
kun. L. Voisiekauską. Jis pa
skyrė visą mėnesį „Ameri
kai” platinti. Kiekvieną sek
madienį jo vadovaujamoje 
parapijoje paskleidžiama keli 
šimtai „Amerikos”. Aišku, 
daviniai turės būti gražūs.

Laukiame panašios talkos 
iš daugiau vietų!

Pereitą savaitę, po to, kai 
Egipto ministeris pirminin
kas Dr. Ahmed Maher Paša 
Egipto parlamente paskelbė 
karo deklaraciją Vokietijai 
ir Japonijai, politiniai prie
šai, kurie iš anksto buvo pa
siruošę, apie dešimt šūvių iš 
revolverių paleido į premjerą 
ir jį ant vietos užmušė.

Vienas užpuolikas suimtas 
prisipažino šovęs į premjerą, 
bet vėliau paaiškėjo, kad ir 
kiti dalyvavo sąmoksle. Iš vi
so sulaikyta apie 50 įtariamų 
žmonių, buvusių Ahmed Ma
her Paša priešų.

Egipto ministerio pirmi
ninko pareigas dabar eina 
Mahmoud ei Nokrashy Paša.

Žiniomis iš Pacifiko, Jung
tinių Amerikos Valstybių Ka
ro laivyno sekretorius For- 
restal šiomis dienomis aplan
kė Iwo Jima salą, kurioje da
bar eina dideli mūšiai tarp 
mūsų marinų ir japonų.

Sekretorius Forrestal, su
sipažinęs su padėtimi vietoj, 
pareiškė, kad iki jo atsilan
kymo toje saloje, mūsų karo 
laivynas paleido į salą 10,- 
000 armotų šovinių, o salos 
paėmimas dar toli gražu ne
įvykdytas. Tas, pasak For
restal, parodo, kad mūsų ka
ro pramonė turi pagaminti 
daug daugiau karo medžia
gos.

Washington. — Vasario 28 
d. į Baltuosius Rūmus sugrį
žo prezidentas F. D. Roose
velt. Jis grįžo iš ilgos kelio
nės, kurios metu jis buvo pa
siekęs tolimąjį Krymą, kur 
Jaltoje turėjo plačius pasita
rimus su Churchilliu ir Sta
linu.

Roosevelt pareiškė, kad 
šioje savaitėje jis kalbės 
Kongrese ir padarys išsamų 
pranešimą apie Jaltos konfe
renciją.

Roosevelt nurodė, kad jis 
dalyvaus Jungtinių Tautų 
konferencijos atidaryme ba
landžio 25 d. San Francisco, 
Calif, ir kad netrukus vėl 
matysis su Churchilliu.

Jaltos konferencijos nuta
rimai, sakė Roosevelt, yra

gera pradžia pasaulio saugu 
mui ir taikai.

Roosevelto kelionėje į A- 
meriką įvyko skaudi nelaimė 
— staigiai, nuo širdies smū
gio mirė prezidento sekreto
rius ir karinis palydovas ge
nerolas Watson.

Roosevelt grįžo karo laivu 
tiesiog iš Alžyro. Kelionėje 
drauge su juo buvo keli ko
respondentai. Dabar prane
šama, kad iš Washington© 
Roosevelt išvyko sausio 22 d. 
naktį. Kelionėje iš viso jis 
prabuvo 36 dienas. Keliavo 
14,000 mylių.

Roosevelt koresponden
tams nurodė, kad savo kal
boje Kongresui ir visai tau
tai jis praneš, kaip įvyko Jal
tos konferencija ir kokia yra 
joje pasiektų susitarimų 
reikšmė.

AMERIKOS RESPUBLIKOS RŪPINASI 
PASAULIO TAIKA IR GEROVE

Pereitą savaitę Meksikoje 
prasidėjo Amerikos žemyno 
valstybių konferencija, kuri 
tampriai surišta su pokari
niu gyvenimu taika ir tarp
tautiniais valstybių santy
kiais. Atrodo, kad šios kon
ferencijos tikslas yra padė
ti pagrindą ateities taikai ir 
pokariniam valstybių drau
giškam sugyvenimui Ameri
kos žemyne.

Konferencijos tikslas yra 
rasti būdus ir priemones pa
laikyti gerus tarptautinius 
valstybių santykius, kurie 
dažniausiai iššaukia nesusi
pratimus ir pagaliau karus.

Kaip iki šiol atrodo, kon
ferencijai teks išspręsti daug 
klausimų ir problemų, su- 
kia viena valstybė pasauly
je ar valstybių sąjunga, ne
gali prievarta laiduoti saugu
mo ir taikos pasauliui; negali 
to padaryti sunaikindama 
Vokietijos nacizmą ir Japo
nijos imperializmą. Esą, tai
ką laiduoti gali tik teisėtu
mas. Kol pasaulyje viena val
stybė turės daug ir jos gy
ventojai gyvens prabangoje, 
o kita kaimyninė valstybė 
skurs ir jos gyventojai gy
vens pusbadžiai, tol bus ne
susipratimai ir priešai. Tarp-

tautinė neapykanta, kuri yra 
karų šaknis, tik, tuomet iš
nyks, kada visų valstybių 
gyvenimo lygis bus vienodas, 
— taip aiškina įvairūs atsto
vai, dalyvaujantys konferen
cijoje.

Sakoma, dabar pasaulis tu
ri būdus ir priemones visą 
pasaulio turtą taip padalin
ti tarp valstybių, kad jo vi
siems pakaktų.

Čekai Kraustosi
Iš Londono

London. — Šios savaitės 
pradžioje Londone įvyko Če
koslovakijos prezidento Edu
ardo Benešo ir užsienių rei
kalų ministerio Masaryko iš
leistuvės, kuriose dalyvavo 
Anglijos ministeris pirminin
kas Churchill ir užsienių rei
kalų ministeris Eden.

Benešąs ir Masarykas šią 
savaitę grįžta į Čekoslovaki
ją.

JAPONAI MANILOJE ŽUDĖ KUNIGUS
Iš San Francisco, Cal., gau

ta žinių, kaip japonai žudė 
katalikų kunigus Maniloje.

Kun. Palomino, vienas iš 
Manilos kunigų pasakojo, 
kaip japonų kareiviai suva
rė 130 katalikų kunigų į šv. 
Augustino bažnyčios rūsį Ma
niloje, neva apsisaugoti nuo 
bombų, bet tikrenybėje no
rėjo visus nužudyti. Kai visi 
kunigai suėjo į rūsį, japonai 
pradėjo į juos mesti ranki
nes granatas, kurios daugelį 
ant vietos užmušė, o kitus 
sunkiai sužeidė.

Negana to, išlikusius kuni
gus japonai pražiodydavo ir 
revolveriu šaudydavo į bur-

ną. Vėliau rūsies įėjimas bu
vo užverstas žemėmis ir visi 
kunigai, sužeistieji ir užmuš
tieji palaidoti.

Kun. Palomino, nors ir sun
kiai sužeistas, bet šiaip taip 
išsikasė iš rūsies ir išsigelbė
jo.

Velykų Sveikinimai 
Siųstini Dabar

VAKARU FRONTE EINAM PIRMYN

Karo departamentas iš Wa- 
shingtono įspėja, kad jeigu 
rengiatės siųsti Velykų šven
čių sveikinimus vyrams karo 
tarnyboje, sveikinimus rei
kia siųsti dabar, kad jie pa
siektų mūsų karius tolimuo
se frontuose prieš Velykas ir 
Velykų metu.

KARO GALAS EUROPOJE BUS BAISUS
Prasidėjus Sąjungininkų 

generaliniam puolimui vaka
rų fronte Europoje ir rusams 
besiruošiant naujam puoli
mui rytuose, daugelis Ameri
kos ir kitų valstybių karo ži
novų numato labai žiaurią ir 
kruviną karo pabaigą Euro
poje.

Karo su Vokietija pasku
tinis veiksmas jau dabar pra
sidėjo. Jis gali būti trumpas, 
gali dar keletą mėnesių užsi
tęsti. Kai kurie net sako, kad

Nežiūrint to, beveik visi pri
pažįsta, kad paskutinės karo 
dienos Europoje bus nepap
rastai žiaurios ir trukšmin- 
gos.

Po Krymo konferencijos, 
kurioje Sąjungininkai pareiš
kė, kad Vokietija bus taip su
spausta po karo, kad ji ilgai 
negalės ginklo pakelti prieš 
savo kaimynus, vokiečiai jau
čia, kad jiems beliko tik vie
na išeitis — kariauti iki pa
skutinio kario.

Taip pat nurodoma, kad 
Vokietija dar turi nemažiau 
kaip apie 100 gerai paruoštų 
ir apginkluotų kariuomenės 
divizijų arba apie 2,000,000 
gerų atsargų, neskaitant da
bar kovojančios frontuose 
kariuomenės.

Vokiečių kariuomenė, nau- 
jungtų su ekonominiu valsty
bių gyvenimu ir jų gyventojų 
pragyvenimo lygiu.

Iš konferencijos uždavinių 
atrodo, kad pasaulinės taikos 
problemai išspręsti visų pir
ma reikia išspręsti ekonomi
nes valstybių problemas. Tos 
valstybės, kuriose pragyve
nimo lygis yra aukštas, turi 
stengtis pakelti ir kitų vals
tybių pragyvenimo lygį. Tas, 
anot kai kurių Pietinės Ame
rikos valstybių delegatu., Jvr a 
p’agHndlftiM'TizdavTnys ■

Daugelis Pietinės Ameri
kos valstybių mano, kad jo
ji ginklai, atkaklumas ir už
sispyrimas vokiečiams nega
li atnešti karo laimėjimo, bet 
gali jiems duoti progų dar 
kiek ilgiau kariauti ir gintis.

Kai kurie amerikiečiai ka
ro ekspertai įsitikinę, kad 
nei Berlyno, nei Koelno paė
mimas dar nereikš Vokietijos 
pasidavimo. Jie teigia, kad 
prie dabartinių sąlygų vo
kiečių kariuomenė gali pasi
traukti į pietus ir ten kiek 
gintis.

Iš visų pranašavimų atro
dytų, kad paskutinės karo 
dienos Europoje bus nepap
rastos. Kautynės bus didelės 
ir žiaurios, įvykiai keisis ne 
dienomis, bet valandomis.

JAPONIJOS SOSTINE LIEPSNOSE
------------------------ * 

Ipė lietuvių draugijų ir 
ų, kurie nesurado gali- 
į įsijungti į bendrą veik- 
L. T. ribose, mėgino šia- 
ėnesy šaukti suvažiavi- 

Karsti (/kviesdami jin visus lietu- 
Bet mėginimas savai- 

.fkrito, kai išleistas nau- 
Patogi VW valdžios patvarkymas, 

Su MOTE11 žįąS suvažiavimų, jei 
didelis PAS*1 dalyvautų per 50 asme-

VI8OKTO

JUOZAS )ar viet°J suvažiavimo 1 lma vakarienė. Užsimo- 
411 įčiai. Ir nieko neigiamo 

Brooklyn^11 Pasakytį Prieš tą ju- 
ą. Kas dirba Lietuvai 
įerikos karo pergalei iš 
s, tegu turi geriausio 
"(kimo. Bet čia padary- 
nena pastaba:

MIDI!1

HAvemeyer ® 
uekiiuu. nei čia pauary- 

RALPH & riena pastaba:
FOTOCR1 car^en®s ir misijos Wa- 

j tone rengėjai skelbia, 
ai bus „paskutinė pro-65 - 28 GRANDU 

MaspetM

Šiomis dienomis maloniai 
mus atsiminė Marija Aukš- 
taitė, gilios sielos rašytoja, 
Kanados lietuvių tautinio ju
dėjimo kurstytoja.

Ji ne tik pareiškė savo lin
kėjimus „Amerikai”, kurios 
puslapius ji ne kartą yra 
puošusi savo raštais, bet ir 
piniginę paramą įdėjo!

Štai ištrauka iš rašytojos 
laiško:

„Šiandie gautoje „Ameri
koje” pasigrožėjau Jūsų min
timi, išreikšta iš tikros lie
tuviškos širdies: „Tauta iš
liks gyva, nes ji taip nori. 
Laisvė Lietuvon sugrįš! Jei 
ne šiandien, tai rytoj”.

„Mūs visų šūkis privalo 
toks būti, ir darbas vieningo
se gretose, ir jei bus surem
ti lietuviški pečiai, jei bus 
sukurti bendra liepsna sielų 
aukurai, — išsikovosim kas 
priklauso mums, nors tęstųsi 
dar ilgos aukų dienos”.

Paryžius. — Jungtinių Val
stybių kariuomenė vakarų 
fronte ne tik pradėjo platų 
puolimą, bet kai kuriose vie
tose, ypač Koelno bare, pra
laužė vokiečių, linijas ir 
smarkiai veržiasi Koelno lin
kui.

Devintoji armerikiečių ar
mija smarkiai puolė Muen- 
cen-Gladbach ir Keolno bare 
nužygiavo keliolika mylių ar
čiau Reino upės ir apie 9 my
lias nuo pagarsėjusio paties 
Koelno miesto.

Tuo pačiu metu kiti devin
tosios armijos daliniai jau 
tik apie 18 mylių nuo Dussel- 
dorfo, kito žymaus Vokietijos 
miesto.

Kituose vakarų fronto ba
ruose karo veiksmai žymiai 
padidėjo ir visur Sąjunginin
kų kariuomenė pradėjo puoli
mą.

Dancigo Miestas 
Bus Atkirstas

ŽUVĘ KARIAI

Auka Raudonajam Kryžiui 
gydo žaizdas kariaujančių 
mūsų sūnų ir dukterų. Aukok 
ir padėk gydyti tas žaizdas 
ir Tu.

Rusų kariuomenė Pomera
nijoje pralaužė vokiečių ap
saugas ir veržiasi Baltijos 
jūrų link, grasindama atkir
sti Dancigą ir apie 150 mylių 
ilgio Baltijos pajūrį nuo Vo
kietijos.

Tame Baltijos pajūrio ba
re yra dešimtys tūkstančių 
vokiečių kariuomenės.

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

Leit. Jurgis Černiauskas, 
Maspeth, L. I., N. Y.

Serž. Edvardas Liutkus 
(Lucas) iš Brooklyn, N. Y.

Vincas Vaikinas, Brook
lyn, N. Y.

Mikas Jocus, Newark, N. J.
Mykolas Riauba iš Chica

go Heights, Ill.
St. Serž. Jonas Balkonis, 

Chicago, Ill.
Teodoras Stučinskas iš 

Chicago, Ill.
Albertas Surplis iš Eliza

beth, N. J.
Juozas Kertis iš Bayonne, 

N. J.
D. Varnas iš Chicago, Ill. 

(buvęs L. Vyčių apskrities 
pirmininkas).

Jonas Dorša iš Chicago, 
Ill.

Albertas Dabulis iš She
nandoah, Pa.

Italijos Valdymas 
Italų Rankose

Beveik visa Italija iki šiol 
buvo valdoma karinės alijan- 
tų misijos, kuri tvarkė ne tik 
vidaus reikalus, bet ir Itali
jos santykius su užsieniu.

Šią savaitę iš Romos pas
kelbta, kad dabar visa pieti
nė Italija pavedama valdyti 
ir tvarkyti italų vyriausybei, 
taip pat jai duodama laisvos 
rankos tvarkyti savo santy
kius su užsieniu. Ali j an tų ko
misija savo darbą dabar kon
centruoja šiaurinėje Italijo
je, kur eina karo veiksmai. 
Kai tik šiaurinė Italijos da
lis bus iš vokiečių atimta, vi
są Italiją, po senovei, valdys 
ir tvarkys patys italai, nors 
žymiai sumažinta alijantų 
komisija pasiliks Italijoje ku
rį laiką, kaip tarpininkė ir 
patarėja Italijos vyriausy
bei.

Brazilija pažadėjo vieną 
milijoną kavos maišų pasiųs
ti Amerikos kareiviams.

Mūsų karo aviacija Paci- 
fike šią savaitę keletą kartų 
iš eilės bombardavo Japoni
jos sostinę Tokio. Pereito 
sekmadienio bombardavimo 
metu mūsų karo lėktuvai To
kio įlankose nuskandino 17 
japonų laivų ir sunaikino 158 
karo lėktuvus ir 175 smar
kiai apdaužė.

Po paskutinių Japonijos 
sostinės bombardavimų buvo 
pranešta, kad viena ar dau
giau bombų nukrito prie Ja
ponijos imperatoriaus rūmų. 
Pats Tokio miestas, kaip sa
ko kai kurie lakūnai, grįžę iš 
bombardavimo misijos, visas 
apimtas liepsnose.

Papildomai pranešta, kad 
tik viena dalis Tokio miesto, 
kur sukoncentruota pramo
nė, mūsų lėktuvų naikinama.

Damascus, Sirija. — Vasa
rio 26 d. Sirijos parlamentas 
nubalsavo paskelbti karą Vo
kietijai ir Japonijai. Tai tre
čioji valstybė viduriniuose 
rytuose, šiomis dienomis pa
skelbusi karą Vokietijai ir 
Japonijai.
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Raudonasis Kryžius gelbs
ti kariaujantiems ir sužeis
tiems kariams. Prisidėk ir 
Tu prie šio kilnaus darbo sa
vo auka.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.
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Garsiausias Amerikos paminklas yra Laisvės statula 
New Yorko uoste.

Aukštai iškėlusi švyturį, pažaliavus nuo audrų, lietaus 
ir vėjų, stovi ji galinga ir brangi kiekvieno širdžiai.

Išplaukdami į užjūrius, kareiviai žiūri į ją, — gal pas
kutinį kartą...

Kurie grįžta sužeisti ar iškeisti iš priešo nelaisvės, ke
lia į ją akis su džiaugsmu: jie vėl pasiekė laisvės šalį.

Per daugel metų ji priglobė ateivių minias, — tūkstan
čius suvargusių, persekiojamų, šviesos ir lygybės ištroš
kusių vyrų, moterų ir vaikų iš visų pasaulio kraštų.

Visiems ji buvo graži, didi ir garbinga, nes ji ten pa
statyta kaip visos Amerikos tradicijos simbolis.

O toji Amerikos tradicija ligšiol buvo laisvė žmonėms 
ir tautoms.

Per visą Jungtinių Valstybių istoriją garbingai eina ši 
dviguba laisvės tradicija.

Jos vardu atsirado šisai kraštas, kaip savarankiška 
valstybė. Jos vardu geriausi sūnūs kovojo dėl teisingos bui
ties žmonėms ir tautoms.

Kada pasauly siausdavo tironai, diktatoriai, tarptau
tiniai žudikai, tamsių audrų naktyse Amerika šviesi ir tvir
ta stovėdavo, duodama vilties laisvės kovai.

Istorija ir ateinančios kartos juokdavosi iš tų, kurie 
susvyruodavo laisvės tradicijoj ir sargyboj: juk į šios ša
lies kūną ir kraują buvo įėję tvirtai nešti tautoms ir žmo
nėms šviečiantį švyturį.

Ne imeprializmas, ne diktatūros, ne pritarimai tarp
tautiniams grobuonims buvo Amerikos kelrodis, bet lais
vė visoms tautoms, didelėms ir mažoms.

Tuos idealus į tikro amerikiečio sielą įdėjo šios vals
tybės tėvai.

Benjamin Franklin sakė: „Mūsų byla yra visos žmoni
jos byla. Gindami savo laisvę, mes kovojame dėl jų Lais
vės. Tą garbingą uždavinį mums paskyrė Apvaizda”.

Jefferson rašė: „Mes savaime aiškiomis laikome tiesas, 
kad visi žmonės yra sukurti lygūs, kad Kūrėjas jiems su
teikė tam tikras neišdildomas Teises, tarp kurių yra Gyvy
bė., Laisvė ir Laisvės siekimas^,.------ —.

’ (šia demokratijos ir laisvės tradicija paremta visa Ame
rikos esmė ir garbė.

Dėl jos žuvo mylimiausias Amerikos istorijos vyras 
— Abraomas Linkolnas.

Ano karo metu niekas taip neuždegė milijonus širdžių, 
kaip prezidento Wilsono paskelbtoji apsisprendimo teisė 
visoms tautoms.

Ir šio karo pradžioje, kada diktatūros, aukštai iškėlu- 
sios galvas, gniuždė Europos valstybes, naikino jų laisvę 
ir žmones, šioji sena Amerikos tradicija grąžino širdims ti
kėjimą ir viltį: tai buvo Atlanto Čarterio žodis, kad nepri
klausomybė turi būti atstatyta visiems kraštams, dideliems 
ir mažiems.

Šiandien, šiam karui einant į galą, vėl kartojamas At
lanto čarteris gražiais žodžiais, bet ne darbais.

Kada Amerika prideda savo ranką padalinti valstybei, 
dėl kurios apgynimo kilo šis karas, kada nuo vieno dikta
toriaus kitam pavedama tvarkyti tautos,' kada apie laisvę 
ištisų pavergtų valstybių, kaip Lietuva, nė puse žodžio ne
užstojama tarptautinėje arenoje, nors jau dedami galuti
niai akmenys busimojo pasaulio pastatui, tada savaime ky
la mintis: argi tai suderinama su visa Amerikos tradicija 
ir jos istorijos garbe, ar tai nėra nauji ir liūdni ženklai atei
nančio pasaulio, kuriame daugelis tautų bus palikta žiau
riausių diktatorių vergijai?

Liūdni tai ženklai. Jeigu jie nebus pašalinti, jeigu Ame
rikoj nebus tvirtai iškeltas laisvės švyturys teisingumo 
šaukiančioms tautoms, jeigu bus susidėta su diktatoriais 
ir imperialistais, jeigu iš Atlanto Čarterio principų pasiliks 
tik skarmalai, kaip britų ir šios šalies pažadų netesėjimo 
skurdus liudijimas, — tada Jungtinių Valstybių istorijoje 
bus užverstas gražiausias jos tradicijos lapas, kuriame bu
vo parašyta: „Duokit man laisvę arba duokit man mirtį”.

Jei nusigręžtų nuo laisvės principų vykdymo žmonėms 
ir tautoms, Amerika netektų savo garbės ir didybės, o pa
saulis — šviesos ir vilties.

MŪSŲ DARBAS PADIDINTINAS

į ■ ! s

Vasario l§-tą ir 17-tą A- 
merikos Lietuvių Taryba tu
rėjo nepaprastą suvažiavimą 
Washingtone, su tikslu iš
gvildenti Lietuvos klausimą 
ryšium su pasikeitusia tarp
tautine padėtimi ir surasti 
tinkamiausius kelius padėti 
Lietuvai atgauti laisvę.

Apsikeitę mintimis tarp 
savęs ir atsilankę pas J.A.V. 
Kongreso narius, ir taip pat 
pasikalbėję su aukštais Val
stybės Departamento parei
gūnais, suvažiavimo dalyviai 
priėjo išvados, kad kova dėl

Lietuvos laisves dar anaiptol 
nėra pralaimėta. Amerikos 
valdžia tebepripažįsta Balti
jos valstybių nepriklausomy
bę ir, iš viso, nėra atsižadė
jusi savo nusistatymo mažų
jų Europos tautų atžvilgiu.

Bet ta kova dėl nepriklau
somos Lietuvos atsteigimo 
reikalauja dabar didesnio jė
gų įtempimo mūsų pusėje, 
negu iki šiol. Plačioji Ameri
kos visuomenė, kuri simpati
zuoja mažųjų Europos tau
tų troškimams, privalo būti 
geriau painformuota. Priešo

propaganda, kuri stengiasi 
suklaidinti Amerikos demo
kratiją, privalo būti atrem
ta.

Todėl visi, kuriems yra 
brangi mūsų gimtojo krašto 
ateitis, turime dirbti suvie
nytomis jėgomis, turėdami 
aiškiai prieš akis tikslą, ku
rio mes siekiame.

Mes norime, kad Lietuva 
būtų tikrai, laisva ir demo
kratinė valstybė, kurioje ne
būtų vietos šovinizmui, neto
lerancijai arba fašizmui; ne
priklausoma Lietuva, drau
giškuose santykiuose gyve
nanti su savo kaimynais ir 
noriai atliekanti savo parei
gas tarptautinėje taikos sau
gumo organizacijoje.

Lietuvos likimas, veikiau
sia, bus sprendžiamas taikos 
konferencijoje. Bet iki to lai
ko reikia dėti pastangas, kad 
ji nebūtų sunaikinta fiziškai 
ir pavergta morališkai bei 
politiškai.

Mes privalome reikalauti, 
kad jau dabar būtų atidary
tas kelias į Lietuvą Ameri
kos šelpimo įstaigoms, ku
rios yra pasiryžusios aprū
pinti Lietuvos žmones mais
tu, vaistais ir drabužiais.

Mes turime reikalauti, kad 
tarptautinė Jungtinių Tautų 
komisija pasistengtų sustab
dyti vykdomą Lietuvoje te
rorą ir masinius žmonių de
portavimus.

Mes privalome reikalauti, 
kad artimiausioje ateityje 
Jungtinės Tautos duotų pro
gą Lietuvos žmonėms laisvai 
išsirinkti savo valdžią, kaip 
yra prižadėjusi visoms išlais
vintoms tautoms trijų di
džiųjų valstybių konferenci
ja Jaltoje.

Šių metų gegužės 15 dieną 
sukaks lygiai dvidešimt pen- 
keri metai, kai susirinko Lie
tuvos Steigiamasis Seimas. 
Tai yra be galo svarbi data 
lietuvių tautos atgimimo is
torijoj — viena, dėl to, kad 
tai buvo Lietuvos žmonių 
laisvai išrinkta atstovybė, 
kuri išreiškė visos tautos va
lią, vienbalsiai paskelbdama 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą; — an
tra, dėl to, kad Steigiamasis 
Seimas davė Lietuvos Res
publikai demokratinę konsti
tuciją ir žemės reformą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kviečia visas lietuvių koloni
jas iškilmingai paminėti ši
tas Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 25 metų sukaktuves, šau- 
kinat draugijų atstovų kon
ferencijas, rengiant viešas 
prakalbas, paskaitas, koncer
tus, ir kitokiais būdais.

Nuo šios dienos iki gegu
žės mėnesio pabaigos, Ame
rikos Lietuvių Taryba skel
bia visoje Amerikoje aukų 
rinkimo vajų Lietuvos išlais
vinimo reikalams. Iriiciatyvą 
šito vajaus organizavime ko
lonijose yra kviečiami pasi
imti A.L.T. skyriai arba 
draugijų sąryšio komitetai; 
o kur tokie skyriai arba ko
mitetai dar nėra įsikūrę, — 
atskiros draugijos ir kuopos, 
kurios pritaria Lietuvos ne
priklausomybės idėjai.

Per šiuos tris vajaus mė
nesius visose kolonijose pri
valo būti daromi aukų rinki
mai draugijų mitinguose, biz
nio įstaigose ir privatiniuose 
namuose, kad kiekvienas lie
tuvis, kuris nori suteikti pa
galbą savo tėvų kraštui, gau
tų progą prisidėti prie šio 
kilnaus reikalo.

Reikia visiems sukrusti ir 
stoti į darbą, nes artinasi va
landa, kada bus lemiamas 
Lietuvos likimas. Turime bū
ti pasiruošę visomis jėgomis 
paremti mūsų brolius ir se
seris, kovojančius dėl laisvės 
ir geresnio rytojaus.
Už pilną karo pergalę!
Už taiką, pagrįstą Atlanto 

Čarterio principais!
Už nepriklausomą, laisvą ir 

demokratinę Lietuvą!
AMERIKOS LIETUVIŲ 

i TARYBA

Kovo mėnuo yra Raudonojo Kryžiaus mėnuo.
Kovo mėnesy Raudonasis Kryžius sukels fondą 

$200,000,000.
Šįmet vajus bus vienas iš svarbiausių. Kada kardai 

bus užmiršti, Raudonasis Kryžius vis tarnaus visiems žmo
nėms.

Nors paskutinis šūvis bus iššautas, bet mūsų kovojan
tieji vyrai taip greitai nesugrįš. Kai kurie pasiliks ligoninė
se per ilgą laiką. Reikalaus pagelbos, ir Raudonojo Kry
žiaus patarnavimas tiems vyrams turės būti pratęstas.

Ir veteranai, grįždami prie civilio gyvenimo, reikalaus 
ypatingos pagelbos. Sunku bus jiems prisitaikinti prie nau
jų aplinkybių, prie visokių naujų gamybų, ir panašiai.

Gerovė mūsų uniformuotų vyrų šeimynų turi būti ap
saugota, kad jie nebadautų.

Reikės šelpti karo pabėgėlius ir našlaičius. Raudona
sis Kryžius kaip tik yra prisiruošęs teikti tą pašalpą karo 
išteriotame pasaulyje.

Ir be tų visų karo darbų, Raud. Kryžius turi tęsti sa
vo patarnavimus namie — pagelbėti nelaimėms užpuolus, 
mokyti ir lavinti namų slauges, duoti slaugių pagelbininkų 
kursus ir kitus veikimus.

Nors šautuvai nutils, bet pagelba žmonėms visados 
bus reikalinga.

Raudonasis Kryžius gali teikti tą pagelbą tik visų 
žmonių parama. Lietuvių kilmės amerikiečiai visuomet pil
nai rėmė Raudonąjį Kryžių. Šįmet Raudonasis Kryžius vėl 
jiems pasitiki ir žino, kad jie atliks savo dalį.

Aukokime, kiek tik pajėgiame, bent vienos dienos už
darbį !

Gubernatorius Paskelbė Lie
tuvos Respublikos Dieną
Massachusetts gubernato

rius Maurice J. Tobin išleido 
proklamaciją, paskelbdamas 
Vasario 16 dieną, kaipo Lie
tuvos Respublikos Dieną 
Mass, valstybėje. Proklama
cijoje raginta suinteresuotas 
grupes tinkamai atžymėti 
šią šventę.

Reikšminga, kad prokla
maciją gubernatorius paskel
bė po Krymo konferencijos 
nutarimų paskelbimo.

Tas rodo, kad lietuviai, sa
vo kovoje už teisybės princi
pus ir Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimą, turi nuo
širdžių draugų žymių parei
gūnų tarpe.

Rusiją). Jai Lietuvą 
no tik Hitleris ir Mil

Minėjimas baigtai
kaupimo valandėle Il
sius lietuvius ir kari] A įJISVAS YRA 
kilmingu vėliavų jį

šį įspūdingą Vis TL ^įko su 
minėjimą suruošė > mjonl. jį, 
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thuanian Independ, renetai. Prieš 
rio garbės pirm s 
kun. Pr. Virmauskį ^.fetitu- 

dakmaub. h >
lai vedepirn pS^tikke-

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas pas 
mus įvyko vasario 18 d., 
Šveicarų restorane. Jį suren
gė ALT. skyrius Los Ange
les, į kurį susipietė visos tik
rai lietuviškos mūsų miesto 
draugijos ir klubai, išski
riant komunistus.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje įvyko pamaldos 
už Lietuvą. Pamokslą pasa
kė kun. Jucevičius iš Oma
ha, Nebraska.

Programa pradėta Ameri
kos himnu ir malda. Pirm. A. 
Brūzgai tarus įžangos žodį, 
pirmu kalbėtoju buvo Lietu
vos garbės konsulas J. J. 
Bielskis. Savo kalboje konsu
las perbėgo dabartinę tragiš
ką Lietuvos padėtį, šiek tiek 
ilgėliau apsistojo prie punk
to, kaip Amerikos lietuviai 
galėtų jai padėti. Konsulo 
manymu, svarbiausias ir ga
lingiausias ginklas ir būdas, 
kad šio krašto įtakingi žmo
nės išgirstų daugiau apie Lie
tuvą,' jos vargus, jos norus. 
Svarbiausia, kad išgirstų tei
sybę. Kiekvieno pareiga, yra 
pirkti brošiūras, knygas, biu
letenius ir šiaip literatūrą, 
siuntinėti, dalinti, kur tik ga
lima pasiekti amerikonišką 
rimtą publiką.

Antras kalbėtojas buvo 
prelatas J. Maciejauskas. 
Mes kai kada pamanome ir 
pasakome, kad mūsų prela
tas sensta, nes artėja aštun
tos dešimties metų. Bet kuo
met eina kalba apie Lietuvą 
ir lietuvius, mūsų, prelatas 
atgyja, pajaunėja, kad žo
džiai tik pilasi su visu į juos 
įdėtu karštumu ir gyvumu.

Šį kartą prelatas kalbėjo 
ir apsistojo ilgėliau, kokį 
progresą Lietuva darė pali
kusi nepriklausoma, palygi
nus su mūsų milžinu kaimy
nu, kuris lietuvius su nagai- 
ka valdė ir dabar dar tyko 
praryti. Neįmanoma būtų 
nuosekliai visą prelato kal
bą čia atpasakoti, tik, trum
pai pasakius, puikiai įrodė, 
kad Lietuva likus nepriklau
soma pralenkė dideliais šuo
liais visose srityse tą ■ savo 
kaimyną ir daugel kitų.

Trečias iš eilės kalbėjo po
litinių mokslų žinovas ir Pa- 
balčio kraštų draugas prof. 
M. Graham. Jo kalba buvo 
įdomi tuo, kad jis beveik dės
tė planą apie Pabalčio vals
tybių ir Skandinavų sąjungą 
ir ragino lietuvius tuom rū
pintis. Jo manymu, jau da
bar apie tai galima manyti 
ir pradėti planuoti tokį jun-

ginį. Žinoma, reiškė viltį, kad 
dabartinė padėtis yra laikina 
ir ilgai nesitęs. Labai apgai
lestavo, kad daug istorinės 
medžiagos, nebeįkainuoja- 
mos iš visų sričių, apie tą se
ną tautą liks sunaikinta. Ka
rui ir svetimųjų okupacijai 
niekas nebrangu ir nieko ne
gaila. Tenka apgailėti, kad 
Lietuvos valdžia nenumatė ir 
nepasistengė tai apsaugoti.

Prof. Graham pasižymi ne
paprastu nuoseklumu kalbo
je. Mes Los Angeles lietuviai 
esame, jam dėkingi, kad kas 
metą šioje mums brangioje 
dienoje jis su mumis daly
vauja ir niekuomet neatsisa
ko pakalbėti.

Svečiai kunigai, prelatas 
Krušas iš Chicagos ir 
Jusevičius iš Omahos, 
sveikino ir trumpose 
kalbose reiškė viltį.

Paskiausiai kalbėjo 
pasiuntinys Lietuvai,
Norem. Kalbėjo trumpai šį 
kartą. Jis visuomet yra ge
rai nusiteikęs lietuvių at
žvilgiu ir atrodė patenkintas. 
Kalbėjo apie naują savo pa
rašytą knygą, apie savo pa
tyrimus Lietuvoje, kaip jis 
mus pamilo, kraštą, žmones. 
Pašiepė tuos, kurie garbina 
svetimus, o savuosius nieki
na. Suminėjo komunistus ir 
labai apgailestavo, kad kiek
viena tauta tokių išgamų tu
ri. Baigė savo kalbą: „Kas 
bus kas nebus, o Lietuva ne
pražus.”

Buvo skaityta ir priimta 
rezoliucija, reikalaujanti Lie
tuvai laisvės iš po svetimų 
jungo. Vienbalsiai priimta ir 
pasiųsta šio krašto pareigū
nams Washingtonan.

Tarpais buvo dainų, kurias 
išpildė lietuvių, parapijos 
choras. Piano solo skambino 
jaunuolis R. Masonas.

Pabaigoje B. Starkienė pa
darė atsišaukimą A.LT. var
du aukų Lietuvos reikalams.

' Suaukota $151.00.
Suėjimą baigėme Lietuvos 

himnu. Gražiai tvarką vedė 
Antanas Brūzga.

Svečius priėmė p. M. ša- 
reikienė. Bendrą tvarką pa-

■ laikė P. Žilinskas ir N. Moc- 
• kus.

ALT. Skyrius nuoširdžiai
■ dėkoja už aukas ir gausų at

silankymą.
B. Starkienė,

Skyriaus Sekr.
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Didingai paminėjo Vasariol6
Bostono lietuviai vieningai 

ir iškilmingai paminėjo 
šventę — Vasario 16.

Paminėjimas įvyko vasa
rio 11 d.

Šv. Petro bažnyčioje buvo 
iškilmingos mišios, kurias 
celebravo kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskis, asistuojant kun. 
Šaulėnui ir kun. Jakimavi- 
viui, S. J. Pamokslą pasakė 
kun. Dr. K. Urbonavičius. Or
ganizuotai dalyvavo St. Da
riaus Posto legionieriai su 
vėliavomis ir draugijų atsto
vai.

Po pietų, didžiulėje S. Bos
ton High School auditorijo
je, įvyko masinis mitingas, 
kuriame dalyvavo apie 1,500 
lietuvių.

Programa pradėta rengė
jų pirm. adv. J. Grigaliaus 
įžangos žodžiu, iškilmingu 
vėliavų įnešimu. Kun. Pr. Ju
ro atkalbėta invokacija — 
malda ir 
himnais, 
muz. R.
grupė.

Žodį tarė šio karo vetera
nas P. Pečiulis, Dariaus Pos
to vicekomandierius. Sekė 
jausminga kun. Pr. Juro kal
ba. Jam pabaigus atvyko 
Mass, gubernatorius M. J. 
Tobin ir Bostono majoras J. 
Kerrigan, šie aukšti pareigū
nai entuziastiškai visų sutik
ti. Gubernatorius savo nuo
širdžioj kalboj pareiškė, kad 
jam gerai suprantama ši lie
tuvių kova, nes taip prieš ke- 
liasdešimts metų kovoję ai
riai, bet už tai dabar džiau
giasi laisva ir nepriklausoma 
Airija, iš kurios jo tėveliai 
yra atvykę. Ragino kelti bal
są, kovoti neatlaidžiai, o jis, 
kiek tik galėsiąs pagelbės.

Bostono mayoras taip pat 
pažadėjo savo visokią galimą 
pagalbą lietuviams.

Adv. F. J. Bagočius savo 
kalboje pacitavo, ką prezi
dentas Rooseveltas lietuvių 
delegacijai pasakė Washing
tone dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir State Departmen- 
to vardu padarytą Sumner 
Wells’o pareiškimą dėl Rusi
jos okupavimo Baltijos kraš
tų.

A. L. Tarybai surinkta apie | 
$800.00.

Jaunamečių tautinių šokių 
grupė, O. Ivaškienei vado
vaujant, pašoko Kubilą, Mi
kitą, Jonkelį, o pačios mažy
tės pažaidė Ievužę, Aguonelį 
ir padeklamavo. Patriotinius 
eilėraščius pasakė: Petraity
tė, Griganavičiūtė, Martin- 
kaitė ir Avefrkaitė. Įspūdin
gas buvo vaizdelis „Vai var
ge, varge.”

Adv. K. Kalinauskas ir St. 
Michelsonas perskaitė eilę re
zoliucijų, kurios buvo vien
balsiai priimtos rankų pakė
limu.

U S. Treasury atstovas A. 
C. Sheeley dėkojo lietuviams 
už gausų bonų pirkimą.

Svečias iš Chicagos, Lie
tuvos konsulas Dr. Petras 
Daužvardis savo įspūdingoje 
kalboje, tarp daugelio primi
nė ir tą faktą, kad Lietuvos 
Rusijai nepripažįsta nei vie
na iš Jungtinių Tautų. (Žino
ma, išskiriant pačią grobikę
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syta labai dideli: Ji buvo apie 25 metų am- 
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Po to buvorinl ;eligentiška. Dirbtuvėj ji au- 
rikos Lietuvių Ti ;oriui viską išversdavo pir- 
bams paremti.®
vedė kun. Al. Orfėjo gerai, iki kol autorius pa- 

 

J. Bakšys. Suriulfiko ją trumpam momentui, 
Aukotojų sąrąs 
skelbtas.

Vėliau karštą
tautos meilę pašiltą inžinierių komisarijato 
Bakšys. Jis pasiė žmogų) ir Niek, paprastais 
Schenectady lie: rūbais apsivilkusį NKVD 
gausiai parėmė) žmogų, kaip jie ją pagriebę 
Buvo dar įsirašiu už alkūnių tempė tolyn ir 
skyrių. piktai „skaitė jai pamokslą”.

Schenectady lis r- - -• .. . .
nedaug. Prie pa: dalykų, kurie laikomi nusi
klauso tik apie® 
visi labai laikosi’ 
susispietę aplink 
piją, aplink kun. 
nuoširdžią vadovj

, is.
I ;

Ar partija laidžia žmo- 
‘ įėms tik žaisti su demokrati- 
os formomis? Bet niekados

d, kad tai yra tikras daly
tas.

Štai fabrikas, kuris išlei
džia aštuonis tankus į dieną. 
Atrodo švaru — švariau ne- 
>u vidutiniškam fabrike.

Ten atsitiko įdomus daly
tas. Omske buvo labai pa-

iau negu vertėjas. Viskas

ad pasikalbėjus su Eric 
Johnston. Atsisukęs atgal, 
autorius pamatė Zemenkovą

piktai „skaitė jai pamokslą”.
Tam krašte yra tiek daug

Marianaf

Apie pusę ss” 
Marianapoly prale 
rijonų provincija 
Jančius.

Jis 'Vėl grįžo i 
kur netrukus vai 
tuoti marijonų Ai-

Kun. V. Andric 
žiavo vasario 26 
į Elizabeth, N. J.

Eric 
ar mes 
Sovietų 
pažįsta vyriausius Amerikos 
darbininkų vadovus, gerai 
sugyvena su unijomis savo 
Washington© dirbtuvėse, ir 
jam įdomu pamatyti, kiek 
laisva yra rusų darbininki
ja.

Buvo kalbėtasi su keturiais 
iš vadovų, bet „galva” viso 
to dalyko buvo labai apsuk
rus 43 metų vyras pavarde 
Kuznetsovas. Jis yra gyve
nęs Amerikoj ir čia baigė 
Carnegie Institute of Techno
logy.

Jų sutvarkymas, kaip jis 
išdėstė, eina šitaip. Visos So
vietų unijos — atstovaujan
čios 22.000.000 darbininkų — 
siunčia savo delegatus į visų 
unijų kongresą. Tą kongresą 
galima lyginti su mūsų 
AFL. ir CIO. visuotiniais su
važiavimais. Jie išrenka 55 
narius į vadinamąjį plenumą. 
Tie 55 vėliau išrenka 18 į va
dinamą prezidiumą. Ir galų 
gale tie 18 išrinko savo sekre
torium Kuznetsovą, o tai jį 
padaro darbininkijos galva.

Į klausimą, ar visi darbi
ninkai priklauso unijoms, jis 
sakė, kad mažiausiai 98 ar 
99 procentai priklauso. Uni
jos nario mokestis yra vienas 
procentas darbininko uždar
bio. Įstojamojo mokesčio nė
ra.

žengimais, kad tuo laiku au
torius negalėjo susivokti, kuo 
ji nusižengė. Tai jis palaikė 
partijos dalyku, į kurį tak
tiškas užsienietis neturėtų 
kištis. Pagaliau jie paleido 
jos alkūnes ir po gerokos 
pertraukos autorius priėjo 
prie jos ir stengėsi tęsti to
liau pasikalbėjimą nuo ten, 
kur jis buvo nutrauktas. Bet 
ji ne tik kad nieko neatsakė, 
bet net nepasižiūrėjo. Po ke
tos bandymų autorius pasi
traukė, mėgindamas prisi
minti, ką jis pasakė, kas ją 
galėtų užgauti. Tik tada jis 
pamatė iš jo besijuokiančius 
korespondentus. Pasirodo, jie 
viską matė.

„Ar tu nežinojai? Nejaugi 
manei, kad jie leis tau kalbė-Kovo 10 d. W h ' J ' 

Kazimiero parapif tis su žmonėmis ? 
duos kun. A.

„Kaip dabar yra, ar ta 
unija yra visiškai laisva — 
buvo paklaustas — „ar ji yra 
priklausoma nuo valdžios?” 
Jis mus užtikrino, kad tai 
tikrai visiškai laisvas daly
kas. Žinoma, jis mums pasa
kė, kad kiekvienas išrinktas 
į jų kongresą narys, turi bū
ti valdžios patvirtintas, bet 
mes supratom, kad jis (Kuz
netsovas) laikė tai labai ma
ža smulkmena. Atrodo, kad 
Amerikoj, jei koks nors dai
lidžių skyrius negalėtų siųs
ti savo atstovo į jų visuotinį 
suvažiavimą, jeigu jo nepa
tvirtino valdžia, mūsų unijos 
to tikrai nelaikytų maža 
smulkmena — bet tiek to.

„Ar Tamsta esi komunistų 
partijos narys?” — buvo ki
tas klausimas. Jis atsakė, 
kad taip — jis yra komunis
tų partijos narys.

„Ir visas jūsų personalas 
taip pat priklauso komunis
tų partijai?” Jis linktelėjo 
galva. Kadangi visi dirbtuvių 
vadovai irgi yra komunistai 
ir kadangi komunistų partiją 
labai griežtai kontroliuoja 
darbininkiją ir jos vadovybę, 
tai atrodė, kad jiems nėra 
prasmės apie tai ginčytis. To
dėl jis buvo paklaustas: „Ką 
sprendžia jūsų unijos?”

„Darbo sąlygas, socialinį 
apdraudimą, atostogas ir pa
našius dalykus” — jis atsa
kė.

„Ar ten kalbama apie atly
ginimą?”

„Taip — jis atsakė — ,,y- 
patingai apie atlyginimą, mo
kamą pagal atlikto darbo 
vienetus. Dirbtuvių išsiderė- 
jimo komitetai diskutuoja su 
vadovybe atlyginimą.

„Ir jeigu jie negali susi
tarti, kas tada?”

Jis tvirtino, kad praktikoj 
jie visada susitaria. Bet jei
gu jie nesusitaria, jie gali 
apeliuoti tiesiai į prezidiumą, 
kuris galėtų apie tai kalbėti 
su vicekomisaru, vadovauja
mam specialiam skyriui. Tuo 
atveju, jis pasakė, visuomet 
prieinamas draugiškas susi
tarimas.

„Visuomet? Ar čia niekad 
nebūna streikų?”

„Taip” — jis sako — 1919 
metais streikas vienoj gele
žies liejykloj tęsėsi 2 dienas. 
Ir 1923 metais buvo kitas 
mažas streikas Vakarų Ru
sijoj. Nuo to laiko daugiau 
streikų nebuvo, ir ateityje jų 
nebus, nes mūsų darbininkai

BALE Pirmasis skyrius Mt. Carmel, Pa. surūšiuo
tus ir supakuotus rūbus siunčia į BALF sandelį, Brook
lyn, N. Y.

Lietuvis Karys 
Rašo iš Italijos

Neseniai iš Italijos gavom 
lietuvio kario V. Staknio iš 
Lyndhurst, N. J. įdomų laiš
ką, kurį čia dedame:

„Be galo nudžiugau šian
dien, kai laiškanešys man net 
2 egzempliorius Amerikos 
davė. Aš Italijoj apie du mė
nesius buvau, bet ši diena už 
visas malonesnė.

Buvau neseniai viename 
dideliame mieste ir per Rau
doną Kryžių bandžiau su Lie
tuvos pabėgėliais susisiekti.

Mes dabar esame Alpių, 
mažam miestely. Miestelis

supranta, kad jie visi dirba 
vienas kitam”.

„Jeigu, dėl kokios nors 
priežasties, darbininkas at
leidžiamas iš darbo, ar jam 
būtų sunku surasti kitą dar
bą kurioje kitoje vietoje?”

„Labai ir labai sunku” — 
atsakė Kuznetsovas.

„Ar tai nėra tas, ką Ame
rikoj darbininkai vadina juo
duoju sąrašu?

„Ne” — atsakė Kuznetso
vas. Bet jis nepasakė kodėl.

„Ar įstojimas į uniją bet 
kurioje dirbtuvėje yra lais
vas ar priverstinis?”

„Visiškai laisvas” — Kuz
netsovas pasakė.

„Tai kaip tada išeina, kad 
praktiškai kiekvienas įsto
ja?”

„Tai yra jų naudai kiekvie
nam krašte” — jis pasakė — 
ir ypatingai Sovietų Sąjun
goj. Čia unijos narys gauna 
didesnes ligos pašalpas, ne
gu kad nenarys. Čia yra gy
venamų namų ir butų trūku
mas, o daugumas dirbtuvių 
turi savo gyvenamus namus, 
kuriuos jie nuomoja savo 
darbininkams. Unijų nariai 
čia gauna pirmenybę. Darbi
ninkui, nepriklausančiam 
prie unijos, būtų labai sunku 
surasti vietą net pernakvoti. 
Be to, jam nebūtų leidžiama 
lankytis į dirbtuvės rekrea
cijos centrą, kur jie turi šo
kius, įvairius žaidimus, kiną 
ir susirinkimus”.

„Jeigu darbininkas yra ne
patenkintas savo darbu, ar 
jis gali atsisakyti ir eiti kur 
kitur?”

„Jis gali paduoti prašy
mą” — pasakė Kuznetsovas 
— „bet sprendimas priklau
so nuo dirbtuvės vadovybės. 
Dirbtuvės galva gali daug 
geriau spręsti apie darbinin
ko kvalifikacijas, negu pats 
darbininkas.”

„Ar taip bus ir po karo?”
„O kam tai pakeisti” — 

jis sako — mes visi turim 
dirbti ten, kur mes esam rei
kalingesni Sovietų Rusijos 
didesnei pažangai”.

Atsisveikinant jis pasakė 
Eric Johnstonui: „Jūs esat 
pirmas Amerikos biznierius, 
kuris teikėsi mane aplankyti, 
ir aš noriu jums pasakyti, 
kad aš tai labai įvertinu. Mes 
norim, kad jūs ten Amerikoj 
suprastumėt, kad čia yra 
laisvas sąjūdis.”

Atrodė, kad jis tikrai tiki 
kiekvienu žodžiu, ką jis sako. 
Gal iš komunistiško taško 
žiūrint, jų darbininkija ir 
yra laisva.

(Bus daugiau)
E. M.

atrodo lietuviškas. Bet karas 
viską suniokojo, ir gaila man 
darosi tai matant. Į ką pana
ši dabar Lietuva? Per ją net 
du kartus karo siaubas pra
ėjo!

Daugumas italų mus, ka
reivius, maloniai priima ir 
bando itališku vynu vaišin
ti.

Amerikos kareiviai šiame 
fronte (manau, taip yra ir 
kituose frontuose) gerai ap
rūpinami. Valgis geras, dra
bužiai pritaikyti prie klima
to. Saldainių, cigarečių čia 
netrūksta. Taigi nesiskųski
te, jeigu jų trūkumą Ameri
koje jaučiate.

Visų kareivių moralė aukš
ta. Visi nori kariauti, kad 
galėtų greitai viską užbaigti 
ir į savo brangiausius namus, 
miestelius ir miestus grįžti.

Aš gi turiu vilties, kad po 
šio karo laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą matyti galėsiu, 
nes aš ne tik už savo Ameri
ką, bet taip pat ir visas ma
žiukes valstybėles kariauja, 
kad jos turėtų teisę savo li
kimą demokratišku būdu nu
spręsti”.

Rusai Kaunasi 
Breslau Mieste

Žiniomis iš Londono, rusų 
kariuomenė įsiveržė į apsup
tą Breslau miestą ir dabar 
pačiame mieste eina didelės 
kautynės.

Taip pat pranešama, kad į 
pietų rytus nuo Berlyno ru
sų kariuomenė perėjo Bobe- 
rio upę ir paėmė apie 80 mies
telių ir kaimų netoli Gubeno 
miesto, apie 51 mylią nuo 
Berlyno.

Vokiečių radijas skelbia, 
kad rusai ruošiasi naujam 
dideliam puolimui visu rytų 
frontu.

Blogi “Laikai”
Iš Wilmington, Delaware 

praneša, kad šią savaitę ne
žinomas asmuo gatvėje su
stabdė vieną to miesto pilie
tį ir ištraukęs revolverį at
statė jį į piliečio pašonę.

Pilietis tuojau ištraukė iš 
kišenės savo piniginę ir pa
siūlė tariamam banditui, bet 
tas atsisakė piniginę imti. 
Vietoj piniginės jis pareika
lavo pakelio cigarečių, ku
rias pilietis tuoj atidavė. 
Banditas, paėmęs cigaretes, 
vieną užsirūkė ir nuėjo sa
vais keliais.

Karo pergalei paskubinti, 
pirkime daugiau karo b*nų!

Siųskite Kariams
“VYTĮ”

“VYTIS” yra mėgiamas skai
tyt, nes jis paduoda daug žinių, 
lietuviškai ii' angliškai, iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo, apie 
Lietuvos reikalus, jaunimo veik
lą. Jis turi daug paveikslų. Jis 
primins jus kas mėnuo.

Nusiųskite du doleriu su pil
nais savo ir savo kareivio adre
sais, o jūsų mylimasis gaus VY
TI kas mėnuo per aštuonis mė
nesius.

“VYTIS”
366 Wes Broadway, 
South Boston, Mass.

Vytautas Didysis 
Ir Jo DarbaiParaše SIMAS SUŽIEDĖLIS

(Tęsinys)
Pirmą savaimingą žygį Vytautas at

liko 1377 metais. Tais metais Lietuvą už
puolė apie 12 tūkstančių kryžiuočių. Jie 
pasiekė Vilnių ir ėmė ardyti jo sienas. 
Kęstutis ir Vytautas, tuo metu buvę Tra
kuose, susitarė jiems atkeršyti. Kęstutis 
pasiliko Trakuose, o Vytautas skubiai nu
vyko į Užnemunę ir ten sunaikino kryžiuo
čių maisto atsargą. Mat, dėl dažnų karų 
Užnemunėje tada beveik niekas negyveno. 
Tenai augo tik dideli miškai, tad iš anks
ti reikėjo pasirūpinti maistu ir pašaru. Vy
tautas visa tai, ką vokiečiai buvo susi
krovę, paleido vėjais. Iki pat Prūsų sienos 
liko tik šlamančios girios ir plynas kelias. 
Kai vokiečiai, pasitraukę nuo Vilniaus, grį
žo namo, tai „šešias dienas ir naktis tu
rėjo išbūti nematę duonos, o arkliai — 
pašaro”, — nusiskundžia vienas anų lai
kų vokietis. Be to, vydamasis kryžiuočius 
iki pat Gumbinės, Vytautas dar daug jų 
išžudė. Taip jiems atsimokėjo už Vilniaus 
puolimą. Tada jis buvo jau 27 metų vyras.

Taigi, jaunosios Vytauto dienos praslin
ko gana laimingai. Namie jį saugojo budri 
Birutės akis, o į karą išjojusį gynė Kęstu
čio kalavijas. Motina jam įkvėpė karštą 
tėvynės meilę, išmokė jį gerbti tėvų pap
ročius, o tėvas išaugino jį vadu, karžygiu. 
Karo laukuose užsigrūdino Vytauto būdas, 
subrendo jo jaunos jėgos. Čia jis įprato 
kariauti pats ir vadovauti kitiems, išmoko 
ginti Lietuvos laisvę ir nenusileisti prie
šams. Tai buvo tikras Lietuvos girių ąžuo
las, kurio jokios audros dar nebuvo palie- 
tusios.

Tačiau didelė audra, kuri grėsė sudrums
ti visos šalies ramybę, jau supo Lietuvos 
dangų. Kęstutis, visomis jėgomis su ja 
grūmęsis, liūdnai baigė savo dienas drėg
name rūsyje, o Vytautas įkliuvo į tokius 
vargus, kurių jis niekada nelaukė ir ne
sitikėjo.

# * #

KĘSTUTIS IR VYTAUTAS 
ALGIRDAIČIŲ PINKLĖSE

Pavargęs karuose ir pražilęs nuo rūpes
čių, Algirdas užmerkė savo akis tais pa
čiais metais, kai Vytautas atliko pirmą sa
vo žygį į Užnemunę. Kęstutis paliko be my
limo savo brolio, su kurio daugiau kaip 30 
metų gražiausiai valdė Lietuvą. Gražiai 
sutardami, jie įstengė Lietuvą padaryti 
galinga ir didele valstybe. Iš visų šonų ap
spitę priešai — rusai, lenkai ir vokiečiai 
— negalėjo jos įveikti. Negalėjo jie su
drumsti nė gražios Algirdo ir Kęstučio 
santarvės, nes abu valdovai stipriai jos 
laikėsi. Jie vylėsi, kad ir toliau lietuviai 
gyvens didžiausioje vienybėje ir meilėje, 
kuri geriausiai apsaugo nuo visų priešų. 
Ypač gražiai gyvensiant jie tikėjosi du 
savo sūnus, Jogailą ir Vytautą, kuriuodu 
turėjo pavaduoti senus savo tėvus. Abu 
jauni pusbroliai, manė jie, mokėsią sekti 
savo tėvų pavyzdžiu ir gyventi santaikoje, 
kaip tinka garbingų tėvų vaikams. Tad Al
girdas mirdamas didžiojo kunigaikščio 
sostą paskyrė savo sūnui Jogailai, o Že
maičiai ir Trakų kunigaikštystė, Kęstučiui 
mirus, turėjo tekti Vytautui.

Kęstutis, kurį Apvaizda paliko dar pa
gyventi, po brolio mirties galėjo ir pats 
likti didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Juk 
jis, per tiek metų Lietuva rūpindamasis, 
nuolat dėl jos laisvės budėjęs, buvo tapęs 
tikruoju jos šeimininku. Visi lietuviai jį 
karštai mylėjo ir didžiai gerbė, o kitų 
kraštų kunigaikščiai jį, kaip ir Algirdą, 
vadindavo Lietuvos karalium. Taigi, jam 
visai teisingai priklausė didžiojo kuni
gaikščio vardas. Pats Vytautas yra rašęs, 
kad Algirdui mirus Jogaila buvo dar jau
nas ir silpnas, o jo tėvas Kęstutis — senas 
ir galingas: jei tik būtų norėjęs, būtų leng
vai paėmęs Vilnių, o Jogailai būtų pavedęs 
valdyti kurią nors kunigaikštystę. Tačiau 
Kęstutis ir po Algirdo mirties pasiliko 
gyventi Trakuose.

Šiam senam karžygiui rūpėjo ne didžio
jo kunigaikščio sostas, o visos šalies ra
mybė ir taika. Jis buvo įsitikinęs, kad Lie
tuva jąja džiaugsis tik tada, kai bus įvyk
dyta paskutinė Algirdo valia: Jogaila vieš
pataus Vilniuje, o Vytautas — Trakuose.

Kęstutis dar padėjo Jogailai atsisėsti 
ir įsitvirtinti tėvo soste. Vienas Jogaila 
nebūtų to lengvai pasiekęs, nes jis nebuvo 
vyriausias Algirdo sūnus. Buvo net keli 
už jį vyresni broliai, kurie nenorėjo pri
pažinti jo valdžios. Vienas iš jų, Andrius, 
susitaręs su Maskva ir kalavininkais, tuo
jau pasišiaušė prieš Jogailą. Būtų gal kė
lę maištą ir kiti, jaunesnieji jo broliai, bet 
bijojo pražilusio Kęstučio, kuris rėmė Jo
gailą. Jau būdamas visai senas Kęstutis

važinėdavo į Vilnių, į didžiojo kunigaikščio 
rūmus, kur patarinėjo jaunam valdovui, 
kaip geriau valdyti valstybė.

Jogaila, rodos, turėjo džiaugti dėdės pa
spirtimi. Tačiau iš savo broliavaikio Kęs
tutis nesulaukė gero žodžio. Jogaila ėmė 
jo privengti, norėdamas kuogreičiausiai 
nusikratyti dėdės globa. Tik su vienu Vy
tautu, savo jaunystės draugu, jis dar bi
čiuliaudavosi. — Iš kur jam kilo šita ne
apykanta karžygiui seneliui?

Šios neapykantos sėkla jau seniai glū
dėjo Algirdo šeimoje. Antroji Algirdo 
žmona, Julijona, būdama rusė, nemėgo lie
tuviškos Kęstučio giminės. Kol Algirdas 
buvo gyvas, ji to aiškiai neparodė. Bet 
jam mirus ir jai pasijutus Vilniaus rū
muose tikrąja šeimininke, ji ėmė kurstyti 
Jogailą prieš Kęstutį. Jai, gal būt, atrodė, 
kad šis žilagalvis senelis, apsilankydamas 
Vilniuje ir mokydamas jos sūnų, kišąsis 
ne į savo reikalus. Ji pati norėjo būti savo 
sūnaus patarėja ir kreipti Lietuvos valsty
bę taip, kad iš to daugiau naudos turėtų 
jos pačios šeimyna ir rusai. Pavydėjo, ra
sit, ji Kęstučiui ir tos didžios meilės bei 
pagarbos, kurią rodė jam visi lietuviai.

Negeresnis už ją buvęs ir jos žentas Vai
dila, už kurio ji išleido savo dukterį Mari
ją ir padarė jį Lydos kunigaikščiu. Kęstu
tis, susitikdamas jį Vilniuje, didžiojo ku
nigaikščio rūmuose, piktai juo pasijuok
davęs. Tas skųsdavęsis Julijonai ir Jogai
lai.

Buvo ir daugiau Vilniaus rūmuose žmo
nių, kurie šnairuodavę į Kęstutį, į Vytautą 
ir į visą jų šeimą. Mat, algirdaičiai norėjo 
patys vieni valdyti valstybę. Kęstučio gi
minę jie, žūt būt, norėjo nuo valdžios pa
varyti, nusmelkti.

Kryžiuočiai, aiškus daiktas, Algirdo šei
mą dar pakurstyd'avo. Jogailos motiną jie 
vadindavo didžiąja kunigaikštiene, jos 
vardą rašydavo pirmoje vietoje, siuntinė
davo jai dovanų ir įspėdavo pasisaugoti 
Kęstučio. „O kilnioji karaliene, — rašė jie 
kartą slaptame laiške, — nepamirškite, 
kad. tas pašėlėlis, lyg pasiutęs —
ne tik prieš krikščionis, bet ir pries lietis 
vius. Kai esame anąkart Jus įspėję ir iš 
kitur patyrę, jis nori tapti Lietuvos kara
liumi ir kasdien tik galvoja, kokiu būdu 
galėtų pražudyti garsųjį Jūsų sūnų, Jo
gailą, pasigrobti jo žmones ir pilis”. Išdi
di, pilna savimylos kunigaikštienė, tai gir
dėdama, dar labiau turėjo nekęsti Kęstu
čio. Ji, gal būt, nė nepamanė, kad šie žo
džiai yra neteisingi, kad Lietuvoje jie žie
bia didesnę neapykantos ugnį.

Gudrūs kryžiuočiai dar ir kitaip sten
gėsi sukiršinti Jogailą su Kęstučiu. Parin
kę narsesnius savo vyrus, jie smarkiai 
puolė jų žemes, nusiaubė kaikurias Lietu
vos apylinkes, o paskui pasiūlė‘taiką. Kęs
tutis, tardamasis su savo priešais, ėjo 
drauge su Jogaila: jis nenorėjo, kad būtų 
suskaldytos lietuvių jėgos. Tačiau Jogai
la jo neparėmė. Jis vis dažniau ėmė derėtis 
su kryžiuočiais ir kalavininkais be Kęstu
čio žinios. Kartą kalavininkams pasiūlius 
susitaikyti tik su juo vienu, Jogaila ir su 
tuo sutiko, nors jie -pabrėžė, kad iš šios 
sutarties turi būti visiškai išskirtas ku
nigaikštis Kęstutis, jo žemės ir žmonės. 
Taip pasielgdamas Jogaila jau ardė tą vie
nybę, dėl kurios Kęstutis ir Algirdas tiek 
daug buvo vargę ir kovoję.

Praslinkus dar trims mėnesiams, Jogai
la ją galutinai sugriovė. Tai įvyko anksty
vąjį 1380 metų pavasarį. Paskutinėmis ge
gužės dienomis Prūsų pasienyje Jogaila 
surengė didelę ir ištaigingą medžioklę. Ka
ro tada nebebuvo, tai niekas ir nesistebė
jo, kad pamedžioti atvyko žymūs svečiai 
iš Prūsų ir Padauguvio. Buvo pakviestas 
taip pat ir Vytautas. Trečią medžioklės 
dieną, smagiai beūžiant ir bepuotaujant, 
Jogaila su Lietuvos priešais pasirašė slap
tą sutartį. Kryžiuočiai ir kalavininkai da- '■ 
bar jau drauge pasižadėjo niekada nepul- I 
dinėti Jogailos žemių, tačiau Kęstučio val
domas galėjo niokoti ir toliau. Kad jis šios 
gudrybės nesuprastų, Jogaila galėjo eiti 
jam į talką, bet turėjo vengti mūšio. Jeigu | 
jo kariai patektų į nelaisvę, tai jie būtų J 
paleidžiami, Jogailai jų neišperkant.

Pasirašęs tokią sutartį, savo dėdę jis pa
vedė priešų malonei. Ant sulinkusių Kęs- I 
tučio pečių dabar užgriuvo sunki Žemai- | 
čių ir Trakų gynimo našta. Iš pradžių jis 
kantriai kentė, visiškai nežinodamas, kad I 
jis yra priešams parduotas. Bet pamažu Į 
žilas ir visko matęs senelis ėmė Jogailą ir ? 
jo brolius įtarti. Šie mažai Kęstutį bėrė- g 
mė, buvo jam nenuoširdūs, nebesukalbami, j

(Bus daugiau)
s
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VASARIO 16 MINĖJIMAS

Šių metų Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minė
jimas Philadelphijoj buvo 
skirtingesnis už kitų metų 
dviem atžvilgiais. Mat, 
Pennsylvanijos Gubernato
rius paskelbė 16 Vasario Lie
tuvos Respublikos diena ir 
šiemet visi lietuviai drauge 
minėjo tas iškilmes, kai ki
tais metais tai atlikdavo at
skirai.

Šventės minėjime tas įvy
kis kaž kaip šaltai atžymė
tas. Nebuvo jokio valdžios 
atstovo ir proklamacija per
skaityta programos vedėjo 
su keliais paaiškinimo žo
džiais. Nebuvo net tų, kurie 
tuo rūpinosi, neištvėrė iki 
galui, kad tinkamai ir didin
gai visiems susirinkusiems 
perduotų tą išgautą lietu
viams laimėjimą. Tuo atžvil
giu tikrai trūko organizuotu
mo.

Į minėjimą susirinko labai 
daug žmonių, taip, kad di
džiulė salė vos talpino. Spė
jama, kad galėjo būti arti 
1000 žmonių. Minėjimo pro
grama buvo labai ilga ir įvai
ri. Atidaryta kun. kleb. V. 
Martusevičiaus labai kilnia ir 
palaimos prašančia malda. 
Sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Po to pradėta 
meniškos dalies keli nume
riai. Čia gražiai nuteikė šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
mokiniai, jie savo dainomis, 
plastika ir kitais įvairumais 
džiugino žiūrovus. Garbė ten
ka mokyklai ir parapijai, kad 
jaunučiai taip išmoko lietu
viškai ir aktyviai dalyvavo 
visų lietuvių susirinkime. 
Juk jei iš jaunystės neįpras 

tortai kaip vėliau gau
sime ir pritrauksime juos.

ĮTeL POPIar 4110 ■

> Charles J. Roman ;
! (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ I 
DIREKTORIUS j 

; 1113 Mt. Vemon St.,
Philadelphia, Pa. ■ 

^Moderniška laidojimo ištaiga. Dl-1 
ĮdelS, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-Į 
Jkeleivlngiems sutelkiama nakvynė,1 
J Viskas nemokamai. Kreipkitės ■ 
■ diena ar naktį.

Manau, kad tai labai sveikin
tina leisti vaikučiams mūsų 
viešuose parengimuose išpil
dyti programą.

Kalbų ir kalbėtojų buvo 
gana, tik šį kartą jie nebuvo 
perilgi. Kap. Labanauskas 
trumpai išreiškė savo įspū
džius, ilgesnę kalbą, pilną 
„pasakėlių”, bet pabaigoj ir 
gan svariai pasakė kun. J. 
Bagdonas, kurs net iš tolimos 
apylinkės atvyko ir dalyva
vo toje lietuvių šventėje. Jam 
tenka garbė, kad jis taip gy
vai atjaučia, supranta ir per
gyvena visus lietuvių gyvy
binius reikalus. Juk jis jau
nas ir čia augęs ir gimęs. Ge
rai paruoštą ir pritaikytą 
momentui kalbą pasakė p. 
Juozas Rajeckas, atstovas iš 
Washington©, D. C. Svečias 
kalbėtojas labai gražiai su
pynė visos Philadelphijos is
toriją, veikimą su Lietuvos 
ir Nepriklausomybės gyveni
mu ir baigė didžiomis vilti
mis laimėti, kas laikinai pra
rasta.

Vietiniai kalbėtojai labiau
siai agitavo už aukas Ameri
kos Raud. Kryžiui. Ir surink
ta tų aukų apie $800.00 Kai 
kurie pastebėjo, kad visur 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėse renkama aukos Lie
tuvos gelbėjimo reikalams. 
Na, Philadelphi j iečiai kitaip 
galvoja. Jie sako, kad Raud. 
Kryžius Lietuvą daugiausia 
gelbsti. Atlikta gražus dar
bas, vistiek.

Meninėje programoje da
lyvavo ir lietuviškų tautiškų 
šokių šokikės. Jos kaip vi
suomet linksmai ir ryškiai 
pašoko tris tautiškus šokius. 
Tai toji pati grupė, kuri ir 
New Yorke šoko.

Dvi sesutės pp. Antanaity
tės padainavo keletą duetų, 
kurios susilaukė publikos di
delio pritarimo. Joms akom
panavo p. A. Dzikas.

Dainos choras išpildė ne
tik keletą dainų, bet dar du 
solistai palinksmino solo dai
nomis. Chorui vadovavo p. 
Inž. V. Norkus.

Šventėje dalyvavo nemaža 
žmonių net iš apylinkės. Ne
mažas skaičius lietuvių iš 
Lietuvos. Ten matėsi Lt. Ja- 
sinskas iš N. J., buvo p. Vai
niūnas ir eilė kitų.

Geriau būtų tai, kad laiku 
pradėtų ir per ilgai minėji
mas užtrūko. Bet dar daug 
lietuvių ištvėrė net 4 vai. sa
lėj, kol sulaukė pabaigos.

Per minėjimą priimta 
reikšminga ir plati rezoliu
cija, kurią perskaitė p. adv. 
Slikas. Kaip rezoliucija bus 
paskelbta spaudoj, tai visi 
galės pamatyti, kaip gražiai 
paruošta. Pasiųsta rezoliuci
ja visiems aukštiems valdžios 
atstovams. Priimta padėka 
„The Catholic Standard and 
Times” už jų užtarimą Lie
tuvos.

klube, 928 Moyamensing Avė. 
buvo susirinkę būrelis lietu
vių dubkasių, kurie taip pat 
šnekėjo — prakalbas turėjo, 
bet jie bevelijo matyti palai
dotą Lietuvą ir svetimųjų pa
vergtą. Laimė, kad vis dau
giau ir daugiau žmonių pa
žįsta juos ir bėga kaip nuo 
maro ir pavietrės, kad ir jie 
neužsikrėstų. Apgailėtina, 
kad jie randa sau prieglaudą 
lietuviškame klube. Jie turė
tų ieškotis kur kitur, bet ne 
ten, kur lietuviai savo cen
tais pastatė tuos pastatus, 
kad jais naudotųsi tie, ku
rie myli lietuviškumą, bet ne 
kas svetima.

SUDIEV SESUTE

UŽSIRAŠO „AMERIKĄ

Šiais metais, ypač per 
spaudos mėnesį, nemažai pa
kilo katalikiškos spaudos 
prenumeratorių skaičius. Phi
ladelphi j oje ypač mėgstama 
„Amerika” ir ją vis daugiau 
ir daugiau skaito. Jau užsi
sakė daug naujų skaitytojų. 
Paskutiniu laiku į Amerikos 
skaitytojų eilę įstojo šie: 
Mr. P. Mikonis, 1427 S. 2nd 
St. ir p. Ona Kodienė, 2553 
N. 2nd St. Taip „Amerikos” 
šeima auga ir auga. Girdėti, 
kad „Amerikos” skaitytojai 
rengiasi turėti card party, 
kad dar labiau ją paremtų. 
Pasisekimo, tam sumanymui 
įvykdyti.

REMIA ŠV. KAZIMIĘRO 
SESERIS

Vasario 25 dieną buvo kor
tų žaidimo vakaras Šv. Kazi
miero parapijos seserų nau
dai. Pavyko gerai ir gauta 
apie $500.00 pelno. Kovo 4 
dieną įvyks Šv. Andriejaus 
parapijoj kortų žaidimo va
karas jų seserims paremti. A- 
budu parengimai daromi A- 
kademijos Rėmėjų ir katali
kių veikėjų rūpesčiu.

JAUNIMO ŠVENTOJI 
VALANDA

LIETUVIŲ DUOBKASIŲ 
SUSIRINKIMAS

Vasario 18 d., kai visi tik
rieji lietuviai ir patrijotai mi
nėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę, tai lietuvių

A. a. Karys Vincas Nekra- 
šius, 211 Morris St., nedaug 
pažįstamų turėjo, nes jo mo
tina jau mirusi, o tėvelis to
li Lietuvoj gyveno. Bet jo 
vienintelė sesutė Veronika 
Jetzyk buvo jam labai miela 
ir brangi. Savo paskutiniuose 
laiškuose jis atvirai, lyg nu
jausdamas mirtį, rašydavo, 
kad nepamiršk manęs, jei ir 
nebematysi manęs. Jis lyg 
norėjo sakyti sudiev miela 
sesute, tikrai jau nebepasi
matysime, nes lemta skirtis 
amžinai iš šio gyvenimo.

Velionis buvo gimęs Phila
delphijoj, bet jaunas buvo iš
vykęs Lietuvon, kur išgyve
no apie 7 metus ir 1941 me
tais vėl sugrįžo Amerikon ir 
visą laiką gyveno Philadel
phijoj. Kariuomenėn pašauk
tas 1942 m. spalių 22. Iš ka
rinio gyvenimo laiškų maty
ti, kaip jis artimai suprato, 
kaip pavojuje gyvena kariai, 
kad dažnai rašė, kad tik ka
riuomenėj būdamas gali pa
žinti Dievą, ir nuolat meldė
si ir prašė maldų iš savo se
sers ir artimųjų.

Patekęs frontan, jis perė
jo pačius didžiausius mūšius, 
dalyvavo prie Aacheno, Cher
bourg©, pasiekė Vokietiją, 
kur ir žuvo kariaudamas už 
laisvę 1944 m. gruodžio 4 die
ną. Taip neseniai jis buvo ra
šęs, kad pavojus ir atsimink 
tuos, kurių nebematysi, ir 
štai ir jis paguldė savo gal
velę. Jo sesutė ir švogeris la
bai susirūpino ir atjautė sa
vo broliuko ir švogerio nelai
mę. Jie tuoj užprašė trejas 
gedulingas Šv. Mišias, kurios 
buvo atlaikytos kaip laidotu
vės Šv. Kazimiero parapijoj, 
sausio 20 d. 1945 m. Tegul 
ilsisi ramybėj jo siela.

Kovo 4 dieną, Šv. Kazimie
ro parapijos jaunimas su
klups vieną valandą prie al
toriaus, kad maldautų Dan
gaus Viešpatį ir šventąjį Ka
zimierą taikos ir ramybės pa
sauliui, kad Dievas globotų 
parapijos karius ir visus ka
riaujančius. Mat, tik dangu
mi galime pasitikėti, šiemet 
šventąją valandą ves kun. K. 
Malakauskas iš New York, 
Aušros Vartų parapijos. Nors 
šventąją valandą rengia vy
čiai, bet jie kviečia visą pa
rapijos jaunimą, kad pripil
dytų bažnyčią, kad visi su
tartinai melstųsi už taiką ir 
karius. Štai kokia numatyta 
šventosios valandos trumpa 
tvarka:

Pradžioj sugieda — Gar
binkime švenčiausiąjį Sakra
mentą.

Tyli malda.
Pamokslėlis.
Tegul būna garbinamas.
Malda prie šv. Kazimiero. 
Pamokslėlis.
Giesmė — To Jesus’ Heart 

all burning.
Malda už taiką ir Tėvynę. 
Maldos už karius.
Žinoma, dar kas gali pa

sikeisti tvarkos atžvilgiu.

12:10 p.p. MIŠIOS

Ka-Nuo kovo 4 dienos Šv. 
zimiero parapijoj bus laiko
mos sekmadieniais vėlybos 
mišios, kurios prasidės 12:10 
dieną. Tuo norima patarnauti 
visiems tiems, kurie naktimis 
dirba ir negali suspėti ateiti 
į bažnyčią. Taip pat visiems 
tiems, kurie toliau gyvena. 
Dabar visi galės suskubti 
vėlyvųjų mišių ir dalyvauti 
pamaldose. Leidimas iš vys
kupo jau gautas ir skaitytos 
mišios bus laikomos kiekvie
ną sekmadienį.

PADĖKOJO ARKIVYSKU
PIJOS LAIKRAŠČIUI

SUŽEISTAS KARYSŽUVĘS KARYS

Serž. Vincas Naujalis Serž. Albertas Kazelis

Mokyklos veikla
Parapijinė mokykla gra

žiai veikia. Vasario 16 d. bu
vo atžymėta ypatinga pro
grama visos mokyklos, o da
lis tos programos buvo paro
dyta visuomenei viešame mi
nėjime vasario 18 dieną. 
Šventės minėjimas atidary
tas „God Bless America” ir

paskutinių laimėjimų, nes 
šis turnyras eina tarp laimė
tojų. Jei visas rungtynes lai
mėtų, tai būtų viso miesto 
nugalėtojai ir gautų dovaną. 
Paskutinėse rungtynėse vy
tis J. Pupis įmetė net 17 
krepšių. Jų žaidimas buvo 
aprašytas net Inquirer 
kraštyje.

KAROLIO TETA” 
ATVAŽIUOJA

lai-

Kaip teko išgirsti Lietu
vos vyčių 3 kuopa „pakvie
tė” atvažiuoti ant Šv. Kazi
miero parap. scenos „Karo
lio Tetą”. Tai bus tikrai di
delis ir pilnas juokų ir įvai
rumų vaidinimas. Vaidinimas 
rengiamas balandžio 8 dieną, 
Atvelykio sekmadienyje. Bi
lietai jau pardavinėjami. Vi
si skuba juos įsigyti, nes ga
li pritrūkti ir nebetilpti į sa
lę, nes tokį vaidinimą visi 
nori pamatyti. O juoko — 
juokelio bus kiek tik norės. 
Šį kartą bus mūsų „žvaigž
džių artistų ir artisčių, bet 
ir naujų talentų pasirodys. 
Tarp naujų svarbiausią rolę 
turės vytis Vytas Balčaitis, 
naujas bus ir Juozas Utkus- 
Jokūbas. Naujos bus mergai
tės — Balčaitytė, Rupšytė, 
Valavičiūtė, Riniutė. žino
mos — Azaranskaitė, Paške
vičiūtė, Tylaitė ir J. Mažeika.

„Lietuva Tėvyne mūsų.” To
liau viskas lietuviškai. Dai
nos, eilėraščiai, plastika ir 
kita. Programa parinkta tik
rai patrijotiška. Prisiminta 
Palangos jūra, sudainuota 
„Leiskit į Tėvynę,” „O Lie
tuva” ir kitos. Atlikta ypa
tinga solistų ir viso choro:
Keliaujam su daina,

Jaunystė lydi mus. 
Daina laukeliais eina, 

Jos aidas nuostabus.
Dainuok linksma jaunyste, 

dainuok, dainuok.
Gyvenimas negrįžta, 

žinok, žinok.
Tai kas, kad pilkos dienos, 

be laisvės be kelių.
Jaunyste, mano miela, 

o kaip tave myliu.
Pakilkime į saulę, 

su sakalo sparnais.
Atnaujinkim pasaulį, 

naujais jaunų darbais.
Programoj tarp kitų daly

vavo ir labai veiklių lietuvai
čių: Sabienės sūnus ir Čeba- 
torienės dukrelė. Mat tos šei
mos jau iš anksto pratina sa
vo jaunimą, kad kaip jos, taip 
ir jų jaunimas dalyvautų lie
tuviškoj amerikoniškoj veik
loj ir mėgtų tai.

Misijos
Parapijos Misijos prasidė

jo vasario 18 d. Pamaldos 
prasideda 7:30, rytais 9 vai. 
Misijas veda misionierius T. 
Gabrielius, J. Kr. Kančios 
vienuolis. Misijų metu visi 
gražiai sutartinai gieda. Pra
eitą savaitę pasibaigė misi
jos vedamos lietuviškai, o šią 
savaitę buvo angliškai kal
bantiems. Misijų metu J. Bu
rokas pardavinėja devocijo- 
nalus. Vaikučiai irgi turėjo 
savo misijas.

MOTERYS SUJUDO

Nusišypsok ir Į ■" 
Pamiršk Karar

... .

jpiTV PRANEŠIM

Paaiškino
Automobilistas: —!'

Ii, pasakyk man, kiek 
į Scran toną? 

Ūkininkas:
važiuosi ~...... . .......~ ..v..-, . .
bus 24,996 mylių, jei apsni^. 
si ir važiuosi atgal, taj 
tik 4 mylios.

baliuje, be asmenų, p 
praeitame „Arnerik 
meryje, ypatingai da 
darbavo Ona Kašitiei 
tanas ir Juozas Bara

ŽMjjjjiias
: fW 

uikčls; — Jei tal^^ 
i dabartiniu kelil^^..’

RSar- 
Ljiuciją 
t
Lidėjo 7Reikia judėti

Karininkas (kareiviui] 
Jei kas nakties metu pri< 
mų sujudės, šauk.

Kareivis: — Taip, ii 
kas šaus, aš pasijudinsi!

Keistas automobilius
Teisėjas: žmogau, | 

greitai važiavai automobj
Žmogus: 75 mylias į] 

landą.
Teisėjas: Kokis tavo a 

mobilius?
Žmogus: Fordukas.
Teisėjas: Pats gerai ži 

kad Fordukas negali j 
greitai keliu važiuoti.

Žmogus: Ponas teisė

Girdėti, kad ša 
darbšti Draugija, n 
vėnioje daryti korte 
o per Velykas tradit 
gučių balių. Valio!

[.prakalba 
įl Ne
kito F’ 
kjovedė- 
h veikė-

— Kovo 4 d. Š 
Svetainėje bus rodo: 
mi paveikslai: „Šv. 
kaus gyvenimas”, 
veikslų rodymą rer 
rys Pranciškietės.

— Vasario 22 c 
laidotas Šv. Kryži 
nėse a. a. Jonas Zc 
ilsisi ramybėje.įjos adv. 

įjlbosbaž- 
kovaujant 
Lp.Glo- 
Lerikos ir 
L ir keletą 

■is ir ne- 
į, ypa- 
k vyrų, ša
lnai gerai _______ _
Laipioja. iaūkosį daug ir kk 

pats nesupranti tų dalyl>ią Po- pamokinimų. 
Mano Fordukas turi Pac1 A— 
do gyslas.

Elizabeth,

Rekolekcij
Šv. Petro ir Poa 

čioje, šią savaitę 
lekcijos. Jas veda 
Andriuška, M.I.C

Aiškiai pasakė I
Kiek kaš

lifiĮ choras, 
pagam di- 
-imi. Vyrų 
jra progra-

R 
baigsis sekmadiei 
d., 3 vai. p.p.

Savininkas: 
man pataisyti automobil

Mechanikas: Kas auto
biliui yra?

Savininkas: Nežinau.
Mechanikas: $48.50.

a pasirodė 
i „Tėvynei 
igenjpran- 
js mergai: 
;je retežiais 
i Lietuva, 
ąi parėdy- 
•js mergaitės 
sartą dė 

kurį nori nusipirkti. Ber ^reis.'

Negalėjo atsiminti
Pirkėjas: — Negaliu t 

minti vardo automobili

ii trispalvė 
-.ašvai ple

prasideda su raide T.
Pardavėjas: — Atsi_ 

šau tamsta. Visi mūsų at ■ 
mobiliai prasideda su gi ^ąnevie- 
linu. ^graudi-

Ištikimas iki, js

Senas ponas (samdydat 
naują šoferį) : — Manau’ 
lėsiąs parašyti tavo pask 
niam ponui laišką ir pakla 
ti apie tavo būdo tobulyb

Šoferis: Gaila sakyti,! 
dangi abu mano paskutii

^asigraudi- 
as išrytėjo. 
serys Pran- 
i&irtriū- 
pjutatymą, 
kitais aplo
pė savo pa-

Vasario 25 d. 
drovės salėje buv< 
Jetuvos Neprik 
jaskelbimo minė; 
bėjo kun. J. Simoi 
to mayoras, vieš 
terbury, Conn. E 
kun. Dr. J. Starl 
labai gėrėjosi vi 
žia kalba.

Programoje ke 
skambino pianu. 
Alf. Žvirblis dair 
Litvinaitė dekk 
parašytas eiles ii 
šiai suvaidinta 
„Nepavykusi Kc

Salė buvo pili 
visi gražiai užsi

Kolekta Liet 
lams davė — $:

BayoniK
p sekė kai- ------

Jsdaikalbė- 25 metų s 
ponai mirė mano tarnystl^^ee-Į Uršulė jr Sts 

Pranas Bekamr • >--------------— —

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

SUDEGĖ LIETUVIS

Vasario 19 dieną, lietuvį 
Vincą Liaukus ištiko skaudi 
nelaimė. Jis važiavo sunkve
žimyje, kuris susitrenkė ir 
užsidegė. A. a. Vincas Liau
kus buvo užmuštas ir skau
džiai apdegė, kad ir pažinti 
sunku. Velionis ilgą laiką 
tarnavo prie šv. Juozapo mo
kyklos. Iškilmingos jo laido
tuvės įvyko vasario 24 die
ną iš šv. Kazimiero bažny
čios. Ilsėkis ramybėj ir tegul 
būna lengva žemelė. Jis bu
vo tik 31 m. amžiaus.

Lietuvos vyčių 3-oji kuo
pa savo susirinkime vasario 
25 dieną išreiškė padėką Phi
ladelphijos Ark. laikr. „The 
Catholic Standard & Times” 
už straipsnius apie Lietuvą, 
kurie buvo įdėti vasario 9 ir 
23 dienose ta pačia antrašte 
„What about Lithuania?” 
Paskutiniame vedamaje labai 
plačiai peržvelgta Lietuvos 
katalikų padėtis ir išreikšta 
labai svarbus mūsų bylos lai
mėjimo patvirtinimas.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Motinų Klubas šiomis dieno
mis nutarė persiorganizuoti. 
Dabar jos rinksis kitą vardą 
ir prie jų galės priklausyti 
jaunos moterys, kurios tik 
norės veikti su jomis. Jos 
taip pat atliks ir tuos pačius 
uždavinius mokyklos vaiku
čiams, kaip ir lig šiol atlik
davo. Atnaujintos organizaci
jos veikimas numatytas la
bai platus ir naudingas. Jos 
jau pradėjo įrengti vieną 
kambarį, kuris bus Parapijos 
Moterų Ramovė, kurioj ga
lės pasikalbėti, vakaroti, pa
sikviesti viešnių kalbėtojų, 
daryti darbelius, paskaityti 
ar praleisti vakarą gražiai 
besilinksminant. Tikima, kad 
Draugija turės didelį pasise
kimą. Jai pirmininkauja e- 
nerginga p. E. Mironienė, o 
kasierka yra p. E. Penkaus- 
kienė, sekretorė p. Ožolienė.

Klebonas remia lietuvišką 
veiklą

Parapijos klebonas kun. V. 
Martusevičius gyvai remia 
visą Philadelphijos lietuviš
ką veikimą. Jis yra Direkto
rium Lietuvių Pergalės ir 
Raudonojo Kryžiaus Komite
te ir vicepirmininku ALT 
Philadelphijos skyriaus val
dyboj. Kai dabar yra veda
mas vajus Informacijos Cen
trui paremti, tai tuoj paau
kojo $25.00, bet toliau ir 
daugiau paaukos. Visuome
nės susirinkimuose jis vi
suomet stengiasi dalyvauti 
arba atsiunčia savo pagelbi- 
ninką kun. Stan. Lukšį, kurs 
taip pat karštas lietuvis.

šiltais ir šaltais gėrimą 
malonus pasimatymas, pa 
šnekučiavimas.

Širdingai kviečiame via 
didelius ir mažus, iš Šv. j 
driejaus ir apylinkės parą 
jų atsilankyti į gražų tu 
ningą parengimą, kovo 4 
4 vai. popiet par. salėje, 11 
Lemon St.

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJi

MIRĖ

REMTINA PRAMOGA

VYČIAI VĖL NUGALĖJO

Vyčių 3-os kuopos krepši- 
nio-Basket Bali komanda va
sario 22 dieną žaidė su negrų 
komanda ir laimėjo 37-16. 
Dabar jau jie rengiasi prie

Antanas R. Matusevičius, 
59 metų, gyv. Camden, N. J., 
mirė vasario 23 d.

Vincent P. Laukas (Lo
gan), 30 metų, gyv. Philadel
phijoj, mirė vasario 16 d. Pa
laidotas Šv. Grabo kapinėse.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

Sekmadienį, Šv. Kazimiero 
dienoje, šv. Andriejaus pa
rapijos salėje bus kortų va
karas mokytojų seserų Kazi- 
mieriečių naudai. Darbščios 
moters rūpestingai lanko 
dosnius lietuvius ir prašo ką 
nors vertingo paaukoti. Geri 
parapijiečiai nešykštaudami 
aukoja: valgius, gėrimus ir 
kitokius didelius ir mažus 
vertingus daiktus, tinkamus 
išlaimėjimams. Kiti aukoja 
pinigais, įsigyja bilietus, per
ka bilietukus irt.t.

Laukiamoje dienoje įvyks 
kortų lošimas, gražių dovanų 
išdalinimas, vaišinimas įvai
riais valgiais, pyragaičiais,

Q|S. Stonis, vasario 15 d. ir 
J -Mas Eric nio gyvenimo 2! 
Ibm Joseph tį. Jauniausia d 
T®t...Ly- tėvų intencija 
ptytas, bet Mykolo bažny< 
j ulbėjo, vie- mišias, kurių 
J'ų’ęs moks- moterų choras, 
ihėžis. Milvydai paau: 
ja Lietuvių rapijos bažnyč 
įsro Vedėjo, Milvydai yr 
3^08 kalba, šeima. Priklai 
Tyva, plačiai lietuviškų dpai 

Rengėja Uetu- bes reikalui ’ 
__ litiniu kai- Išaugino dvi •

[i K. Pakš- sūnus. J aunesi 
pūstas visuo- rys yra kur 
p kaipo ge- fronte. Dėl to 
p šį vakarą tį Milvydai ] 
piras šedev- kukliai, ramia 
h savo kalbo-į Kadangi p. 
h norime būti moterų chor 1 
Pašomi” mo- varg. J. LiuI 
h dalykus į- ro valdyba n 
ką. visiems kiną ir linki 
M, apsčiai nio jubiliejau 
h ir jausmų, 
Į4 dvasią už- 
rtos kalbos, 
r-’daai pasi-

Ipasakė kleb. Išrenkamos v- • T m. liaukos,K? J' 
ItivoftA- J rinkliava. ROOiruz _Kovo4 

įaJ Par'Vyčių apski

d.

svi 
d.

žii
— Vasario 

nėjimas įvyk 
Praėjo labai

Cambridge, Mass. — N 
kalto Prasidėjimo par. vą 
18 — kovo 4 d. T. Jonas B 
dykas, S. J.

Brooklyn, N. Y. — Aprei 
kimo par., kovo 4 — 25 d J 
Antanas Mešlis, S. J. ir j 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

Brockton, Mass. — Šv. B 
ko par., kovo 5 — 18 
Jonas Kidykas, S. J.

Chicago, Ill. — Visų 
tų par., kovo 19 — 25
T. Jonas Kidykas, S. J.

Baltimore, Md. — Šv. A 
fonso par., Kovo 26 — Bali 
d. — T. Jonas Kidykas, S»|

Pittsburgh, Pa. — Dangyj* 
Įžengimo par., bal 8 — 151
— T. Pranas Aukštikalnį!
S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangti 
Įžengimo par., bal. 8 — 151
— T. Pranas Aukšti kalnų
S. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vii 
cento par., bal. 8 — 10 d. 1 
Jonas Kidykas, S. J.

West Lynn, Mass. — Švei 
Širdies par., bal. 15 — 221
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — Šv. Kaž 
miero par., bal. 22 — 29 d. j 
T. Pranas Aukštikalnis, S.!

rinkliava.

K. Pau- 
r rezoliuciją’ 
į Iniri vien- 
p buvo pri-

uras. 10:30 v 
šios ir bend 

I to bus bend
— Novenj 

po bus kovo 
vas A. Kras 
konas.y Centrali-i 

J patenkinta 
paišsiskirs- 
pl parengimų 
' įdomia pro- 

127 metų sul 
1^8. Stonis Lietuvos r 

New Bri1 
p viską mintingai p 
|Wjos ba- beje susite! 
po U d. da- vės ir nep 
| W Tame metu —’

New Br

Pfc viską
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Nusišypsok jį 
Pamiršk k RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

rrison-Kearny, 
New JerseyPaaiškino

Automobilistas;. ______
Ii pasakyk man, kiXos Nepriklausomybės
į Scrantoną?

Ūkininkas: — Jį 
važiuosi dabartiniu Juvus 
bus 24,996 mylių, jįf skelbimo 
si ir važiuosi atgal, 
tik 4 mylios.

baliuje, be asmenų, paminėtų 
praeitame „Amerikos” nu
meryje, ypatingai daug pasi
darbavo Ona Kašitienė ir An
tanas ir Juozas Baranauskai.

elbimo Paminėjimas
uvos Nepriklausomy- 
________ > paminėjimas 
vasario 25 dieną L. P. 
svetainėje, šį paminė- 
urengė Kearny ir Har- 
Lietuvių Organizacijų 
ilinis Komitetas.

Girdėti, kad šv. Onos 
darbšti Draugija, mano Ga
vėnioje daryti kortų vakarą, 
o per Velykas tradicinį Mar
gučių balių. Valio!

Do- 
ai- 
ir 

ik- 
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>ta 
ie- 
3a- 
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LT 
al- 
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en- 
1U- 
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ne- 
vi- 
uti 
bi- 
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3ro 
pa- 
va- 
izi- 
ios 
iko 
ką 
eri 
,mi
ir 

žus 
1US 
3 ja 
er-

rks 
mų 
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Reikia judėti

Karininkas (karefr ūnėjimas prasidėjo 7 
Jei kas nakties meto dėtos veikėjo p. J. V. 

konio trumpą prakalba 
vasario 1918 metų Ne- 

s akto per
inu. Paminėjimo vedė-

mų sujudės, šauk
Kareivis: — Ti 

kas šaus, aš pasijuį usomybės

Keistas anteną sviestas vietos veikė- 
Teisėjas: Žmogi,

greitai važiavai antį ;rumpos ir gražios adv.
Žmogus: 75 mylį nlausko prakalbos baž- 

landą. • ...
Teisėjas: Kokis n vargonininkui p. Glo- 

mobilius?
Žmogus: Fordukas
Teisėjas: Pats ger( ių. Nors choras ir ne- 

kad Fordukas negi usias skaičiumi, ypa- 
greitai keliu važiuot ’ 1 ’

Žmogus: Ponas 
pats nesupranti tų j 
Mano Fordukas turi 
do gyslas.

v. K. Paulauskas.

s' choras, vadovaujant

sudainavo Amerikos ir 
ms himnus ir keletą

Aiškiai pasai
Savininkas: Kiek 

man pataisyti autom
Mechanikas: Kas:

biliui yra?
Savininkas: Neari
Mechanikas: $485

labai mažai vyrų, sa- 
ykus atliko visai gerai 
;yti choras paganguoja.
pasirodė Lietuvių Po- 

i Klubo Vyrų choras, 
aujant energingam di- 
ui J. Dirginčiui. Vyrų 
būrys ir savo progra- 
alį atliko puikiai.
itingai gražiai pasirodė 
j vaizdelyje „Tėvynei 
int” vietos seserų pran- 
čių išmokintos mergai- 
senos viduryje retežiais 
styta stovi Lietuva, 
oii skoningai parėdy- 
sutvarkytos mergaitės 

a savo sielvartą dėl

Negalėjo atsii
Pirkėjas: — Negi 

minti vardo auto® 
kurį nori nusipirkti, inčios Lietuvos ir reiš- 
prasideda su raide!

Pardavėjas: - Į yos vėliava laisvai plė
šau tamsta. Visi mū s. Žiūrint į tą vaizdelį 
mobiliai prasideda £ usant tų žodžių, nevie- 
linu. rovo širdis susigraudi-

____ iš akių ašaros išrytojo.
Ištikima* itegį daug seserys Pran- 

—.gg įdėjo sielos ir triū- 
Senas ponas (sam: 0 vaizdelio pastatymą, 

publika karštais aplo- 
ntais pareiškė savo pa- 
inimą ir dėkingumą, 
meninės dalies sekė kal- 
<albėjo vietiniai kalbė- 

kleb. kun. L. Vaice- 
^as, " kun. S. Stonis, 

Pranas B ky mįest0 mayoras Eric 
įer, Councilman Joseph 
r ir Frank Vincent... Ly- 
buvo perstatytas, bet 
kariškis nekalbėjo, vie- 
neseniai baigęs moks- 

aktaras V. Kemėžis.
jai sudomino Lietuvių

iltį, kad vėl trispalvė

naują šoferį): — Ifc 
lėsiąs parašyti tavoj 
nianj. ponui laišką ir; 
ti apie tavo būdo to:

Šoferis: Gaila sa! 
daugi abu mano pas 
ponai mirė mano tar,

šiltais ir šaltais [ 
malonus pasimaty® 
šnekučiavimas.

Širdingai kviečiait 
didelius ir mažus, iš! 
driejaus ir apylinkės 
jų atsilankyti į gniftnacijos Biuro Vedėjo, 
ningą parengimą, b 
4 vai. popiet par. salė 
Lemon St.

— Kovo 4 d. šv. Vardo 
Svetainėje bus rodomi kruto- 
mi paveikslai: „Šv. Pranciš
kaus gyvenimas”. Tų pa
veikslų rodymą rengia sese
rys Pranciškietės.

— Vasario 22 dieną pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse a. a. Jonas Zorskis. Te- 
ilsisi ramybėje.

K. R. Jurgėlos kalba, 
ivo įdomi, gyva, plačiai 
ečianti dabartinę Lietu- 

J jadėtį. Paskutiniu kal- 
 .u buvo Prof. K. Pakš- 

TĖVŲ JĖZUITę M ?rof• K- Pakštas visuo- 
 __yra žinomas, kaipo ge- 

Cambridge, Mass_:albėtojas, bet šį vakarą
kalto Prasidėjimo plba buvo tikras šedev- 
28__kovo 4 (j Profesorius savo kalbo-

Dėlko mes norime būti 
i ir nepriklausomi” mo- 
mokslinius dalykus į- 

i į populiarią, visiems 
mtamą kalbą, apsčiai 
idant jumoro ir jausmų, 
: kad publika dvasią už- 
s klausėsi tos kalbos, 
irpiais gardžiai pasi- 
dama.

Cambridge, Mass.

dykas, S. J.
Brooklyn, N.

kimo par., kovo 4- 
Antanas Mešlis, SJ 
Pranas Aukštikalnis

Brockton, Mass.- 
ko par., kovo 5 - '■ 
Jonas Kidykas, S. I

Chicago, UI. — Vfc
<1

tų par., kovo 19>rp kalbų buvo renkamos 
‘ rmaciniam Biurui aukos, 

surinkta $120.00 ir už 
tęs $21.20. Bonų gi par- 
a už $7.000.00.

K. Pau-

T. Jonas Kidykas, 8
Baltimore, Md. - 

fonso par., Kovo 26' 
d. — T. Jonas Kidyb

Pittsburgh, Pa. figoje Adv. 
įžengimo par., bal 8'kas pasiūlė rezoliuciją 
__ j Pranas Au$uvos reikalu- kuri vien-
S. J.

r
Pittsburgh, P.. į Jblika dėkinga Centrali-IZenfffiST^ Komitetui, patenkinta

iai atsistojimu buvo pri-
L

K.S.S.

Elizabeth, N. J
Rekolekcijos

Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, šią savaitę eina reko
lekcijos. Jas veda kun. Dr. 
Andriuška, M.I.C. Žmonių 
lankosi daug ir klauso gražių 
pamokinimų. Rekolekcijos 
baigsis sekmadienį, kovo 4 
d., 3 vai. p.p.

Vasario 25 d. Liet. Ben
drovės salėje buvo surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas. Kal
bėjo kun. J. Simonaitis, mies
to mayoras, viešnia iš Wa
terbury, Conn. Devenienė ir 
kun. Dr. J. Starkus, žmonės 
labai gėrėjosi viešnios gra
žia kalba.

Programoje keli jaunuoliai 
skambino pianu. Veteranas 
Alf. Žvirblis dainavo solo. A. 
Litvinaitė deklamavo - savo 
parašytas eiles ir gana vyku
siai suvaidinta komedija 
„Nepavykusi Komedija”.

Salė buvo pilna žmonių ir 
visi gražiai užsilaikė.

Kolekta Lietuvos reika
lams davė — $170.00.

atitinkamai minėjo kaip baž
nyčioje, taip ir lietuvių salė
je.

11 vai. kleb. kun. Matas A. 
Pankus atnašavo Sumą už 
kenčiančią Lietuvą ir už nar
suolius mūsų kareivius. Per 
mišias klebonas pasakė pri
taikintą pamokslą, kuris pa
liko neišdildomų įspūdžių 
klausytojų širdyse. Maldinin
kai karštai meldėsi už saviš
kius narsuolius kareivius, 
kad gyvi ir sveiki sugrįžtų 
į namus; tuo pačiu karštes
nes maldas siuntė galinga
jam aukštybių Dievui, mal
daudami, kad Gerasai Dievas 
kuo skubiausiai užbaigtų šį 
žiauriausi pasaulinį karą, 
kad pasigailėtų Tėvynės Lie
tuvos, kad po karo įvyktų 
teisinga taika ir Lietuva su 
kitomis pavergtomis tauto
mis laimėtų Jai priklausomą 
laisvę.

Patrijotinė programa
2 vai. po pietų, lietuviškoji 

publika buvo jau susirinkus 
lietuvių salėje.

Programos vedėjas Pijus 
Poškus, nurodęs minėjimo 
reikšmę ir svarbą, kvietė Šv. 
Cecilijos chorą, kuris visiems 
sustojus, žaviai sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, po kurių padainavo ke
letą rinktinių lietuviškų dai
nų. Reikia nepamiršti, kad 
Stanley Ryiz Lietuvių Legi- 
jono Postas ir Auxiliary iš 
abiejų pusių turėjo 
gas vėliavų spalvas.

Pirmas plačiai 
kleb. kun. Matas A. 
išreikšdamas
Lietuvos skausmą ir kančias, 
suteikdamas klausytojams 
saulėtos vilties, kad Lietuva 
garbingai kelsis laisva ir ne
priklausoma demokratine 
respublika.

Iš eilės dar kalbėjo kun. 
Juozas J. Matutis, kun. A. 
Tamoliūnas, aldermanas A- 
domas P. Kwider, miesto ma
yoras George A. Quigley. Po 
jų sekė pagrindinė p. Anice
to Simučio, Lietuvos konsu
lato atašės kalba, kurioje 
nuodugniai ryškino garbingą 
Lietuvos praeitį ir skaudžią 
dabartį, ragindamas lietuvius 
dosniai aukoti Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės 
los reikalams.

Gausios aukos
Parinktos choristės

rėjo rinkdamos ir užrašinė- 
damos aukas. Surinkta $191.- 
25. Aukos siunčiamos Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Programą užbaigiant
Pasibaigus aukų rinklia

vai, Pijus Poškus perstatė 
lietuvį adv. Tarną J. Cabelus, 
kuris gana įdomiai kalbėjo ir 
paskui perskaitė Connecticut 
valstybės gubernatoriaus 
Raymond E. Baldwin© pro
klamaciją, kurią paskelbė 
vasario 16 d. Lietuvos res
publikos švente.

Julijona Janušonytė per
skaitė visų aukojusių vardus 
ir pavardes.

Reikia sakyti, kad toks ben
dras ir patrijotinis lietuvių 
dalyvavimas, sukuria atmin
tiną tokio religinio ir patri- 
jotingo minėjimo šventę, ku
ri liekasi neišdildomoms rai
dėms įrašyta kaip iškilmin
goji ir garbingoji New Bri
taino lietuvių gyvenimo ir 
darbų istorijoje.

Rochester, N. Y

Mi- 
pa- 
Va-

garbin-

kalbėjo 
Pankus, 

pavergtosios

Bayonne, N. J
25 metų sukaktis

Uršulė ir Stasys Milvydai 
vasario 15 d. minėjo vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
tį. Jauniausia duktė, Darata, 
tėvų intencija užprašė Šv. 
Mykolo bažnyčioje giedotas 
mišias, kurių metu giedojo 
moterų choras. Vietoj puotos 
Milvydai paaukojo savo pa
rapijos bažnyčiai 50 dol.

Milvydai yra pavyzdinga 
šeima. Priklauso prie kelių 
lietuviškų draugijų. Lietuvy
bės reikalui visada dosnūs. 
Išaugino dvi dukteris ir du 
sūnus. Jaunesnysis sūnus ka
rys yra kur nors Belgijos 
fronte. Dėl to ir savo sukak
tį Milvydai paminėjo labai 
kukliai, ramiai.

Kadangi p. Milvydienė yra 
moterų choro narė, todėl 
varg. J. Liubinskas ir cho
ro valdyba nuoširdžiai svei
kina ir linki sulaukti auksi
nio jubiliejaus.

Žinutės
— Vasario 16 šventės mi

nėjimas įvyko vasario 25 d. 
Praėjo labai gražiai. Kalbas 
pasakė kleb. kun. M. Kemė- 
žis ir J. Tysliava. Buvo ir 
rinkliava.

— Kovo 4 d. čia įvyks L. 
Vyčių apskrities suvažiavi
mas. 10:30 vai. ryte bus mi
šios ir bendra komunija. Po 
to bus bendri pusryčiai.

— Novena prie Šv. Juoza
po bus kovo 10-19 d. Ves Tė
vas A. Krasauskas, pranciš
konas.

by-

pe-

Samata

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

J.

S. J.
Pittsburgh, Pa. 

cento par., bal. 8 
Jonas Kidykas, S. J-

West Lynn, Mass.' 
Širdies par., bal. 15'
T. Antanas Mešlis, &

Nashua, N. H. 
miero par., bal. 22-J 
T. Pranas Aukštik^

įkelta nuotaika išsiskirs- 
į )augiau tokių parengimų 

naudinga ir įdomia pro- 
na.

New Britain, Conn

Kun. S. Stonis

Trumpai apie viską
- Šv. Onos Draugijos ba- 
, įvykęs vasario 11 d. da- 
Tyno pelno $207.00. Tame

27 metų sukakties minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės

New Britaino lietuviai iš
mintingai padarė, kad vieny
bėje susitelkę Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės 27 
metų sukaktį vasario 18 d.

Moterų S-gos N. Y.-N. 
apskrities metinis suvažiavi
mas įvyks kovo 11 d. V. J. 
Atsimainymo par. salėje, 
64-25 Perry Ave., Maspeth, 
New York.

Kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstovus. Reikalingi vi
sų kuopų pranešimai. Be to, 
malonu pranešti, kad žinoma 
artistė Marijona čižauskienė, 
nuoširdi Sąjungos veikėja, 
buvusi centro pirmininkė, 
skaitys paskaitą.

St. Subatienė,
Pirmininkė

numis, broliais ir giminėmis 
karo veiksmuose, ir teikia 
reikalingą pagelbą nelaimėj 
ištikus.

Lietuviai, neatsilikim nuo 
kitų tautų. Prisidėkim savo 
aukomis. Žinau, kad daugu
ma duoda savo aukas per 
dirbtuves, kuriose dirba, bet 
kurie gali, tegu savo aukas 
įduoda per Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus lietuvaičių 
skyrių, kuris gražiai ir pla
čiai veikia mūsų parapijoj 
bei kolonijoj, ponios Onos 
Alf globoje.

jimo žibintuvą dvidešimt 
penkeris metus.

Brangios Jubiliatės, lydi
me Jus širdingomis maldo
mis, džiaugsmingais sveiki
nimais ir linkime Jums di
džiausiame malonume tęsti 
kilnius Viešpaties darbus ir 
sulaukti Aukso Jubiliejaus!

Š. K. S.

Lewistone, Maine

Kovo 4 d. pripuola šventė 
Šv. Kazimiero, mūsų para
pijos globėjo. Ji bus tinka
mai atžymėta kovo 11 d. su 
misijų pradžia.

Kun. Juozapas Jusevičius, 
Omahos Šv. Antano lietuvių 
parapijos klebonas, buvo su- 
negalėjęs. Gydytojo pataria
mas išvyko į Los Angeles. 
Darbštus kunigas, uolus 
spaudos bendradarbis, nuo
širdus lietuvis kun. Jusevi
čius daug veikia žmonių la
bui.

Lietuvos šventė
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo šventė čia pa
minėta vasario 18 d.

Pirmiausia buvo pamaldos. 
10 vai. ryte salėje susirinko 
organizuotai su vėliavomis 
Šv. Petro, Šv. Jurgio, mote
rų dr-jų nariai. Pasipuošę 
trispalviais ženkleliais, visi 
ėjo rikiuotėje bažnyčion. Pir
mutinėse eilėse ėjo legionie
riai su Amerikos ir Kanados 
vėliavomis. Bažnyčioje gi 
maršuotojus pasitiko vargo
nai ir choras.

Mišios buvo atnašautos už 
žuvusių karių ir velionies 
prez. A. Smetonos vėles, 
šias laikė ir nuoseklų 
mokslą pasakė kun. Pr. 
liukas.

Per mišias buvo renkamos 
aukos Lietuvos reikalams. 
Jas rinko pats klebonas, kun. 
J. Bakšys. Po mišių, bažny
čioje sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

3 vai. popiet įvyko prakal
bos par. salėje, kuri buvo 
perpildyta — daugeliui teko 
ir stovėti. Svečią kalbėtoją, 
Julių Smetoną, perstatė kle
bonas.

•%

Pirmiausia kalbėjo miesto 
tarybos narys. Iz. Rovaitės 
vedamas jaunų mergaičių 
choras sudainavo keletą dai
nų. Gražiai, skoningai padai
navo vyresniųjų merginų 
choras. Solo dainomis pavai
šino M. Pikūnaitė ir Iz. Ro- 
vaitė.

Antras pagrindinis kalbė
tojas buvo Julius Smetona.

Jis savo kalbą pradėjo la
bai lėtai, kaip jis pats sakė, 
dėl didelio susijaudinimo, 
rochesteriečių nuoširdžiu pa- 
trijotiškumu. Jis sakė, kad 
jau daug Amerikos lietuvių 
kolonijų matė, bet tokio nuo
širdumo Lietuvos atžvilgiu 
dar nebuvo matęs. Atsipalai
davus jo sielai nuo skausmo, 
pradėjo išsamiai kalbėti. 
Kalbėjo ilgai ir gana nuosek
liai Lietuvos dabartiniais po
litiniais reikalais, sakyda
mas, kad dar Lietuva niekuo-' 
met nebuvo tokioje sunkioje 
padėtyje, kaip dabar. Bet, 
sakė, nereikia nusiminti, o 
įtemptai dirbti ir aukoti, o 
čia per tirščiausius imperia
listų pinklių reizgulius, kaip 
tos šviesiosios saulės šilti 
spinduliai, per tirštus debe
sis prasiveržia, krisdami že
mėje atgaivina pavytusią 
augmeniją, padeda atsikelti 
jau vystančiai, nugeltusiai 
lauko gėlelei,. Taip panašiai 
ir su Lietuva bus po šių ilgų 
ir rūsčių karo dienų. Jei mes 
nenustosim vilties iki galui, 
auka ir pasidarbavimu tesė- 
sim.

Aukų surinkta bažnyčioje 
$261,23. Juozas Baranauskas 
surinko $51.00, Ant. Žiemys 
— $30.00, P. Norkeliūnas — 
$15.00. Bet dar galutinai aukų 
nežinosimi iki kovo 2 d., nes 
atsibus A. L. Tarybos sky
riaus susirinkimas ir tuomet 
galutiną apyskaitą gausim.

Dabar jau arti’ $400.00. 
Manoma, kad bus $400.00 su 
viršum. Stambesni aukoto
jai: $15.00 — F. Šlapelis, po 
$10.0d kun. J. Bakšys, J. Mo- 
cejūnas, J. Braknys, Ant. 
Žiemys. Kitų visų aukotojų 
vardus praneš skyriaus raš
tininkas. Beje, už ženklelius 
Apanavičius surinko $23.00, 
tad išviso apie $384,23. Bet 
tikri, kad iki penktadienio 
gausim daugiau.

Ant. Žiemys
Skyr. korespondentas

Šv. Onos draugija rengia 
linksmą kortavimo pramogą 
Onos Kvaratiejienės reziden
cijoj, 72 Church St., Hamden, 
Conn. Rengėjos kviečia visus 
atsilankyti, maloniai laiką 
praleisti ir pagerbti visus 
Kazimierus bei Kazimieras.

Kleb. kun. E. Gradeckas 
ruošia misijas bei atgailos 
savaitę kovo 11 d., ir kovo 18 
d. Nuo kovo 18 d. bus duoda
mos misijos anglų kalboje. 
Misijomis vadovaus Tėvas 
Geraldas Pasijonistas, labai 
geras pamokslininkas.

Jonas Tamulis, gerai žino
mas mūsų parapijos veikė
jas, atsidarė savo naują biz
nį, fotografijų traukimo stu
diją, 555 State St., netoli lie
tuvių bažnyčios. Lietuviai, 
reikalui esant kreipkitės pas 
savo tautietį. Sveikinam Jo
ną ir Stasę Tamulius, linkė
dami pasisekimo.

Kareivių Motinų draugija 
labai gražiai darbuojasi ir 
veikia, tik apgailestauja, kad 
ne visos motinos supranta 
svarbą šios draugijos ir ne
prisirašo į ją. Jei visos mo
tinos susispiestų į šią drau
giją, būtų 
nuveikti.

galima daug kas

Vasario 
bažnyčios 
gauta Marijona Drišienė; su
laužyta ranka ir šonas su
trenktas. Linkim Marijonai 
greitai pasveikti. Ji yra 
sų zakristijono Mykolo 
šiauš žmona.

14 d. eidama iš 
sunkvežimio už-

Chicago, Ill

New Haven, Conn
Kovo 1 d. prasidėjo Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus 
vajus.

Kur tik ištinka nelaimė, 
visuomet žinom, kad Raudo
nojo Kryžiaus darbininkai 
pirmieji pribūna į pagelbą. 
Karo metu Raudonojo Kry
žiaus slaugės ir darbininkai 
keliauja bendrai su visų sū-

mū-
Dri-

M.

Se-

Karys Jonas Viktoras Na
vickas, grįždamas į karo li
goninę iš Marianapolio kole
gijos, Thompson, Conn., bu
vo sustojęs pas vaišingą East 
Saint Louis kleboną kun. 
Deksnį, ir praleido kiek lai
ko su savo buvusiu klasės 
draugu rytuose, teologijos 
studentu Antanu Tamulių iš 
Kenrick seminarijos, Saint 
Louis, Mo.

Lt. Dr. Jonas Zaikis, bai
gęs lavybą Carlisle Barracks, 
Pa., paskirtas tęsti mokslą 
kariuomenės didžiausioj li
goninėj Fitzsimmons Gene
ral hospital Denver, Colora
do. Jaunas profesionalas ir 
karys gavo progos aplankyti 
savo jauną dukrelę, žmoną ir 
tėvelius Boston, Mass., prieš 
išvykstant į savo naują stotį. 
Pernai balandžio mėn. Dr. J. 
Zaikis baigė medicinos moks
lus Loyola universitete Chi
cago j e ir praleido 9 mėnesius 
internship lietuvių Šv. Kry
žiaus ligoninėje..

Pvt. Antanas Skirius pra
neša, kad jo žmona Bronė 
sveiksta po sunkios operaci
jos San Francisco ligoninėj. 
Abu jaunuoliai yra gerai ži
nomi Chicagos lietuvių tar
pe nepaprastu lietuvišku vei
kimu ir vadovavimu garsiai 
Ateitininkų draugovei.

Metinės misijos lietuvių ir 
anglų kalbomis prasidės Gi
mimo P. Š. Marijos parapi
joje Marquette-park.

Chicago Heights, Ill., lie
tuviai liūdi netekę jauno lie
tuvio Mykolo Riaubos, kuris, 
Karo departamento praneši
mu, yra žuvęs kur nors Paci- 
fike.

Jonas A. Stoškus

savo 
šios 
Vie-

Sidabro Jubiliejus šešių 
sėlių Šv. Kazimiero Šventėje

Jubiliejaus iškilmės prasi
dės kovo 4 dieną devintą va
landą šventomis Mišiomis, 
kurias aukos gerb. kapelio
nas kun. B. Urba, Šv. Kazi
miero Seserų koplyčioje.

Dvidešimt penkių metų pa
siaukojimo — Vienuolinio gy
venimo darbuotės garbingą 
sukaktį minės, kilniai 
pareigas beeinančios, 
Šv. Kazimiero Seserų 
nuolijos jubiliatės:

Sesuo M. Felicita — iš 
Cumbola, Pa. Saldžiausios 
Širdies parap.

Sesuo M. Lucina — iš šv. 
Juozapo parap. Scranton, Pa.

Sesuo M. Aloiza — Šv. Tre
jybės parap. Chicago, Ill. Ei
na Generalės Asistentės pa
reigas nuo 1940 metų, buvo 
naujokių mokytoja, mokyto
javo akademijoje.

Sesuo M. Eleanora — Auš
ros Vartų parap. New York.

Sesuo M. Bernarda — iš 
Dievo Apvaizdos parap. Chi
cago, Illinois.

Sesuo M. Augustina — Šv. 
Trejybės parap. Wilkes- Bar
re, Pa.

Jubiliatės jaunystėje pa
milo Kristaus namų gražumą 
ir Jo garbės gyvenimo vietą. 
Todėl, jėgų nesigailėjo ir dy
gaus kelio nesibijojo, pažadė- 
damos Dievui amžiną ištiki
mybę, narsiai nešdamos Die
vo ir artimo meilės pasiauko-

Su giliu nuoširdumu dėko
jame Lewistono Švč. Marijos 
Neperstojančios Pagelbos 
Moterų Draugijai už surengi
mą š. m. vasario mėnesio 3 
dieną mūsų susipažinimo su 
lietuviškąja Lewistono visuo
mene ir ta proga suteiktą 
gausią auką $214.12.

Tariame nuoširdų ačiū 
Draugijos Valdybai, visoms 
uoliosioms veikėjoms, suma
nioms šeimininkėms ir vi
siems vienu ar kitu būdu pri- 
sidėjusiems prie parengimo 
pasisekimo. Džiaugiamės Jū
sų nuoširdumu, bei atjauti
mu nelengvos Seselių steigia
mos! pradžios Greene, Maine. 
Žinome, kiek daug Jūs įdėjo
te darbo ir pasiaukojimo, 
ruošdamos šį parengimą.

Taip pat nuoširdžiai dėko
jame Tėvams Pranciškonams 
ypač Amerikos Pranciškonų 
Viršininkui Tėvui Justinui 
Vaškiui, O. F. M. už dalyva
vimą ir nuoširdžią paramą šį 
susipažinimą rengiant.

Mūsų malda lydės kiekvie
ną Maine valstybės lietuvį.
N. Pr. š. P. Marijos Sseserys,

Greene, Maine

Baltimore, Md
— Po 33 mėnesių karo tar

nybos Pacifiko salose grįžo 
pas tėvus Alfonsas Adomai
tis. Dalyvavo Guadalcanal in
vazijoj.

— Pirmą gavėnios sekma
dienį buvo rinkliava Juodžių 
-Indijonų misijoms Amerik 
je. Mūsų bažnyčioje suauk 
arti $200.00.

— Sesutėl^Kazimierietės 
Pelenų dieną stovėjo prie 
bažnyčios durų. Geraširdžiai 
maldininkai suaukojo $800.

— Tretininkės pirmutinės 
paaukojo $5.00 Velykų gė- 
lėms. Jos taipgi hS|)rasfe4^ 
mišias Šv. Juozapo dienoje ir 
antrą Velykų dieną.

— Gauta žinia, kad Sake- 
vičių Jurgis sūnus sužeistas 
karo fronte. Tėvas laukia 
platesnių informacijų.

— Juozas Strazdauskas vis 
dar tebėra New Guinea. Rašo 
savo šeimai kas savaitę. Sa
ko ten baisūs karščiai, bet 
Juozas nesiskundžia. Jo di
džiausias suraminimas tai jo 
tikėjimas. Jis rašo, kad pri
ima Šv. Komuniją kas sek
madienį.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Lalsniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30

AD. JEZAVTTAS
Muzikos Vedėjas
EVergreen 4-7142

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

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

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

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius 

WWRL 1600 kc.

ŽUVĘS LEITENANTAS

SULAUKĖ 104 METŲ

Batų pardavėjai papigin
tus batus gali pardavinėti be 
punktų iki kovo 16 d.

(Taksų Specialistas!
(Tax Specialist)

I Lietuvis akountentas atlie-l 
|ka įvairius reikalus taksui 

srityje: j
į Taxes for property assessments! 
| affecting individuals, partner-ships j 
land Corporation are given special! 
| attention. |

Home office address

Stanley P. Zubawicz !
| Vakarais ir sekmadienį visą dieną, i 

111 Ainslie Street, j
| Brooklyn, N. Y. j 
j Tax Attorney and Accountant. |

Moterų S-gos 24 kp. susi
rinkimas bus kovo 5 d. tuo- 
jaus po vakarinių pamaldų 
parapijos salėje.

ŽUVO SERŽANTAS

„AMERIKA” FRONTE

MIRĖ DULSKIENĖ

NAUJI PASKYRIMAI

SKUBINA PAMINKLU

Albany, N. Y. yra pasiūly
mas New Yorko mieste iš
griauti senus, supuvusius na
mus ir pastatyti naujus.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel MArket 2-5360

RAUDONO KRYŽIAUS VAJAUS MENUO
_______ ♦------------------------------------------------------

Kovo mėnesio 1 dieną pra
sidėjo Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondo vajus. Jis veda
mas visur — miestuose ir 
miesteliuose, kaimuose ir už
miesčiuose, dirbtuvėse ir raš
tinėse.

Šiame vajuje uoliai daly
vaus ir lietuviai.

New Yorko Lietuvių Tary
ba yra sudariusi Raudonojo 
Kryžiaus Vajaus Lietuvių 
Komitetą, kurs darbą jau 
pradėjo. Aukos renkamos. 
Komiteto nariai yra pradėję 
net po namus lankytis, pra
šydami aukų.

Komiteto pirmininkė yra
Dr. Aldona šliupaitė, iždinin
ku kun. K. E. Paulionis, sekr. 
— Ona Valaitienė. Komitetan 
įeina draugijų veikėjos-jai: 
O. Rimidienė, T. Kubilienė, 
St. Subatienė, N. Stilsonienė, 
EI. Matulionytė, O. Šeputie- 
nė, Eug. Karpiūtė, G. Zovytė, 
J. Averkienė, Iz. Laučkienė, 
J. Valaitis, D. J. Averka, J. 
B. Laučka ir kiti.

Visi lietuviai savo aukas 
Raudonajam Kryžiui prašo
mi įteikti per savo komitetą. 
Siųskite tiesiog iždininkui to
kiu adresu: Rev. K. E. Pau
lionis, 207 York St., Brook
lyn 1, N. Y.

Kuriems patogiau, įteikite 
per aukų rinkėjus. Visi aukų 
rinkėjai turi atitinkamus į- 
galiojimus. Galima aukoti ir 
per „Amerikos” įstaigą, kuri 
tuojau perduos aukas Lietu
vių Komiteto iždininkui.

Atsiminkime — kovo me
nuo yra Raudonojo Kryžiaus 
mėnuo. Aukokime bent vie
nos dienos uždarbį.

Algirdas Jonas Mikolaitis 
jau ilgokas laikas, kai yra 
fronte, Europoje. Matė jis 
baisius mūšius. Yra kur nors 
arti Vokietijos, o gal jau ir 
Vokietijoj.

Karys Algirdas dažnai ra
šo savo tėveliams. Rašo lie
tuviškai, nors Lietuvos nėra 
matęs. Jis domisi lietuvišku 
gyvenimu.

Viename laiške tėveliams 
Algirdas pažymi, kad „Ame
rika” atvyksta kas savaitė 
ir man labai smagu pasiskai
tyti”. Jis mini, kad „Ameri
ka” jam pagelbsti mokytis 
lietuvių kalbos, kad iš „Ame
rikos” sužino apie savo pa
žįstamus ir kas veikiama jo 
parapijoje.

Alg. J. Mikolaitis kurį lai
ką yra pagelbėjęs „Ameriko
je” prie išsiuntinėjimo.

Linkime jam sveikam grįž
ti į savo namus.

Vasario 23 d. mirė Marijo
na Dulskienė, 69 metų, gyv. 
Brooklyne. Nuliūdime liko 
vyras Jonas, sūnus Augustas 
(namie) ir sūnus karys, Pfc. 
Jonas Alb. Dulskis, esąs už
jūryje.

Velionė buvo „Amerikos” 
skaitytoja.

Gauta liūdna telegrama. 
Karo fronte, Europoje, žuvo 
seržantas Edvardas Lucas 
(Liutkus).

gJ^-Užvelrtmies vėlę vasario 
28 d. Apreiškimo bažnyčioje 
atlaikytos trejos gedulo mi
šios.

Velionies šeimai reiškiame 
giliausios užuojautos.

Kun. Juozas Varnaitis 
(Warnat) nuo kovo 4 d. yra 
paskirtas Šv. Patriko parapi
joje, Pueblo, Colo., klebonu. 
Parapijoje yra katalikų High 
School ir pradinė mokykla. 
Jam gelbės du kun. vikarai. 
Sveikiname.

Kun. Varnaitis yra iš Mas
petho, kur dabar gyvena jo 
mamytė.

Kun. Bol. Liubauskas da
bar eina vikaro pareigas Šv. 
Stepono bažnyčioje, East 29 
gatvėje, New Yorke.

SVEČIUOJASI KARIAI

Antanas Juknevičius, Jose- 
finos ir Prano Gražių sūnus, 
buvo parvykęs atostogų. Ko
vo 1 d. grįžo į Oregon valst. 
ligoninę. Jis buvo sužeistas 
Peleliu salos (Pacifike) kau
tynėse.

Jonas Kanapinskas buvo
parvykęs pas savo tėvelius, 
Kazimierą ir Marijoną Kana- 
pinskus, pailsėti. Jis dalyva
vo Saipano salos kautynėse. 
Išvyko į General Hospital, 
Fort Dix, N. J.

Serž. Povilas Mikolaitis, 
Federacijos apskr. sekreto
riaus sūnus, yra parvykęs 
atostogų pas savo tėvelius. 
Seržantas yra karo policijo
je, kur savo pareigas puikiai 
atlieka.

Šiomis dienomis įvyko Da
riaus Girėno komiteto posė
dis ; buvo plačiai kalbama pa
skubinti statymą paminklo 
didvyriams lakūnams. Komi
tetas gavo du gražius būsimo 
paminklo piešinius, kurie 
bus svarstomi su patarėjais 
specialiam susirinkime.

Atidžiai prisiruošta prie 
kortų pramogos, kuri įvyks 
kovo 11 d. 5 vai. popiet, Lo
gan Inn, 3296 Atlantic Ave., 
Brooklyne. Likęs uždarbis 
eis paminklo pastatymo rei
kalui. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti.

Komitetas

Angelų Karalienės 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

Brooklyno Lietuviai Gydytojai^..

AMERIKOS
LIKŲ VU
KULTŪRŲ

SAX

EINA KA

A. a. Leit. Jurgis Černiauskas
Vasario 23 d. Chatam 

Field, arti Savannah, Ga., 
bombonešio kritimo nelaimė
je tragiškai žuvo Įeit. Jurgis 
Černiauskas. Jo kūnas buvo 
parvežtas pas tėvus, Maspe- 
the ir palaidotas vas. 27 d. 
Šv. Jono kapuose.

Iškilmingas Šv Mišias at
laikė kun. J. Balkūnas, asis
tuojant kun. E. Nedzinskui 
ir kun. A. Pažereckui. Prie 
šoninių altorių mišias laikė 
kun. P. A. Lekešis ir kun. K. 
E. Paulonis. Be šių sanktua- 
rijoj dar buvo karo kapelio
nas Leit. Jos Shallow ir kun. 
J. S. Kartavičius. Grabas bu
vo apdengtas Amerikos vėlia
va. Garbės grabnešiai buvo 
šeši karininkai iš Mitchell 
Field, L. I. Žmonių buvo pil
na bažnyčia. Kapuose buvo 
militarinė sargyba.

A. a. Leit. Jurgis Černiaus
kas, vos 23 metų amžiaus, bu
vo žinomas kaip pamaldus, 
doras lietuvis. Sūnus Jono ir 
Onos Černiauskų, gimė Mas- 
pethe, lankė viešąją mokyk
lą ir Grover Cleveland High 
School. Vėliau mokėsi civili
nės aviacijos. Stojo savano
riu kariuomenės aviacijon. 
Trejis metus dalyvavo kare 
prieš japonus. Atliko 53 mi
sijas ir visas laimingai pra
leido. Turėjo keletą medalių 
už narsumą.

Dabar grįžęs į namus buvo 
instruktorius ir mokydamas 
kitus nelaimingai žuvo. Ne
laimėje žuvo 4, susižeidė še
ši ir tik vienas išliko nepa
liestas (bombonešis kiek pa
kilęs nuo žemės staiga krito). 
Jis buvo navigatorius.

Paliko dar du broliu kariuo
menėje, du broliu namuose ir 
tris sesutes. Černiauskų šei
mai reiškiame savo giliausią 
užuojautą.

NAŠLIŲ DĖMESIUI

Šv. Monikos dr-jos nepap
rastas susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, kovo 2 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. salėje. 
Visos narės prašomos gau
siai atsilankyti.

Valdyba

Kapit. John A. Hawell 
šventė 104 metų sukaktį va
sario 17 d. ir pasakė, kad 
kiekvienas gali sulaukti jo 
amžiaus, jei gyvens pagal 23 
psalmės nurodymus: valgyti 
3 pilnus valgius į dieną, nesi- 
didžiuoti ir laikyti kontrolė
je savo temperamentą.

Pereitą sekmadienį, mūsų 
parapijos Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo — BALF — 
75 skyrius buvo šaukęs su
sirinkimą, tuop jo sumos į 
parapijos svetainę, bet daug 
žmonių, ar tai nesuprato, ar 
dėl nepatogaus laiko, neatsi
lankė. Dėlto, atsilankę, iš
klausę pranešimų, patarė 
šaukti sekantį susirinkimą 
kovo 16 d., penktadienį va
kare po pamaldų, par. salėje.

BALF — Bendras Ameri
kos Lietuvių Fondas yra Lie
tuvos žmonių nuo karo nu
kentėjusių šelpimo organiza
cija. Prie šio fondo priklau
so visi lietuviai: katalikai, 
tautininkai, socialistai ir 
sandariečiai ir jie bendrai 
veikia. Šis fondas rūpinasi 
drapanų Lietuvos žmonėms 
rinkimu; pabėgėlių iš Lietu
vos šelpimu ir daug kitų dar
bų lietuvių gelbėjimui atlie
ka.

Prie šio fondo privalo pir- 
klausyti visi lietuviai — vi
si, kurie nori nepriklausomos 
Lietuvos. Visi pavieniai na
riai moka metinį mokestį — 
vieną dolerį — ir gauna tam 
tikrą kortelę narystės atžy- 
mėjimui. Draugijos taip pat 
gali prie to fondo priklausy
ti. Jos moka 5 dol. metams.

Pinigai už duokles skiria
mi pusė Centrui, kurio gene- 
ralė raštinė yra: 19 West 44 
Str., New York 18, N. Y., o 
kita pusė palieka skyriaus 
ižde.

Mūsų parapijos 75 sky
riaus valdybą sudaro šie na
riai: Dan. Averka, pirm., A. 
Vasauskaitė ir J. Pažereckai- 
tė — vicepirm., J. Tumasonis 
— rašt., kun. J. Aleksiūnas 
—iždininkas.

Kviečiami visi parapijie
čiai, vyrai, m'oterys ir jauni
mas prisirašyti prie šio Fon
do skyriaus, kreipdamiesi 
prie pirmininko, raštininko 
ar iždininko ir užsimokėdami 
metinį mokestį — 1 dol.

Šį sekmadienį, kovo 4 d. 
Gyvojo Rožančiaus draugi
jos narės bendrai eis prie Šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Vakare po Graudžių Verksmų 
bus procesija ir po pamaldų 
bažnyčioje, par. salėje bus 
svarbus susirinkimas. Narės, 
kaip rytinėse pamaldose taip 
ir popietų, prašomos skait
lingai dalyvauti.

Pas sąjungietes
Mot. S-gos 29 kp. susirin

kimas įvyko vasario 21 d.. 
Jame atkalbėta malda už Lie
tuvą.

St. Subatienė pranešė apie 
įvykusią Užgavėnių pramo
gą, kuri davė gražaus pelno. 
Paskirta 15 dol Velykų gė
lėms bažnyčioje.

Į apskrities suvažiavimą 
išrinktos K. Damašienė, T. 
Kubilienė, E. Štreimikienė ir 
J. Terebeizienė.

Užprašytos mišios gegužės 
13 d., Motinų Dienoje.

Susirinkimas baigtas mal
da už žuvusius karius.

Pamaldos už Lietuvą
Kovo 11 d. sukanka 4 me

tai, kai šv. Vardo draugija 
prieš savo susirinkimus kal
ba dalį Šv. Rožančiaus Lie
tuvos laisvės intencija.

Šiai sukakčiai paminėti, 
Šv. Vardo dr-ja ruošia pa
maldas, bendrą Komuniją ir 
bendrus pusryčius. Lietuvos 
laisvės intencija bus gieda
mos mišios sekmadienį, kovo 
11 dieną, 8 vai. ryte.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
kviečia visus parapijiečius 
dalyvauti šiose pamaldose. 
Dalyvaudami šiose pamaldo
se, suteiksime Lietuvos žmo
nėms pagelbos savo maldo
mis.

Lietuvos žmonės per šiuos 
priespaudos metus turi at
kreipę akis į Amerikos lietu
vius, laukdami pagelbos ir 
laisvės, šiandien, negalėdami 
duoti kitokios pagelbos, gel
bėkime savo maldomis.

Draugijos valdyba

Vyrų susirinkimas
Šv. Vardo draugijos susi

rinkimas įvyks kovo 4 d. po 
sumos, parapijos salėje.

Prašomi visi nariai daly
vauti. Turėsim daug svarbių 
reikalų. Pasitarsim, kaip ge
riau prisirengti prie pamal
dų, kurios ruošiamos kovo 11 
d. Lietuvos laisvės intencija.

Kovo 11 d. 8 vai. dr-jos mi
šios ir bendra Komunija už 
Lietuvos laisvės intenciją, po 
mišių parapijos salėje bendri 
pusryčiai.

Prašomi visi nariai daly
vauti pamaldose ir bendruose 
pusryčiuose.

Valdyba

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVer green 8-928
VALANDOS:

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

Šventadieniais susi

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

LIETUVIAI NEW YORKO PA

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį — kovo 4 d., tuo- 
jaus po sumos, parapijos sa
lėje. Nariai kviečiami užsi
mokėti duokles, gi nenariai 
— prašomi prisirašyti, nes 
dabar eina bendras narių pri
rašymo vajus.

Pereitą savaitę sunkiai su
žeistas parapijietis Juozas 
Stravinskas. Nulaužta koja. 
Nuvežtas į Šv. Vincento ligo
ninę, New Yorke. Draugai 
prašomi aplankyti ligonį. 
Linkim jam greitai pasveik
ti.

Rekolekcijos prasidės ne 
kovo 11 d., bet kovo 5 d. Ves 
kun. Dr. A. Bružas, lasalie- 
tis.

40 valandų atlaidai mūsų 
bažnyčioje prasidės kovo 25 
dieną.

Metines Mišios
Už Marijonos Maknavičie- 

nės vėlę bus šį šeštadienį, ko
vo 3 d. mūsų bažnyčioje, 9:30 
vai ryte. Rožančiaus draugi
jų narės, giminės ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti šiose 
pamaldose.

J. Maknavičius ir šeima

Maspetho Žinios

— Korp. Jonas J. Januš- 
kaitis dabar yra Filipinuose. 
Pacifike yra keliolika karių 
iš Maspetho.

— Norbertas Kabašinskas 
aukojo Lietuvos laisvinimo 
veiklai (A. L. F.) $1.50. Au
kas Lietuvos veiklai galima 
įduoti per vietinius kunigus.

— Rūbų vajus eina kiek 
lėtai. Lietuviai raginami 
BALF rūbus sunešti salėn 
neatidėliojant.

— Šv. Kazimiero šventėje, 
kovo 4 d., mūsų bažnyčioje 
suma bus už Lietuvą, švęski
me Lietuvos patrono šventę!

— Moterų Sąjungos Kau
liukų vakaras bus kitą sek
madienį, vasario 11 d. Visų 
lauksime.

— Susirinkimai: Rožan
čiaus kovo 4 d., Šv. Onos So- 
dalicijos kovo 5, Moterų Są
jungos kovo 6 ir šv. Vardo 
kovo 9 d.

— Atostogauja šią savaitę 
Cornell universiteto med. stu
dentas Simas Degulis.

— Tretininkų paruošti 
„movies” praėjo gražiai. 
Žmonių buvo pilna salė. Lai
mikį laimėjo Urbonienė. Už 
atsilankymą ir paramą drau
gija visiems dėkoja.

National War Fonde yra 
51-na šalpos įstaiga. Jos at
skirai renka rūbus savo tiks
lams, kaip pav., Lietuvių 
Bendrasis Šalpos Fondas 
renka Lietuvai, kitų tautų 
fondai — kitoms valstybėms. 
Tie fondai turi savo sąjungą, 
kurioje riša įvairius su šalpa 
susijusius reikalus, viena iš 
kitos mokosi, viena kitai 
gelbsti.

Per tą sąjungą šalpos įs
taigos pakviestos dalyvauti 
bendram United National 
Clothing Collection darbui, 
bendrai visoje Amerikoje su
rinkti 150,000,000 svarų rū
bų. Tam darbui ir United Li
thuanian Relief Fondas pa
sižadėjo gelbėti.

Vajus prasidės balandžio 1 
ir tęsis iki balandžio 30 d. 
Mėnesį prieš ir mėnesį po šio 
vajaus, BALF savo naujo va
jaus neskelbs, bet rūbus pa
gelbės rinkti bendram vajui, 
iš kurio bus pagelbstimi 
kraštams,- kuriems daugiau
sia ir greičiausiu būdu pagal
ba reikalinga.

Bendrasis vajus pradeda
mas New Yorke dideliu para
du, kuris bus filmuojamas, o 
filmos bus rodomos visoje 
Amerikoje vajui paskelbti.

Parade dalyvauti pakvies
ti ir lietuviai. BALF sutiko 
dalyvauti. Galime paradą 
praturtinti labai gražiais lie
tuvių tautiniais rūbais, vėlia
vomis, lietuvių benais, orga
nizacijų ir pavienių žygiuote. 
Jei išsigalėsime, galime ir 
flotą turėti. Taip pat galime 
turėti savo šūkius, ne vien 
anglų, bet ir lietuvių kalbo
mis.

Šiame parade lietuviai turi 
progą labai gražiai pasižymė
ti. Tik diena nelabai patogi, 
šeštadieny, kovo 31, Didžia
jam šeštadieny prieš Velykas. 
Mėginome atidėti kitai die
nai, bet susidėjo aplinkybės, 
kurių negalime nugalėti. Dėl 
to paradas įvyks, lis ar snigs, 
kovo 31 d. šeštadienį. Para
do dalyviai renkasi Colum
bus Circle, prie 59 St., kam
pe Central Park, New Yorke. 
Iš ten 10:30 vai. ryto para
das pradės judėti link 5th

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

New York. — New Yorko 
valstybė kelių taisymui ir 
kelių pravedimui gaus iš Fe
derates valdžios 100,000,000 
dolerių.
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STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS i

KONTRAKTORIAI 
jfi 

Atlieka mūrinių namų sienų iš- 
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat- 
vių cementavimą ir kt. darbus. $
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§ BROOKLYN 6, N. Y.
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