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! Matulevičius, tėvų 
onų vienuolijos atgai- 
as, buvęs Vilniaus vy- 

sodininkystės ^s. Mylėjo jis savo tau- 
mokyklą bus prim mylėjo Diev4 viską

au.
paslaptis, kad šventai

nuoliai ir jaunuolį ■i 
iki 22 metų amį 
žemesniąją žemės i arkivyskupą Jurgį iš- 
kvklą arba tris £ 
klases arba soį ie gi tūkstančiai lietu- 
mokyklą Fredoje.

Mokslas truks 3 
klausius kursą, 
vieneriu metų 
to mokiniai galį1 
kvotimus, kuris ;ok' ?!ev5.,k?d. 
gaus sodininkystės 
ninkvstės techniį 
mą. Nepasiturinti® 
niams numatyta 
stipendiją.

Kaune 285 m
Kaune buvo sur *ninSai veiklai gerokai 

kiečių nacionalsoci:nos’ Argentina. Paga- 
tijos nariai -^r ArSentinos atstovas 
piliečiai, gyveną K. 3utįkęs priimti rezoliu- 
conalsocialistų (<™a1,, Pntare V1SOS k“ 
tija Kaune turinti 
rius. Susirinkimą 
propagandos šefas

kardinolų kolegijoje.

Leidžiasi, kad sulauktu- 
rkiv. Jurgio Bažnyčios

• žintų šventųjų eilėse.
s sukakties proga pri- 

jo žodžiai:

kaip ta žvakė ant alto- 
nuo darbo kaitros, ir 

s ugnies dėl Tavęs, ir 
Bažnyčios.” 

—
.erikos respublikų at- 
suvažiavime Brazilijo-

ir Argentinos atstovas

spublikos.
atsirado nauja kliūtis, 
inių Valstybių senato 

paskum von Fiita'dlio komisijos pirminin- 
referatą apie Pačif» dienl* spaudos 
davinius rytuose," 'ams Pasake aštrokų 

. Argentinos prezidento 
Radijo program i. Argentinos atstovas 

’encijoje tuojau užpro-Poetas Antanas
per Kauno radiją l o ir atšaukė pritarimą 
skaitą „600 metą i štai rezoliucijai.
mino mirties”. Pi
charakterizavo Did
gaikštį, kaipo plati tujas rūpestis tik dėl į- 
tybinio masto vyra s senatoriaus vieno ne- 
mąjį Lietuvos valde sakinio.
nevengė naujenybii kaip svarbu būti at- 
pijo fanatizmo ir 'is net didelės valstybės 
bendradarbiauti sn ngiems asmenims, 
niškuoju pasauliu, kalbėti apie mažesnių- 
istoriįą ne vienišybių pareigūnus, 
įkūrė VVilnių, ta

reikėjo prakaituoti, 
rezoliuciją ruošti. Ir

o
me
nė
šiai
iros bujoti kultūra. Nac M bolševikai,
tai" tuvos sostinėje tar daugiau apsimulkin-

norėda-

New Yorko lietuvių Aušros 
Vartų parapija nuo 1937 m. 
rudens neturėjo lietuvio kle
bono. Lietuviai katalikai kan
triai ir ryžtingai laukė die
nos, kada jų parapijos vado
vavimas vėl bus patikėtas 
lietuviui kunigui. Tos dienos 
jie jau sulaukė.

Š. m. sausio 26 d. J. E. 
New Yorko arkivyskupas 
Francis J. Spellman nauju 
Aušros Vartų parapijos kle
bonu paskyrė kun. Jurgį 
Gurinską.

Naujasis New Yorko (Man
hattan© ir Bronxo) lietuvių 
dvasios vadas kun. Jurgis 
Gurinskas gimė 1900 m. ba
landžio 23 d. Galkiemio kai
me, Vištyčio parapijoje, Vil
kaviškio vyskupijoje, iš kur 
įstojo į Vilkaviškio kunigų 
seminariją.

Kunigu įšventintas 1926 
m. liepos 18 d. Pirmasis 
paskyrimas buvo — Virbalio 
par. vikaras, kurio pareigas 
ėjo trejis metus. Po to stu
dijavo aukštuosius teologijos 
mokslus Vytauto Didžiojo 
universitete, kur įsigijo Te
ologijos Licenciato laipsnį.

1931 m. paskirtas Kybar
tų valstybinės gimnazijos ti
kybos mokytoju ir kapelio
nu, kurio pareigas ėjo iki pat 
bolševikų okupacijos. Oficia
liai iš pareigų buvo atleistas 
1940 m. liepos 11 d.

Bolševikų slaptoji policija 
(GPU) kun. J. Gurinską 
tardė ir įvairiai grasino. 
1940 m. rugpiūčio 14 d., po 
čekistų tardymo, kun. J. Gu
rinskas slapta perėjo Lietu
vos sieną užsienin. 1941 m. 
birželio 13 d., savo brolio A- 
merikoje padedamas, atvyko

Kun. Jurgis Gurinskas, 
Naujasis New Yorko lietu
vių Aušros Vartų parapijos 

klebonas.

į New Yorką, gavęs kvotos 
emigranto vizą.

1941 m. liepos 26 d. kun. 
Jono Balkūno, Maspetho kle
bono, rekomendavimu, New 
Yorko arkivyskupas kun. J. 
Gurinską paskyrė į Aušros 
Vartų parapiją lietuviams 
patarnauti. Per šešis mėne
sius kun. J. Gurinskas dir
bo New Yorke, gerai susipa
žino su vietinio darbo sąly
gomis, su žmonėmis. Lankė 
Fordhamo universitetą, kur 
studijavo sociologiją.

New Yorke jis mėgiamas 
vyresniųjų ir jaunimo. Jau 
suskubo įsteigti dvi tikybi
nes draugijas. Artimai ben
dradarbiavo su L. Vyčiais 
ir visomis draugijomis.

Sveikindami naują New 
Yorko kleboną, linkime jam 
ir jo parapijiečiams gra
žiausio bendradarbiavimo vi
suose darbuose.
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veikti ir vienuolis' 
statyti savo šventyh 
sto garsas greit ps, 
pasaulį mokslais : 
Vilniaus architekt: 
ja apie garbingą f 
apie miesto statyte; 
Vilnius greit sulie; 
dealais ir skleidė 
kultūrą į rytus, 
ainiai ne visiškai su' 
dėl Gediminas i 
plėsti ekspansijos 
Jiems atrodę, kad 
naudingiausia prijir 
mas žemes. Gedimi, 
prato Tėvynės lai 
skirtingai, būtent, i 
stiprybėje ir kulti 
rėjime.

o išminties semiasi 
kalendorių, bei alma- 

[ Neseniai jie triukš- 
i sušuko, kad 1942 m. 
World Almanach”, iš- 

i New Yorke, Lietuvą 
ria Sovietų Sąjun- 
radinasi, vienas kalen- 
taip paskelbė, tai bol- 

,ms kito autoriteto ir 
ūkia...
nesidžiaukit, svetimų- 
lai! Paskaitykit to pa- 
alendoriaus (ir viešai 
bkit) 45 ir 262 pusla- 
Ten aiškiai pasakyta, 

uetuvą, Latviją ir Esti- 
' 0 m. buvo užgrobusi 
.'ų Sąjunga, atsiųsdama 
kariuomenę.

JAPONAI NETEKO 19 TRANSPORTŲ
Šios savaitės pradžioje Ja-Iri 

ponija Ramiajame vandenyne 
turėjo didelių nuostolių. A-

Kasyklose Žuvo
34 Žmones

Mount Harris, Col. — An
glies kasyklose įvykus spro
gimui, 34 angliakasiai žuvo. 
Gelbėjimo darbas buvo labai 
sunkus. Nelaimės vietoje tik 
keturi darbininkai išsigelbė
jo.

Nelaimė įvyko 5,500 pėdų 
gelmėje.

Dešimt Laivų 
Torpeduota

Nuo sausio 14 d. Atlanto 
pakraščiuose pradėjo rodytis 
priešo povandeniai laivai, 
kurie iki šiol yra nuskan
dinę septynius laivus, nuo jų 
torpedavimo dviejų likimas 
dar nepaskelbtas, o dešim
tas laimingai atplaukė į uo
stą.

Nuskandintų laivų tarpe, 
yr a ir latvių „Citvaira”, ku
rio du jūrininkai žuvo, o 30 
išsigelbėjo. Visų nuskandintų 
Atlante Amerikos laivų to
nažas siekia 49,349.

Bulgarai Prieš 
Serbus

Ankara — Turkijoje gau
tomis žiniomis, į Jugoslavi
ją atsiųstos septynios bulga
rų divizijos. Bulgarų kariuo
menė atsiųsta kovai prieš 
serbų partizanų dalinius, ku
riems vadovauja gen. Mikhai- 
lovič.. . .

Naciai negalėjo užginčyti 
serbų partizanų judėjimo. 
Jiems trūksta daugiau ka
riuomenės, todėl jie įsakė bul
garams atlikti narsiųjų ser
bų naikinimo darbą.

--------  i Turkų spauda pažymi, kad 
riais pranešimais pasire-|už šį žygį bulgarai ateityje 
miant, tvirtinama, kad bent 
keturiolika japonų transpor-

turės skaudžiai apmokėti.

sausio 1 d. L. Vyčiai 
. . . . i . • o naujų narių vajų,
lietuviai Gydyto] > valdyba dirba, kad va- 

 mažiai pasisektų. Jau

ik
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VALANDOS:
8 —10 ryto
1 — 2 po plett
6 — 8 vakare

šventadieniais susiu

rčiams dirva labai di-

a

Amerikos Kariai Airijoje
PREZIDENTUI ROOSEVELT 60 MFTTJ Sausio 26 d-> pirmadienį, 

llllj.1. §įaurįneje Airijoj išlaipinti

Š. m. sausio 30 d. sukanka 60 metų, kai gimė Frank
lin Delano Roosevelt, Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dentas.

Prezidentas Roosevelt gimė 1882 m. sausio 30 d. Jis 
buvo vienintelis James ir Sara Roosevelt sūnus. Ispanų 
karo metu jis norėjo stoti laivynan, bet buvo per jaunas. 
Harvardo universitete baigė kolegijos kursą; ten jis bu
vo studentų dienraščio vadovybės priešakyje. Teisės moks
lus išėjo Columbia universitete.

1905 m. kovo 17 d., dar būdamas studentu, vedė savo 
tolimą giminaitę Eleanor Roosevelt. Palydovu prie alto
riaus jaunajai buvo jos dėdė, prezidentas Theodore Roose
velt.

1907 m. jis pradėjo advokato praktiką.
1912 m. F. D. Roosevelt laimėjo rinkimus į New 

Yorko senatą. Jis buvo demokratų kandidatas. Senate jis 
greit pasižymėjo ir buvo kylanti asmenybė. Dar tais pat 
1912 m. jis daug dirbo, kad Wilson laimėtų demokratų no-

Jungtinių Amerikos Valsty
bių kariuomenės daliniai. 
Nepranešta nei išlipimo vie
ta, nei atvykusios kariuome
nės skaičius. Anglijos spauda 
rašo, kad amerikiečių atvy
ko keliolika tūkstančių.

Amerikos kariuomenės iš
vykimas Airijon išlaikytas 
didžiausiame slaptume. Visa 
kelionė buvo laiminga —jo
kios nelaimės kelyje nebuvo. 
Atsiųstoji kariuomenė gerai 
ginkluota, šiaurinės Airijos 
gyventojai karius amerikie
čius sutinka didžiausiu 
džiaugsmu.

Amerikos kariuomenės da
lių Anglijoje vyriausiu vadu 
paskirtas generolas James 
E. Chaney. Jo štabo viršinin- 

j ku paskirtas gen. Charles 
i L. Bolte. Kariuomenės dali- 
l nių Airijoje viršininku yra 
I gen. Hartle. Visi šie trys ge- 
i nerolai yra dalyvavę pirma
me pasauliniame kare ir į- 
vairiai pasižymėję. .

Ryšium su Amerikos ka
riuomenės atvykimu, Angli
jos ministeris pirm. De Va
lera pareiškė protestą. Jis 
pažymėjo, kad nei Washing- 
tonas, nei Londonas jam ne
pranešė apie tai. Jis pažymė
jo, kad šiaurinė Airija, nors 
ir valdoma anglų, yra neat
skiriama visos Airijos dalis.

Sausio 27 d. prezidentas 
Roosevelt spaudos atstovams 
pranešė, kad Amerikos ka
riuomenės dalinių šiuo metu 
už Amerikos ribų gali būti 
net keletas.

Anglijos tautos atstovų 
rūmuose min. pirm. Chur
chill pareiškė, kad Amerikos 
lėktuvai netrukus bombar
duos Vokietiją, kad Angli- 
jon bus atsiųsta daugiau A- 
merikos karių.

minaciją prezidento vietai. 1917 m. jis buvo paskirtas lai
vyno vicesekretoriumi. Lankėsi Europoje karo metu.

1920 m. jis buvo demokratų partijos kandidatu vice
prezidento vietai. Demokratinis sąrašas rinkimuose ne
laimėjo. 1921 m. rugpiūčio mėnesį F. D. Roosevelt, pačiajne

merikos, Olandijos ir Angli
jos lėktuvai sėkmingai ataka
vo daug japonų laivų, ku
riais gabenti japonų kariai į 
olandų valdomas salas. Įvai-

4 ... Į --- -

suprasti lenkų siekimus bei 
planavimus. Tuo tikslu šios 
laidos trečiame puslapyje 
duodame įdomias ištraukas 
iš New Yorko lenkų spaudos.

—***—

„Dirvoje” sausio 23 d. 
Kaz. Rimvydas „atrado” 
naują „istorinį faktą.” Gir
di, „Katalikų Bažnyčia ilgą 
laiką Lietuvoje skleidė lenkų 
dvasią ir lenkino.”

Tokios nesąmonės dar ne
teko kitur girdėti. Žinome, 
kad buvo nemažas skaičius 
sulenkėjusių kunigų, bet ar gi 
jie sudarė Katalikų Bažny
čią? Ar gali p. Rimvydas 
nurodyti nors vieną Kat. 
Bažnyčios Popiežių, kurs bū
tų įsakęs Lietuvoje skleisti 
„lenkų dvasią” ir jos žmones 
lenkinti?

Toliau Rimvydas malonėja 
pripažinti, kad „Maironį ga
lima laikyti pirmu didelio ma
sto lietuviu kunigu.” Malo
niais žodžiais jis bando kal
bėti ir apie kun. Tumą-Vaiž
gantą. Ir tik šiuos du kunigus 
jis laiko dideliais kovotojais 
už lietuviškumą.

Taip, Maironis buvo didelis 
lietuvis ir be p. Rimvydo su
tikimo jį tokiu „laikyti”. Ta
čiau neužmirština, kad ir 
prieš Maironį buvo visa eilė 
kitų lietuvių kunigų, didžiai 
nusipelniusių Lietuvai. Gal 
vertėtų prisiminti vysk. Va
lančių, vysk. Baranauską, 
kun. Strazdelį, kun. Viena
žindį, kun. Sideravičių, kun. 
Katelę ir 1.1, ir t.t.

20 Bil. Doleriu v 
Laivynui

tų nuskandinta.
Nežiūrint tvirto anglų gy

nimosi, japonai šią savaitę 
pasistūmėjo Singaporės link. 
Vienoje vietoje japonai nuo 
Singaporės yra tik 50 mylių 
atstumu.

Japonai puolė ir kelias 
Australijos salas. Australijo
je didelis susirūpinimas. 
Vykdoma visuotinė mobiliza
cija. Manoma, kad dideli aus
traliečių daliniai bus atšauk
ti iš įvairių frontų ir atga
benti į Australiją. Austra- 
liečiai kariai šiandie plačiai 
išblaškyti. Jų yra Afrikoje, 
Indijoje, Tolimuose Rytuose.

Olandų Indijos salų puoli
mas šiuo metu žymiai sulai
kytas. Makasaro sąsiauryje 
nuskandinti japonų transpor
tai susilpnino japonų jėgas ir 
pakeitė jų puolimo kalendo
rių.

Makasaro sąsiauryje įvy
kusių mūšių daviniai, kaip 
praneša olandai, buvo tokie: 
olandai nuskandino japonų 
devynis karo laivus, septynis 
transportus ir sunaikino 8 
lėktuvus; amerikiečiai per tą 
patį laiką nuskandino japonų 
du karo laivus ir dešimt tran
sportų ir sunaikino 5 lėktu
vus.

Naujausiais pranešimais, 
didžiuliai Amerikos bomba- 
nešiai (keturių motorų) sau
sio 28 d. Makasaro sąsiaury
je nuskandino vieną naują 
japonų transportą, kitą pa
degė, apmėtė bombomis vie
ną japonų šarvuotlaivį ir nu
vijo būrį japonų lėktuvų. To
kiu būdu, Makasaro sąsiau
ryje ,tarp Borneo ir Celebeso 
salų, japonai neteko 19 tran
sportų ir mažiasią vienuo
likos nuskandintų laivų.

Washington. Kongreso at- stiprios sveikatos amžiuje, susirgo paralyžiumi. Keleris 
stovų rūmai 388 balsais prieš metus ryžtingai gydėsi, pasitraukęs iš darbo. 1925 m. jis 
0 priėmė vyriausybės pasiū-1 laimėjo kovą prieš ligą ir vėl grįžo į politinę veiklą, 
lymą laivyno reikalams (se-j 1928 m. jis daug dirbo savo draugo gubernatoriaus A.
kantiems metams) paskirti E. Smith naudai, kai šis buvo demokratų kandidatu pre-
beveik 20 bilijonų dolerių— zidento vietai. Tų metų lapkričio mėnesį Roosevelt buvo 
19 bil. 978 mil. dol. .išrinktas New Yorko gubernatoriumi, kurio pareigoms

Dar šiais metais naujų lai- perrinktas 1930 m.
vų statybai bus sunaudota 1 1932 m. demokratai savo kandidatu prezidento rin-
bil. 827 mil. dol.; kitais me- kimamš pasirinko pasižymėjusį New Yorko gubernatorių 
tais----- 6 bil. 379 mil. dol , F. D. Rooseveltą. Lapkričio mėnesį jis lengvai laimėjo

---------------------- ! prieš prezidentą Hooverį.
Trūksta Žmonių I 1936 ir 1940 m- Roosevelt perrinktas naujiems termi

nams.
„Associated Pres” įstaigos

Japonai Tiki Rusų 
Žodžiui?

Japonijos užsienio reikalų 
ministeris Togo tautos at
stovų susirinkime sausio 23 
d. pareiškė, kad prieš karo 
Ramiajame vandenyne pra
džią Japonija buvo gavusi 
Rusijos vyriausybės pasiža
dėjimą laikytis neutralumo. 
Jis pasakė, kad Maskva pa
sižadėjusi pilnai laikytis Ru- 
sijos-Japonijos neutralumo 
sutarties.

Kiek anksčiau kalbėjęs 
min. pirm. gen. Tojo pareiš
kė pasitikėjimą, kad Japoni
ja laimės karą. Jo nuomo
ne, Amerika turinti daugiau 
medžiagos, daugiau turto,bet 
Japonija turinti daugiau 
žmonių paruoštų karui.

Tojo taip pat pažymėjo, 
kad japonai pasiruošę tai
kytis su Kinija, jei genero
lo Čiangkaišeko vyriausybė 
pakeistų savo dabartinį nu
sistatymą. Jis vadino Kiniją 
„seseriška tauta”, kurią su
gadino amerikiečių ir anglų 
įtaka. Tojo ragino kinus 
„pabusti.”

• Alytaus vartotojų koope
ratyvas persitvarkė. Naujon 
valdybon išrinkti: agr. Ma
tulionis, agr. Našliūnas, ūki
ninkas Rėklaitis, Stadalnin- 
kas ir Luobikis, o revizijos 
komisijon — burmistras Ma
tulionis, Babilius ir Pango
nis. Iš kooperatyvo pelno 500 
markių paskirta Savitarpinei 
Pagalbai.
• Dr. Kazys Sruoga yra pa
skirtas tiekimo ir paskirsty
mo įstaigos maitinimo val
dybos valdytoju.

1940 m. spalių 15 d. jis priėmė lietuvių amerikiečių de
legaciją, kuriai pareiškė, kad Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Jis šiandie vadovauja kovai už Jungtinių 
Amerikos Valstybių saugumą, už pavergtų tautų išlais
vinimą, už šviesią pasaulio ateitį.

Tai tik keli faktai iš įdomaus mūsų prezidento gyve
nimo, kuriam aprašyti bus paskirta daug knygų. Šiandie 
jis įžymiausias pasaulyje valstybininkas.

Prezidento reikšmingame gimtadienyje plauks Baltų
jų Rūmų link milijonai sveikinimų, o pas Aukščiausiąjį 
— galingos maldos, kad laikytų Prezidentą Rooseveltą tvir
tą ir sveiką ilgiems metams, ypač didžiųjų dabarties 
sprendimų metu.

surinktomis žiniomis iš įvai
rių šaltinių, Vokietijoje šiuo 
metu labai trūksta vyriškųtiet sukanka 30 metu, 

vuoja L. Vyčiai. Daug 
, darbų atlikta. Steng- 

TeL Evergreen i-® laikyti lietuvių jaunimą 
nu Katalikybei ir Lie- 
ei.

Penktadieniais uidJ-'įtino vajaus proga no- 
pasakyti, kad „Vytis”. 

"■** izacijos laikraštis, tu
tuti lietuviškesnis. Štai, 

numeryje, išskyrus 
eolą, nėra nė vieno 
snelio ar koresponden- 
lietuviškai. Tikėkime, 
ai įvvko tik per papra- 
Japsižiūrėjimą.

VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

ed J. Wentz
(Vencius)

DVOKATAS
Brooklyn

>burgh Bridge Plaza)
—"Bvėje esą lenkai pilni į- 

lįsiu sumanymų Lenki- 
:statvti ir dar didesnei 
ti. Ju kariai kaujasi 
bėję frontu. Jų propa- 
| visur puikiausia.

amerikiečiai turi

XII, PALOCIL'S
AUSTOS RŪŠIES
ii, Kava, Arbata, Hot Chocolate
KARIENE Geriausias z:p • vpilrln 
nie Iš geriausios Smetonos, nenm^ veiklą. .
ims priimami užsakymai. KR^' tUvai teks gvventl
zas Cinkus

BrooklJ11

Jų 
su-

jėgų. Naciai jau turi Vokie- j 
tijoje du milijonus svetimša
lių darbininkų, kuriems pa
vesti įvairūs darbai dirbtuvė- , 
se. Tokių darbininkų jiems 
reikią dar dviejų milijonų. 
Juos jie išgabena iš įvairių 
užimtų kraštų.

Naciai daug savo jėgų
prikišo Rusijoje. Apskaičiuo-
jaam, kad rusų fronte vo
kiečiai neteko 65 nuošimčių
savo lakūnų ir lėktuvų. Gal 
šis nuostolis kiek ir padidin
tas, bet vokiečių aviacijos 
nustoliai Rusijoje milžiniš
ki.

HAVAJŲ TYRINĖJIMAS BAIGTAS

su
ia kaimvnvstėje, todėl 
iams svarbu pažinti ir

Skaičiuojama, kad Rusijoje 
žuvo 1,700,000 vokiečių ka
rių; sužeistųjų esą du mili
jonai. Todėl vokiečiai šiuo 
metu reikalauja iš Vengrijos 
didesnės paramos. Vengrams 
pažadama atsilyginti terito
rija. Iš Norvegijos ištraukti 
jaunesni kariai, o į jų vietas 
atsiųsti vyresnio amžiaus.

Washington. —Prezidento 
Roosevelto paskyrimu, pen
kių asmenų komisija buvo iš
vykusi į Havajų salas ir sten
gėsi ištirti japonų užpuolimo 
gruodžio 7 d. aplinkybes. Ko
misijai vadovavo vyriausio 
teismo teisėjas Roberts.

Komisijos pranešimas pa
skelbtas spaudoje. Komisija 
gruodžio 7 d. japonų puolimo 
silpno atrėmimo vyriausiais 
kaltininkais laiko admirolą 
Kimmel ir generolą Short.

Jie buvo gavę ištisą eilę iš 
Washingtono pranešimų, ku
riuose įspėta apie galimą ja
ponų puolimą. Tačiau abu 
viršininkai nepasirūpinę ben
dradarbiauti ir tinkamai pa
siruošti.

Kimmel ir Short šiuo me
tu yra be pareigų.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
ne savo šaliai ginti.



REIKIA VISUOTINO GINKLAVIMOSI

NĖRA JOKIO KOMPROMISO

2. Stiprėti tikėjime ir do-

KANTRUMAS, RYŽTINGUMAS LAIMI

SPAUDOS MENUO

bių ginklavimosi ir apsigyni
mo planą : pirkti bonus, rem-

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.
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Vatikano radijo stotis š. m. sausio 27 d. perdavė įdo
mias ištraukas iš Vatikano laikraščio „Osservatore Roma
no.” Laikraštis rašė apie vieną vokiečių knygą, paskirtą 
kariuomenei.

Nacių ideologijos autorius knygoje „Kareivio tikybos 
išpažinimas” rašo, kad dabar, pripažįstant rasės ir kraujo 
vertybes, prasidėjęs naujas gyvenimo tikslo supratimas. 

.Kovos frontai esą labai aiškūs: vienas vadinasi Kristus, 
kitas esąs Vokietija; trečio fronto nėra, todėl ir jokio 
kompromiso nėra.

Toliau toje knygoje aiškinama, kad vokiečiai gali ti
kėti tik į Vokietiją. Atmetama Evangelijos tiesa „atiduok 
ciesoriui, kas ciesoriaus ir Dievui, kas Dievo.” Naciams 
tik vienas įsakymas — viskas Vokietijai!

Toliau Vatikano radijo pranešime pažymėta, kad visa 
nacių knyga paremta panašiais tvirtinimais, neturinčiais 
nieko bendra su krikščionybe. Kiek vėliau ta pati Vatikano 
radijo stotis skelbė iš prancūzų katalikų „La Croix” lai
kraščio ištraukąs, kuriose katalikai kviesti aukotis savo 
tikybai apginti.

Šie pranešimai labai aiškūs. Vatikano radijo stotis 
ryškiai pasakė, kokią pagonybę šiandie skelbia naciai. Ji 
taip pat pažymėjo, kad katalikams tenka visas jėgas pa
skirti tikybos laisvei apginti.

Tikrai, kompromiso jokio nėra. Naciai nori sunaikinti 
viską, kas tik žmonijai brangiausia. Jie nepripažįsta jo
kių nuolaidų. Tad ir visos pajėgos, kurios siekia pašalio iš
laisvinimo, taip pat nežinos kompromiso. Prieš akis — tik 
visiškas laimėjimas!

Šiandien eina arši kova organizuoti geriausią kariuo- 
tarp tiesos ir melo ,tarp ver- menę, bet taip reikia nepa- 
gystės ir laisvės, tarp žmoni
škumo ir žemųjų aistrų siau
timo, tarp žmogaus pagerbi
mo ir jo niekinimo. Baisi ir 
žiauri kova vyksta visur.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės stojo į karą apginti sa
vo krašto laisvę ir išlaisvinti 
pavergtąsias tautas, kurios 
kenčia ir vargsta diktatorių 
priespaudoj. Visų pavergtųjų 
tautų žmonių akys nugręž- 
tos į laisvės šalį. Visi ame
rikiečiai, iš kur jie bebūtų 
kilę: ar čia gimę, ar atvy
kę iš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Lenkijos, kaip vienas 
stoja po Jungtinių Amerikos 
Valstybių vėliava ir nieko ne
sigaili, kad tik Amerika lai
mėtų didžią kovą, kuri ame
rikiečiams suteiks saugesnį 
gyvenimą ir ištrauks paverg
tas tautas iš diktatorių na
gų-

Lietuvis Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse rado jaukią 
ir malonią prieglaudą. Šiame' 
krašte lietuvis naudojasi kul-

miršti vis labiau šviestis ir 
šviesti, kultūrintis ir turėti 
artimiausią ryšį su Kristu
mi. Kas nori ne šiaip sau 
dienas stumti, bet tikrai gy
venti, kas jaučia savy Die
vo kraują ir dvasią, kas ne
gali būti abejingas Amžina
jai Tiesai, teima Evangeliją 
savo gyvenimo vadovu.

Jei mes būsime gyvojo 
tikėjimo, Gyvojo Dievo žmo
nės, tai po visą Ameriką pa
sklis naujas sąjūdis, gaiva
lingas, veržlus, kaip kalnų 
potvynis, šviesus, kaip didelė 
pašvaistė.

Kai susijungs šis naujas 
dvasinis sąjūdis su puikiais 
ginklais, pergalė bus užtik
rinta ir tada triumfuos lais
vė ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasauly. Po tokios

Rėmėjai
Ta pačia proga apsilankius 

pas kun. kleboną Emilijų M. 
Paukštį, Chester, Pa., ir ra
dus pas jį kun. Dr. V. Martu- 
sevičių, šv. Jurgio parap. kle
boną, Philadelphia, Pa., ir 
kun. B. Verbicką, šv. Jurgio 
parap. kleboną, Camden, N. 
J., buvo parodytas tas pats 
nuoširdumas Instituto reika
lams ir visi trys įsirašė rė
mėjais ten pat.

A. Antanaitis, Philadel- 
phijos Lietuvių Radio Valan
dos vedėjas, atjautė Instituto 
veiklos svarbumą ir mielai 
sutiko būti jo rėmėju, asme
niškai įteikdamas direktoriui 
savo mokestį.

Kun. J. Bakšys, Rochester, 
N. Y. klebonas, kuris kiek
viena proga jautriai pritaria 
tautos reikalams, irgi pri
siuntė savo rėmėjo nario mo
kestį.

Dr. Ernest R. Myers, Sa-
Ca-Jungtinių Amerikos Valsty- skatoon, Saskatchewan, 

bių pergalės ir Lietuva «ada, svetimtautis gydyto- 
džiaugsis laisvu ir nepriklau- Jas> narys Canadian Insti- 
somu gyvenimu.

Kas reikia dabar veikti?
1. Remti visomis išgalėmis

tute of International Affairs, 
žymus ir įtakingas veikėjas, 
didelis nuskriaustų tautų

tūrinėmis, spaudos, organiza- Jungtini,} Amerikos Valsty- prietelis, prisiuntė Institutui
cijų, sąžinės ir tikėjimo lais
vėmis. Čia lietuvis ne tik turi 
sotų, bet laisvą ir kultūrin-| ti A. Raudonąjį Kryžių ir tt. 
gą gyvenimą. Užtat jis su vi
sa energija, gilia išmintimi ir roję, palaikant artimus ryšius 
nepalaužiama drąsa stoja į su Kristumi maldoje, Eu- 
kovą su visais tais, kurie kė- j charistijoje, gerais darbais,

Valstybių demokratinį gyve
nimą. Letuvis labai gerai su
pranta ir jautriai atjaučia, 
kad Jungtinių Amerikos Val
stybių pergalė sudarys sąly
gas ne tik jam po karo sukur
ti dar gražesnį gyvenimą, bet 
taip pat jo pavergti broliai 
bus išlaisvinti iš nacių oku
pacijos.

Amerikos lietuviai pir
miausia rūpinasi tuo kraš
tu, kur jie yra gimę ar gy

vena. ■________ _________
Jungtinių Valstybių laisvės 
apgynime nesigaili nei tur
tų, nei kraujo, o reikės — ir 
gyvybę paaukos už laisvę ir 
kultūringą gyvenimą.

I Lietuvis turi šaunų patyri- 
į mą. Didžiame kare ir lietuvis 

Kiek žinome, visoje Amerikoje lietuviai giliu susido- kovės Europos lauke ne tik

Šių metų sausio 26 d. labai reikšminga New Yorko 
lietuviams. Ji svarbi ir visiems lietuviams. Tą dieną J. E. 
New Yorko arkivyskupas Francis J. Spellman lietuvių 
Aušros Vartų parapijai vadovu paskyrė lietuvį kunigą. 
_ Aušros Vartų parapija neturėjo lietuvio klebono nuo 
1937 m. rudens. Per puspenktų metų New Yorko lietuviai 
savo remtoje, palaikytoje parapijoje jautėsi lyg našlai
čiai. Jie buvo prisirišę prie savo parapijos, prie savo baž
nyčios. Jie troško, kad jų parapijos dvasios vadu būtų lie
tuvis.

mėjimu sekė New Yorką ir laukė malonios žinios. New 
Yorko lietuviai kantriai ir ryžtingai laukė dienos, kada 
savo bažnyčioje turės lietuvį kleboną.

New Yorko ganytojas lietuvių katalikų lūkesčius pa
tenkino. Jis paskyrė kun. Jurgį Gurinską naujuoju Auš
ros Vartų parapijos klebonu.

Sveikindami naująjį New Yorko kleboną, labai artimą 
„Amerikos” bičiulį, linkime jam gražiausio pasisekimo. 
Žinome, kad ne lengvas darbas jo laukia. Žinome taip pat, 
kad kun. J. Gurinsko gabumai, energija ir pasiaukojimas pa
teisins visų viltis. Jo parapijiečiai savo kantrumu, savo 
lietuvišku ryžtingumu užtikrino parapijai lietuvišką pobū
dį. Tikime, kad jie rems savo vadą visomis savo pajėgo
mis. šviesųjį New Yorko Arkivyskupą lydės lietuvių dė
kingumas ir tinkama pagarba.

Visoje Amerikoje vasario mėnuo yra paskirtas kata
likų spaudai. Visi vyskupai kviečia katalikus tą mėnesį pa
remti savo spaudą, platinti savo laikraščius, žurnalus.

Lietuviai katalikai tikrai gali didžiuotis savo spauda. 
Turime vieną dienraštį. Turime vieną du kartu savaitėje 
einantį laikraštį. Turime tris savaitraščius. Turime tris 
mėnesinius žurnalus. Turime vieną savaitinį ir vieną mė
nesini grynai tikybinio turinio laikraščius.

Daugiau mums laikraščių nereikia. Naujų laikraščiu 
mums netrūksta. Bet mums trūksta didesnės paramos iš 
plačiosios visuomenės. Kiekvienas laikraštis gali turėti 
bent dvigubai daugiau skaitvtojų, nei dabar jų yra.

Vasario mėnuo turėtų būti mūsų spaudos sustiprini
mo laikas. Tobulėti visada galima. Pirmyn žygiuoti visada 
reikia. Stovėti vietoje tik lavonams įmanoma. Turime, 
kol gyvi esame, visada į prieki eiti. Naujų laimėjimų siek
ti. Naujus plotus užkariauti.

..Amerika” gvvuoja jau devinti metai. Pradžioje ii 
skirta tik New Yorko —New Jersey apylinkei. Dabar ji' 
pasiekia ir tolimesnes bei tolimas vietoves. Gražūs jos 
skaitytoju būriai Philadelphijoje, Rochesteryje, Waterbu- 
rvje, Bridgeporte. Pittsburghe, Detroite. Turime dnvg 
draugu net tolimoje Nebraskoje (Omahos mieste). Siekia
me ir saulėtąją Kaliforniją. Maloniai..„Ameriką” sutinka ir 
Massachusetts lietuviai.

Norėtume, kad per vasario mėnesį „Amerika” dar dau
giau draugu rastų. Todėl visus ir kiekvieną skaitytoją 
kviečiame talkon. Būtų nepaprastai idealu, jei kiekvienas 
skaitvtoias surastų „Amerikai” po vieną naują prenume
ratorių. Didinkime savo šeimą. Lietuviškoji spauda šian
die atlieka nepaprastai svarbų uždavinį, tad padėkime jai

Šiandie laisva lietuviu spauda tik Amerikoje. Stiprin
kime ir remkime tik ta lietuviška spaudą, kuri ištikima 
garbingosioms Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir rvž- 
tinga kovoje už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.

DINGUSIŲ ASMENŲ TURTO CINKAI, RYTPRl
Kauno dienraštis ,,Į Lai- kių kaime, Lapių y-^jį Įgn Matuševskis, bu- 

svę” spausdina teismo spren- Vėjo gt. 49, Kaune, lenkų ministeris ir pa-
paskirta Stanislavų ‘išgelbėjimu Lenki- 
kienė; 11) Balic* aukso, dažnai bendradar

dimus, kuriais skiriami be 
žinios dingusių piliečių tur
to globėjai. Iš skelbiamų 
pavardžių atrodo, kad „neži
nia kur esantieji” yra išvež
ti bolševikų laikais į Sibirą 
arba kur nors kitur dingę. 
Gautuose minėto dienraščio 
numeriuose paskelbtos to
kios nežinia kur esančių pa
vardės :

1) Igno Bieliūno turto glo
bėju paskirtas Eugenijus 
Bieliūnas; 2) Onos ir Juozo 
Vosylių turto globėjais pa
skirti Magdalena ir Juozas 
Bitkauskai; 3) Adolfo Leš
činsko turto globėju — Aldo
na Gerulaitytė; 4) Vinco 
ir Eugenijaus Kalniečių ne
kilnojamam turtui, esančiam tė 309-11 
Desiukiškių vienkm., 
lių valse., globėju skiriamas pragome 
Pranas Ciemnolomskis, gyv. jonuį Voveršių kua^os ^ra Vokieti

n ja varžo visas vidurį L , y ’ J-'« Europos valstybes. Jis ra įsnys, buv. Biržų i J, . ■___ ..
viršininkas, kilęs i "™rai ~ P"ek" 
apskr., Joniškio Ten matome, 
želio men. 16 d. • Mėlio ir glaudaus vo 
išvežtas su šeima.’ ,blokok>'a) 1 T®, 
apie jį ar šeini, Zlcmi™e. kam0 
žinių, prašome, pn2r.
Rakšniui, Panevėžį1 Ilauc!a“s .irKlal^os; 
bos Mokykla. 'k>se. desimoj, -ištiest

3) Turintieji zm..sjavą įr Mariborą. Kaii 
ferį Antaną Sabalįmka Vokietija 
Utenos miesto ir diiįrygs tautas, gyvenai 
m. birželio 24 d.. rp Baltijos ir Juodųj 
pranešti jo broliui. kairiąja plėšė jų 
liui, Kauno Radioftls< žiemiuose, tarp Št

4) Kas žino apie Karaliaučiaus, Reidu 
Domininką, prieš kirto priėjimą prie laisv 
sį Vilniaus ligoninė-zulio vandenų Len 
ru, prašom praneštiietuvai, Čekijai, Veių 
ai. 15, M. D. ovakijai, Rumunijai,

5) Jei kada maifveik visas tikrai !
Stanislovą Rimkų. Irų pajūris nuo Ham 
žiu vikarą, neatsisji Klaipėdos buvo vo 
samiai pranešti Ainkose. Pietuose, vyk 
kiui, Jablonskio g. J tą kontrolę, Vokiet 
vėžys. udojo Čekiją, Sloi

Jngriją, Rumuniją, 

KAIP BOLŠEVIKAI TRĖMĖ SBtS«s” 
_____ jėgės. Pamary ne 
mentai turi būti sudr.nkUa atkertama m 
gal operatyvines gfiU-U’ laisvųjų pasaul. 
sčius ir kaimus to?niL. Pamaryje syl 
kad jų išdalinimas3nkŪa atkertama, i 
susitrukdymų. Atv;1!1^118 nauda did 
kaimus, operatyvinė^urmes ^uroP°s 
prisilaikydamos ~----------- -
slaptumo, susižino » /Y/TIA 
čių sovieto pirmini \/ y I |X j
kretorium bei naru ” 1 lw

turto, esančio Ro> uja lenkų laikrašty „No 
Raudondvario vaL Swiat.” Žurnalistikoj' 
j u paskirtas Alt pasireiškia agresyvi’ 
žygelis; 12) Albenciol[alizmll) realizmu i 
mslavos Milvidųtur umu „tiesą pasakyt be 
ju paskirtas Liūdna RUSų klausimu jo m 
buths; 13) Stasio ^tymag yra griežtas. Ki 
čiaus turto globėjaį kl} Spauda ir ministeri 
Marijona Sadausku-na kitą pralen] 
nas Paškevičius. Stalino ir rusų garbinim

Laikraštis „Į L&atuševskis įberia karči< 
tokius paieškom; esos ir „šalto vandens.” 
skelbimus: Sausio 16-17 d.d. • „1

1) Ką nors žina^at’Uiddose raš®. Bž 
kareivį Joną AtkoįJ0® Uros gausimu. Jis n 
vusį Lietuvos įpdė, kad sutarus Vokietij 
j e 1-mam pėstinitęnuPnklav0- Reik5]ę ' 
bolševiku laikais P° karo aPkarP^

- - pask^Tancūzijos sieną atkelti p
Kurk- buvlsį Pabradės >»’.

pranešti ,lr lietj;’al'. J

Panevėžyje, Velžio kelias N. monįu paštas Uterūaminis ežeras”, tol Vol 
22; 5) Jono Maceikos ne- ’ " '"“x"
kiln, turto Penagalio kaime, 
Troškūnų valse., globėjomis 
paskirtos Teresė Žvirblienė, 
gyv. Anykščių mieste, ir 
Marija Tomašiūnienė, gyv. 
Andrioniškio bažnytkaimyje. 
Anykščių valse.; 6) Kaunie
čio Vytauto Račkausko tur
to globėju paskirtas Viktoras 
Račkauskas; 7) Antano At- 
kočaičio turto, esančio Kau
ne, Stulginskio g. 47, globė
ja paskirta Ona Lakšanskie- 
nė, o turto, esančio Paežėlių 
valse., Panemunės 
globėjais paskirti Elena 
Bronius Laurinaičiai;
Stasio Tumo ir Elenos 
mienės turto globėjais 
skirti Elena Guževičiūtė, Ste
pas Baveris ir Jeroslavas 
Karpavičius, 9) Kazio Zu- 
bausko turto, esančio, A. Pa
nemunėje, Biliūno g. 45, glo
bėju paskirtas Stepas Vaz
bys; 10) Jadvygos Sutkie- 
nės turto, esančio Maironiš-

$25.00 auką ir nuoširdžiau
sių linkėjimų laišką.

Patys pirmieji plačiosios 
lietuvių darbo masės atsto
vai įsirašė Instituto Rėmė
jais buvo Pranas Čižauskas, 
5742 So. Artesian Ave., Chi
cago, Ill. ; ir kitas taip pat 
nuoširdus Chicagos lietuvis, 
N. N. kuris prašė savo var
do negarsinti. Abu šie lietu
viai žinomi jau nuo jaunų die
nų kaip uolūs rėmėjai visų 
lietuviškų darbų.

Malonūs ir gerai žinomi 
Chicagos lietuvių tarpe pp. 
Jonas ir Adelė Kazanauskai. 
(Jonas Kazanauskas stam
bios finansinės įstaigos Mu
tual Federal Savings and 
Loan Association pirminin
kas) vieną vakarą suruošė 
tikrai menišką ir jaukią va- 
vakarienę, į kurią buvo pa
kviesti Metropolit. State Ban
ko pirm. p. Jonas Brenza su 
žmona. Teisėjas Jonas T. Zu- 
ris su žmona, kompozitorius 
Antanas S. Pocius, ir Insti
tuto direktorius. Vakarienės 
metu buvo padiskusuota a- j 
pie Institutą ir jo reikalus. 
Visi susirinkę pareiškė norą 
bendradarbiauti tokiam svar
biam lietuviškam reikale ir 
visi ten pat įsirašė rėmėjais.

Kviečiame į talką
Lietuvių Kultūrinis Insti- 

I tūtas dabar ruošia spaudai 
j savo antrąją knygelę „The 
i Baltoscandian Confedera-

sinasi į Jungtinių Amerikos ruošiant religinio ir dorovinio 
j ■ turinio paskaitas. Ateina ga

vėnia — atgailos metas. Tai 
yra pats geriausias laikas su
ruošti religiniai dorovinio tu
rinio paskaitas. A.L.R.K. Fe
deracija yar numačiusi su 
paskaitomis kviesti kun. Dr. 
A. Deksnį. Todėl Chicaga ir 
jos apylinkės galės pasinau
doti gabiu kalbėtoju.

3. Amerikos lietuviai ne
paprastai daug kilnios širdies 

bJ yra parodę mūsų brolių trem- 
Lietuviai Amerikos1 tinių Sibire reikalams. Mes 

tikime, kad-^r toliau padės 
savo broliam^ tremtiniams.

Šį kartą mes norėtumėm 
priminti ir kitą svarbų reika
lą. Yra įsisteigęs Lietuvių 
Kultūrinis Institutas, kuris 
gražiai varo propagandos 
darbą ir rūpinasi Lietuvos 
reikalais. Todėl maloniai 
prašome šią rimtą įstaigą pa
remti piniginėmis aukomis, 
įsirašant šios įstaigos rėmė
jais.

Mes žinome, kad Amerikos 
lietuvis, kovodamas po Ame
rikos Jungt. Valstybių vė
liava už jos pergalę, kartu ko
voja ir už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Tai labai 
gražu ir didinga. Bet mes 
taip pat turime drąsos krei-Lįon”(3Q pslJVisiems Institu- 
ptis į Amerikos lietuvius ir f0 darbams reikalinga visoke- 
prašyti paramos toms įstai- rįOpa parama ir pagalba iš 
goms, kaip Lietuvių Kultūri-1 plačiosios lietuvių visuome- 
niam Institutui, kuris veda ngS, ar įaį įstojant nariais 
propagandą už Lietuvos lai- Į ($10_Rėmėju, ar $100 — 
sves ir nepriklausomybės at- Qarbės Nariu), knygelių už- 
gavimą.

Mes žinome, kad malonūs 
lietuviai daug turi visokių sa
vo reikalų, bet šventai tiki
me, kad rasite galimybiij pa
remti ir tas lietuviškas įstai
gas, kurios kovoja už Lietu
vos laisves ir nepriklausomy
bės atstatymą.

A.L.R.K. Federacijos 
sekretoriatas.

už Amerikos Jungtinių Vals
tybių žydriaspalvę vėliavą, 
bet taip pat ir už Lietuvos 
ir kitų mažų tautų išlaisvini
mą.
Amerikiečių drąsa ir pralie

tas Europos laukuose krau
jas padėjo mažoms tautoms 
išsikovoti laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

Šiame kare amerikiečių 
drąsa, energija, išmintis ir 
pralietas kraujas ne tik su
triuškins agresorius, bet 
taip pat išlaisvins ir paverg
tas tautas.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių žymūs vyrai ir karo 
specialistai planuoja ir mobi
lizuoja visas karo jėgas per
galei. Mes visus tuos jų 
žygius turime remti ir padėti 
kuo puikiausiai realizuoti.

Karo laimėjimas priklauso 
ne tik gero apsiginklavimo 
lėktuvais, tankais, laivais ir 
t.t., bet taip pat ir moralinio 
apsiginklavimo. Todėl turime 
rūpintis ne tik kuo daugiau
siai pasigaminti ginklų ir su-

sakymu ar kokia auka. Už 
kiekvieną suteiktą paramą iš 
anksto tariame nuoširdų, lie
tuvišką ačiū!

Visais Instituto reikalais 
prašoma kreiptis:

Lithuanian Cultural 
Institute,

6017 So. Kenwood Ave. 
Chicago, Illinois.

LIETUVIŲ KULT. INSTITUTO VEIKLA
Neseniai įsisteigęs Lietu

vių Kultūrinis Institutas sa
vaitė po savaitės plečia savo 
veiklą, garsindamas Lietuvos 
vardą ir jos reikalus po vi
są platųjį pasaulį.

Instituto rėmėjai
Į Instituto pakvietimą tap

ti jo bendradarbiais ir rėmė 
jais, atsiliepė nuoširdus ir 
gausingas būrys prietelių.

Pirmasai Garbes Narys
Instituto Direktoriui apsi

lankius Philadelphia, Pa., ir 
sustojus pas nuoširdų lietuvį 
ir didelį patriotą kun. Igną 
Valančiūną, nereikėjo nei 
prašyti, ir jau gerb. Phila-

dvare, 
ir 
8)

Tu-
pa-

Iš latvių šaltinių praneša
ma, kad Latvijoje surastas 
dokumentas, kuris vaizduoja 
kokiu būdu buvo įvykdytas 
„priešsovietinio elemento” iš
siuntimas iš Pabaltijo vals
tybių. Šis dokumentas vadi
nasi „Instrukcija apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos prieš
sovietinio elemento išsiunti
mo operacijos įvykdymo tvar

jau įsigijai Apsigyni-Ar
mo Bonų ir Ženklelių?

delphijos svetingas klebonas 
patiesė 100 dol. auką Institu
to reikalams. Tokiu būdu, 
kun. Ignas Valančiūnas tam
pa pirmuoju Instituto Garbės 
Nariu. Philadelphijos lietu
viai laimingi turėdami jau 
ne pirmą tokį kleboną, taip 
nuoširdžiai užpaučiantį pla
čius lietuvių tautinius inte
resus. Tokiu buvo ir kun. 
Valančiūno pirmtakūnas, ku
nigas J. Kaulakis, kuris 
tiek nusipelnė savo tautai į- 
vairiais būdais, ypatingai 
Didžiojo Karo Metu leisda
mas savo lėšomis įtakingą 
anglų kalba žurnalą „A Plea

,For the Lithuanian Nation”.!

_įį'' i

Šioje instrukcijoje pasaky
ta: „Priešsovietinio elemen
to išsiuntimas iš Pabaltijo 
respublikų yra svarbus politi
nis uždavinys. Jo pasekmin
gas išsprendimas pareis nuo 
to, kiek rūpestingai apskričių 
„troikos” ir operatyviniai 
štabai sugebės paruošti ope
racijos įvykdymo planą ir lai
ku numatys, kas reikalinga. 
Operatyvinių grupių (areš
tuojančiųjų) instruktavimą 
apskričių „troikos” atlieka 
operacijos išvakarėse maksi- 
maliniai trumpu laiku prieš o- 
peracijos pradžią. Apskričių 
,troikos” laiku parūpina rei
kalingąsias transporto prie
mones operatyvinėms gru
pėms išvežioti į operacijos 
vietas kaimuose. Instrukta
vus operatyvines grupes, 
joms įteikiami dokumentai 
apie išsiunčiamuosius. Doku-

Buy
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aiškina išsiunčiam. 
tikslią gyvenamą i

Darant kratą, i 
miems pranešama, 
riausybės nutarimt 
siunčiami į kitas So- 
jungos sritis. Turin: 
kad išsiunčiamųjų 
turės būti areštuo'.y- 
gyvendinta specif 
punktuose tolesnėse - 
reikalinga išsiunčia:' 
mos galvos ir šeimė 
suėmimo operacija Bezickas jau pilnai a 
vienu metu, nieko >5“ "“tilus; ir s 

v . viskiu balsu jis pro dar nepranešus apie te _ Juokifej juPokit& 
skyrimą. jums sureng!

Visa šeima siuudmtos dienos nesate tu 
pakrovimo stoties Ir prišokęs .prie lango 
vežime ir tiktai p'- kareiviai! Bėki 
stotyje šeimos galv Ugai laukti nereikėjo 
Dinamas i atskir? neaug kareivlų- kurie pal' 
pi s J , s, ‘Liek apėjo, sustojo, než 
vagoną, skirtą seiy ^uvo Bezickas, s 
voms. Susikrovimo Vedęs ataką puskar 
siunčiamųjų bute šeiezicką.
va turi būti įspėtas _ panje poručniku, k 
meniški vyrų daik1 Bezickas paraudo kaip 
tini į atskirą cementą poručninku, ne. pi 
išsiunčiamųjų vyi’Uara iu°klnga situacija: 
rinis apdirbimas” kai?baki!.
naįa o b r a b o ha'ha’Anuotiu

•’ , . . . ulaikomai. Tas pragaru
vyks atskirai nw&ikr5ts. Ei!«e pasiglr 
moterų. P.akrovi®pmaudingai dairėsi: pen 
areštuojamieji šeinLįįjžia, įškrėsdamas jam 
talpinami atskiruo^raujas virte virė. Tams 
skirtuose vagon^urbtelėjo puskarininkiu: 
riuos nurodys sf — Perdaug jų čia atsi 
tam tikslui paski^u^an>_ mare!
ty vinis tarnautoje ~~ Būriui išsiskirsčius, 

_ V°s sutramdęs juoką pal 
Dr TnLra c H 1 ^ckas dantimis sugi 
vr. jonn u. i užgauliotam, tai dar pa 

metis, žinomas W\riešas jsižeidęs ir k, 
jos konstitucijos ajj viešai išjuoktam, tai 
niai tapo katalikuTeršto, keršto ko daugia 
dienomis jo visa šfTautgėlais amžinai nutra 
į katalikų Bažnjw
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O ką, ponas kavalie 
Lįfkretas? Tokio siurpriz 
V 3s nesi turėjęs. Dabar, 
.. Inai patenkintas, tek 

. w
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kių kaime, Lapiųva* 
Vėjo gt. 49, Kaune), 
paskirta Stanislava 
kienė; _
turto, esančio Roi^ 
Raudondvario valį 
ju paskirtas a"?’ Sw,at ... 
Žygelis; 12) JUtaf .
nislavos Milvid, b, J.clonallzmu’ 
ju paskirtas Liūdi ‘ 
butks; 13) Stasio 1 
čiaus turto globėjau 
Marijona Sadauski,'-“'4nas Paškevičius eglna vlenas kltą pralenk-

I
Laikraštis „Į Lais atuševskis įberia 

tokius paieškomų 
skelbimus:

1) Ką nors žinat 
kareivį Joną Atkotį 
vusį Lietuvos kar.

Pulk. Ign. Matuševskis, bu
bs lenkų ministeris ir pa- 
irs®^s išgelbėjimu Lenki- 

0 s aukso, dažnai bendradar- 
auja lenkų laikrašty „No- 

.” žurnalistikoje 
pasireiškia agresyviu 

, realizmu ir 
ąsumu „tiesą pasakyt bet 
.m”. Rusų klausimu jo nu
statymas yra griežtas. Kai 
akų spauda ir ministerial

Stalino ir rusų garbinimu, 
karčios 

;sos ir „šalto vandens.” 
Sausio 16-17 d.d. „N. 
viat” laidose jis rašė Bal
os jūros klausimu. Jis nu- 
dė, kad sutartys Vokietijos 

je 1-mam pėstinįfnu&inklavo- Reikėję Vo- 
bolševikų laikais m etiJ^ P° karo apkarpyti: 
tė 309-11, paskuti’ancūziios s^en^ atkelti prie 
buvusį Pabradės ;
prašome pranešti ‘ukijai ir 
Jonui, Voveršių Jūra J™ Vokietijos
menių paštas, Uta!aminia ežeras", tol Vokie- 

m i % n la varžo .. ~ ---------2) Vyr. Įeit. Pov1
šnys, buv. Biržų i 
viršininkas, kilęs i m ,
apskr., Joniškio «Ten matome, kad 
želio mėn. 16 d. j 
išvežtas su seimą, 
apie jį ar šeimą kt 
žinių, prašome, pr< 
Rakšniui, Panevėžy; 
bos Mokykla.

3) Turintieji žini;
ferį Antaną SabalĮ^a Vokietija smaugia už 
Utenos miesto ir din įautaS; gyvenančias

iino, Rytprūsius atiduoti 
Lietuvai. Kol

> visas vidurinės 
įropos valstybes. Jis rašo: 
,Tikrai — pasižiūrėkim į

ūkio per
tai didieji 
milžiniški 
pramonės

vidurinę

„Gi vidurinė Europa yra 
didesnė kaip Vokietija ir 
pajėgesnė ne kiek mažiau 
kaip Jungtinės Valstybės: 
tai 120 milijonų žmonių, tai 
vienintelis žemės 
teklius Europoje, 
kalnų turtai, tai 
dar neišnaudoti 
galimumai.

„Be atramos ;
Europą, be faktinos hegemo
nijos ten — Reichas negali 
pajėgti ilgai kariauti. Vokie
tija savo žemėse turi maši
nas ir žmones. Bet neturi pa
kankamai maisto, žaliavų, 
nei darbininkų, kad sėkmin
gai kovotų. Abudu didieji 
karai todėl ilgai trunka, y- 
ra tiek sunkūs, kad yra veda
mi prieš Vokietiją, laikančią 
vidurinę Europą savo ranko
se.

„Pričkus Didysis pasakė, 
kad ne Varšuvoje sėdįs ka
ralius Lenkiją valdo, bet tas, 
kas valdo Dancigą ir Pama- 

: j rį. Jis pasakė tiesį, bet ne

didelio ir glaudaus vokiš- 
bloko kyšo į rytus dvi 

nkos. Žiemiuose kairioji— 
r Pamarį siekia ligi Ka- 
liaučiaus ir Klaipėdos; pie- 
ose, dešinioji — ištiesta li- 
Balkanų per Vieną, Bra- 
įlavą ir Mariborą. Kairiąja

m. birželio 24 d,, 
pranešti jo broliui 
liui, Kauno Radiolų. žiemiuose, tarp štetino

4) Kas žino apie
Domininką, prieš h’to priėjimą prie laisvų pa- 
sį Vilniaus ligoniu 
ru, prašom pranešti 
ai. 15, M. D.

5) Jei kada mat|veik visas tikrai 
Stanislovą Rimkų, 
žiu vikarą, neatsisB Klaipėdos buvo vokiečių 
samiai pranešti Afkose. Pietuos^e, vykdyda- 
kiui, Jablonskio g. 
vėžys.

"p Baltijos ir Juodųjų jū- 
, gi kairiąja plėšė jų tur-

Karaliaučiaus, Reichas at-

iš alio vandenų Lenkijai, 
stuvai, Čekijai, Vengrijai, 
>vakijai, Rumunijai, nes 

laisvų 
•ų pajūris nuo Hamburgo

tą kontrolę, Vokietija iš- 
idojo Čekiją, Slovakiją, 

-— _ngriją, Rumuniją, Serbi- 
AT TDŪMŪ QTP kurios buv0 vokiečių 

.Ai 1 lUSiliEi ulD ntrolės padarytos ūkiškai
ėgės. Pamary ne tiktai

Ša
tas 
Dja 
tas 
iš- 
ils-
idi-

mentai turi būti sudi nklJa, atker.tarna _ A1’
gal operatyvines grT-- -• 
sčius ir kaimus to! . k>amarype
kad jų išdalinimas -
susitrukdymų. Aklclen® 
<aimus, operatyvinė

ųjų, laisvųjų pasaulio van- 
’ ; sykiu su 

nkija atkertama sūraus 
s nauda didžiumai 

.urinės Europos tautų.

visą tiesą. Nuo Baltijos at
kirsta Lenkija — tai Prūsų 
malonei ir nemalonei pave
sta Lenkija. Bet ne tiktai 
Lenkija yra atiduota jų ma
lonei ir nemalonei: sykiu a- 
tiduota didžiuma vidurinės 
Europos tautų.

„Tos tautos sykiu su Len
kija netenka savo laisvės ne 
tiktai todėl, kad galingo ū- 
kinio spaudimo kilpos slegia 
jų atsikvėpimą, bet ir todėl, 
kad savistovės Lenkijos val
stybės pranykimas nepalieka 
tų kraštų tautoms pasirin
kimo „laisvė ar nelaisvė”, 
bet stato prieš juos pasirin
kimą: „rusiška ar vokiška 
nelaisvė”? Ir netenka save 
suvedžioti: tokį pasirinkimą 
priverstos daryti tautos di
džiumoje linko verčiau prie 
Vokietijos, negu prie Rusi
jos; iš dviejų totalinių kalė
jimų jos ligi šiol pasirinkda
vo kalėjimą be utėlių. Suo
mijos pavyzdys yra vėliau
sias tokis reiškinys.

„Taigi, Pamary ir Balti
joje sprendžiamas „Mittleou- 
ropos” likimas. Gi Vokietija 
be faktino tų kraštų valdymo 
kariškai yra bejėgi. Todėl 
nėra paradoksas teigti, kad 
naujų Reicho žiemiii ir ry-

tų sienų išvedimas išspren
džia jos karinį pajėgumą.

„Pasaulis to neįsivaizduoja. 
Bet Vokietija tai žino. Iš čia 
ta nenumaldoma neapykan
ta Lenkijai, iš čia lenkams 
taikomi nusavinimai, išnaiki
nimai, eksterminacijos ne 
tiktai Hitlerio laikais, bet ir 
kryžiuočių, Bismarko, Bue- 
lowo, vokiečių socialistų lai
kais.

„Taigi, nukirtimas Vokie
tijos žiemių rankos, ištiestos 
Baltijos pajūriu ligi Klaipė
dos, yra pirmoji sąlyga Rei
cho kariškai jėgai sunaikin
ti. Kadaise pagrobtų mozū
riškų ir lietuviškų žemių, ku
rios sudaro Rytprūsius, su
grąžinimas Lenkijai ir Lie
tuvai — tai atėmimas Vo
kietijai ne tiktai stipriau
sios tvirtovės, bet šimtą syk 
daugiau: tai atėmimas jai tie
sioginio valdymo vidurinei 
Europai.

„Bet Baltijos klausimas 
liečia ne vien Vidurinės Eu
ropos likimą.

Vakarų valstybių karinė 
padėtis dideliam laipsny pri
klauso to, ar Baltija bus — 
kaip buvo per paskutinį šimt
metį — vokiškas ežeras, ar 
juo nebebus.

„Kol Vokietija turi atra
mą Baltijoje, kaip nuosavio- 
je „privačioje” jūroje, tol 
kiekvienam kare galės skelti 
Europą į dvi dalis, tarp ku
rių susisiekimas nepasiekia
mas. Taip buvo praeitam ka
re, taip yra šiame kare. To
kios būklės naudingumas Vo
kietijai nereikalingas aiškini
mo.

„Bet tai ne viskas. Nuo 
Kylio Kanalo pastatymo lai
ko, vokiečių Reichas, nesta
tydamas nei vieno laivo dau
giau, padvigubino savo jūri
nių jėgų vertę. Nes vienkart 
jis gali valdyti Baltiją ir ko
voti Atlante. Kylio Kanalas 
Vokietijai reiškia daugiau 
kaip Panamos kanalas Jung-
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mam vandenyne. Baltijoje 
paslėptas Vokietijos laivy
nas yra ginamas ir gali būti 
sėkmingai ginamas prieš 
stipriausias pasaulio eska
dras — sausžemio kariuome
nės, stovinčios Jutland© pu- 
siausaly.

„Todėl Anglija, arba są
jungininkų junginys, turi už
imti vokišką teritoriją to 
pusiausalio kakle, kad tas 
galingas karo įrankis, kokiu 
yra Kylio kanalas, būtų Rei
chui atimtas, — tai yra ant
ras būdas padaryti Reichą 
kariškai bejėgiu pastoviam 
laikui.

„Rytprūsių padalinimas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
Kylio kanalo užėmimas Ang
lijos ar sąjungininkių, ga
lop, Prancūzijos sienos grą- 

I žinimas prie Reino — tokios 
' trys teritorinės atmainos su
teiktų šimteriopai naudinges
nę garantiją Reichui paversti 
bejėgiu, negu labiausiai skru
pulingi teisiški paragrafai. 
Ir reikia tai suprasti, kad juo 
griežčiau teritorinės atmai
nos nuginkluos Reichą, juo 
Vokietijai liberalinę politi- 
lengviau bus taikinti būsimai 
ką.

„Kalbama ir kartojama,

cijos straipsnių, puslapy „N. 
Swiat” deda straipsnį: „Ryt
prūsiai turi priklausyti 
Lenkijai” kame nurodoma, 
kad „natūralūs Lenkijos pa
jūris, nuo Klaipėdos ligi 
Štetino” buvo vokiečių ran
kose.

„Nereikia pamatuoti iš ū- 
kiško ir politiško taškoregio. 
kaip tokia būklė neigiamai 
sunkina lenkų valstybės vy
stymąsi. Svarbiausia to klau
simo dalis yra Rytprūsiai, 
kurie dėl nuolat besikarto
jančių istoriškų klaidų su
daro vokiečių Reicho dalį. 
Tos žemės ryšys su vokišku 
Reichu yra išimtinai nenatu- ( 
ralus ir, pasiremiant lenkų 
istorinėmis ir dalinai gy
ventojų kilmės teisėmis, yra 
absurdas ūkišku požiūriu. Vo 
kieti ja tą žemę traktavo, 
kaipo į Rytus išsikišusią 
Reicho ranką, kaipo bastio
ną, kuris laikė baimėje Len
kiją, Lietuvą, Baltijos val
stybes ir Rusiją.

„Pergalingai baigus da
bartinį karą, kokia bebūtų 
Europos ūkiškoji ir politinė 
struktūra, Rytprūsiai privalo 
atsirasti Lenkijos Respubli
kos ūkiškai-politinio ploto 
sienose. Tą lenkams aišku

ir visiems ją supantiems, 
kraštams. Koki argumentai 
kalba už Rytprūsių įjungimą 
Lenkijon? Suminime svar
biausius:

„1. — Geografiškoji Ryt
prūsių padėtis santyky su 
Reichu atima tam kraštui 
natūrales vystymosi sąlygas 
ir verčia jo gyvybę palaikyti 
dirbtinomis priemonėmis.

„2. — Tik nuo 19-tojo 
šimtmečio pusės Rytprūsiai 
įeina vokiško Reicho sudė- 
tin. Prieš tai kaipo Branden- 
burgijos dalis buvo prūsiškų 
junkerių išnaudojami, Rei
chui niekam nereikalingi. Su 
Lenkija Rytprūsius jungia 
istoriški, lėno ir kultūriniai 
ryšiai. Tos žemės žydėjimas 
i vyko tik Lenkijos valdymo 
laikais, gi nusmukimas —vo
kiečių valdžioje. Stambi tos 
žemės dalis, Varnija, Pavy- 
slis ir Prūsų Mozūrų dalis 
ligi pat Rečpospolitos išdras- 
kymo laikų priklausė jai.

„3. — Rytprūsių atplėši- 
mas nuo vokiško Reicho tam 
tikram laipsny yra pamatuo
tas tautybių sumetimais. 
Lenkai sudaro žymią to kra
što gyventojų dalį vakaruose, 
rytuose, ir pietuose. Prūsų 
žiemių-rytij dalis turi stambų 
lietuvių gyventojų nuošimtį. 
Lenkų gyventojų germaniza-i 
ei j a Rytprūsiuose yra dirbti
na ir paviršutiniška.

„4. — Pasekmės plebiscito, 
tose žemėse įvykdyto, negali 
jokiu būdu nulemti, nes ple
biscitas vyko nenormalėse są
lygose, karo veiksmų metu, 
baisiame vokiškų rinkimų 
terore. Tas teroras neleido 
gyventojams laisvai pasireik
šti.

„5. — Dėl dirbtino Rytprū
sių ryšio su Reichu, kraštas 
jau ilgai pergyvena smarkų 
gyventojų mažėjimo vyksmą. 
Veik pusė tos žemės gyven
tojų išsikėlė į vakarinę Rei-

met jautėsi tų žemių šeimi
ninkais.

„6. — Reichas eikvojo mil
žiniškas sumas Rytprūsių e- 
konominei gyvybei palaikyti 
ir verstina propaganda bei 
suvaržymais stengėsi priver
sti vakarop bėgančius vokie
čius pasilikti vietoje. Kaip 
dirbtinas yra Rytprūs. ryšys 
su Reichu, liudija faktas, kad 
metinis to krašto deficitas, 
Reicho padengiamas iš 
„Osthilfe” fondų, siekė 200 
milijonų aukso markių.

„7. — Ekonominis Lenkijos 
plotas, ypač centralinės Len
kijos ir Rytų Pakraščių, sa
vo vystymesi buvo varžo
mas dėl atkirtimo nuo Balti
jos uostų. Karaliaučius, El
binge ir kiti Rytprūsių uos
tai yra natūralūs uostai Ry
tų Mažlenkijai, Volinijai, Po
lesei, Vilnijai ir Liublinijai, 
taip kaip vakarinei Lenkijai 
natūralūs uostai yra Danci
gas, Gdynia ir kiti vakarų 
Pamario uostai. Ekonominės 
teisės leidžiasi nubraukiamos 
tiktai trumpam laikotarpiui. 
Taipgi ir Lenkija negali il
giau kentėti dėl užkimšimo 
jos kelių į pasaulį per Ryt
prūsius.

„Rytprūsių ryšys su Len
kija laiduoja tai žemei ekono
mišką vystymąsi.”
Paruošė Adv. K. R. Jurgėla
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turės būti arešto ~~ 0 ką> P°nas kavalieriau, ar ne žavėtinas Eugenijos 
gyvendinta spec:retas? Tokio siurprizo tikrai nuo savo gimtos die- 
punktuose tolesnės 
reikalinga išsiimi 
mos galvos ir šein 
suėmimo operacija 
vienu metu, nieko 
nepranešus apie bi 
skyrimą.

Visa šeima siūlytos dienos nesate turėję, 
j pakrovimo stoties 
įvežime ir tiktai L 
stotyje šeimos gi]gal lauktl nare!ke3°i 
pinamas į atskirą n 
vagoną, skirtą še 
voms. Susikrovimu 
siunčiamųjų bute š zicką.
va turi būti įspėto — Panie poručniku, kur neprietelius?
meniški vyrų dali Bezickas paraudo kaip iškeptas vėžys. Viena, jį pava- 
tini į atskirą čeuio itą poručninku, ne pulkininku, antra, iš tiesų susi- 
išsiunčiamųjų vyt 
rinis apdirbimas" 
naja obrabot 
vyks atskirai Dtf 
moterų. Pakrovė 
areštuojamieji šėlt

retas? Tokio siurprizo tikrai nuo savo gimtos die- 
> nesi turėjęs. Dabar, kai tamstos domėjimasis jau 
lai patenkintas, teks mums atsisveikinti. Labą 
na!
Bezickas jau pilnai atsipeikėjo. Tam pragariškam 
kui nutilus, ir jam sąvoka sugrįžo. Drebančiu ne- 
kiu balsu jis pro dantis sušniokštė:
— Juokitės, juokitės. Pažiūrėsim, kas juoksis pasku- 
is. Ir aš jums surengsiu siurprizą, kokio nuo savo

i* prišokęs prie lango, visu balsu suriko:
— Ei, kareiviai! Bėkit šen! Maištas!

. Bematant salionan prigužėjo 
“|ig kareivių, kurie palenkę durtuvus ėjo į ataką. Bet 
k apėjo, sustojo, nežinodami, ką atakuoti. Kamba- 
buvo tik Bezickas, senas dvarponis ir graži pane- 
Vedęs ataką puskarininkis nusivylusiai pažvelgė į

re juokinga situacija: narsūs kareiviai atakuoja tuš- 
kambarį!

Ja, ha, ha! Anuodu vėl pradėjo kvatoti garsiai, ne- 
aikomai. Tas pragariškas juokas! Juo net kareiviai 
sikrėtė. Eilėse pasigirdo kiksėjimų. Puskarininkis 
maudingai dairėsi: perdaug jau ponas poručnikas sau 
džia, iškrėsdamas jam tokį neskanų šposą. Bezicko 

talpinami atskiru aujas virte virė. Tamsiai kaip naktis susiraukęs, jis 
vagos- rbtelėjo puskarininkiui:
2 L— Perdaug jų čia atsivedei! Užteks dviejų. Kiti — 

tam tikslui paskif5 lkaa>_ rPar.š? _ . . . ,

skirtuose 
riuos nurodys '

— Būriui išsiskirsčius, ką dabar su mumis darysi? —
5 sutramdęs juoką paklausė Tautgėla.
Bezickas dantimis sugriežė. Prakeikta situacija! Bū- 
ižgauliotam, tai dar pakenčiama, ypač kai matai, kad 
Ješas yra įsižeidęs ir kerštingai užgaulioja. Bet būti

- «lP viešai išjuoktam, tai jau viršyja žmogaus pajėgas, 
niai tapo katali^ iršto, keršto ko daugiausia! Visi prietelybės ryšiai su 

įsa s LUtgėlais amžinai nutraukti. Jie dabar mirtini jo prie-

tyvinis tarnautoje

Dr. John C. H 
nietis, žinomas 
jos konstitucijos5

dienomis jo visa 
į katalikų BaW

tinėms Valstybėms: Panamos kartojama nuosekliai, kad nė- 
kanalas leidžia Amerikai ra laisvo pasaulio be laisvų 
telkti laivus viename iš dvie- Į jūrų. Mums yra leistina ir 
jų vandenynų, gi Kylio Ka-' privaloma pridėti, kad nėra 
nalas leidžia Vokietijai tą laisvos Europos be laisvos 
pat, bet dargi daugiau: nes Baltijos. Gi nėra laisvos Bal- 
jai leidžia slėpti savo laivyną tijos, jei ji nebus sąjunginin-
žemės gilumoje. Jungtinių kų atidaryta ir jei nebus Len- 
Valstybių laivynas Pacifike kijos, galingai į jos pajūrį at- 
arba Atlante visuomet bus sirėmusios.”
atvirame, priešui pasiekia-1 Sausio 18 d. laidoje redak-

šai. Juos reikia ir Lenkijos priešais padaryti. Baltasis 
erelis kruvinai įžeistas Bezicko asmeny. Jie brangiai už 
tai užmokės.

— Surišti šiems išdavikams rankas ir pasodinti juos 
kokiam tamsiam kambary. Paskui pasakysiu, ką su jais 
daryt! — įsakė jis puskarininkiui.

To jau buvo perdaug.
— Nesiduosiu! — suriko Tautgėla.
Smarkiai pasipurtęs, stambus dvarponis išsilaisvino iš 

sugriebusių jį kareivių. Į pagalbą šoko puskarininkis ir 
pats Bezickas. Keturiese jie pradėjo su Tautgėla tą
sytis, bet tas taip energingai gynėsi, kad buvo abejoti
na, ar galės jį surišti. Ilgai nelaukdamas, Bezickas kar
do rankena smogė jam į pakaušį. Tautgėla mykiai su
dejavo ir susmuko ant grindų. Tada tik jam rankas su
rišo.

Eugenija su pasibaisėjimu žiūrėjo į tą klaikią sceną. 
Jau, jau norėjo šokti tėvą gelbėti ir tik dairėsi, kokį 
čia įrankį sugriebus lenkams mušti, bet tuo pačiu mo
mentu Bezickas jam sudavė lemiantį smūgį. Eugenija, 
garsiai suklykusi, sukniubo į kėdę ir apalpo. Tuo tarpu 
jie karšttligingai triusinėjo apie parblokštą Tautgėlą. Jis 
buvo kiek apsvaigęs, bet sąmonės visai neprarado. Sun
kiai alsuodamas, garsiai šniokštė ir smarkiai muistėsi.

— Gerai jam rankas suveržti! Šis litvinas turi buliaus 
jėgą, — dusliu balsu tarė Bezickas.

Tautgėla jau buvo aprūpintas. Liko jo duktė, kuri, 
mirtinai išblyškusi, užmerktomis akimis, tebesėdėjo kė
dėj. Kas su ja daryti? Surišt, kol dar apalpusi? Nuo to
kios minties net Bezickas pasipurtė. Prakeiktas liki
mas! Jam tenka budelio rolė savo numylėtai kankinti. 
Bezickas vėl rusiškai išsikeikė.

Bet — kas čia? Kieme pasigirdo kažkoks ūžesys, 
triukšmas ir tankūs šaudymai. Kelios kulkos išmušė 
langus ir zvimbdamos sulindo į sieną. Kieme šūvių 
tarškėsena susimaišė su skubotu bėgančių kareivių 
trepsėjimu. Lenkus kažkas netikėtai užpuolė.

Bezickas šoko prie lango. Ten su pasibaisėjimu pa
matė, kaip jo kareiviai, retkarčiais atsišaudydami, bet, 
dažniausiai metę ginklus, galvotrūkčiais bėgo iš kiemo 
į didelį Tautgėlos sodą, iš ten j parko tankumynus. Čia 
pat ant jų kulnų, skubiai šaudydami, sparčiai žygiavo 
kažkokie svetimi, širmomis uniformomis, kareiviai. Be
zickas akimirksniu juos pažino. Tai lietuviai.

— Litvinai. Viskas pražuvo! — silpnu balsu sudeja
vo narsusis poručnikas.

Nuo šūvių tarškėjimo Eugenija atgavo nuovoką. A- 
tidarius akis, tuojau prisiminė tik ką pergyventą bai
singą sceną. Dabar pamatė besimuistantį ant grindų 
surištą savo tėvą, šalia jo tris nusigandusius lenkų ka
reivius ir vidury kambario sustulbusį Bezicką.

Staiga su trenksmu atsidarė durys ir į vidų įsiveržė 
penki-šeši stambūs ne lenkiškai apsirengę kareiviai. Pa
žiūrėjus į jų liekną augalotą vadą, kurs iškeltu kardu

cho dalį. Tai yra geriausias 
įrodymas, kad tas kraštas 
Vokietijai yra nereikalingas, 
gi Lenkijai yra gyvybės ir 
mirties klausimas. Natūralių

reikalavimą turime išaiškinti 
visoms sąjungininkų visuo
menėms. Turime privesti 
prie to, kad anglo-saksų pa
saulis suprastų, kad Rytprū
siai vokiško Reicho rankose i to krašto vystymosi linkmių 
vra naujo karo užuomazga, reiškinys yra tas faktas, kad
tai strategiškas grasinimas bėgimas į Reicho vakarus ne
visai Rytų Europai, tai ū- apėmė nei lenkų, nei mozūrų 
kiškas nonsensas ir uždary- gyventojų. Lenkai pasilikda
mas kelių į pasaulį Lenkijai vo vietoje, kadangi visuo

drąsiai ėjo pirmyn, Eugenija vos iš-naujo neapalpo, šiuo 
kartu — iš džiaugsmo.

Lietuvių būrį vedė — Andrius Stuobrys.

29.
Klastingas puolimas.

Kada klasinėj muzikoj tiksliai įterpti disonansai stai
giai išsivysto į švelnią, maloniai suderintą melodiją, tai 
mes pradedam suprasti, kad kompozitoriaus būta gero 
psichologijos žinovo. Jis sugretino disharmoniją su har
monija, kad ši būtų ryškesnė ii' saldesnė. Ir griežti, ausį 
žeidžia tonai turi savo vertę: jie prisideda prie muzikos 
grožio.

Taip ir skaudūs gyvenimo sukrėtimai. Kada jie pa
siekia aukščiausiojo dramatiškumo laipsnį ir staiga vis
kas grįžta į paprastas vėžes, tuomet net kasdieninė pil
ka gyvenimo realybė padaro laimę kur kas malonesnę.

Eugenija, pasisakiusi mylinti savo neva sužieduotinį 
Andrių Stuobrį, nesuteikė savo žodžiams jokios reikš
mės. Ji tai pareiškė, kad smarkiau įžeistų Bezicką, ku
rio tik vienas prisiminimas sukeldavo jos mintyse pa
sibjaurėjimą. Andriaus Stuobrio ji visai nemylėjo, bent 
tokia prasme, kad galėtų už jo ištekėti. Andrius, tiesa, 
buvo padaręs jai smarkaus įspūdžio, kaip drąsus-, ryž
tingas jaunuolis. Buvo jam be galo dėkinga už išgelbėji
mą iš Bezicko ir Pomadino klastų. Kartais jo vaizdas 
stodavo prieš jos akis, ir jo asmuo įsigijo pilietybės 
teisių jos svajonėse. Bet, laikui bėgant, tie atsiminimai 
nubluko ir, pagaliau, visai išdilo. Eugenija buvo nu
girdusi, kad pačioj karo pradžioj Andrius stojo savano
riu į rusų kariuomenę ir išvyko į vokiečių frontą. Mer
gina giliai atsiduso ir sukalbėjo rožančių už jauno drą
suolio vėlę. Neteko abejoti, kad bus žuvęs.

Dabar, pačiam dramatingiausiam gyvenimo momen
te, kada ji atsidūrė užpuolikų rankose, pasirodymas šio 
simpatingo drąsuolio šioj klaikioj scenoj sukėlė jos šir
dy nesutramdomą laimės džiaugsmą. Užmiršus visas 
konvencijonalumo taisykles, išskėstom rankom ji puo
lėsi prie savo išgelbėtojo. Bet staiga nesavu balsu ji 
suklyko:

— Dabokis! Jis puola!
Andrius, jau nuleidęs kardą ir besirengiąs pasveikinti 

seniai matytą panelę, kurios vaizdas jo atmintyje nie
kad nebuvo išdilęs, krūptelėjo nuo to netikėto klyksmo 
ir instinktyviai šoko atgal. Gerai padarė, nes tuo mo
mentu Bezicko kardas prašvilpė pro jo galvą.

Bezickas buvo bestovįs nuošaliai, ir Andrius, skubo
tai įpuolęs į kambarį, visai jo nebuvo pastebėjęs. Pama
tęs baisų savo priešą ir dar su būriu kareivių, Bezickas 
tik sudrėbėjo ir visai nemanė gintis. Bet kada laime nu
švitusi Eugenija šoko jo priešui ko ne į glėbį, Bezickas 
užmiršo pavojų. Dabar, pats patogiausias momentas jį 
nukauti. Kas toliau bus, jis negalvojo. Sugriežęs danti

Vokiečių teismas
Rygoje pirmą kartą susi

rinko vokiečių ypatingasis 
teismas (Sondergericht), ku
ris nuteisė mirties bausme 
du plėšikus ir vieną vogtų 
daiktų supirkėją. Savo kalti
nime valstybės gynėjas (pro
kuroras ) aiškino, kodėl šių 
plėšikų bylą perėmė vokiečių 
specialinis teismas, o ne nor
malinis latvių teismas. Pa
sak prokuroro, „latvių bau
džiamoji teisės neturi pakan
kamų priemonių prieš tokius 
pavojingus įpročio nusikaltė
lius.” Mirties bausmės 
sprendimas yra galutinis. Nu
teistieji gali tiktai prašyt pa
sigailėjimo.

Vasario 9 d. prasideda 
dienos šviesos taupymo — 
Daylight saving laikas. Visi 
laikrodžiai Jungtinėse Val
stybėse turės būti pasukti 
vieną valandą pirmyn.

mis, iškeltu kardu jis iš paša?Jų puolė mirtiną savo 
priešą. Ne iš užpakalio — Bezickas paskui visados tai 
pabrėždavo—bet iš šono. Tačiau tai skirtumo nesudaro, 
nes Andrius nebuvo jo matęs, tad puolimas buvo išda
vikiškas. Tik Eugenijos klyksmas išgelbėjo Andriaus 
gyvybę.

Bet čia nebuvo puolimo pabaiga. Bezickas, vos ne
pargriuvęs nuo tuščio užsimojimo ir žengęs keletą žing- 
nių pusiausvyrai išlaikyti, atsitiesė,' atsigrįžo ir pama
tė, kad Andrius, jau visiškai atsipeikėjęs, pats jį kar
du atakuoja. Be to, ir lietuvių kareiviai šoko jį pulti, bet 
Andrius p'amojo jiems apsistoti. Bezickui nebuvo kitos 
išeities, tik pasiduoti. Bet Andrius buvo tiek įniršęs, kad 
pirmo įsiutimo momentu norėjo jį vietoje nudėti; užsi
mojęs kardu, riktelėjo;

— Ginkis, niekše!
Bezickas buvo bemanąs pasiduoti, bet Andriaus 

kardas jau švystelėjo ore. Nebuvo laiko nei žodžio pra
tarti. Pusiau atšokdamas, pusiau kardu prisidengęs, 
Bezickas išvengė pirmojo smūgio. Bet Andrius atakavo 
toliau. Tuojau buvo numanu, kad kova bus nelygi. Pa
jėgumas, vikrumas, ryžtingumas, kautynėse įgudimas
— visa tai buvo Andriaus pusėj. Bezickas, pusiau stra- 
paliodamas, pusiau kardu mostagodamas, skubiai trau
kėsi atgal. Dar vienas skambus trumpas užsimojimas
— plienas sužvangėjo, ir išmuštas iš Bezicko rankų kar
das nudardėjo į pasienį. Andrius vėl užsimojo, Bezickas 
užsidengė rankom galvą, bet smūgis ne ten buvo tai
komas. Kardo rankena sudundėjo į Bezicko krūtinę, ir 
jis nuvirto.

— Suimkit jį! — įsakė Andrius kareiviams.
Andrius Bezicko nenukovė. Gal keršto įkarštis jau 

buvo ataušęs, o gal kokia nauja mintis atėjo jam į gal
vą — kas jį žino? Lietuviai kareiviai labai nusivylė, 
kad Bezickas liko nenukautas. Tiesa, jis krisdamas pra
simušė galvą ii' nuo smūgio krūtinėn spiaudė kraujais, 
bet vis dėlto išliko gyvas. Už tokį niekšišką puolimą tin
kamesnės bausmės užsipelnė.

Puskarininkis neiškentė Andriui to nepareiškęs.
— Be reikalo, vade, jo nenukovei. Už tokią niekšystę

jis turėjo gyvybe užmokėti. ,
— Ar nori, Jonai, — atsakė Andrius, — kad aš be

ginklį priešą nukaučiau? Juk jis paliko be kardo.
— Tai kautynių laimikis. Išmušei jam kardą, ir drožk 

per galvą!
— Tai kažkaip nesutinka su mano galvosena. Bet ne

sirūpink, Jonai, aš jam kitką sugalvojau.
— Aha! Tai bus pakartas? — nudžiugo puskarinin

kis.
Andrius nieko neatsakė, bet ne kartuves jis Bezickui 

ruošė. Jis geresnio minty turėjo. Ha! ha!
(Bus daugiau)



Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

ir

LIETUVIŠKAS ŽODIS ORO BANGOMIS ™

programa

RADIJO ŽINIOS

Elzbieta

Andriejietis
• — j m e I vllll ZJ XXX IXvX y kJ V V X XIX

mos išlaikymą su kultūrišką nįmų. Philadelphijos lietuviai
RADIJO PRAMOGA

—— f

Elenos Taliūnų.

9

43

KITI APIE MUS

V x X XO bvcxvivy, bXVJU A XX** .

23 d. jos orkestras. Scenoje PO
Di-

i

po „spon- 
per radiją 
girti biznį 

neatimtų

Sum- 
Capt.

suteik jos 
o šviesybė 

šviečia per

dvasia. Kadangi radijo pre 
grama išsilaiko tik iš skel
bimų, nelengva programai

mentais. Taip pat bu^. fe mokėsite už raka 
vaidintos kaimiškos vest’l-----------

prie 
Su-

KĄ GIRDĖJAU IR 
REGĖJAU

iš As- 
sausio

IŠ ŠV. ANDRIEJAUS 
PARAPIJOS

su
tik 
bet

parengimus 
atsilanko, 

ta progra-

paveikslą, straipsnį apie ją lietuviškais muzikos 
ir net eilėraštį jos garbei.

Senas Pisorius

Tel. REGent 8881

Juozas Balinskas
EAIDOTIVIV 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga, 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.

4

jo, kol programą parengiau.
-----------  Už programos išlaikymą 
duoti kultūrišką antspalvį. reik atidirbti; nuolats rūpin- 
Daugiausia laiko reikia pa- tis iš kur apmokėti nemažas 
skirti įvairiems apmoka- programos išlaidas. Nuolat

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA Į
Trečiadieni 7:00 pan. šešt. 8:00 p.m. •

Direktorius !
ANTANAS DZIKAS •

3619 East Thompson Street «
Philadelphia, Pa. į

Telefonuokite: Regent 2937 į

CHORISTŲ TARpj^

Šv. Kazimiero par.,jTpTl 
linksmas šokių vakarai/ XV/VPhiladelphijos Žinios

Vasaros kaitra davė min
tį organizuoti lietuvišką 
programą. Vasaros karšty 
gimė dabartinė lietuviška 
radijo programa Philadelphi- 
joj. Jos vedėjas p. Antanas 
Dzikas, turėdamas laiko ir 
mėgdamas muziką, vasaros 
karštyj susirasdavo pavėsį 
ir klausydavo radijo progra
mos. Pasuka čia, nustato ten, 
girdi įvairių tautų, įvairiomis 
kalbomis radijo programą, 
tautinės muzikos n umerius 
ir t.t. Taip karščiams siau
čiant, jo galvoj vis karštėjo 
mintis — organizuoti dau
giau lietuviškos programos 
philadelphiečiams, nors jau 
tuo metu dvi lietuviškos ra
dijo p rogramos buvo. Todėl 
galima pasakyti, kad vasaros 
saulė iškepė naują lietuviš
ką programą WTEL radijo 
bangomis.

Ponas Steponavičius-Rič- 
mond Grocery Co. pirmasis 
ištiesė pagalbos ranką šiai 
lietuviškai radijo programai. 
Jis pritarė, padrąsino ir 
nuoširdžiai parėmė. 1937 m. 
spalių 9 d. atidaryta lietuvi
ška radijo valandėlė. Pradė
ta Lietuvos himnu, atitinka
ma kalba.

Skleisti lietuviškos dainos 
garsus, muziką, skelbti lietu
višką žodį buvo pirmutinis 
tikslas naujai pradėtos radi
jo programos. Pradžioje pro
grama būdavo paįvairinama 
choro dainomis, solistais, or
kestru. Leisti lietuviams pa
siklausyti savo gimtos kal
bos, išgirsti didžiai vertingų 
lietuviškų dainų, sužinoti 
vietinių ir iš Lietuvos žinių 
— buvo vedamoji programos 
mintis. Penkti metai, kai ta 
programa veikia. Programa 
išsiplėtė: iš pusvalandžio 
išaugo į 1 vai. ir 30 min. 
Programą palaiko keliolika 
rėmėjų, bet didžiausias jos 
geradaris yra tautietis, radi
jo mecenatas p. Steponavi
čius. Jam didžiausia garbė.

Sunku suderinti progra-

miems skelbimams, sveiki
nimams, padėkojimams, pra
nešimams ir t.t. Gal teisin
gai kaltinamos mūsų lietu
viškos programos „subiznėji- 
mu”, bet čia tokie skausmai 
liečia visas programas Ame
rikoj, kurios panašiu būdu 
laikosi.

Programa turi ir deiman
čiukų. Tarp eilės kasdienių 
skelbimų programoj įpinama 
ir grynai lietuviškų kultūriš
kų dalykėlių. Taip nuolat ir 
perijodiškai skamba lietuviš
kų plokštelių muzika, išgirs
tamos svečių ir šiaip kalbė
tojų kalbos. Per tą laiką 
transliuotos žymiausios lietu
viškos plokštelės, įgrotos ar 
įdainuotos čia ar Lietuvoje. 
Kalbėjo keliolika kalbėtojų. 
Šalia to viso duodamos šven
čių programos, kuriose nie
kas negarsinama, tik pasako
mos atitinkamos kalbos, lei
džiama lietuviška ar šiaip 
klasikinė muzika. Taip pa
minima didesnės religinės, 
valstybinės, tautinės šven
tės. Visa tai tik pagražina, 
papuošia ir praskaidrina kar 
tais jau gerokai paprastą • 
„biznierišką” programą. Jei 
atsirastų geradarių, organi
zacijų, kurios padėtų išlai
kyti programą, tai būtų ga
lima turėti grynai kultūrišką 
programa.

Lietuviškai — ir klausome 
■------  šneka ne vienas lietu
vis. Juk kiek lietuvių nesu
pranta angliškai, ypač ne
mėgsta klausytis svetima 
kalba —radijo programų, nes 
nesuprantant kalbos dvasios, 
visiškai neįdomu ir klausy
tis, todėl mielai klauso lietu
viškos radijo programos. Ir 
nelaimė, kai kartais negali 
išgirsti nestiprios stoties 
transliacijos ir turi gyventi 
be lietuviškos programos. 
Vieni klausosi pranešimų, 

i kiti vietinių žinučių, sveiki-

reikia važinėtis 
sors”, įkalbinėti, 
smailinti liežuvį, 
prisiminus, kad 
skelbimų. Bet, atrodo, lietu
viai rems tą programą ir to
liau kaip ligšiol. Radijo or
ganizuojamus 
paremia, mielai 
nes jie nori, kad 
ma išsilaikytų.

Ta lietuviška 
naudojasi ir vyriausybė at
siųsdama savo pranešimus 
lietuviškai visuomenei per
skaityti. Vadinasi, programa 
yra gyva ir reikalinga.

Tegul skamba lietuviškas 
žodis ir daina kuo ilgiausiai!

Rasa

Sausio - January^ £

Phone,’ Poplar 2065
FRANK PŪKAS

Diamonds - Watches - Jewelry
Watches, Clocks and Jewelry 

Repaired
609 N. 12th Street 
Philadelphia, Pa.

Abai išsiskirstę po visą did- 
nJastį, tai bent per radiją 
greičiau susijungia su visais, 
nes per radiją išgirsta apie 
savo brolių gyvenimą ir vei
kimą, laimę ir džiaugsmus, 
nelaimę ar nepasisekimus. 
Kiti atsigaivina dvasioje 
klausydamiesi lietuviškų plo
kštelių, ne retas ir pats pra
deda lietuviškas daineles dai
nuoti, savo balsu pritarti... 
Daina Lietuvon nukeliauja, 

i lietuvišką dvasią atgaivina.
1 Programa labai naudinga 
Philadelphijos lietuviams ir 
katalikams. f 
gražiai patarnauja visiems 
geriems lietuviams, bet tik 
ne „nulietuvėjusiems”, ku- 

i riems pučia svetimi vėjai. 
į Programa maloni ir katali

kams, ypač vietinėms para- ! 
pi joms, kurios lengvai gali 
gauti laiko savo skelbimams, 
svečiams kalbėtojams, reli
ginėms kalboms. Tai tikrai 
brangintina proga. Pilnai į- 
vertintumėm tik tada, kai jos 
netektumėm, ar kai ten kiti 
vėjai pūstų. Kiek abejotina 
tik dėl kai kurių skelbimų, ar 
jie patarnauja lietuviams, bet 
vedėjas pateisina tai išlai
kymo sunkumu, todėl turįs 
skelbti kai kuriuos apmoka
mus skelbimus, nors jie ir 
nėra lietuviškos spalvos.

Tomai knygų susidarytų 
iš tų kalbų ir skelbimų, ku
riuos pasakė per puspenktų 
metų radijo programą. Visa 
tai turėjo sutvarkyti vienas 
žmogus. Todėl nenuostabu, 
jei kartais pasakydavo: „gal

Susituokė
Sausio 18 d. šv. Kazimie

ro par. Jozefina Jablonskytė 
su Edvardu Smitu. Vestuvi
nė puota buvo par. salėje.

Mirė
Sausio 11 d. mirė Pranci

ška Raibulienė, palaidota šv. 
•Kryžiaus kapinėse 
sumption bažnyčios 
15 d.

Sausio 12 d. mirė 
Šepetienė; palaidota iš šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios 
sausio 15 d.

Sausio 15 d. mirė Antani
na Navickienė; palaidota 
sausio 19 d. iš šv. Klemenso 
bažnyčio.s

Sausio 18 d. mirė Marijo
na Macijauskienė, 78; paliko 
nuliūdusius vaikus. VelionėĮ 
buvo gyvojo Rožančiaus ir 
Maldos Apaštalavimo drau
gystės narė. Iškilmingai pa
laidota sausio 22 d. šv. Kry
žiaus kapinėse iš šv. Kazi
miero par. bažnyčios.

Stanislovas Barauskas, 72, 
mirė sausio 19 d. Velionis pa
liko giliai nuliūdusius vai
kus ir žmoną. Palaidotas sau
sio 23 d. iš šv. Kazimiero 
parap. bažnyčios.

Sukaktis
Sidabrinės Vedybos pami

nėtos sausio 14 d. pp. Vlado 
ir

Sausio 24 d. man, Rich
mondo Padaužai, teko pasi
trankyti po garsiąją „South- 
saidę”. Šiek tiek ten girdė
jau, ką ir pranešiu:

l Sausio 28 d. turėjo apsi- 
Si . programa Įankyti kun. Salamonas Ma-

žeika. '
Šv. Rožančiaus dr-ja nu

tarė pirkti apsigynimo bonų, 
kad geriau pagelbėtų savai 
šaliai kovoje prieš užpuoli
kus. Draugijos valdybą su
daro: pir. Z. Bagučienė, vi- 
cepirm. Ag. Kondrotienė, 
fin. rašt. Ona Urbonienė, 
prot. rašt. Ag. Mažeikienė, 
ižd. O. Jurgaitienė

Ag Mažeikienė, tapo uolia 
katalikų spaudos skleidėja. 
Girdėjau, kad ji išplatino 
per 20 „Šv. Pranciškaus Var
pelio” •prenumeratų. Jos ad
resas: 222 Morris St.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės mi
nėjimas šiemet bus sekma
dienį, vasario 15 d. Drauge 

. bus paminėta ir Dr. J. Basa
navičiaus mirties 15 metų su
kaktis. Dalyvaus Richmondo 
jaunieji muzikantai. Bus ge
rų kalbėtojų.

Richmondo Padauža

Krikščioniško Mokslo 
Klasė

Šv. Kazimiero parapijoj 
veikia antradieniais ir ket
virtadieniais 4 vai. p.p. Tą 
klasę turi lankyti visi viešų
jų mokyklų mokiniai. Ta pa
čia proga ruošiama ir 
Pirmos Komunijos, ir 
tvirtinimo Sakramento.

Gražus paprotys
Girtinas religinis paprotys, 

kai artimieji išreikšdami 
savo giminėms ar pažįsta
miems mirus užuojautą, už
prašo šventų mišių Auką. 
Juk visi gerai žinome, kad 
gėlės yra tik gyviesiems, o 
mirusiojo vėlei padeda mal
dos, pamaldos ir ypač šventų 
mišių Auka.

Neseniai mirusiai a.a. Ma
rijonai Macijauskienei atmin
ti šv. Mišių aukas užprašė 
Maldos Apaštalavimo ir Gy
vojo Rožančiaus darugijos, 
Puodžiūnai, Jankauskai, Ma- 
staitienė, Antanas Butikis, 
Ona Jankauskienė, Saukai- 
čiai, Ožalai, Vincas Slavic
kas, Vincas Macijauskas, 
Žekai, Sesuo Veronika. Tik
rai gražus, naudingas ir pa
girtinas paskutinis atsisvei
kinimas su mirusiu. Čia pa
žymėtina, kad kai kurie lai
dojimo direktoriai taip pat 
užprašo mišių Aukas už savo 
laidojamus. Tai tikras 
pratimas, kad svarbu ne 
kūną tinkamai palaidoti, 
ir sielą atsiminti.

Kareivėliai
Vis daugiau ir daugiau ( 

lietuvių išeina ginti U. S.
Šiomis dienomis atsisveiki- ’ 

na su savaisiais Antanas ’ 
Lusas, Petras žydelis, Miko- ' 
las Bartkevičius, Juozas Jan
keliūnas. Visi narsūs vyru- i 
kai ir nebijo eiti ginti savo ' 
šalies. Vienas žadėjo savo , 
įspūdžius parašyti, „Ameri- ' 
kai.” Jau seniau išėjo Petras 
žemaitis, Jonas Bielevičius.

Sėkmingi ,-^zaminai
Šv. Kazimiero par. moky

kloj pusmetiniai egzaminai 
praėjo labai sėkmingai. Nuo
stabu, kad pirmojo ir antro
jo skyriaus jaunučiai moki
niai labai gražiai išlaikė eg
zaminus iš lietuvių kalbos. 
Jau jie moka skaityti ir para
šo daug žodžių. Pramoko lie
tuviškai ir tie, kurie namuo
se visiškai nekalba lietuviš
kai. Per parengimą jie jau 
ir vaidins lietuviškai.

Varžybos
Lietuvių kalbos konkursas 

VII ir VIII skyriaus moki
niams paskelbtas šv. Kazi
miero mokykloj. Dalyvaujan
tieji konkurse turės perskai
tyti lietuviškų knygų, parašy
ti straipsnelių, išmokti lietu
viškų eilėraščių, pasakėlių. 
Laimėję bus apdovanoti do
vanomis. Kai kurie jau pra
dėjo ruoštis konkursui: skai
to, rašinėja. Ypačiai uoliai 
konteste ruošiasi dalyvauti 
mokinė Šaulytė, kuri jau da
lį kontesto išpildė. Bet neno
rės atsilikti ir kiti 1 
draugai ir draugės.

Krepšinio nugalėtojai
Jau kelintose varžytynėse 

lietuvių krepšininkų koman
da Dukes laimi krepšinį su 
kitataučių komandomis. Sau
sio mėn. nugalėjo komandą iš 
N. J., sausio 23 d. nugalėjo 
žydų komandą labai dideliu 
rezultatu. Mūsiškiai turi gra
žią naują uniformą, gerai

• išsilavinę ir pliekia visus.
Aukštesnės mokyklos ko

mandose taip pat žaidžia la
bai daug lietuvių gerų krep
šininkų. Garbė lietuviams 
jaunuoliams, kad jie lavina 
savo kūną ir sveikai spor
tuoja. Juk tai daug gražiau 
ir naudingiau, kaip leisti tu
ščiai laiką alinėse, saliūnuo- 
se, paskendus dūmuose ir 
gėrimų garuose.

Pažymėti krepšininkai yra 
šie: Albertas Rinius, Ed
vardas Vasauskas, Jonas 
Vasauskas, Dom. Vasnikas,

Edvardas Sidabras, N. Eri
kas, Juozas Varževičius, An
tanas Slepaitis.

Metiniai Draugijų 
Susirinkimai

Jau įvyko šv. Cecilijos
Maldos Apaštalavimo drau
gijų. Šios draugijos gražiai 
veikia ir yra didelė pagalba 
savo narėms, nes susirgus 
aplankoma, išmokama pašal
pa sergant ir paskiriama 
pomirtinė dalis. Ypač gra
žiai draugės meldžiasi už 
savo nares, dalyvauja laido
tuvėse, sukalba rožančių.

Rinkliava
Rinkliava popiežiaus jubi

liejui padaryta visose baž
nyčiose, žmonės remia po
piežiaus fondą, nes žino, kad 
čia suaukoti centai bus gerai 
sunaudoti; bus paremti nu
kentėję katalikai ir visi, ku
riems tik reiks pagalbos.

Pasibaigė pamaldos už Ba
žnyčios vienybę sausio 25 d. 
Žmonės uoliai lankėsi ir mel
dėsi už " Bažnyčios vienybę 
ir ramybę pasaulyje. Okta
vos pamaldos pasibaigė šį 
sekmadienį.

Atvyks redaktorius
„Amerikos” redaktorius su

tiko dalyvauti vasario mėn. 
1 d. Philadelphijoj. Tikrai 
nuoširdžiai Ph-ja laukia ir 
maloniai priims žymų sve
čią, Federacijos pirmininką. 
Jis dalyvaus kun. Valančiū- 
no vardinėse.

Apgynimo Programos Žinios
Visos lietuvaitės gali nau

dingai paaukoti savo veik
smus pagirtinam tikslui: už
sirašyti prie Raudonojo Kry
žiaus įvairiems uždaviniams 
pav., prie „Volunteer Nurse’s 
Aide Corps”, kuriame gau
nama proga ligoninėse ben
dradarbiauti su gydytojais ir 
slaugėmis. Mokančioms au
tomobilių vairuoti galima 
užsiregistruoti prie „Motor 
Corps”, kurio darbas yra į- 
vairus ir įspūdingas. Yra 
daug kitų pagirtinų kursų. 
Kreipkitės į: American Red 
Cross, 511 N. Broad St., Phi- 
la., Pa.

sios kalbos. Visiems lietu
viams bendrai reiktų susi
tarti ir panaikinti tokį kalbos 
niekinimą.

Federacinis Susirinkimas
Sausio 18 d. įvyko Fede

racijos susirinkimas" šv. Ka
zimiera parapijoj. Atstovai 
buvo iš visų parapijų. Nu
tarta iškilmingai minėti Lie- 
tuv. Nepriklausomybės šven
tę — 16 vasario. Išrinktas 
komitetas, pirmininkaujant 
žinomam korespondentui ir 
veikėjui K. Dryžai. Be to, 
komiteto pakviesti p. p. Bal
čiūnienė, Kundrotienė, Jur
gaitienė, kun. St. Raila ir 
valdyba. Nutarta pakviesti 
Šv. Jurgio parapijos beną,

Baigė mokslą
Sausio 21 d. Elena Sugin- 

taitė baigė slaugystės kur
są šv. Marijos ligoninės mo
kykloje. Mokytojos, vienuo
lės, kurios pažiūri ligoninę, 
ypatingai gyrė Elenos nuo
širdumą ir linksmumą; o tos 
ypatybės taip reikalingos 
šiam kilniam darbui bei 
pasiaukojimui. Sugintaitė da
bar ruošiasi State Board eg
zaminams, po kurių gaus 
progos pasirinkti sau vietas. 
Katalikiškas išlavinimas 
aukštesnėje mokykloje ir 
slaugystės kurse, suteiks 
naujai slaugei daug drąsos 
ir pasiaukojimo. Sveikiname!

ėjo gražiomis paseku * * « *«
Visi nariai dėkingi 
atsilankymą.
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dingiausią ačiū kun. j Vysk, je
Paukščiui, Chester^110 mokyklą kunon kl 
jos klebonui, už maloD?^.®.tlk n^as m0‘•' 
ėmimą, kurį turėjome'į 
teriečių tarpe. Ačiūvišnkad mokyk- L 

gobiai paruošia savo mo- L 
--- i aukštesniam moky-r

AR TURI BILIETĄ “
---------- ryklos baigimo diplomą) 

Kleb. kun. Ig. Valant Vaitekūnas priėmė iš į 
vardinių vakarienė šį sej J. E. Brooklyn© vys- 
dienį, vasario 1 d., f Molloy rankų. Iškilmė-1 
vak., par. salėję. Bilietdyvavo jo motina, sesu- 
po 1 dol. Seseles kaziuailija ir krikšto motina 
tės turi puikią progrGaigalienė, kuri darb- 
Šeimininkes bus paruoši Antanui padovanojo • 
skaniausių valgių. Virklos baigimo žiedą, 
k i m e!------------------------ —

pakeitė p a vark Automobiliu v
Keturi broliai KonrSamukaiUS 

navičiai (Kazys, Juozai ----------------
nediktas ir Vincas) te sausio 1 d., 1942 m. 
pakeitė savo pavardę. lis galioti naujas įstaty- 
jie vadinsis Constance, kuris paliečia automo- 
mieji trys vedę, o V:savininkus ir vairuoto-’ 
(Vincent Josept Consta^ew Yorko valstybėje, 
31 metų metų, išėjo salink finansinės atsako- 
riu į laivyną. 1S atsitikus nelaimei. 

Į , pėtą įstatymą galima pa-
Jti apdraudžiant savo au-

OLANDAI GINA RYTŲ INDIJĄ
6 ludos kainu ir lengviau- 

ZT j • v. lokesties sąlygų, tuojaus Olandai valde sus taife 
gas kolonijas labai seilgu _ 
gai. Su vietiniais gyvent 
palaikė artimus santji P. MACHULIS 
Jokių vergijos žymių nė;eneral lnsuraūce & 

Rytų Indijoj olandai Real Estate 
mažą, bet modernų kan 8656 85th Street, 
vyną. Jų lėktuvai daugis Woodh N Y> 
v“nieaiSani“bai

Kai japonai gruodžio _ _______________
puolė Havajų salas, ote
pirmieji stojo kovosį.OETUVIŲ RAM 
Jie jau yra nuskandic; Y
są eilę japonų laivų, suU 
nę daug priešo 1 ėktuvu

Rytų Indija gausi gult 
liejumi ir daugybe kitokii 
mes turtų. Jei ji teMk, k tond steet, 
ponams, 70 milijonų z®- TeLEVer
taptų žemiausios rūšies B]) 
gai.s. A ,

____________Ateikite- pasižiūrėti mūsų 
Per derliaus šventĮ P*W°Mte kata s 

ne, kuri buvo transliw Duodame lengviems isn 
iš teatro, grojo Filharfr *___ - 

____  _____ u . JCS NIEKUR N1 
nuotos aukštaičių, ,■ Kaip Petreli 
žemaičių dainos ir pa;; M. PETRAITI

Gydytojas Feliksas P. Su
gintas, Sugintaitės brolis, pa
šauktas valdžios tarnybon. 
Išvyks neužilgo. Vėliau bus 
pažymėta daug faktų.

Koresp.

Mūsų mieste neseniai su- 
ornizuota „Women’s Volun
teer Medical Service Corps”; 
prižiūri State Fencibles, ku
rioje moterims išdėstyta ne
tik ,Red Cross First Aid” 
programa, bet ir duota proga 
prisirašyti prie bendros or
ganizacijos, kui teikia mo
terims tam tikrus apsiaustus 
(„uniforms”) ir paskirtomis 
dienomis laiko savo „drills” 
ir pamokas. Tvarką palaiko 
kariai. Jų priežiūroje mote
ris išmoksta griežto paklus
numo ir pasiaukojimo vertės. 
Adresas: Women’s Volunteer 
Medical Service Corps, State 
Fencible Armory, 1615 
mes St., Phila., Pa. 
Wm. B. Odeli, Adjt.

Nepatenkinti
i Čia žmonės nepatenkinti 
laikraščiu „Saule”, nes tam 

klasės laikraštyje kartais nuo karto 
dedama labai piktų priešreli- 
ginių straipsnelių, kokius 
gali spausdinti tik bedievi
škas laikraštis. Viena sena 
„S.” skaitytoja pasipiktino 
„Kas Girdėt” straipsneliu, 
kurs buvo įdėtas „S.” 95 
No., 1941 m. Skaitytoja nu
siuntė redakcijai laišką, ta
čiau redakcija laiško nespau
sdino, bet davė atsakymą 
kaltindama skaitytoją, kad 
ji nesupratusi straipsnio. Ta 
skaitytoja atsisakė skaityti 

■ laikraštį, ir kiti žada tą pa
tį padaryti.

Pažymėtina, kad laikraš
tis spausdinamas baisiai ne
taisyklinga lietuvių kalba, 
baisu ir skaityti, nes beveik 
kiekvienas žodis — klaida. 
Minėtame trumpame straips
nelyje padaryta apie 80 į- 
vairių gramatikos ir sintak
sės klaidų. Gėda lietuviams, 
kad dar jie palaiko tokius 
laikraščius, kurie taip žiau
riai juokiasi iš mūsų gražio

Marijona Povilaitienė, 708 
Buttonwood St., mirė sau
sio 23 d. Iškilmingai palaido
ta šv. Kryžiaus kapuose iš šv. 
Andriejaus bažnyčios sausio 
26 d.

Paliko dideliam nuliūdime 
tris dukteris (Mary Strome- 
yer, Adelę Bellgardt, Eleną 
Stadalnikienę) ir sūnų Joną, 
tarnaujantį kariuomenėje.

Laidotuves tvarkingai pri
žiūrėjo Jonas Daunis, pagel
bėjo M. Bigenis ir J. Balin- 
skis.

Amžiną atilsį 
sielai, Viešpatie, 
amžina tegu jai 
amžių amžius!

Ant. Dziko vedamai lietu
vių radijo programai parem
ti vasario 7 d., šeštadienį, 
liet, muzikalinėje salėje bus 
šokių vakaras su įvairumais. 
Gros du orkestrai. K. V.

Siaučiąs pasaulis karas 
milijonams žmonių priminė 
apie olandų valdomą Rytų 
Indiją, kurią sudaro ištisa 
eilė salų. Didžiausios jų yra 
Javos, Borneo, Sumatros ir 
Celebeso salos. Rytų Indijos 
plotas sudaro 735,000 kva
dratinių mylių, o jame gyve
na apie 700 milijonų žmonių. 
Iš jų tik apie 300,000 baltų
jų ir apie vieną milijoną eu- 
raziečių — maišytų.

Vietiniuose amerikiečių, 
lenkų ir karpatiečių laikraš
čiuose teko matyti Interna
tional Institute darbuotojų 
paveikslą, kuriame buvo ir 
mūsų gražioji viengentė Ge
novaitė Ramanauskienė, gyv. 
1113 Mt. Vernon St.

Lenkų savaitrašty j e,,Prze- 
wodnik Katolicki” (New Bri
tam, Conn.) sausio ' 
laidoje radau „žvaigždės” 
redaktorės Julės Pranaitytės
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CHORISTŲ TARPE
• t

7IETOS ŽINIOSiv. Kazimiero par, 4 
ksmas šokių vakaras ' 

gražiomis pasekmė] 
si nariai dėkingi už gi 
lilankymą. Linksma į 
,tyti, kad ir senesnieji MERIKOS” LEIDĖJŲ 
įčia chorą, remdami SUSIRINKIMAS 
smogas. ---------
Sausio 23 d. per praį Jtuvių Universalinio Biu- 
vo atsilankęs mūsų „C - „Amerikos” leidėjų — 
iard” Juozas Margevi torių tarybos nutarimu, 
; labai gražiai atrodė 
naujoj uniformoje. (į

d jis iš anksto nepraimas ivy^s 1942 m. va- 
ie savo „vizitą” — ų 4 d., trečiadienį, 8 vai. 
oristės būtų buvusios n biuro patalpose, 222 So. 
(O j tą vakarą. h St., Brooklyn, N.Y.
Choristas Petras BūJ jrporacij°s knYg°s 
ūkimai tarnauja Dėdei 
ii ir nuo Naujų Metui 
Petras paliko „Corpoi

nkime geriausio pasis “
o, kad dar ir aukšte ERACIJOS NARIAMS 
ipsnio pasiektų.
Neužmirškime, ką varg 
tekūnas sakė apie penį

SUSIRINKIMAS

tiis Lithuanian Universal 
au, Inc. šėrininkų susi-

biuro patalpose, 222 So.

rytos nuo 1942 m. sau- 
0 d. iki vasario 10 d.

Biuro Sekretorius.

Korespondentų Pranešimai

K. Federacijos New 
lo apskrities susirinki- 

snio praktikas. Riekt ^us Penktadienį, sau- 
nktadienį 8 vai. yrapn'^ va^-’ Aprei-
i ir visi turi dalyvauti 
rbantieji atleidžiami.

Chm

PADĖKA CHESTEBD 
ČIAMS

o par. salėje.
augijų atstovai ir vei- 
maloniai prašomi būti- 

alyvauti. Turime svarbių 
,lų aptarti.

Valdyba

Petras Ivanauskas
Apreiškimo par. choro vice
pirmininkas. Jis vadovaują 
choro komisijai, kuri ruošia 
penktus metinius choro šo
kius, įvyksiančius vasario 6 
d., penktadienį, Vanderbilt 
viešbutyje.

Elizabeth, N. J.
Vyčių seimas

Lietuvos Vyčių kuopa no
ri pranešti visuomenės žiniai, 
kad ji smarkiai ruošiasi Vy
čių organizacijos seimui, 
kuris įvyks rugpiūčio 4, 5, 
6 d.d. Įvairūs komitetai jau 
išrinkti ir savo darbą pra
dėjo. Komiteto pirmininku 
yra Al. Vaičiulevičius, kuris 
yra ir kuopos pirm.; sekreto
rės—Mrs. John Zalapukas, 
229 Bond St., Elizabeth, N. 
J. ir Josephine Adomaitis, 
304 Higland Ave., Orange 
N. J.; ižd. Ann Mitchell; 
program© komiteto — Ksa- 
vier Josephs; parengimo ko
mitete — John Gedman; 
korespondentai — Steven 
Potts ir Ann Mitchell. Jeigu 
kas kokių reikalų turėtų, 
prašome kreiptis į sekreto
res.

| Sekantis New York - New 
Jersey Apskrities suvažiavi
mas bus Elizabethe kovo 8

kalba apibudino kiekvieną 
dainelę ir giesmelę, supažin
dindama su muzika ir žo
džiais. Apie šią panelę galima 
būtų daug ką pasakyti ir pa
rašyti. Ji daug rašo lietuviš
kuose laikraščiuose. Ji netik 
angliškai gražiai, taisyklin
gai kalba, bet ir gražiai lie
tuviškai rašo ir kalba. Ją tik
rai reikia lyra apdovanoti, 
nes tokių mažai Amerikoje 
turime. Būk pasveikinta, Wa
terburio lakštute!

Choras padainavo: „Oi tu 
ieva, ievuže” — Petrausko; 
„Pasakyk Mergele” Žilevi
čiaus; Tu ir aš — Vanagai
čio; Mes grįšim ten — Alek
sio; Berneli mūsų — Alek
sio ir kitas. Pagiedojo gies
mes vaikinų oktetas: Tėve 
mūsų — Gruodžio; Pulkim 
ant kelių — Strazdelio; Svei
kas, Jėzau gimusis — Alek
sio; baigė Lietuvos himnu ir 
„God Bless America.”

Visos dainos ir giesmės iš- 
d. Tą dieną visi delegatai bei gjo gražiu, švelniu tonu. Po

FC^DEFENSE

BUY

■'/(In

į UNITED1 STATES 
A SAVINGS 
a/BONDS 
’Mand stamps

džiaugėsi, kad waterburie- 
čiai galėjo tokią gražią lie
tuvišką programą suruošti 
kitų tautų žmonėms.

Bridgeporte vėl pradėjo 
daugiau jaunuolių rinkti į 
kariuomenę. Iš parapijos 
choro paima pora gerų dai
nininkų — J. Bunevičių ir 
J. Barnotą. Choras netenka 
gerų dainininkų, savo rėmė
jų. Linkėtina jiems laimin
gai savo užduotis atlikti ir 
laimingai sugrįžti.

LIETUVOS PILIEČIŲ ŽINIAI
a—-------------------------------

Šių metų vasario 3 d. 8 v. 
vak. New Yorke, „Hotel New 
Yorker” patalpose, kampas 
34th St., ir 8th Ave., kvie
čiamas Lietuvos piliečių su
sirinkimas. Dienotvarkėje— 
Lietuvos Piliečių Sąjungos 
steigimo klausimas ir rytinė
se valstybėse gyvenančių 
Lietuvos piliečių Komiteto 
rinkimai.

Piliečiams, kurių adresai 
yra žinomi, siunčiama prane
šimai. Tačiau yra prašomi 
dalyvauti visi Lietuvos pilie
čiai, kad ir negavę atskiro 
pranešimo.

Susirinkimo kambarys bus 
nurodytas viešbučio skelbi
mų lentoje.

Chicago, Ill

Sausio 18 d. šv. Kai!AIG® MOKYKLĄ 
par. sodalietės suvai 

mediją „Moterims Ne 
eluosi” Aušros Vartų 
iester, Pa. 
Laimė buvo su mumis, 
ena pasitaikė graži, tur 
s linksmą, 
lionę. Buvo smagu 
nti, nes salė buvo pil 
lonių; matėsi net ir iš 
estukų atvažiavusių, 
iu, viskas pasisekė gtį 
Norime išreikšti savo - 
ogiausią ačiū kun. , n. , , . 
.ukščiui, Chesterio parh m mokyklą, 
3 klebonui, už malonų 
įimą, kurį turėjome c 
"iečių tarpe. Ačiū visk 

Sodai!

‘usio 26 d. Vyskupo 
hlin aukštesnę mokyk- 
ligh School) baigė An- 
j Vaitekūnas, žinomos 
kylno veikėjos EI. Vai- 
įienės sūnus, Apreiški- nors tni A ... 1

Vysk. Loughlin mokyklą 
drauge su Ant. Vaitekūnu 
baigė kitas gabus lietuvis 
jaunuolis, Albinas Radavi- 
čius, brooklynietis.

Jauniems lietuviams linki
me gražiausio pasisekimo.

iar. CYA veiklus narys, 
ymėjęs gražia vaidyba.
t. Vaitekūnas 1938 m. 
o m. baigė Apreiškimo 
pradžios mokyklą gra- 

i pasižymėjimais. Tuojau 
į garsiąją Vysk.

, kurion 
amas tik ribotas mo-

■ skaičius. Jo mokymasis 
įf lė, kad lietuvių mokyk- 

kiai paruošia savo mo- 
5 aukštesniam moky- 

C į
kyklos baigimo diplomą 

Kleb. kun. Ig. Valanč Vaitekūnas priėmė iš 
.rdinių vakarienė šį set 3 J. E. Brooklyno vys- 

Molloy rankų. Iškilmė- 
ik., par. salėje. Bilietaillyvavo jo motina, sesu- 
) 1 dol. Seselės kaziminilija ir krikšto motina 
s turi puikią progn 
ūmininkės bus paruošti Antanui padovanojo 
taniausių valgių. Visi 
ime!

SĄJUNGIEČIŲ APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

AR TURI BILIETĄ

enį, vasario 1 d., 6

Gaigalienė, kuri darb-

'klos baigimo žiedą.

PAKEITĖ PAVARDĮ Automobiliu
SavininkamsKeturi broliai Konst 

avičiai (Kazys, Juozas 
ediktas ir Vincas) te 
akeitė savo pavardę. D is galioti naujas įstaty- 
e vadinsis Constance, 
lieji trys vedę, o Vi

sausio 1 d., 1942 m.

kuris paliečia automo- 
savininkus ir vairuoto- 

Vincent Josepf Constatew Yorko valstybėje, 
1 metų metų, išėjo sakink finansinės atsako- 

is atsitikus nelaimei.
f lėtą įstatymą galima pa- 
_ ;i apdraudžiant savo au- 
bilį saugioj apdraudos 
•anijoj. Dėl žemiausių 
ludos kainu ir lengviau- 
okesties sąlygų, tuojaus 
kites žemiau pažymėtu 
.šu —

P. MACHULIS

iu į laivyną.

RYTŲ INDIJĄ

Moterų Sąjungos New York 
- New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas bus š. m. 
vasario 22 d., 2 vai. popiet, 
Angelų Karalienės par. salė
je, 213 So. Fourth St., Broo- 
klyne.
i' Visos kuopos maloniai pra
šomos išrinkti savo atstoves 
Svarbu, kad kiekvienai kuo
pai 
me

būtų atstovaujama šia- 
suvažiavime.

S. Subatienė
Apskr. pirmininkė

LIETUVIŲ PRAMOGA AS
TOR VIEŠBUTYJE

Lietuvių alumnų ir stu
dentų klubas New Yorke gy
vuoja jau 12 metų Jis rūpina
si jaunojoje lietuvių šviesuo
menėje palaikyti lietuvišku
mą, artimą draugiškumą, 
socialinius santykius.

Klubas stengėsi ir stengia
si daug ką paremti materia
liai, socialiniai ir kultūri
niai. Tuo tikslu vasario 21 
d., šeštadienį, Astor vieš
butyje ruošia vakarienę ir 
šokius. Tai bus Washington© 
gimtadienio išvakarių iškil
mės. Rengėjai tikisi plačios 
jaunuomenės paramos.

Vietas reikia užsakyti iš 
anksto šiais adresais: Miss 
Elizabet Norusis, 454 First 
Ave., Elizabeth, N. J. arba 
Victor Semon, 108-15 91st 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

J. Viksvaitč, sekr.

Olandai valdė šias tw 
'as kolonijas labai sėk 
'ai. Su vietiniais gyvent 
>alaikė artimus santyi 
tokių vergijos žymių nė Jeneral Insurance &

Rytų Indijoj olandai 
nažą, bet modernų kart 
/yną. Jų lėktuvai daugii 
Amerikoje gaminti. Jį,( 
/andeniniai labai tai 
Kai japonai gruodžio - 
puolė Havajų salas, ol« a it tūpt tilt.
pirmieji stojo kovos u JETUVIŲ RAKANDU KRAUTUVE

Real Estate
8656 85th Street, 
Woodhaven, N. Y. 
'el. Virginia 7-1896

Ši savaitė svarbi daugelio 
mokyklų mokiniams — egza
minai. Daug baigs mokyk
las, kiti kelsis į aukštesnius 
skyrius.

Jie jau yra nuskandk 
są eilę japonų laivų, siu 
nę daug priešo 1 ėktuvų

Rytų Indija gausi gu* 
lie j ūmi ir daugybe kitokį 
mės „ turtų. Jei ji tekt 
ponams, 70 milijonų J11 
taptų žemiausios rūšies 
gaiš.

Brooklyn, N. Y.)9 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir

svečiai, kurių tikimės turėti 
daugiau kaip paprastai, ir 
visi Elizabethiečiai drauge 
švęs Vyčių Šventojo Globėjo 
šv. Kazimiero dieną, priim
dami šv. Komuniją per 9 va
landos Mišias. Po to seks pus
ryčiai, kuriuos paruoš Eli
zabeth’© kuopa ir po pietų— 
posėdis.

Kadangi sausio 1 d. prasi
dėjo L. Vyčių naujų narių 
vajus, Elizabetho kuopa kvie
čia apylinkės dar neorgani
zuotą lietuvišką-katalikišką 
jaunimą prisidėti. Susirinki
mai yra kas antras antradie
nis Lithuanian Liberty Hali. 
Sekantieji susirinkimai bus 
vasario 10 ir 24, 8:30 vai. 
vakare.

Vasario 14 d. bus „Valen
tine Day” šokiai, į kuriuos 
kviečiame visą apylinkės jau
nimą atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti.

A. J

Baltimore, Md.
— Sausio 11 d. daugiau 

kaip 100 vyrų gavo ištiki
mybės kryžius. Jie nepralei
do bendros komunijos per iš
tisus 1941 metus, šv. Vardo 
vyrai bažnyčioje pasižadėjo 
nelankyti nedorų teatrų, pa
veikslų.

— Lietuviai remia Raud. 
Kryžių. Kreiptasi į visas siu
vyklas. Sausio 23 d. gavę 
algas turėjo aukoti po 1 dol. 
Sausio 25 d. bažnyčioje bu
vo rinkliava Raudon. Kry
žiui. 2 vai. popiet lietuvių sa
lėje įvyko masinis susirinki
mas.

— Sausio 13 d. Kast. Ado
maitienei padaryta operacija. 
Ligonė sveiksta ligoninėje.

— Parapijiečiai gavo ku
nigų atsiųstus laiškus su ve
lykinėmis kortelėmis, Užga
vėnių vakarienės bilietus.

— Bažnyčioje visi takai iš
kloti naujomis grindimis.

— Daug žmonių 
sloga. Gydytojai pilni 
bo.

kiekvienos buvo daug ploji
mo. Baigoje kalbėjo kun. J. 
Valantiejus apie Lietuvos 
dainas, Lietuvos šalį ir jos 
papročius, šalies gražumą. 
Kitataučiai jį pagerbė atsi
stojimu. Kun. J. Valantiejus 
žinomas kaipo lietuvių tau
tos didis asmuo, jos didis my
lėtojas.

Buvo pašokta ir pora lie
tuviškų šokių, kurie visiems 
labai patiko. Publika griaus
mingu delnų plojimu viską 
sutiko, ir vis norėjo paan- 
trinimo.

Po programos buvo 
vaišinami, choristai ir 
dalyviai.

Tikrai waterburieciai 
mingi, tokius vadus turėda
mi, kaip kun. J. Valantiejus 
ir komp. A. Aleksis. Jie tu
ri didžiuotis savo jaunimu, 
kuris nebijo lietuviškos, tau
tiškos suknelės užsidėti ir 
svetimtaučių akyse pasirody
ti, iš kokios šalies jų tėve
liai yra kilę. Sveikintini jūs, 
waterburieciai. Valio vakaro 
vedėjai, kuri ir ateityje te
gu puošia Waterburio ir a- 
pylinkės kolonijas savo švel
niu balsu, gražiąja 
kalba, miklia savo 
plunksna.

serga 
dar-

I. K.

Waterbury, Conn.
Sausio 19 d. teko lankytis 

garsiojo Waterburio lietuvių 
kolonijoje. Nuėjau į jų para
pijos choro koncertą, kurs bu
vo Matttuck Musical Art So
ciety klube. Ten priklauso ir 
komp. A. Aleksis. Jam buvo 
skirta surengti lietuviškų dai
nų ir giesmių programą.

Salėje buvo gražus būrys 
muzikų, muzikos rėmėjų. Pa
rapijos choro mergaitės buvo 
pasipuošusios lietuviškais ko-

visi 
visi

lai-

lietuvių 
rankos

Buvęs

saleje į-Sausio 25 d. par.
vyko kortų pramoga. Para
pijiečiai gausiai atsilankė. 
Visus puikiai pavaišino ne
nuilstančios darbuotojos M. 
Kašėtaitė, M. Karinauskie- 
nė ir kitos veikėjos.

Vasario 1 d. 2:30 vai. p. 
p. bus Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Nariai kviečia
mi dalyvauti. S. D.

Bridgeport, Conn.

Šv. Jurgio draugija turėjo' 
savo metinį susirinkimą. Vai-! 
dyba pasiliko ta pati: pirm. Į 
A. Tuska, raštininkai — A.' 
Klimaitis ir J. Stanislaus- 
kas, ižd. Bučinskas.

mu- 
vei-

Muz. A. Stanišausko 
zikos studija jau gerai 
kia, turi keletą mokinių. 
Balso mokytoja atvyks šeš
tadieniais iš New Yorko, 
piano moko A. Stanišauskas 
ir A. Staukas. Apie kitus 
instrumentus bus kiek vė
liau pranešta.

Kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas lanko parapiją ir pla
nuoja naujus pataisymus 
bažnyčioje.

Parapijos choras praeitą 
sekmadienį turėjo savo me
tinį susirinkimą. Išrinkta 
nauja choro valdyba: pirm. 
V. Brilvičius, vicepirm. A. 
Stankaitis, rašt. P. Radvilas 
ir K. Andriulaitienė, ižd. 
J. Mockevičius, knygų ir 

; iždo prižirėtojai — O. Radvi
lienė ir J. Abramaitis, pa
silinksminimo vakarų tvar
kytojas V. Mockevičius. 
Choro vedėjas yra A. Sta
nišauskas, dvasios vadas 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas.

Sveikindami naują choro 
valdybą, linkime šįmet gra
žiai pasidarbuoti choro ir 
parapijos gerovei, sutraukti 
Bridgeport© lietuviškąjį jau
nimą, mėgstantį dainuoti ir 
giedoti, į parapijos chorą. 
Kurie tik 
mėgstate 
kviečiami
kartu darbuotis. Choras pra
eitų metų valdybai yra dė
kingas už pasidarbavimą.

Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Reikalu

1942 m. sausio 4 d. Chi- 
. cagoje susidariusi iniciatorių 
j grupė š. m. sausio 20 d. su
šaukė Chicagoje Lietuvos pi
liečių susirinkimą Morrison 
viešbutyje. Susirinkime daly
vavo Lietuvos konsulas 
Daužvardis ir būrys pilie
čių. Dalis negalėjusių daly
vauti atsiuntė savo įgalioji
mus raštu. Pirmininkavo ir 
pranešimą padarė Dr. Petras 
Vileišis. Sekretoriavo stud. 
Povilas Baltinis.

Susirinkimas nutarė orga
nizuoti Lietuvos Piliečių Są
jungą. Tą pat vakarą susi
organizavo Chicagos apylin
kių skyrius ir slaptu balsavi
mu išrinko valdybą iš septy
nių asmenų: Dr. P. Vileišio, 
kun. Dr. A. Deksnio, jūrų ka
pitono P. Labanausko, prof. 
K. Pakšto, kun. K. Barausko, 
Stepo Petravičiaus 
ro L. Zibavičiaus.

Numatoma, kad 
Piliečių Sąjungos 
skyrius dar žymiai padidės.

Yra žinių, kad pradeda or
ganizuotis skyriai Clevelan- 
de ir New Yorke, kurie jungs 
tų sričių Lietuvos piliečius. 
Kai jie susiorganizuos, tuo- 
jaus bus sušauktas visų sky
rių atstovų suvažiavimas.

Atstovų suvažiavimas iš
rinks visų Lietuvos piliečių 
centrinį organą, galutinai 
nustatys vardą ir veikimo 
gaires. Iki centrinis organas 
bus sudarytas, Chicagos sky
riaus valdyba linkusi laikinai 
eiti Centro Valdybos parei
gas.

Organizacijos tikslas yra 
atstatyti laisvą, nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvą. To 
tikslo bus siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su Lietu
vos Respublikos oficialiai ak
redituotais svetimuose kraš
tuose atstovais ir visomis 
laisvę ginančiomis ar už lais
vę bei nepriklausomybę kovo
jančiomis demokratinėmis 
tautomis.

ir majo-

Lietuvos
Chicagos

Naciai Nuosavybės 
Negrąžina

Vokietijos reicho komisa
ras „Ostlande” Lohse 1941 
m. gruodžio 15 d. išleido po
tvarkį dėl miestuose esančių 
ir bolševikų laikais nusavin
tų namų valdymo.

Potvarkyje pasakyta, kad 
tokie namai perduodami val
dyti buvusiems savininkams. 
Jeigu jie yra mirę arba bol
ševikų išvežti, tai namą val
do žmona, vaikai ar tėvai. 
Namas savininkui valdyti 
neperleidžiamas, jeigu jis 
laikomas nepatikimu arba 
jeigu tam prieštarauja vie
šasis interesas. Valdytojas 
ima nuomą, bet užtat turi 
namą išlaikyti ir mokėti mo
kesčius. Potvarkyje dar pa
sakyta, kad galutinis nuosa
vybės klausimo išsprendimas 
paliekamas ateičiai.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

turite balsus ir 
dainuoti, esate 

choran įstoti ir

Sunkiai serga Venckus, 
vienas senųjų parapijos stei
gėjų. Linkime jam pasveik
ti ir vėl savo parapiją gražiai 
remti.

Praeitą savaitę palaidotas 
senas parapijos tvėrėjas ir 
jos palaikytojas a. a. Anta
nas Valeikis. Visas pamal
das atliko kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas. Į laidotuves su
sirinko daug žmonių. Velio
nis buvo ne tik parapijos 
mylėtojas, bet ir draugijų ir 
lietuviškos spaudos palaiky
tojas, skaitytojas. Jis mėgo 
laikraščius „Ameriką”, „Dar
bininką” ir „Garsą”; dažnai 
jis man kalbėdavo juos per
skaitęs, ir kitiems atiduo
davo pasiskaityti.

Sausio 17 d. daug jaunimo 
buvo nuvykę į chorų provin
cijos šokius
Conn. Pelnas buvo skirtas 
,Muzikos Žinioms” palaiky
ti. Daugiausiai darbavosi

Waterbury,

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTOR CO. 
WILLIAM LOMUSCIO

12 Powers St., Brooklyn, N.

NOTICE is herebv given that License No. 
C 217 ' ' ‘ - - -
to sell 
of the 
115-17 
County 
premises.

d /b /a
5-17 Baltic St...

Y.

has been issued to the undersigned 
beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

FRANK DACHILLE
Baltic Street Beer Distributors 

Brooklyn. N. Y

I 5i 10

TIKRAS BIČIŲ

Medus
Vartokite savo sveikatai 
svarai (liepų) ................... $1.25
svarų (liepų) ................... $2.25

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

—

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

.......... ' ----------------"• " ............... ............

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu
Filha#

Maspeth, N. Y,72nd Street.

Sausio 19 d. A. Stanišau- 
skas buvo nuvykęs į Wa
terbury, kur muz. Aleksio 
vedamas choras turėjo kon- 

Waterburio certą svetimtaučių publikai.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITI ENE ir sūnūs

tikrai darė įspūdžio. Chorui 
dirigavo komp. A. Aleksis, pi- 
janu akompanavo A. Stani- 
šauskas iš Bridgeport, Conn. 
Pradėta Amerikos himnu. 
Vakarą atidarė 
lietuvių žvaigždutė M. Andri- A. Stanišauskas akompanavo 
kytė, kuri savo gražia anglų pijami. Sugrįžęs tikrai

j 5 svarai (dobihi) ............... $1.00 j
SIUNTIMAS APMOKĖTAS

j KONČIAUS BITININKYSTE] 
57 Battery St.

Į No. Abington, Mass.
j Galima gauti ir j
| „Amerikos” Administracijoj ] 
j 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. jJūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Per derliaus šventę 
ne, kuri buvo 
iš teatro, grojo 
jos orkestras. Scenoji 
nuotos aukštaičių, 
žemaičių dainos ir 
lietuviškais muzikos 
mentais. Taip pat 
vaidintos kaimiškos



AMERIKA

PREZIDENTO PADĖKA LAIKRAŠČIAM
c

Į«S«FW'

v
&

PENKTUS METINIUS

Ruošia
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

1941 m. gruodžio 21 d. 
New Yorko lietuvių laikraš
čių — „Amerikos”, „Naujo
sios Gadynės”, „Tėvynės” ir 
„Vienybės” — vadovybės bu
vo suruošusios masinį susi
rinkimą, kuriame priimtas 
atitinkamas lojalumo ir pa
ramos pareiškimas preziden
tui Rooseveltui.

Į redaktorių kolektyvinę 
telegramą šiomis dienomis 
gautas iš Baltųjų Rūmų toks 
atsakymas:

„The President has asked 
me to thank you personally 
for your telegram. The fine 
spirit which Americans 
everywhere are showing is 
an inspiration to him and 
to all who are entrusted 
with the important task 
directing our war effort.

„Sincerely
WAYNE COY, 

Special Assistant

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Sausio

Brooklyno Lietuviai Gydyt

TeL Evergreen 8-S^ « &uka%
VALANDOS: - •

8 — 10 ryto Aukšti gyres-
į-2 popiety lietuvius.
6 — 8 vakare F*®’ .. e-nJcXfo 

Šventadieniais susitari jiems

Tel. Evergreen l-tyLfasariO 3 d. New Yorke
VALANDOS: ■ « ’’-1----------

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

of

to
the President.”

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

Vasario-Feb. 6 d., 1942
GRAND BALLROOM OF HOTEL VANDERBILT

Thirty - Third St. & Park Ave. New York, N. Y.

Pradžia 9 vai. vak.
Įžanga:

Iš anksto $1.10 Apsirengimas—
Prie dnrij $1.35 (Incl. tax) Pasirinktinas

KARIUMENĖ PUIKIAI PERKELTA

GRAŽIAI MINĖSIM LIETUVOS ŠVENTĘ
Lietuvos nepriklausomybės bėtojų; trumpai pakalbės vie- 

paskelbimo 24 metų sukak-1 tos laikraščių redaktoriai. Ti- 
tį New Yorko lietuviai iš
kilmingai minės š. m. vasa
rio 15 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet, Labor Lyceum salėje, 
Brooklyne. Minėjimą ruošia 
bendras lietuvių komitetas, 
kurio priešaky yra kun. N. 
Pakalnis.

Komiteto vadovybė yra pa
ruošusi įdomią programą, 
kurios muzikalinėje dalyje 
bus šios meninės pajėgos: Kryžių, kuriems svarbus Lie- 
Lietuvos ir Chicagos operų tuvos nepriklausomybės at- 
artistė Barbora Dariys, ■ statymas, kviečiami ir ragi- 

----- smuikininkė Marg. Digrytė;, narni dalyvauti vasario 15 d.
Labor Lyceum salėje, Brook
lyne. Paminėsime Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventę, maloniai pralei
sime laiką savųjų tarpe ir pa- 
remsime Amerikos Raudoną
jį Kryžių, kurs ano karo 
metu sušelpė Lietuvą ir da
bartiniuose karo sūkuriuose 
jos neužmirš.

kimasi svečių ir iš tolimesnių 
vietų.

Salės durys bus atdaros 
nuo 3 vai. popiet. Programos 
pradžia 4 vai. popiet. Nuo 
7:30 vai. vak. šokiai. Bilietai 
tik po 50c. Pelnas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Visi lietuviai, kuriems rūpi 
paremti Amerikos Raudonąjį

Šiomis dienomis oficialiai 
paskelbta, kad 600,000 ka
rių sėkmingai perkelta per 
16 dienų (prieš Kalėdas) į 
vakarinius Jungtinių Vals
tybių pakraščius. Visi tie 
šeši šimtai tūkstančių ka
rių perkelti keleiviniais trau
kiniais. 75 nuošimčiai karių 
turėjo miegamuosius vago
nus. Visame šiame milžiniš
kame perkėlime buvo tik 
viena auka — traukinių su
sidūrime žuvo vienas virėjas 
negras.

Šiam kariuomenės perkėli
mui ruoštasi per 18 mėne
sių. Susilaukta visuotinio 
bendradarbiavimo. Kariuo
menė gabenta pilnoje unifor
moje — su tankais, kanuo- 
lėmis ir kitos rūšies gink
lais. Kariai gabenosi sa
vo virtuves, maistą. Visi da
liniai atvyko į paskirtas vie-

tas iš anksto numatytu lai
ku.

Traukinių bendrovės ir jų 
tarnautojai atliko savo užda
vinį tiksliausiai. Nebuvo jo
kio nesusipratimo. Visas žy
gis parodė, kad Amerikos 
organizacija yra aukščiausios 
rūšies.

Šiandie Amerikos pakraš
čiai Ramiajame vandenyne 
pilni drąsių gynėjų, 
riems patikėta didžioji 
lies sargyba.

Įvairios Žinios 
Iš Lietuvos

ku- 
ša-

madienį, vasario 8 d. 9 vai. 
mišių metu. Tuoj po mišių 
įvyks susirinkimas. Kviečia
mi geros valios katalikai pri 
sirašyti.

pianistas Justas Jankus, Ap
reiškimo par. didysis choras, 
Angelų Karalienės par. vy
rų choras, Lyraičių šokėjų 
grupė.

Svečias kalbėtojas bus pul
kininkas Kazys Grinius, per
nai atvykęs iš Lietuvos, ilga
metis Lietuvos karo atstovas 
užsienyje. Bus ir vietinių kal-

Adelė Kižienė
ištikima, ilgametė Angelų 
Karalienės parapijos choris
tė ir gabi soprano solistė, ku
ri rengiasi šauniai pasirody
ti savo choro koncerte, vasa
rio 8 d., Transfiguration sa
lėje, Marcy Ave. ir Hooper 
St., Brooklyne.

L.R.K.S. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, tuoj po 11 v. 
mišių, par. salėje. Nariai ir 
norintieji prie Susiv. prisira
šyti, prašomi ateiti.

a

vie-
Ge-

par-

JAUNIMAS PRAŠO VISŲ DĖMESIO!
Angelui Karalienes

Visi, o visi prašomi atsi
minti — didžiulis Brook- 
lynp Apreiškimo parapijos 
choras penktadienį, vasario 
6 d., ruošia savo penktus 
metinius šokius. Tai įvyks 
viename gražiausių New 
Yorko viešbučių — Hotel 
Vanderbilt, 33rd St. ir Park 
Ave.

Rengimo komisija ir visi 
choro nariai darbuojasi di
deliu pasiryžimu. Drąsiai 
užtikrinama, kad visi atsi
lankysiantieji bus patenkin
ti ir turės gražiausių įspū
džių.

Daugelis atsimena buvu
sius Apreiškimo par. choro 
šokius, tad mielu noru jie 
šiemet ne tik patys dalyvaus, 
bet ir savo pažįstamus dar 
paragins. Šiuos šokius remia 
visa eilė lietuvių biznierių. 
Žodžiu, šią puikią pramogą 
remia visi tie, kuriems tik 
teko girdėti dainuojant Ap
reiškimo par. chorą.

Visi — jaunimas ir jau
nos dvasios vyresnieji — e- 
sate maloniai kviečiami. At
eikit pasilinksminti, gražia 
aplinkuma pasigėrėti, tryk
štančiais fontanais pasi
džiaugti, puošniausiose ap
linkybėse pasišnekučiuoti, 
žavingų valsų ir tango a- 
korduose paskęsti.

Atsilankiusieji parems cho
rą ir Am. Raudonąjį Kry
žių (dalis pelno Raud. Kry
žiui). Apsirengimas —pagal 
pasirinkimą. Bilietai iš ank
sto pigiau; prie durų —bran
giau. Gros Harry Arnold

orkestras. Visų, o visų lau
kia Apreiškimo par. choras.

» Choro narys

VIEŠĖJO KUN. DR.
DEKSNYS

A.

Šią savaitę Brooklyne vie
šėjo kun. Dr. Antanas Deks- 
nys, dabar gyvenąs Chicago- 
je. Šį mėnesį jis lankėsi Nau
joje Anglijoje, kur sakė pra
kalbas apie Lietuvos reika
lus, rodė įdomius paveikslus. 
Per jo prakalbas Lietuvai 
Gelbėti Fondui suaukota per 
šešis šimtus dolerių.

Kun. Dr. A. Deksnys at
vyko į Ameriką pernai kovo 
mėnesį. Jis yra Panevėžio vy
skupijos kunigas. Į Ameriką 
atvyko iš Šveicarijos, kur jį 
buvo nusiuntęs vysk. K. Pal
tarokas pagilinti studijų.

Brooklyne kun. Dr. A. 
Deksnys buvo apsistojęs pas 
kun. N. Pakalnį

Parapijos choro rengia
mam koncertui vasario 8 d., 
Transfiguration salėj, Brook- 
lyne, dirbama visu tempu. 
Choras mokosi naujausių 
dainų. Kiekvieną penktadie
nį choras savo pratybose 
laimi naujų narių ir įgauna 
daugiau drąsos ir energijos 
darbui.

Koncerte dalyvaus ir sve
čių grupė — iš Waterbury, 
Conn. Labai svarbu jų vai
dinimą pamatyti, jų dainas 
išgirsti. Bilietus pasirūpin
kite iš anksto, nes gali pri
trūkti vietų.

Pirmadienį, vasario 2 d., 
Grabnyčios. Bus šventina
mos žvakės. Antradienį, va
sario 3 d., bus šv. Blažie- 
jaus šventė, bus gerklių lai
minimas bažnyčioje ryte po 
mišių ir 7:30 vai. vak-.

IŠVYKO KARIUOMENĖN

Sausio 28 d. į kariuomenę 
išvyko Jonas Pranckevičius, 
gyv. 339 Wilson Ave., Broo- 
klyne. Jo tėvas yra ilgametis 
,,Amerikos” skaityto j as.Nau
jo kario brolis Juozas lanko 
aviacijos mokyklą.

Sausio 24 d. New Yorko 
piliečiai matė didžiausią pa
sauly (240 mm.) kanuolę, 
kurią nuvežė į Aberdeen 
Proving Grounds, Md. 
Jaunimas prašo visų 
dėmesio!

40 valandų atlaidai mūsų 
bažnyčioje bus kovo 8, 
10 d.d.

9 ir

Šį sekmadienį Gyv. Ro
žančiaus draugija eis ben
drai prie šv. Komunijos 9 
vai. mišių metu. Po mišparų 
bus procesija bažnyčioje ir 
po to parap. salėje susirin
kimas.

Metinis susirinkimas
I

Moterų S-gos 25 kuopos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 21 d. Išklausyta 
daug pranešimų.

Viena narė pasveiko, kita 
dar serga. Išrinktos ligonių 
lankytojos. Dalyvavusios a- 
pylinkės seimelyje džiaugėsi 
gražiu pasisekimu.

Nutarta vasario 13 d. 
rengti Užgavėnių blynų ba
lių. Pelnas pusiau su parapi
ja. Rengimo komisijoje J. 
Gražienė, M. Ragelienė, U. 
Mikulskienė, S. Subatienė.

Perskaitytas seselių laiš
kas, kuriuo dėkojama už 
kalėdinę dovanėlę.

Protokolų raštininkė patei
kė 1941 metų apyskaitą, 
kuri parodė, kad kuopa gra
žiai darbavosi — atšventė 25 
metų sukaktį, prisidėjo lie
tuvių katalikų veikloje, turė
jo kelias pramogas.

Šiems metams išrinkta to
kia valdyba: pirm. M. Šert- 
vytienė, vicepirm. V. Rokie
nė, fin. rašt. O. Dobrovols- 
kienė, prof. rašt. E. Vaite- 
kūnienė, ižd T Kubilienė, ko- 
resp. S. Subatienė. Federa
cijos apskritin atstovėmis — 
J. Gražienė, O. Bendžiuvienė 
ir S. Subatienė.

Buv. ižd. O. Belevičienė 
serga. Linkime jai sėkmin
gai išsveikti. Kor.

NAMŲ DARBUI

Šį sekmadienį bažnyčioje 
bus dalinama parapijos 
1941 metų finansinė apys
kaita.

Reikalinga patyrusi mote
ris, virš 35 m. amžiaus, tu
rinti rekomendacijas. Virti 
nereikia. Darbo valandos nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vak.; 6 
dienos savaitėje (be sekma
dienių). Gyventi kitur. Kreip
tis : Mrs. Gottlieb, 643 
Montgomery St., Brooklyn,

• Lietuvių Rašytojų Drau
gija skelbia, kad mirusi ži
nomos Mažosios Lietuvos ra
šytojos, autorės ,.Aukštųjų 
Šimonių likimas”, Ievos Si- 
moanitytės motina.
• Iš Kauno laikraščių ma
tyti, kad „Paramos” koope
ratyvo pirmininkas yra J. 
Dagys, „Paramos” vyr. di
rektorius — Matulevičius.
• Lietuvos laikraščiuose 
gventojai raginami auginti 
daugiausia triušių. Straip
sniuose pabrėžiama, kad 
„miestų gyventojai šiuo me
tu jaučia kiek didesnį mėsos 
trūkumą.”
• „Rūtos” koperatyvo 
nai krautuvei Vilniuje, 
dimino g. N. 4, pavesta
davinėti maisto produktus 
tiktai Vokietijos piliečiams, 
apsigyvenusiems Vilniuje.
• Per pereitas Kalėdas eg
lutes buvo leista pardavinėti 
tiktai valdinėms medžio pre
kybos įstaigoms. Vilniui bu
vo paskirta 4,000 eglučių.
• „Valgio” bendrovė įren
gia Vilniuje 3 valgyklas, 
kuriose nepasiturintiems gy
ventojams bus duodamas vai 
gis pigiomis kainomis.
• Laikraščių žiniomis, Kau
ne degė medžio apdirbimo ir 
baldų gamybos fabrikas.Gais
rą gesino visos Kauno gais
rininkų komandos. Pradėtas 
tardymas dėl gaisro prie
žasčių. Laikraščiai fabriko 
pavadinimo nepateikia.
• Vokiečių generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido po
tvarkį, pagal kurį žvejams 
draudžiama pardavinėti su
gautą žuvį tiesiogiai preky
bininkams ar vartotojams. 
Visos žuvys turi būti prista
tomos Lietuvos valstybi
niam žuvies trestui. Nuo pri
statymo prievolės atleidžia
mas tas žuvies kiekis, kurį 
žvejys sunaudoja savo ūkio 
reikalams. Kas šiam potvar
kiui nusikals, bus nubaustas, 
be to, tokiais atvejais gali 
būti atimtas žvejojimo laivas 
ir uždrausta verstis žvejyba.
• Lietuvos Žemės Ūkio Rū
mai rengėsi 1 apkričio mėne
sį atidaryti kelias naujas 
žemės ūkio mokyklas. Moks
las jose truks 5 mėnesius. 
Prie mokyklų būsią įrengti 
mokinių bendrabučiai. Žie
mos mėnesiais įvairiose 
vietose veiksią žemės ūkio 
kursai, kurie rengiami 3 mė
nesiams.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus kitą sek- N. Y., TeL: PResident 4-7347.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

įgi gražus Lietuvos pilie- 
būrys. Jie įsteigė Lietu- 

Penktadieniais uW Amerikoje ryti- 
---------------------- valstybių skyrių. Išsi- 

vadovybę. Nutarė arti- 
gi bendradarbiauti su va
irinių valstybių skyriumi. 
Vadovybėn išrinktos įžy- 
joj asmenybės: pulk. K. 
rinius, adv. J. Robinzonas 
relių veikalų autorius), 

n,!^. M. Valusis, Hew Yor- 
o klebonas kun. J. Gurins- 

buvęs Lietuvos seimo 
^grys J. Januškis, rašytojas 

EVergreen 4 - 7142----------------------------------------Vaičiulaitis, Lietuvos

SALDAINIŲ P ALGOL'Sc _ ovas L. Grigonis, ouvęs
GERIAUSIOS RŪŠIES jetuvos pasiuntinybių Lon-

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate f -•
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirŲ“e “ J. r. (L
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS j-’RabiMVlClUS W kUn, Or. 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIpFCjnaS Starkus, ilgametis 

etuvos pedagogas. 
Brooklyn,^Gražiausio pasisekimo!

____ —
” _ , JUetuviai, jau turime pir- VOKIEČIAMS NESISEKA NURAjįauką garbingame Ameri-| 

s gynime, Filipinų salos, 
-------------------- . jp praneša „Draugas”, žu 

Kaip anksčiau bolševikai, kuriems „jų norų 1^4^ Petras Kaminskas, 
taip panašiai dabar vokiečiai neina pakankamai L Chicagos. Jis žuvo 
stengiasi sudaryti tokį įspūdį, Laikraštis išvadžioję 23 d. generolo Mac 
kad lietuviai nepriklausomy- 1 1 ’’ ~ ' ................ .
bes nebenori, o nori būti vo
kiečių valdomais. Bet vis tik 
laikas nuo laiko išlenda yla 
iš maišo...

Iš pačių okupantų spaudos 
matyti, kad lietuviai nenu
stoja vilties ir nenustoja 
reikalavę nepriklausomybės. 
Vokiečiai kiekvieną jų no
rams pasipriešinantį lietuvi 
yra linkę apšaukti bolšev-J 
ku, o kitus vėl gązdina, kad 
jei nebus kooperuojama, tada 
vėl bolševikai galį grįžti. Tas 
lietuvių reikalavimas laisvės, 
matyt, yra toks visuotinis, 
kad net per savo laikraščius 
vokiečiai randa reikalo at
kreipti į tai dėmesį.

„Deutsche Zeit. in Ost- 
land” paskelbė vedamąjį 
straipsnį, kuriame smerkia 
tuos „Ostlando” gyventojus,

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, B

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel.

495 Grand Street,

tokie žmonės Per narsiųjų karių eilė- 
miršę, kas buvę bofe^ •
kais,. ir nebepajėgią lietuvių karių , 
kas įvyktų, jeigu bc.-a jaUgiau žinome, kad ! 
vėl grįžtų. Nekantriu pj gamij^ag pir. 
nes trukdą „organinį^, apje mug ■ 
Istoriniai persitvarkąTai pirmoji Chi- 
kalaują laiko, ^-gos lietuvių auka,kad Ame- J 
„Ostlandas” gyvenąs L saugi, kad Lietuva 
persitvarkymo period^auįų iaįgyę( įa(j yįgas 
negali įvykti be skatį^ susilauktų gražesnio 
be aukų, kurių kkfojaus 
turįs nešti. Reikalas|
apie „laisvos EuropoL^ mėnesį Brookly- 
naą.” įbolševikai mėgino pasi-

Kitame straipsnįpatriotingų laikraš- 
pats laikraštis kma-
sisako prieš tuos, kurj-^51 ■ Raudonajam Krynm 
so ne Vokietijos radijį“^ 200 dol. 
raštis įspėja, kad gf 
atimta radijo ap 
Straipsnis pavadintas: 
dimas su ugnimi.”

ojaus.

gausio 30 d. bolševikai tu- 
o savo mitingą. Jam ruo- 
Į pusantro mėnesio. Skel- 
■ įgarsino plačiausiai. Na, 
Surinko jame 56 dol. Iš šios 
os dar turės apmokėti

MIRĖ VILNIAUS LIETUVIŲ
mirtį, velionis ateiminti ja-
liavo į savo gimtąjį aisI - - 
kur ir mirė. Laikraš?
da šio nenuilstamo lieti 
veikėjo atvaizdą.

Gimtame kaime Pošiūniuo- 
se, Tverečiaus valse., Šven
čionių apskr., mirė Leonas 
Bielinis, išgyvenęs beveik 60 
metų. Būdamas neturtingas, 
velionis išmoko vargoninin
kavimo, bet nepasitenkino 
vien savo amatu, bet ir pla
čiai veikė, kaip visuomeninin
kas.

Patekęs į lietuvišką Adu
tiškio parapiją pas k un. Be
nediktą Krištopanį, jis dar 
labiau įsitraukė į visuomeni
nį darbą, platindamas lietu
višką spaudą, organizuoda
mas chorus ir t.t. Jis pradėjo 
eiti nuo kaimo į kaimą, visur 
mokydamas jaunimą savo 
dainų. 1905 metų revoliuci
jos metu velionis platino 
priešcarinę literatūrą ir slė
pė lietuvius studentus nuo 
žandarų. Vėliau jis ėmė or
ganizuoti pradžios mokyklas. 
Aptikęs gabesnius kaimo vai
kus, jis juos siųsdavo į mo
kyklą, o vėliau ir į lietuvišką 
gimnaziją Švenčionyse.

Nuo 1919 metų jis ėmė ruo
šti lietuviškus vaidinimus. 
Kol lenkai nebuvo visų kul
tūrinių lietuvių pastangų už
gniaužę, Leonas Bielinis su
ruošė Adutiškyje 50 lietuvi- 
škų spektaklių ir režisavo 30 
veikalų. 1930 m. jis Adutiš
kyje įsteigė šv. Kazimiero 
draugijos skyrių, apie kurį 
spietėsi visas apylinkės lie
tuvių kultūrinis gyvenimas.

Pašlijus sveikatai, jis ne
nustojo dirbęs. Rinko Tauto
sakos Archyvui folklorinę 
medžiagą ir užrašė 450 se
noviškų liaudies dainų, me- 
liodijas, daug šokių ir kaimo 
žaidimų. Lyg nujausdamas

i?: neperšokęs per tvo- 
nesakyk op!

_<!•_

lusijos interesams tarnau
to „Laisvė" pradėjo aiš- 
to, kad teisėtą Lietuvos 

Kavinėje Tiausybę sudarą Kuibyše-
■ - J nusikraustę Paleckis ir 

,.p*viia. Tam „paremti”, 
i" cituoja 1940 m. birže- 
? Lietuvos ministerio ir 
> gen. konsulo persiųstus 
įnešimus.
iGirdi, jei Lietuvos atsto

ju persiųsdavo Kauno pra- 
‘M tai jie : pripažino 

ir kitus rusų paka-

— Labai atsiprašiy 
ponas atsisėdot ai 
no skrybėlės.

— Tai nieko neked 
esu pripratęs prie j 
nepatogumų.

Telephone Ra
EV 7 - 1670 VU

JOSEPH VASTUMb teisėta Lietuvos vy- 
real estate rNsiTiiW^. Bet „L” uecituoial 

and LII-E »UOSe bUVUS U
Mortgages Loaned and ,v ,
496 Grand St, Brooklyn'"111* Rėkimų, kUHUO- 
Residence: F pažymėta, kad Lietuvos :87-34 90th St., Woodhaven^y ' '
-------------- - --------- Jjnsiansomybe nebus nai- i 

— ------------------- - kad privatinė nuo- 1
^ybebng gerbiama ir t.t. i

H A vemeyer 8 - ^štus pranešimus
R A L PH K R E (h S ^ta.ig0S, P6^0^- 

kaip jie būdavo 
t unamiir dar su prierašu: 

praneša”, visiškai
Maspeth, N. Y. a^omybės už pra- 

—8 .'i turinį nesiimdamos. 
................................. įstaigos neslėpė gautų 

.. --------------------------------- perdavė Ameri-
LIETUVIŠKAS

RESTORANWkitokio aiš j
BAR & GRILL

Gaminam valgius an^ 
niško ir lietuviško sti5 F Portugaliją žinios, sa- 
r- - - _ ” *
Amerikos išdirbimo ih 
portuotų degtinių, " 

vynų ir gero alaus

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AM*

—d*—
paunamos iš Lietuvos

čia taip pat galima H kad naciai verčia Lietu- 
.£’uiQmnkus „laisvai auko- 

ūminius. Na- 
skelbia, kiek kuris kai-

A ! „suaukojo.”
Savininkas bolševikai trempė Lie-

411 Grand Street žemę. jiesW ie
Brooklyn, N. Y.JR”“1 -ūkininkų „laisvus 

W’. Jie vertė ūki-
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