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Tel loslovakijos vyriausy- 
>trėmime ir Sovietų Są- 

i'j^ g pareigūnai pasirašė 
Paktjj^ fOje draugiškumo, tar- 

do pagalbos ir pokari-

ROOSEVELT LANKE KARIUS
f

endradarbiavimo sutar- 
ivietų vardu pasirašė 
aras Molotov.
gruodžio 12 d. sutartis 
primena 1939 m. spa- 

} d. sutartį, pasirašytą 
jamintas namle 15 gerlausos^1^ Maskvoje. Tada Sovie- 
1. Pareneimams nriimomi J -

Lietuva sudarė sutar
iu turėjo galioti irgi 
jliuimetų. Ją tada pasi- 
Molotov ir Urbšys.
[kur šiandie Urbšys? 

pa^li^Jįskva žino. Jis išgaben- 
i usijos gilumon drauge 

Nviečiame^j ima, kaip ir kiti tūks- 
sytojus tądjgjį. y lietuvių tremtinių. 
dijąW<^
šiai, 7 vii nlty uodžio 12 d. Sovietai pa
te Bridgepoito ifj ėjo pagelbėti čekoslova- 
■‘■"■■"'i ų

ii čių puolama. Pažadėta 
--- sikišri į Čekoslovakijos 

LANEigųi is reikalus.
— kie pat pažadai, beveik 

žodin, buvo duoti ir 
frai 1939 m. spalių 10 d. 
tas iš jų liko ? Jie neverti 
[popieriaus, kuriame So- 
į pareigūnai pasirašė, 
įskva buvo žadėjusi ne- 

PankeviSaėįįiti į Lietuvos vidaus rei- 
l 1940 m. birželio 15 d. 
ai vaizdžiausiai šneka, 
liškė Molotovo pažadai, 
[aiMaskva pasikeitė?
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ILDAINIŲ PALOCIĮt 
GERIAUSIOS 80S® 

yl Užkandžiai, Kava, Arbata, Bot (v. 
’IETŪS—VAKARIENE 
i ‘ _____ ~
j. Parengimams prienami užsakį^^

Juozas Cinkus *
treet.

lėje, Brooklyn,

iam nuliūdime 
unicelę, dukre- 
ūnų karį Bro- 
dabar yra kur 
-ir marčią E- 
lęs iš Butėnų 
ą parapijos.

1. iš Viešpaties 
parapijos baž- 
lotas šv. Jono 
.arnavo grab, 
jienė.

rk, N. Y.

žaras gruodžio 
įsidėjo. 50 dol. 
įėjo jūrininkas 
, 25 dol.—Ma- 
dtė, o 10 dol 
alaškaitė. Ka- 
daug gerų dai- 
madienį, gruo- 
bazaro užbaig- 
ikę skilandžių 
j gėrimų ir tt.) 

J. Gurinskas 
jiečius ir kai-

sūnus karys 
: atostogų. Jis 

Marylande.

peš gražy

Šiomis dieuoį) 
Pankevifienę risi 
karys Walter.JBį 
Jersey. Kitas Ptį 
sūnus, Stanley, yn 
Naujoje Griįį

rys yra ištekėj® j 
-Adelė už hpt®| 
rinko Klimo, o Smhi 
rio Vinco Bružo. V.l 
būna Wisc(fflsme,oį
dirba Washingtone; ekas kitas Maskvos duo- 
vaitęjuoduburoparr ižio pildymo taip nelau- 
tėvus - Pdfflfl :aip Rusijos vakarų kai- 
Bnižus. i. Bet to vis nėra ir nė

SUSlLlfflStJJ sijos šiaurėje ir kituose 
— mpiuose skursta ir mirš- 

iasdešimt tūkstančių 
ių Lietuvos žmonių.

jo ir M

•ROGRAMA 
ADIJĄ

na ir kūdikisgerojefl^s pagelbėti nori ir siekia 
je.

Jaunosios motto! parama neįsileidžiama.
Viktorija ir Ports

ikos lietuviai. Bet siu-

Į, gruodžio 16 
lijo programą 

Bridgeport© 
jos choro so- 
įdvilaitė—so- 
a Dulbytė - 
j, Vincas Bo- 
itonas ir cho- 
A. Stanišaus-

skvoje tebesišvaisto 
sveikina anūką b raudonų kvizlingų, ku

ravo rusų imperializmo 
žais Lietuvai paglemž- 

RADHOKONTIB tuvių tautos gyvybei pa- 
__ i.

MoflilP ^dami tai širdyJe ir 
I inks Vvtatfo I Amerikos lietuviai 

ia, kada gi Maskvos vei-

laimingai augti.

čiaiis piano rato*
jo stoties bustoks> koks jis šiandie 

iki 9:30 vai inamas parodyti plačia- 
Imerikos visuomenei.

bos, tegalį Ą. savaitę New Yorke 

duonos!įdžio 16 d. at
loti keletą rė
kė ir ta proga

amarcy ”-"697 

VOFF, M.D. 
Į Avenue, 
t, N. Y.
i 10—7:80 P AI. 

11—1:30 P JI.

;rų chroniškos 
i jo ligos, krau
jai vedyboms.

patikrinto 
AKINIAI 
.kainoms^'

EO3KS&

ir SŪNUS 
TORIAI

lamų sienų iš
irimą, šaligat; 
ir kt. darbus.

® STn
6, N. Y.

DRAUDA
duodant Na- 
: verta kreip- 
lėtu antrašu, 
patarnauja-

raudos-insu-

L»i*^

Į Juozas^ 
!

tesi vienas asmuo, kurį 
evikai iš Lietuvos buvo 
benę į Sibirą. Jis gyveno 
aergės apskrityje. Buvo 
tas prekiniu traukiniu 
Jonavą, Naująją Vilniją, 

lingradą ir t. t. Savo aki- 
I jis yra matęs keliasde- 
K traukinių, kuriais 1940 
[birželio mėnesį bolševikai 
pė tūkstančius lietuvių, 
libire vienoje koncentraci- 
hto vykioj e jis drauge bu- 
hu buvusiu Lietuvos pre- 
ptu Al. Stulginskiu, bu- 
pi teisingumo ministeriu 
hgu ir kitais. Jie turėjo 
pi miškuose sunkiausius 
[bus kaip didžiausi vergai, 
pdien juos keldavo 2 vai. 
Pį ir varydavo pėsčius 
f 8 mylias į miškus, kur 
; visą dieną iki sutemų ne
gavo nė plutelės duonos, 
"as asmuo buvo laimingas. 
Ididelio vargo jis šiandie 
Įvas. Jis abejoja, ar Stul
gis, Šilingas ir kiti trem
ai galėjo išlikti gyvi. 
Stulginskis ir Šilingas visa- 
norėjo gerų santykių su 
Biją. Už ką jie kankinti?

grimas ir są- 
vimas — jū- 
ui.
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INSURANCE 

lodhaven, N. Y. 
vay Stoties)
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•ruodžio 18-19 d. d. Brook- 
an susirinks grupė Lietu- 
liaudies ir jos šventosios 
lėlės išniekinto  jų bei jų 
Salikų. Dangstosi tie tau- 
ir demokratijos priešai 

mbiu „demokratinių lie
tų” suvažiavimo vardu, 
tvilkąs avies kailyje visa- 

^Ipažįstamas.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt, vykdamas iš 
svarbių Kairo ir Teherano 
pasitarimų, buvo sustojęs 
Maltos ir Sicilijos salose.

Maltoje prezidentas Roo
sevelt paliko garbės lentelę, 
kurioje pareikšta Amerikos 
žmonių pagarba Maltos gy
ventojams, nepaprastai daug 
nukentėjusiems nuo ašies jė
gų bombardavimo. Maltos 
sala Viduržemyje šiame kare

buvo labiausiai bombarduo
ta vieta pasaulyje.

Sicilijoje Roosevelt aplan
kė Amerikos kariuomenės 
dalinius, keliems karinin
kams ir kariams įteikė gar
bės ženklus. Jis norėjo vyk
ti ir į Italiją, bet jo slapto
sios sargybos vadovybė pa
sipriešino planui.

Apdovanotojų karininkų 
tarpe buvo generolas Mark 
W. Clark, penktosios armi
jos vadas.

RUSAI PRADĖJO NAUJĄ PUOLIMĄ *---------------------
Londonas. — Rusų kariuo

menė šios savaitės pradžioje 
pradėjo puolimą šiaurės fron
te. Generolo Eremenko žinio
je esančios šešios pėstininkų 
divizijos ir du motorizuoti 
korpusai. Šio naujo puolimo 
uždavinys bus veržtis prieš 
vokiečius Polocko, Kazeknės 
ir Daugpilio kryptimis. Šie 
trys centrai kontroliuoja vo
kiečių susisiekimo linijas 
Leningrado — Rygos ir Vil
niaus trikampyje.

Šiuo metu šiaurės fronte 
jau yra kieta žiema, tad ru
sams laikas labai patogus. 
Šioje vietoje rusai yra gerai 
paruošę kelius, pataisę gele
žinkelius.

Edeno Pranešimai 
Apie Susitarimus
Londonas. — Anglijos už

sienio reikalų ministexis E- 
den gruodžio 14 d. kalbėjo 
tautos atstovų susirinkime. 
Savo pranešime pabrėžė, kad 
Teherano susitarimai užtik
rino karo sutrumpinimą. Jis 
paantrino Anglijos pasiryži
mą pavartoti visus išteklius 
kovai prieš japonus, kai vo
kiečiai bus sumušti.

Po Teherano konferencijos, 
sakė Edenas, jis daug kartų 
daugiau pasitikįs „būsimu 
bendradarbiavimu tarp So
vietų Sąjungos, Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos”. Be to, 
Eden pareiškė, kad Anglija, 
Amerika ir Rusija „nesiekia 
užmesti Europai savo valios.”

Eden taip pat paminėjo, 
kad Anglija duoda paramos 
Jugoslavijos partizanų vadui 
gen. Josip (Tito) Brozovich, 

prie kurio yra nusiųsta ir an
glų karinė misija.

Nesvarbu, bet įdomu, kaip 
toli tie dvasios skurdžiai va
žiuos. Jie mėgins įvairiausio
mis priemonėmis falsifikuo
ti lietuvių tautos siekimus. 
Jie keliais klaupsis bet kam, 
kas tik siūlys išnaikinti lie
tuvių tautą. Bet — jų visos 
pastangos bus tuščios.

Pasauliui lietuvių tautos 
istorija jau gerai žinoma. 
Tik ignorantas gali patikėti, 
kad viena seniausių pasauly
je tautų norėtų verguvės.

— 4-__
Lietuvos žmonės, visi jos 

darbininkai ir ūkininkai, vi
sų gyvenimo sluoksniai viso
mis jėgomis atspariai laikosi 
prieš žiauriuosius nacius. A- 
pie tai šneka platus patrioti
nis pagrindžio judėjimas. Bet 
jie laukia tikros laisvės ir ne
priklausomybės. Mūsų parei
ga jiems pagelbėti to pasiek
ti.

Šiandie, viską atiduodami 
karo pergalei, remdami be 
jokių išimčių savo šalies ka
rines pastangas, įsirašykime 
didžiausios meilės raidėmis 
savo širdyje ir šį šūkį:

O Lietuvos neužmiršk!, lie
tuvi!

AUTOBUSO NELAIMĖJE 
ŽUVO 11 DARBININKŲ

Bath, N. Y. — Keleiviniam 
autobusui susidūrus su sunk
vežimiu, gruodžio 14 d. 11 
darbininkų buvo užmušta, o 
8 sužeisti. Darbininkai vyko 
į darbą. Nelaimė įvyko 5:30 
vai. ryte.

Autobusui apvirtus, jame 
kilo gaisras.

Čerkasai Krito
Maskva. — Gruodžio 14 d. 

Stalinas pranešė, kad rusų 
armija užėmė Čerkasus, vi
durinio Dniepro svarbų cen
trą, seną ukrainiečių miestą. 
Kova dėl čerkasų buvo labai 
įtempta, kruvina, abiem pu
sėms daug kaštavusi.

Vėliau čia paskelbta, kad 
Kievo fronte rusų kariuome
nė pasitraukė iš Radomišlo, 
į pietus nuo Malino.

Užėmę čerkasus, rusų da
liniai veržėsi Smelos link.

TOKIO RADIJAS
LIEPIA BUDĖTI

Tokio radijo pranešėjai įs
pėja japonus daugiau jėgų 
įdėti karui vesti, nes „priešo 
šaltiniai yra milžiniški” ir 
kad „negalima sakyti, jog ja
ponų laivynas pilnai kontro
liuoja padėtį”.

Gruodžio 12 d. japonų ra
dijas skelbė, kad „priešas pa
laipsniui pastūmė savo bazes 
į Bouganville ir Gilberto sa
las ir artinasi — žingsnis po 
žingsnio — prie mūsų stra
teginių vietų.”

Plieno Unijos 
Reikalavimai

Pittsbugh. — Plieno darbi
ninkų unija reikalauja padi
dinti algos 17 centų valan
dai, užtikrinti savaitines al
gas ir atitinkamas pašalpas.

Plieno darbininkų unijos 
delegacijai pasitarimuose su 
darbdaviais vadovauja Philip 
Murray, CIO pirmininkas.

Reikalavimas didesnio at
lyginimo paliečia 180,000 
darbininkų.

Lietuviai Kariai 
Persijoje

Maspetho lietuvis karys 
Ed. Černiauskas, štabo ser
žantas, šią savaitę atsiuntė 
savo klebonui, kun. J. Balkū- 
nui, laišką iš tolimosios Per
sijos.

Laiške seržantas pareiškė 
didelio džiaugsmo susitikęs 
lietuvį kapelioną — kun. J. 
Daunį, bostonietį.

Kapeliono kun. J. Daunio 
brolis yra aukštas laivyno 
karininkas, baigęs Annapolio 
akademiją.

SZ Lietuvoje Didelė Epidemija
Generolo Douglas MacAr

thur štabas gruodžio 15 d. 
pranešė, kad 100 amerikiečių 
bombonešių puolė japonų ba
zę Naujosios Britanijos sa
loje, Gasmatos apylinkėje, 
numesdami 248 tonus bombų. 
Puolimas tęsėsi tris valan
das.

Amerikiečiams pasiprie
šinti pakilo tik 19 japonų 
lėktuvų, kurių du numušti. 
Visi amerikiečių bombone
šiai grįžo į savo bazes.

Bombarduota įvairūs japo
nų įrengimai, pastatai, ko
munikacijų centrai.

Visame Pacifike kasdien 
veikia Amerikos lakūnai, 
naikindami japonų įsitvriti- 
nimus daugybėje salų ir sa
lelių.

ESTAI BĖGA
SUOMIJON

Stockholmas. — Čia gauta 
iš Suomijos žinių, kad Suo- 
mijon kasdien atbėga šimtai 
estų.

Estai, daugiausia jauni 
vyrai, atbėga žvejų ar dar 
mažesniais laiveliais. Drauge 
su atbėgėliais yra ir daug 
moterų, vaikų ir vyresnio 
amžiaus vyrų. Jie bėga, nu
jausdami, kad netrukus Es
tija gali tapti mūšio lauku.

NAUJA ČEKŲ IR RUSŲ SUTARTIS
Maskva. — Gruodžio 12 d., 

Čekoslovakijos ambasadorius 
Fierlinger iT Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų komisa
ras Molotov pasirašė tarpu
savio pagalbos sutartį, ga
liojančią 20 metų. Sutarties 
pasirašymo proga į Maskvą 
nuvyko Čekoslovakijos prezi
dentas Beneš, kuriam pagerb
ti Kremliuje suruoštas dide
lis bankietas.

Pagal sutartį, Sovietų Są
junga ir Čekoslovakija susi
taria bendrai veikti kare 
prieš Vokietiją, o po karo ar
timai bendradarbiauti, teik
damos viena kitai pagalbos, 
jei Vokietija ar jos sąjungi
ninkės imtųsi agresijos žy
gių prieš vieną iš susitarian
čių šalių. Abi valstybės pa
sižada gerbti viena kitos ne
priklausomybę ir suverenumą 
ir nesikišti į viena kitos vi
daus reikalus. Abi valstybės 
pasižada nesudaryti jokios 
sąjungos, kuri būtų nukreip
ta prieš vieną iš jų.

Prie sutarties prijungtas 
protokolas, kurs leidžia prie 
sutarties prisidėti ir trečiai 
valstybei, kuri būtų Sovietų 
Sąjungos ar Čekoslovakijos 
kaimynė ir kuri būtų nuken-

tėjusi nuo vokiečių užpuoli
mo dabartiniame kare.

Sutarties priedas aiškiai 
rodo, kad vieta palikta Len
kijai, tačiau yra labai rimtų 
kliūčių, kodėl Lenkijos vy
riausybė Londone negali prie 
šios sutarties prisijungti. So
vietų valdžia nenori pripažin
ti Lenkijai 1939 m. rugsėjo 
1 d. sienų — ji laikosi 1939 
m. rudens susitarimo su Hit
leriu, kurs Rusijai leido už
imti pusę Lenkijos.

Stockholmas. — čia pra
nešama, kad šiuo metu Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
siaučia didelė šiltinės ir in- 
fluenzos epidemija.

Tūkstančiai gyventojų ke
liasi į kitas vietas iš tų vieto
vių, kur epidemija stipriau
sia yra pasireiškusi.

Kokios vietos Lietuvoje 
yra labiausiai epidemijos pa
liestos, žinių neturima. Epi
demijai plėsti daug pagelbs
ti stoka maisto. Silpnas mai
tinimasis mažina sveikatos 
atsparumą. Be to, daug kur 
trūksta ir gydytojų.

RUSIJOS FRONTO AIŠKINIMAS

ROMOS UŽĖMIMO DAR NEMATYTI
Alžyras. — Italijos fronte labai kenkia klimatas ir 1£- 

Sąjungininkai iki Romos dar bai stipriai laikosi vokiečių
turi eiti apie 80 mylių. Ang
lų aštuntoji armija paskuti
niu metu pasistūmėjo Orto- 
nos link, iš kur vokiečiai ke
lis kartus mėgino paruošti 
stiprius atmušimus. Kanadie
čių ir Indijos daliniai atrėmė
puolimus.

Amerikiečių penktoji armi
ja šią savaitę nepadarė pa
žangos — kenkė labai blo
gas oras. Pasikeista su prie
šu artilerijos šūviais.

Londone manoma, kad šį 
mėnesį Sąjungininkai nepa
sieks ir neužims Romos, nes

divizijos.

Italijos fronte Sąjunginin
kai turėjo tokius nuostolius.

Anglų: užmuštų 3,212, su
žeistų — 9,709 ir dingusių— 
3,153; amerikiečių: užmuštų 
—1,603, sužeistų — 6,361 ir 
dingusių — 2,685.

KALKUTOS AUKOS

Kalkuta. —-Gruodžio 5 d. 
šį svarbų Indijos miestą bom- 
bordavo japonų lėktuvai. Už
mušta 334 žmonės.

MALONIAM SKAITYTOJU DĖMESIUI
Paskutiniu laiku gauname 

daug nusiskundimų, kad „A- 
merika” vėlai gaunama. Vi
sus skaitytojus prašome būti 
kantriais ir tuojau mums 
pranešti, kada „Amerika” 
gaunama..

„Amerika” į paštą išveža
ma trečiadienio vakarą, tad 
visur ji turėtų būti gauna
ma bent šeštadienį. Jei kas 
negauna „Amerikos” prieš 
sekmadienį, maloniai prašo
mas apie tai mums tuojau 
pranešti.

Prieš Kalėdų šventes paš
tas yra užverstas siuntiniais, 
o darbininkų yra mažai, tad 
gal čia ir yra priežastis, ko
dėl savaitraščiai vėlai pris
tatomi.

Kalėdinį „Amerikos” nu
merį išleisime pirmadienį, 
gruodžio 20 d., tad tikimės, 
kad jis pasieks visus skaity
tojus ir platintojus laiku— 
prieš Kalėdas.

Administracija

Daugiau Paramos 
Karo Veteranams
Chicago. — Tyrinėjimai 

rodo, kad daugelis valstybių 
jau padarė atitinkamų žygių

paleistiems kariams pagelbė
ti — surasti jiems darbo ir 
kitaip padėti.

Atsargon paleistų jau yra 
700,000 karių. Kongresas 
šiuo metu svarsto, kuo ir 
kaip federalinė valdžia pagel
bės karo veteranams.

Apie B. Brazdžionj

Valstybinę premiją laimė
jęs už savo kūrybą laisvoje 
Lietuvoje, Bernardas Braz
džionis, vienas gabesniųjų 
lietuvių tautos poetų, tebėra 
gyvas Lietuvoje. Neseniai 
Ameriką pasiekė vienas iš jo 
naujesniųjų eilėraščių.

Radijo stotis

Patrijotų rankose esanti 
slaptoji Lietuvos radijo sto
tis veikia, bet gana retai.

Naciai steigia savo bankus

Kaune įsteigtas vokiečių 
Darbo Banko skyrius su 50, 
000,000 markių kapitalu. To 
banko vyriausia vadovybė 
yra Berlyne. Banko Šerų no
minalinė vertė,—1,000 mar
kių. Praktikoje tai bus dar 
viena vokiečių įstaiga išnau
doti Lietuvą.

Washington. — Situacija 
ilgame rusų fronte reikalauja 
paaiškinimo. Bus aiškiau, jei
gu bus pripažinta, kad vyksta 
trys dideli mūšiai. Einant 
nuo šiaurės į pietus: Baltgu- 
dijos kova verda iš šiaurva
karių nuo Gomelio link žlo- 
bino, ir į pietvakarius nuo 
Gomelio pagal Pripetės upę; 
kova už Kievą linijoj į rytus 
nuo Korosteno ir žitomiro; 
ir Dniepro Kilpos kova, kuri 
dabar padalinta į du sekto
rius : mūšis už čerkaso avan
gardo pozicijas į šiaurvaka
rius nuo Kremenčiugo, ir mū
šis už svarbiausią geležinke
lių punktą Znamenką, į piet
vakarius nuo Kremenčiugo.

Visos tos trys kovos pate
ko į blogiausį metų laikotar
pį oro atžvilgiu. Purvas, ato
drėkis ir besiaučiančios au
dros trukdo karo veiksmus 
daugumoje aktyvių sektorių 
ir tiktai pietuose už Kreme- 
čiugo abi pusės gali pavar
toti svarbią oro paramą.

Visos šitos kovos yra ve
damos rytų-vakarų komuni
kacijų linijoje. Raudonoji ar
mija kovoja stengdamosi a- 
timti iš priešo kontrolę jo 
svarbiausių tiekimo linijų 
per Lenkiją. Tiek rumunai, 
tiek vokiečiai atkakliai kau- 
jasi tas linijas išlaikyti. Pri
simintina, kad rusų prasilau
žimas prie Kievo kelias die
nas grasino sutriuškinti vi
sas vokiečių komunikacijas 
centraliniame fronte. Von 
Mannsteino didžiulė kontro- 
fensyva buvo rimtas bandy
mas išvengti tos nelaimės na
ciams.

Vokiečiai, tebeturėdami jų 
svarbiausias lygumų komu
nikacijas, kurių rusams trūk
sta, turi prieš rusus šiose ko
vose pirmenybę. Rusai yra 
priversti gabentis išteklius 
sukvežimiais ir arklių trau
kiamais vežimais per visiš
kai išnaikintas teritorijas. 
Pranešimai iš Londono nuro
do, kad dešimtys tūkstančių 
kareivių ir civilių užimti su 
kirviais, piūklais ir lopeto
mis pravalyti kelius tankams 
ir kulkosvaidžiams. Bet iš ki
tos pusės vokiečiai turi prieš 
save Rusijos žiemos perspek
tyvą, ir ypatingai baisių 
staigių šalčiu, prieš dvejis 
metus juos užklupusių, atmi
nimą, kurie jų pačių žygiavi-

mą Maskvos link sustabdė. 
Prie tokių aplinkybių nei vie
na pusė nedrįsta sustoti.

Kovos vyksta už komuni
kacijos mazgus: šiaurėje, 
Baltgudijos kovoje gen. Ro- 
kossovkio armija kaujasi dėl 
Žlobino, prie geležinkelio į 
Minską dėl išsprukime punk
to ketvirtadaliui vokiečių, 
bėgančių iš Gomelio. Tuo pat 
metu Rokossovskio kairysis 
ir vakarinis sparnas juda 
Pripetės upės link į Mozyr’ą, 
esatį prie Odesos-Leningrado 
geležinkelio. Centre, kovoje 
už Kievą, vokiečiai bando iš
laikyti dvi stotis-Žitomirą ir 
Korosteną, kurios apsaugo 
dvi didžiausias ir lemenčias 
rytų-vakarų linijas, Kievo- 
Varšuvos geležinkelį, einantį 
per KoroSc^fiĘf"'irXJuesOB- 
Krokuvos geležinkelį, einan
tį į pietus.

Dvišakė Rusijos ataka ko
voje už Dniepro kilpą, taiko
ma per čerkasą į geležinkelių 
mazgų punktą Smelą ir per 
Kremenčiugą į Znamenką, 
geležinkelių kontrolės punk
tą į rytus nuo Dniepropetrov- 
sko; į šiaurvakarius į žitomi- 
rą ir į vakarus ir pietus Kri
voi Rog, Nikolajev ir Odesos 
link. Znamenka ir čerkasai 
jau krito.

Baltgudijoj ir Dniepro kil
poje visi vokiečių laikomi 
punktai yra arti pražūties. 
Vokiečiai laikosi stipriausiai 
svarbiausiame iš visų komu
nikacijos atžvilgiu, Kievo, 
fronte, kur didžiosios linijos 
eina į rytus, ir kur pabaiga 
dar neišpręsta. Feldmaršalas 
Mannstein, gal būt, yra su
laikęs rusus, bet dar lieka pa
matyti, ar jo žygiai, su ku- • 
riais jis išmetė 800 tankų, 
bus pateisinami. Jeigu, kaip 
kai kurie reiškiniai rodo, Ru
sijos karo vadovybė ugdo to
limesnius ofensyvos planus, 
įmetant naujas jėgas į kovos 
išvargintus laukus prieš su
silpnėjusį priešą, tada vokie
čiai apgailės tas kelias my
lias, laimėtas Ukrainoje ir at
gautas tokia aukšta kaina. 
Naciai, gal būt, tiktai prail
gino kovą, bet, galutinai, ne
tiktai neišgalėjo apginti sa
vo dviejų didžiųjų linijų į ry
tus, bet mirtinai susilpnino 
save vėliau ateisiančioms ko
voms rytuose.
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BALKANUOSE DAUG NERAMUMO
Ankara. — Bulgarijoje, 

Rumunijoje ir Vengrijoje 
šiuo metu labai daug nera
mumo. Ten plačiai paskleisti 
Amerikos atsišaukimai į bul
garus, rumunus ir vengrus, 
kviečiant juos nusikratyti 
savo vyriausybių, kurios įs- 

Itūmė kraštus į karą.

Turkijos prezidento Inonu 
pasitarimai su prezidentu 
Rooseveltu ir Anglijos mi
nisteriu pirm. Churchilliu 
dar labiau padidino Balka
nuose mažųjų Vokietijos są
jungininkų baimę. Vengrai, 
rumunai ir bulgarai ieško 
kelio išeiti iš karo.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

VYSKUPAI APIE TAIKOS SĄLYGAS
Amerikos katalikų arkivys

kupai ir vyskupai, suvažiavę 
į savo metinį susirinkimą, 
pareiškė, kas yra būtinai rei
kalinga gerai ir pastoviai tai
kai.

Štai tos jų konferencijos 
pareiškimo laisvas vertimas:

Laisvos tautos dvasioje, 
mūsų kraštas, kurio teises ir 
saugumą vylingai priešas už
puolė, dabar į savo karo pas
tangas deda visą svorį mūsų 
atsargų, gabumo ir patrijo- 
tizmo. Mes turime būti pasi
ryžę ne tik karą laimėti, bet 
ir taikos vaisių susilaukti.

Mfes gerai žinome, kad kar
das negali sukurti taikos: 
kardas gali praskinti taikai 
kelią, gali nustatyti taikos 
sąlygas. Bet taika turi pirmų 
pirmiausia prasidėti ir gimti 
pergalėtojų mintyse ir valio
je. Jei neturime geros taikos 
supratimo ir valios jos rei
kalauti, tai mūsų pergalė ga
li būti tuščias, net ir tragiš
kas dalykas.

Tad, su tokiais klausimais 
mintyje, mes manome, jog 
vėl laikas atkreipti atidą į 
geros ir teisingos taikos svar
biausius pamatus. Atsakomy
bė už pokarinį socialinį atsta
tymą puls ant pergalėtojų. 
Ne vieną rimtą žmogų jau 
a a barima baime, kad argi tik 
nebus tragiškų nusileidimų, 
pražūtingų nukrypimų nuo 
svarbiausių gerai taikai pa
matų.

Žingsnis į Gerą Pusę
Ir šie žmonės nėra pesi

mistai ar trukdytojai, bet jie 
yra gerai susipažinę su tomis 
jėgomis, kurios šiandien pa
saulyje veikia. Maskvos kon
ferencijos pareiškimai, tiesa, 
praskina kelią tarptautiniam 
bendradarbiavimui, taip rei
kalingam ne tik karui, bet ir 
taikai. Tuomi jie atstovauja 
žingsnį tikra kryptimi. Bet 
tie pareiškimai, tačiau, neiš
blaško baimės, kad išsi
žadėjimai Atlanto čarte- 
rio idealų yra galimi. Kai ku
riuos dalykus tie dokumentai 
raštu pamini, bet daug reikš
mingiau savo nutylėjimu pa
lieka nerimą mintyse žmonių, 
kurie siekia taikos, teisingos 
visiems.

Nesikišdami į valstybės va
dovavimo sritis, bet kalbėda
mi kaipo sielų ganytojai ir 
tikėjimo mokytojai, norime 
pabrėžti keletą pagrindinių 
socialinių tiesų, plaukiančių 
iš tikėjimo, ir prašyti, kad 
jos būtų visų pripažintos.

Džiugu pastebėti, kad dide
lis skaičius tikybinių vadų 
yra vienodos nuomonės dėl 
teisingos taikos dorovinių 
pamatų, nors šiaip jie yra la
bai pasidalinę dėl pagrin
dinių tikėjimo skirtumų, šis 
reikšmingas ir pilnas vilties 
sutarimas neseniai buvo iš
ryškintas trijuose lygiagre
čiuose pareiškimuose apie pa
saulio taiką, kuriuos paskel
bė Amerikos tikybinės gru
pės. ši programa taikai, pa
remta dorovine teise, atkrei
pė į save viso krašto atidą ir 
turime vilties, kad visi geros 
valios žmonės rimtai ją stu
dijuos.

Mūsų tikslas daugiau įsi
gilinti į savo katalikišką tie
sos paveldėjimą tikėjimu ir 
protu ir parodyti, kaip pa
grindinės tikėjimo tiesos tu
ri būti pritaikomos prie tai

kos klausimų ir prie tikros 
socialinės tvarkos planavi
mo.
Visuomenės Ligų šaltiniai
Be abejonės, šaknis visų 

ligų, kurios yra prislėgusios 
modernią visuomenę, ir ku
rios atnešė pasaulinio karo 
katastrofą, yra žmonių pa
miršimas ir net atmetimas 
Dievo valdžios ir doros įsta
tymų. Yra įrašytas žmogaus 
prote gero ir pikto įstatymas, 
kuris šaukiasi į Dievą sau 
galios ir patvirtinimo. Kai 
Šį dorovinį įstatymą žmogus 
atmeta, kiekvienas dėsnis, 
kiekviena teisė, kiekviena do
rybė belieka tik ant slystan
čio žmogaus patogumui smė
lio. Žmogaus kilnumas, žmo
gaus visuomeniškumas tada 
tampa ne Kūrėjo duotomis 
dovanomis, bet vien tik žmo
gaus sukurtų sistemų netik- 
rovėmis.

Beieškant kokio pamato 
socialiam pastovumui, vals
tybės autoritetas yra perde
damas ir jo pareigos saugoti 
ir ginti piliečių teises, sie
kiant bendros gerovės, užlei
džia vietą tironiškam sulau
žymui tų pačių teisių. Var
dan realizmo, silpnų ir bejė
gių teisės paaukojamos. Pir
mutinis sveiko visuomenės 
atstatymo dėsnis yra tai vi
suomeniškas pripažinimas 
Dievo suverenumo ir dorovi
nės teisės.

Ką sveikas protas mums 
pasako apie Dievą ir Jo doro
vinę teisę, Kristaus Evange
lija patvirtina ir padaro į- 
gyvendinamu. Reikšminga, 
kad, kai Vakarų žmonės išsi
žadėjo Išganytojo ir pasitikė
jo pasauliškumu, jie prarado 
aiškų dorovinės teisės supra
timą. Jie nerado pasekmingo 
įkvėpimo pilietinei dorybei 
materializme ir natūralizme, 
kurie, nežiūrint aiškios pa
žangos moksle, išradimuose 
ir valdo technikoje, uždarė 
kelią tikrai socialinei pažan- 
gai.Mes grįšime prie Dievo ir 
doros įstatymų, kai grąžin
sime Kristų į mūsų socialinį 
gyvenimą.
Dievo Išpažinimas Pabrėžia

mas
Išpažinimas Dievo suvere

numo ir doros įstatymų, kaip 
branginama krikščioniškose 
tradicijose, yra reikalingas 
pamatas teisingam tarptau
tinių santykių tvarkymui. 
Kai Dievas sutvėrė pasaulį, 
Jis davė žmonijai reikalingą 
jai vienybę ir sujungė visus 
žmones į broliją, kuri turė
jo būti taip plati, kaip pati 
žmonija. Dieviškos Apvaiz
dos sutvarkymu, žmonija bu
vo paskirstyta į tautas ir ra
ses. Bet šis paskirstymas jo
kiu būdu nekliudė būtinai 
žmonijos vienybei.

Kai nuodėmė suardė žmo
gaus teisėtus santykius su 
savo Viešpačiu ir sukėlė ne
sutikimą tarp žmogaus ir 
žmogaus, tarp tautos ir tau
tos, mūsų Išganytojas atsta
tė, patobulino ir išaukštino 
žmonijos broliškumą, žmo
nių brolijos idealas turi pa
veikti tarptautinius santy
kius. Tiktai kai šis idealas 
bus ir žmonių ir tautų pripa
žintas, silpnesnių išnaudoji
mas ir jėgos džiungliškas au
kštinimas bus prašalintas.

Tai nereiškia, kad tautinės 
teisės ir valstybių suverenite

tai, teisingai suprantami, bū
tų visiškai pavesti viso pa
saulio valdžiai. Tai reiškia, 
kad kiekviena valstybė ir 
kiekviena tauta turi pripa
žinti ir išpildyti savo parei
gas tautų šeimoje, šių parei
gų išpildymas pilnai susideri
na su tautų skirtumais, kurie 
suteikia gražų kultūros įvai
rumą žmonijos vienybėje. Iš 
tikrųjų, šie įvairumai turi bū
ti pripažinti ir ginami, ir rei
kia dėti visas pastangas pa
gelbėti žmonėms, kurie šian
dien yra svetimų rankose, 
tapti pilnateisiais tarp pasau
lio tautų.

Viso Pasaulio Taikos 
Įstaigos

Šių laikų aplinkybėse būti
nai reikalinga, kad tautos, 
pildydamos savo pareigas, 
susivienytų, įsteigdamos 
tarptautines įstaigas pa
saulyje taikai palaikyti ir 
tarpusavio pagalbai. Tokios 
įstaigos, teisingai suprastos, 
pilnai susiderina su dieviš
kuoju žmonijos vienybės pla
nu ir turėtų pagelbėti teisin
gai suprasti suverenumą ir 
nepriklausomybę.

Visuomeniškasis Dievo ir 
Jojo įstatymų pripažinimas 
turi būti pirmoji tautų vidu
jinio gyvenimo teisėtos tvar
kos taisyklė. Praeities aplin
kybės, kultūros įvairumai, e- 
konominės nelygybės suku
ria skirtingas politines for
mas. Bet visos tautos, jeigu 
jos nori laikytis dorovės įs
tatymų, turi savo politinia
me sutvarkyme pripažinti 
vietą prigimtoms žmogaus 
teisėms, dorybėms prakti
kuoti, rimtai rūpintis bendrą
ja gerove ir pripažinti žmo
gaus asmens neliečiamybę.

Jokiai tautai Dievas neda
vė valdžios brautis į šeimos 
laisvę, naikinti privatinę nuo
savybę ar kenkti, bendrojo 
gėrio nenaudai, ekonomi
niams užsimojimas, ben
driems tarpusavio gerovės 
ir organizuotiems labdarybės 
darbams, kuriuos atlieka pi
liečių grupės. Tik kai tautos 
laikysis savo vidaus tvarky- 
mesi teisingų dėsnių, tada 
jos bendradarbiaus bendrajai 
tautų šeimos gerovei.

Kur Dievo ir dorovės įsta
tymai negauna viešojo pripa
žinimo, ten žmogaus įstaty
mai netenka pastovumo ir pa
laikančios jėgos. Mes esame 
įpratę prie valdymosi pagal 
teises, šioje tradicijoje įsta
tymas nėra nei žmonių dau
gumos valios išreiškimas, bet 
tai sveiko proto nurodymas, 
kuris perteikia Dievo ir gam
tos įstatymus. Mes jau esame 
patys matę liūdnuose kitų 
šalių pergyvenimuose, kur ti
roniją ir neteisingumą atne
ša valdžia, kuri yra diktato
riaus ar partijos žinioje.

Kai valstybės įstatymai 
derinasi su dorovės įstaty
mais ir juose ieško aukščiau
sio patvirtinimo, tada būna 
viešasis pastovumas ir visuo
menės gerovė būna ugdoma. 
Būtų baisiai didelė klaida šio 
paveldėjimo išsižadėti, kad 
ir dėl didesnio sklandumo 
valdyme. Būtų dar didesnė 
tragedija išsižadėti savo tei
sės papročių dėl šių dienų 
populiarios filosofijos, kuri 
nesiremia nei išoriniu teisin
gumu, nei nepripažįsta pilie
čiui neužginčijamų teisių, ku
rios pareina iš Dievo.

Skaudu mums matyti nusi
kaltimų statistikose, kad pra- 
plito įstatymų negerbimas, 
ypač mūsų krašto jaunimo 
tarpe. Sunkesnio apkaltinimo 
negali būti mūsų viešajam el
gesiui. Didesnės pastangos 
apsaugoti šeimos pastovumą 
ir šventumą, įdiegti dorovi
nės drausmės daug padės 
šiam klausimui išspręsti. Ge
resnis prižiūrėjimas mūsų 
jaunimo pasilinksminimo vie
tų taipgi daug pagelbės.

Ragina gerbti autoritetą
Bet, virš visa ko, mes tu

rime įskiepyti į jaunimo sie
lą gilesnę pagarbą autorite
tui ir didesnį pasiaukojimą

PAMINĖJO “AMERIKOS” SUKAKTĮ
„Draugas”, vienintelis 

šiandie pasaulyje lietuvių ka
talikų dienraštis, gruodžio 
11 d. apie „Amerikos” gyva
vimo dešimties metų sukak
tį savo gruodžio 11 d. įžangi
niame straipsnyje taip para
šė:

„Brooklyne leidžiamas lie
tuvių katalikų savaitraštis 
„Amerika” šiomis dienomis 
atšventė dešimtmečio sukak
tį.

„Kas atsimena, kokiose ap
linkybėse veiklesnieji New 
Yorko apylinkių lietuviai ka
talikai steigė spaustuvėlę, 
kas matė pirmuosius „Ame
rikos” numerius, tas turėjo 
būti pilna ta žodžio prasme 
optimistas, kad tasai laikraš
tis išgyvens dešimts metų. 
Bet jis ne tik dešimtmetį iš
gyveno, bet plačią vagą išva
rė mūsų visuomeniniame gy
venime ir šiandien yra vienas 
iš populiariausių lietuvių lai
kraščių.

„Jei „Amerika” įsisteigė, 
išsilaikė ir pasidarė turinin
gu ir populiariu laikraščiu, 
reikia duoti kreditą New Yor
ko apylinkių kunigams ir ne
gausingai lietuvių katalikų 
inteligentų veikėjų grupei. 
Jie tą laikraštį rėmė ir dar
bais, ir finansais, ir raštais. 
Bet ar tik ne didžiausias kre
ditas priklauso tiems „užsi- 
spyrusiems” redaktoriams ir, 
apskritai, spaudos darbinin
kams, kurie dirbo tikrai ne 
dėl algų (nes ne visada ją bu-

vo galima gauti), bet tikrai 
dėl idėjos. Pirmuoju redakto
riumi buvo K. Vilniškis. Da
bartinis redaktorius Juozas 
Laučka „Ameriką” redaguo
ja nuo 1936 m. rudens. Reda
guoja gerai, įdėdamas daug 
darbo, rodydamas gražios i- 
niciatyvos, plačiai ir rimtai 
apimdamas Amerikos, Lie
tuvos ir mūsų visuomenės 
reikalus.

„Šių „Amerikos” sukaktu
vių proga, mes linkime ir re
dakcijai ir leidėjams geriau
sio pasisekimo sunkiame, bet 
šventame katalikiško laikraš
čio išlaikymo darbe.”

Clevelande išeinanti „Dir
va”, tautininkiškoje kryptyje 
vedama, savo gruodžio 10 d. 
laidoje turėjo apie „Ameriką” 
tokias pirmame puslapyje $ 
pastabas: į

„Brooklyne išeinanti ka- 
talikų Amerika Gruodžio $ 
1 minėjo dešimties metų su- 
kaktį. Skurdžiose sąlygose į 
laikraštis gimęs, Vilniškio, $ 
Kun. Balkuno, Kun. Pakalnio, £ 
Laučkos ir Averkos dėka, 
šiądien su pasitikėjimu į a- $ 
teitį žiuri, įsigijus užtarnau- 
tos pagarbos katalikų visuo- j 
menėje. Lietuvių laikraštį A- 
merikoje dabartinėse sąlygo
se įgyvendinti tai ne kepurė 
pakelti. Tokiu budu, visi Lie
tuvių spaudos nuoširdus dar
bininkai pasidžiaugs to lai
kraščio sukaktimi ir jo už
kariauta vieta.”

Gruodžio-December 17,

“AMERIKOS
DEŠIMTMEČIO

jjolini skelbia karą

užtikrinti „Amerik [ute kalbės šeštą va-v

J į jos Vaizi

birželio 10 dienos ra- 
įarė Romoje. Iš savo 
zįiįjau į Villa Glorii, 

kiekvieno medžio 
į su vaizdais italų, 
per Didįjį karą. Tru- 
dešinę vinguriavo 
Tiberio upė. Mū- 

įje buvo tylu. Aną 
į čia pravažiavo 
į su katarinka, ku- 

liūdnus valsus sau- 
ietėj, Bet dabar ap

rauni.
įtėjo mano pažįsta- 

ir tyliu, truputį 
balsu tarė:

mudu jau buvom pa- 
Venecijos aikštę. Juo

Šių metų gruodžio 1 d. sukako 
lygiai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Malonu pažy
mėti, kad „Amerikos” nuošir
dūs bičiuliai nori šią sukaktį 
atitinkamai atžymėti. Gruo
džio 5 d. Brooklyne surengta 
iškilminga vakarienė, kuri pra
ėjo labai gražiu pasisekimu. 
Vietinės draugijos žada sukak
tį dar minėti, suruošdamos į- 
vairias pramogas, kurių tikslas 
aiškią ateitį.

Čia mums malonu su giliu dėkingumu prane 
kad auga būrys „Amerikos” bičiulių, kurie tampa , - . . . ■
MERIKOS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO FONDO 1J1. L"d’ į™ 
mėjais. Mes čia tęsiame Fondo Rėmėjų sąrašą, reikši ctq+v5o 
mi gilų dėkingumą visiems aukojusiems ir būsimie 
aukotojams. Dešimtmečio Fondas bus sunaudotas n; 
jų mašimi pirkimo skoloms išmokėti. Kam tik s; 
leidžia, kviečiame paremti Dešimtmečio Fondą.

Iš anksto dėkojame visiems būsimiems auko 
jams.
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Feliksas Šlapelis, Rochester, N. Y. 
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visuomenės gerovei. O kaipgi 
visa tai galima atsiekti, jeigu 
nebus nuoširdaus viešo Dievo 
ir dorovės įstatymų pripaži
nimo? Aišku, jokia minties 
ar veiklos sistema, paremta 
medžiagišku gyvenimo su
pratimu, negali nei prižadėti 
nieko geresnio.

Dievo sutvarkyme, šeima 
yra visuomenes įstaiga, turin 
ti savo teises ir kilnumą. Jos 
pastovumas, vieningumas 
tikrajai viešai tvarkai taip 
reikalingi, kiek konstitucija 
pačiam kraštui.

Jeigu šeimoje randa
si tvarka, ir vaikai yra auk
lėjami dorybėse, tai yra vie
šosios gerovės užtikrinimas.

Kur valstybė laužo šeimos 
teises ir nekreipia dėmesio į 
šeimos pastovumą ir tėvų at
sakomybę, jokie labdarybės 
darbai, vykdomi ar remiami 
valdžios, nepagelbės viešajai 
gerovei. Politinis autoritetas, 
kuris iš tikrųjų siekia to ben
dro labo visiems piliečiams, 
neatsisakys parūpinti teisin
gą šeimai uždarbį, kad jos 
pajamos derintųsi su šeimos 
pareigų išpildymu.

Joks protingas, išmintin
gas politinis autoritetas ne
atsisakys pripažinti moterų 
pareigos ir kilnumo visuome
nėje ir, nežiūrint laikinų pa
togumų, perspės jas apie šių 
laikų klaidingą ekonomiją, 
kuri atitraukia jų akis ir jų 
širdis nuo namų, atimdama 
šeimai, valstybei ir bažnyčiai 
jos meilę bendrajai gerovei.

Už Šeimos Šventumą
Mes keliame savo perspėji

mo balsą prieš vadinamo 
„planuoto gimdymo” progra
mą, kuri laužo dorovinius įs
tatymus, išplėšia šeimai jos 
kilnumą ir aukštą pašauki
mą, silpnina tautos fizinius 
ir dorovinius pagrindus. Mes 
prašome grįžti prie krikščio
niško supratimo moterystės, 
kurioje lytis turi tokį aukštą 
ir kilnų uždavinį.

Mes smerkiame šių dienų 
iškraipytą lyties mokslą, 
kurs pažemina mūsų jauni
mą, ardo namų šventumą ir 
paverčia šeimos socialinius 
uždavinius asmeniškomis už
gaidomis. Negalima tyčiotis 
iš Dievo be bausmės. Naujos 
pagonybės pažiūros į mote
rystę, kurios yra suklaidin
tu pasiryžimu skleidžiamos 
mūsų šalyje, gali nuvesti 
kraštą į dorovinį sugriuvimą 
ir tautinį išsigimimą.

Būtų visai nesąmoninga 
siekti viso pasaulio atstaty
mo, kur visos tautos, didelės 
ir mažos, galingos ir silpnos, 
džiaugtųsi lygiomis teisėmis 
pasaulio tautų šeimoje, jeigu 
savo valstybės gyvenime ne- 
pripažintume progų lygybės 
visiems mūsų piliečiams ir 
jei noriai nesuteiktume jiems 
pilnos mūsų demokratinių 
įstaigų pagalbos.

Dievo sutvarkymu, tarp 
mūsų yra milijonai negrų ra
sės piliečių. Šiems šalies pi
liečiams, kurie daug prisidė
jo mūsų šalies išsivystyme ir 
kurių gerovei istorija uždeda 
mums ypatingą teisingumo 
pareigą, esame skolingi žiū
rėti, kad jie turėtų, tas tei
ses, kurias jiems duoda mū
sų konstitucija. Tai reiškia 
ne tik politinę lygybę, bet 
taip pat vienodas ekonomines 
ir švietimosi progas, teisingą 
dalį viešosios gerovės projek
tuose, patogius butus be iš
naudojimo ir pilnus galimu
mus savo rasės socialinei pa
žangai. Kai jie turės savo tei
ses ne tik įstatymuose, bet ir 
gyvenime, jie įvertins drau
ge su mumis mūsų tautinį 
paveldėjimą ir neklausys agi
tatorių, kurių tikrasis tiks
las yra ne pagerinti, bet su
naikinti mūsų gyvenimo bū
dą.

Daugely mūsų didelių pra
monės centrų yra aštrių rasi
nių įtempimų. Kiekvieno gero 
piliečio pareiga viską padary
ti tai prašalinti, šiam tikslui 
ypatingai pagelbės kaimyni
nio sugyvenimo teisingumo 
dvasia ir santaika. Mes tiki
me, kad mūsų kunigai ir žmo
nės ieškos progų ugdyti ge
resnį šio painaus klausimo 
daugelio reiškinių supratimą 
ir mėgins tai išspręsti tikro
je katalikų dvasioje.

Mes taip pat prašome rū
pintis mūsų ispaniškai kal
bančių žmonių gerove. Dau
gelis jų labai seniai gyvena 
mūsų pietvakariuose, kiti jų 
atvyko per paskutinius kelio
lika metų iš Meksikos. Jie ir
gi turi teisę tikėtis pilno nau
dojimosi mūsų demokratinė
mis įstaigomis ir tokios so
cialinio gyvenimo pagalbos, 
kuri yra teikiama kitiems. 
Nuoširdumas mūsų „Geros 
Kaimynystės” su Lotynų A- 
merika politikos, labai krikš
čioniškos dvasioje ir gerai 
paruoštos teisingiems tarp
tautiniams santykiams plės-
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■tfimininkas namie.
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ti, bus išbandytas pagal tai, 
kaip mes elgsimės savo loty
nų Amerikos kilmės bendra
piliečių atžvilgiu.

Jeigu laimėtojams atsako
mybė yra didelė, tai proga- 
istorinė. Ateina proga parem
ti socialinį atstatymą ne ne
apykanta ir kerštu, bet tei
singumu, meile, tiesa ir teise. 
Mūsų kovojančių jėgų vyrai, 
kurių narsumu ir karžygišku- 
mu mes džiaugiamės, jų my
limieji asmens, kurių rūpes
čiais mes dalinamės, nebus 
patenkinti nieku kitu!

Pasaulio žmonės, paprasti 
žmonės, šeimų tėvai, darbi
ninkai, žmonės, kurie turi 
tuos pačius interesus ir sieki
mus, kaip ir mes, žiūri į mus- 
į šią didelę laisvės šalį. Mes 
neturime jų apvilti. Dabar 
yra mūsų istorinė proga at
likti tautų šeimoje pilną pa
reigą.

Karo priežastys turi būti 
prašalintos, žmonių būtini 
reikalavimai turi būti paten
kinti, jų teisės turi būti pri
pažintos. Taika, kurios pa
sieks mūsų pergalė, turi būti 
gera. Bet pirmiausia tapkime 
tikrais taikos kūrėjais. Pri
pažinkime mūsų pačių socia
linio gyvenimo problemas ir 
drąsiai ieškokime jų išspren
dimo. Pirmutinis dėsnis — 
pripažinti Dievo suverenumą 
ir dorovinę teisę mūsų vals
tybės gyvenime ir teisingame 
planavime naujo pasaulio, 
gimsiančio iš karo aukų ir 
sunkumų.
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[’.buvo britų ministerio

pvo į autobusą”. Do
biąs buvo sakęs, kad 
h nespėjo į autobusą. 
L jo paties retoriką 
pprieš didžiąją Bri-

1,

Būkime Pasinio;
Lietuvai Šelpti

p Venecijos aikštė ne
lik į ją patekti buvo 

h: visos šalutinės gat- 
p žmonių pritvinu- 
p bažnyčioje per ge- 
htlaidus Lietuvoje, 
l'-imiesi, mudu su ita-

S varstomi nauji pla 
kaip pagyvinti sukėlimą] 
nigų Lietuvos žmonių šd 
mui ir Lietuvos vadav 
reikalams. Tačiau tie dai 
taip svarbūs, kad jiem | 
mobilizavimas neturi suą 
net ir vykstant persiorgi 
zavimui.

Katalikų Federacijos vi 
vybė kreipiasi į visų kai 
kiškų organizacijų nariui 
taipgi ir į nepriklausau 
prie organizacijų lietuvii 
nepamiršti savo pareigos 
nors po vieną dolerį kas 
Lietuvos reikalams kiek 
nas turime skirti. Dar di 
nė padėka už gausesnes 
kas. Aukas įteikti Lieti 
Gelbėti Fondui, kurs 
įregistruotas Valstybės 
partamente per National 
tholic Welfare Conference
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U pasauliui ir romė kil
no pergales Etiopijo sk
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mo naktis, vėjas dau- 
wė, ir iš tos juodos mi
į šaukė duslus vado 
ri šniokštė jis i klaikią rą
J audringus vėjus, kad 
M^u laukinių žmonių lė
pi statoma nauja ii
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di
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| Paniurę ir susimas —
is Viktoro Emanuelio t(
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Washington. — Vyriai 
be, kaip pareiškė sekr. 1 
labai palankiai sutiko ži 
kad Brazilijos vyriausybe 
siuntė į Afriką savo mil 
rinę misiją su generolu M Ja. gulėjo nežinoma- 
carenhas priešakyje. į ^kareivis.

Brazilijos karininkai at aikšte namų 
ko Afrikon paruošti diT ° Prisigrūdę ž 
Brazilijos daliniams, ki kitas veidas pa- 
atvyks stoti bendron ko1 J Jr Venecijos rū- 
prieš bendrą priešą. Ir vėl išnykda-

^kareivis.

S prisigrūdę žmo-
i pa-
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rmutinis dėsnis — 

i Dievo suverenumą 
nę teisę mūsų vais
inime ir teisingame 
e naujo pasaulio, 
o iš karo aukų ir

ir naujos imperijos gimi- 
Į. Buvo naktis, vėjas dau- 
li ir kaukė, ir iš tos juodos 
kties šaukė duslus vado 
Įsas: šniokštė jis i klaikią 
ktį, į audringus vėjus, kad 
; pusiau laukinių žmonių 
onu štai statoma nauja 

;; Jerija — didžiųjų cezarių 
'■ ikuonė.

)abar čia buvo saulėta, ra- 
irkiek liūdnoka pavakarė, 
necijos rūmai stovėjo sun- 
J. Ivg paniurę ir susimas- 
Balta Viktoro Emanuelio 
ninklą buvo aplipę žmo- 
I, — ir viršum ju, ant to

ko. ,

Prie Viktoro Emanuelio 
paminklo plevėsavo didžiu
lės vėliavos, o ir pačioje Ve
necijos aikštėje buvo visa gi
ria vėliavų ir iškeltų lente
lių su visokiais užrašais ir 
piešiniais. Kiekviena mažų, 
jaunų, suaugusių ir senų fa
šistų grupė, kiekviena kor
poracija atėjo čia su savo vė
liava ir su savo šūkiais, kurie 
buvo toki, kokių šeimininkas 
norėjo. Daugiausia užrašuose 
buvo minima Korsika, Nica, 
Tunisija ir Savoj a. Tai buvo 
artimiausi dučės imperijos 
siekiniai.

Šalimais manęs stovėjo ka
rininkas, jaunuolis tirštais, 
juodais plaukais, už jo storas 
plikas vyras. Ten vėl buvo 
moteris iš liaudies, unifor
muotas fašistas, kareivis su 
šalmu, mergaitė, — visokių 
luomų ir užsiėmimų minia. 
Kažkur buvo įsimaišiusi mū
sų pažįstama lietuvaitė, kuri 
čia atėjo su Romoje gyvenu
siu anglu.

Lygiai šeštą valandą Ve
necijos rūmų durys antrame 
aukšte atsidarė ir į balkoną 
išėjo jisai, — valandos vieš
pats, imperijos kūrėjas, pir
mutinis Italijos valdytojas. 
Drauge su juo balkone atsi
rado keletas fašizmo dignito
rių. žmonėms šaukiant, Mu
ssolini atsistojo prie balkono 
atramos ir įsikabino ranko
mis į savo diržą, lyg prisilai
kydamas šioj galybės valan
doj. Taip ten stovėjo jisai 
prieš minią, prieš amžiną Ro
mos miestą ir prieš pasaulį, 
laukdamas, kada žmonės nu
tils šaukę. Didybės pilnu, ryž
tingu veidu, mažas ir aptu
kęs stovėjo ten naujosios Ita
lijos statytojas ties savo gy
venimo ir visos italų tautos 
lemtingiausių momentu.

Minia nutilo.
Įsikibęs į diržą, duče pra

bilo. Jau daug dienų praėjo 
nuo tos pavakarės Venecijos 
aikštėje, bet ir dabar aš gir
džiu ten skambėjusius žo
džius: duslūs jie buvo ir grei
ti, ūmai kirste sukertami, be 
nutęsimų, ryžtingi ir griežti, 
lyg vadas būtų bėgte išbė
gęs čion savo valios išrėkti 
kapotomis žodžių grupėmis, 
po kurių sekdavo akimirka 
tylos — ir vėl naujų žodžių 
liūtis, lyg iš šautuvo iššau
tų. Taip žmogus šneka, kaip 
po tolimo bėgimo, pridusęs 
turi svarbią žinią pranešti, 
didelį gandą išsakyti miniai, 
miestui, žemei.

Mussolini kreipėsi į kovo
tojus žemėje, jūrose ir ore, 
į revoliucijos juodmarškinius 
ir į legionierius, į Italijos vy
rus ir moteris, į visą imperi
ją ir karalystę.

— Klausykite! — šaukė 
jis savo dusliu, nukertamu 
balsu.

Aikštėje buvo tylu ir iš
kilminga. Minios 
skambėjo lemtingi, 
čiami žodžiai:

—N eatšaukiamų 
mų valanda atėjo.

Taip Mussolini skelbė ka
rą.

Galingas, išdidus jis iškė
lė ranką ir šaukė savo tautą 
į pergalę nuo Alpių kalnų li
gi Indijos okeano. Iš minios 
šaukė, nutraukdami vado žo
džius. Ligi šauksmas nutilda
vo, jisai stovėdavo nepajudi
namas, į savo diržą įsitvėręs, 
— naujų imperijų nukariau
tojas.

Aš apsižvalgiau aplinkui. 
Šalia manęs veidai atrodė

Tai buvo istorinė valanda, 
viena iš tų akimirkų, kada 
žmonių, šeimų, tautų ir val
stybių likimas atiduodamas 
į nežinios, kraujo, ugnies, 
mirties, pažeminimo, pavergi
mo, arba iškilimo dienas.

Duče baigė.
Žmonių šaukiamas, jisai 

kelis sykius dar pasirodė bal
kone, kol ten Venecijos rū
mų durys buvo suvertos ir 
jau neatsidarė: neatšaukia
mų sprendimų valanda iš tik
rųjų buvo išmušusi.

Grįžome namo. Besiskirs
tančios minios veidai buvo 
tylūs, susirūpinę, lyg jie kal
ti jaustųsi. Paskui romėnai 
sakė, kad dučė išėjo nužudyti 
lavono”: taip jie reiškė savo 
nepalankumą karui prieš 
Prancūziją, kuri tada jau bu
vo vokiečių sugniuždyta, be
jėgė, nelaiminga...

Mano nuotraukoj, kurią e- 
su tada padaręs Venecijos 
aikštėje, Mussolini veidas 
tamsioje durų angoje iš bal
kono atrodo kaip mažas, bal
tas taškas. Jis toks nežymus, 
kad niekas nepasakytų, jog 
ten stovi imperijos statyto
jas neatšaukiamų sprendimų 
valandoj. Ir žmonių likimas 
dažnai esti, kaip tas baltas 
fotografijos taškas: metams 
einant, ne vieno didybė ir 
garbė mainosi, mažėja ir nyk
sta, kad ją sunku ir bepažin
ti.

JO SU MUMIS SENIAI NEBĖRA, -
JO GARBĘ SKELBIA DARBAI

Kun. A. Staniukyno sukaktis

Gruodžio 15 d. sukako 25 
metai, kai mirė kun. Antanas 
Staniukynas, neužmirštamas 
Amerikos lietuvių darbuoto
jas, uolus Kristaus kunigas, 
tikras kilnios idėjos kanki
nys.

Kun. Ant. Staniukynas gi
mė 1865 m. gegužės 4 d. Jis 
buvo šeštas vaikas šeimoje.

Slaptas veikimas jaunatvėje
Nuo pat Seinų seminarijos 

pasižymėjo dideliu darbštu
mu. Jaunas, karštas klieri
kas, be savo tiesioginių pa
reigų, ėmėsi platinti slaptą
ją lietuvišką spaudą. Jau 
„Aušros” laikais jis buvo vie
nu iš pirmųjų organizatorių 
slapto lietuviško sąjūdžio 
tarp klierikų. Jis buvo pir
muoju pirmininku slaptos 
draugijėlės, kuri organizavo 
leidimą ranka rašomo laik
raštėlio, o taipgi buvo viena 
iš tų, kurie prisidėjo prie 
„Varpo” išaugimo. Lenkiš
kos dvasios vyresnybė paste
bėjo Staniukyno lietuvišką 
veiklą. Kai 1889 metais buvo 
įšventintas kunigu, jis buvo 

kilnojamas po menkas mozū
rų parapijas, toliau nuo lietu-

PERMAINOS MARIJONŲ VADOVYBĖJE
Marian Hills, Ill. — Lap

kričio 27 d. įvyko Amerikos 
Tėvų Marijonų Provincijos 
Tarybos susirinkimas, kuria
me perskaitytas vyriausiojo 
Tėvų Marijonų Generolo J. 
E. vyskupo Pr. Bučio raštas, 
kuriuo kun. Kazimieras Rėk
laitis, dėl nesveikatos atsi
sakęs nuo Provincijolo parei
gų, paskirtas Generaliniu 
Vizitatorium Amerikai, o 
kun. Jonas Jančius, Chica
gos Namo vyresnysis, pas
kirtas Provincijolu.

Generalinio Vizitatoriaus, 
kun. Dr. Rėklaičio, darbo 
srityj bus tie reikalai, dėl 
kurių ligi šiol reikėjo kreip
tis į Generolą Romoje. Tai 
galioja tik karo metu, nes 
dabar su Roma yra sunku 
susisiekti. Be to, kun. Dr. K. 
Rėklaitis yra vyriausios kon
gregacijos tarybos narys ir 
Generalinis Prokuratorius.

Kun. Jonas Jančius, MIC., 
naujas Tėvų Marijonų pro
vincijolas, yra gimęs Law
rence, Mass., 1909 m. kovo 
26 d. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, jo motinai nesveikuo- 
jant, buvo išvežtas į Lietuvą. 
Dėl karo negalėjo grįžti į A-

meriką. Tik po šešerių metų 
(tuomet kun. Jonas Jančius 
buvo 10 metų amžiaus) grįžo 
į Lawrence, kur baigė pradi
nius mokslus. Užbaigęs, tik 
15 metų amžiaus, įstojo į Tė
vų Marijonų vienuoliją ir tę
sė mokslus Marian Hills, Ill. 
Filosofijos ir teologijos mo
kėsi Romoje, kur baigė „An- 
gelicum” universitetą, įgyda
mas šv. teologijoje Licencija- 
to laipsnį. Ten pat Romoje 
buvo įšvęstas kunigu 1934 
m. liepos 15 d.

Į Ameriką grįžo 1936 m. 
Nuo 1936 m. iki 1939 m. bu
vo Marian Hills Namo Vy
resnysis. Po to buvo pakeltas 
Marianapolio kolegijos pro
fesorium (1939-1942). 1942 
m. buvo paskirtas Chicagos 
Namo Vyresniuoju ir Pro
vincijos ekonomu; tas parei
gas ėjo iki paskyrimo Pro
vincijolu.

padarė ją 
židiniu, iš 
lietuvybės 
visas išei-

ausyse 
nepakei-

sprendi

ininklo, lėkė isiręže žirgai, 
fdami Laisvės ir Vienvbės 
tūlas. Žemiau, prie majes- 
įiškos statulos, vaizduojan- 
s Romą, gulėio nežinoma- 
ptaliios kareivis.
Aplink visą aikšte namu 
igai buvo prisigrūdę žmo- 
L Vienas kitas veidas pa- 
pdvdavo ir Venecijos rū- 
I languose. Ir vėl išnykda-

mįslingi, nusigandę, štai vie
na mergina šluostėsi ašaras. 
Ne, ne džiaugsmo ašaros tai 
buvo. Gal kuris jos šeimos 
narys, ar sužadėtinis jau nie
kados negrįš iš Ispanijos ar 
Etiopijos karų...

Sunkūs, greiti, duslūs žo
džiai, tarpais panašūs į gilų, 
aistringą šniokštimą, krito į 
Venecijos aikštę, lėkė po visą 
Italijos žemę ir pasaulį.

Pittsburghe taisant gatves 
surasta anglies sluoksnių. Iš
imta apie 5,000 tonų anglių 
ir išlyginus žemę palikta an
glių, nes mieste neleidžiama 
anglių kasti.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS

VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas 
ir deda įdomių straipsnių, žinių ir Ameri
kos ir užsienio.

, VYTY J” rasi žinių iš viso pasaulio.
,VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jaunimo 

judėjimą.
,VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

Ignas Sakalas ir „VYČIUI” bendradarbiauja 
jo sukviesti įžymiausi literatai.

VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų, tinkamų 
seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: „Tenelieka nė vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY
TIES”. Visi skaitykime „VYTĮ” C

VYTIES” kaina metams tik $2.00
Užsirašydami siųskite šiuo adresu

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

vių, kur turėjo kęsti neturtą, 
dažnai alkį, nešvarą namuose. 
Devynerius metus jis buvo 
stumdomas iš vienos lenkų 
parapijos į kitą, kol pagaliau 
išsiplėšė į aukštuosius moks
lus: išvyko į Šveicarijos Fri
burgą, vėliau į Romą ir į Je
ruzalę, kur šv. Rašto mokslus 
baigė daktaro laipsniu.

Žinodami jo gabumus, 
draugai pakvietė į Ameriką. 
Sunku jam buvo skirtis su 
Lietuva, dar sunkiau- su mo
tinėle, kuri, net aštuonerius 
metus išgulėjusi lovoje para- 
ližiaus surakinta, vėliau mi
rė. Vos ašaras sulaikydamas 
jis atlaikė Mišias bažnyčioj, 
kur pirmą Komuniją priėmė, 
kur primicijas turėjo...

Tarp Amerikos mainerių
Atvykęs į Ameriką buvo 

paskirtas klebonu į Mt. Car
mel. Geri žmonės maineriai, 
bet oi kaip jie tada buvo įsiū
buoti visokių perėjūnų ir lėk
štų revoliucionierių. Sekma
dienio kolekta tesiekė tik a- 
pie 4 dolerius, o erzelio ir 
sunkumų- kalnai. Vyskupas 
jau net buvo bes varstąs nesu
tariančių lietuvių parapiją 
panaikinti, padarant misija 
prie kurios kitataučių para
pijos, bet energingas Kros
nos apylinkių dzūkas (kun. 
A. Staniukynas) 
šviesos ir meilės 
kurio gyvastingi 
syvai pasiliejo po
vių lietuvių parapijas — čia 
įsteigė lietuvių pirmą vienuo
lyną ir pirmą jų vedamą lie
tuvišką mokyklą.

— Mūsų lietuviškoji liau
dis, — kalbėjo kun. Staniu
kynas, — yra kaip tos lauki
nės gėlės, pasodintos ant uo
lotos žemės... Reikia parody
ti jiems širdies ir eiti prie jų 
prisidengus gero auklėjimo 
rūbu. Tada tik laimėsime vai
kus ir jų tėvus.”

Štai dėl ko jis nepagailėjo 
širdies žmonėms, nepagailėjo 
savo 4,000 dolerių Mt. Car- 
melio parapijai palaikyti ir 
mokylai įkurti ir nepagailėjo 
savo viso gyvenimo Šv. Kazi
miero seserų kongregacijai 
išugdyti.
Elgetavo centus ir mergaites

Daug tamsių istorijų apie 
„miniškas” anais laikais ne
sąžiningų žmonių buvo pas
kleista. O čia buvo taip gyvas 
reikalas sudaryti vienuolių— 
mokytojų bendruomenę, kuri 
imtųsi didelio darbo per me
tų metus perauklėti lietuviš
kąją visuomenę, bendradar
biaujant su jau įstaigtomis 
liet, parapijoms ir veikiant 
per mokyklas. Kun. Staniu
kynas ėmėsi pralaužti sun
kius ledus. Vaizduodamasis 
taurų naujųjų apaštalių dar
bą, kun. Staniukynas pareiš
kė:

— Šv. Kazimieras buvo y- 
patingas Dievo Motinos my
lėtojas. Kaip gražu jo pavyz
džiu sekti. Tegul pasikelia Šv. 
Kazimiero seserys prie taip 
aukštos Šv. Panelės meilėje, 
o turėsime pilną dangų šven
tųjų. Tarp kitų dorybių, šven
tas Kazimieras buvo dosnus 
pavargėlių, našlių ir našlai
čių šelpėjas...”

Ir jis pradėjo belstis iš du
rų į duris, kad suelgetautų 
centus seserų mokslui, patal
poms. Jis ėmė važinėti per 
lietuvių parapijas, beelgetau- 
damas... mergaites dėl naujo 
vienuolyno.

pradėjo mane klausinėti apie 
sveikatą, kuriam „greide” e- 
su... Atsimenu dar paklausė: 
—Ar nebus tau gaila kasų?... 
Paskui kun. Staniukynas pa
davė lietuvišką knygą skai
tyti. Pagyrė mane už gražų 
skaitymą ir paklausė, kas 
mane pamokė. Paaiškinau, 
kad vakarais turiu tėveliams 
garsiai skaityti iš „Žyvatų 
šventųjų...”

Tuo tarpu kun. Staniuky
nas dar ją paliko toliau... 
skaityti šventųjų gyvenimą, 
bet greit ji buvo pakviesta 
vykti į vienuolyną ir taip dė
ka jo rūpestingumo ji tebėra 
gražiai besidarbuojanti se
suo.

Kita vienuolė pasakojasi, 
kaip ji stebėjo kun. Staniuky- 
ną prirengiant ligonį prie 
mirties:

•— Tą dieną aš sakiau, kai 
mirsiu, aš irgi norėčiau, kad 
kun. Staniukynas mane pa
ruoštų mirčiai. Tas įspūdis 
paveikė mane taip smarkiai, 
kad aš kitą dieną nuėjus į za
kristiją ir pasakiau kun. A.
Staniukynui:

— Tėveli, aš dabar tikrai 
važiuosiu į vienuolyną. Aš no
riu ten gyventi ir mirti...”
Pirmas pamokslas toms, ku

rios tarė paskutinį žodį.
— Jis buvo savo idėjos 

kankinys, — pratarė apie 
Staniukyną kunigas, kurs jį 
pažino. Tikrai — nuolat sir
guliuodamas, su beveik nuo
lat skaudančia galva, jisai 
klampojo purvinomis gatvė
mis, dažnai nakčia, rinkda
mas aukų. Tada juk rėmėjų 
organizacijos nebuvo. Jis vie
nas turėjo pakelti didžiąją 
naujos įstaigos kūrimosi, na
mų statybos naštą. O čia -du
ris nevisada dosni ranka ati
darydavo.

— Geri kunigai naktimis 
nesivalkioja, — išgirsta jis 
iš vieno buto.

— Kad tas mergaites pa- 
leistumėte iš to savo kalėji
mo, tai šimtinės nepagailė
čiau... — prikaišioja kitas at
šalėlis, nieko neduodamas.

— Ach, duokime jam po 
kvoterį, ir bus pabaigta..., — 
vėl kitoj vietoj prašneka kor
tininkai, susinervinę, kad čia 
jų kas „darbą” pertraukė.

Bet tas visas širdies žaiz
das jam užgydė miela paguo
da, ta pati, kuri pirmųjų įvil- 
ktuvių dieną į jo lūpas įdėjo 
žodžius:

— O, mano mielos seserys, 
tūkstančiai vaikučių tiesia į 
jus savo rankutes šiandieną, 
maldaudami jūsų ateiti pas 
juos, suteikti jiems tokį mok
slą, kuris padėtų jiems aptu
rėti amžiną laimę, kuriam 
tikslui jie sutverti...”

Ir visą savo amželį jis pa
siliko joms atsidavęs. Jam 
nebuvo sunku sergant apie 
vienuolyną pamokslauti ar 
rašyti, net nakčia jam nebuvo 
sunku sergančiai seseriai 
vaistų parnešti...

Darbai, kurie nemiršta
Jo dienoraštyje užtinkame 

pasiryžimą kasdien po valan
dą laiko skirti pedagogikos 
(auklėjimo) klausimams. Jis

norėjo būti naudingiausias 
busimųjų auklėtojų bendruo
menei. Ir jis pats rimtai bu
vo palinkęs stoti į vienuoly
ną, bet savo troškimą turėjo 
paaukoti tam, kad galėtų pa
silikti prie besikuriančios 
lietuviškosios vienuolijos 
darbų.

— Negalėdamas vienuoli- 
jon įstoti jaučiuosi kaip že
mės netekęs, — pastebi jisai 
savo dienorašty. Ar nenuos
tabu, kad šalia tų didžiųjų 
darbų jisai rado laiko para
šyti ar išversti arti 20 kny
gų. Bepiga jam buvo šioj sri
ty, kai jisai mokėjo apie 15 
svetimų kalbų...

Jis buvo vienas iš pirmųjų 
ir didžiųjų šulų, kurie pradė
jo Labdarių Sąjungos sąjū
dį tarp lietuvių... Jis buvo 
Kunigų Vienybės sumanyto
jas ir organizatorius bei pir
mininkas nuo įsteigimo per 
eilę metų. Ir išskaičiuodami 
tą ilgą, o dar nepilną, jo dar
bų eilę, mes turime tik vieną 
priekaištą: kam jis mirė tik 
53 metų sulaukęs.

Paskutinės valandos
— Pamokslai, pamokos ir 

aukų rinkimas suardė dirk- 
snius ir išdžiovino plaučius,- 
skaitome jo gyvenimo apra
šyme.

— Buvo kraujas prasimu
šęs iš plaučių per bumą iš 
priežasties peršalimo...,—ra
šo jis viename laiške 1913 
metais. O dar po to gyveno 5 
metus.

Kniuksėdamas dar sese
rims pamokas duodavo. Kai 
kalbėt būdavo jau jam per 
sunku, prie jo stalo stovė
jo kortelė su užrašu, kad jis 
kalbėti negali, o jis čia pat 
sėdėjo, tik galva palinguoda
vo ateinančiam lankytojui ir 
rašė, vis rašė. Gi kai liga į 
lovą paguldė, buvo jam pri
taisyta tokia lenta ant patalo. 
Ir čia pasidėjęs jisai dar vis 
rašė. Kol kojos judėjo, vaik
ščiojo dėl kuriamų įstaigų, 
kai jos atsiocvjxV, krCK a'oAVakoo ~ 
pajudino rašė, dirbo iki mir
tis jas atšaldė. O tas juodojo 
gedulo momentas atėjo 1918 
m. gruodžio 15 d. 7 vai. vaka
ro.

— Graudus buvo įspūdis, 
matant apie 100 seserų, gedu
lingais rūbais apsivilkusių, 
beklūpojančių bažnyčioje prie 
savo tėvo ir uždėtoj aus gra
bo...,—rašė tada Chicagos 
lietuvių laikraštis.

šeši kunigai ant savo pečių 
išnešė grabą, palaikus to, 
kurs, kol gyvas buvo, savais 
pečiais nešė sunkią ir dide
lę visuomeninių pareigų naš
tą... Kapinėse jau buvo ats
kirta vietelė seserų laidoji
mui ir jis pirmasis čia atgu
lė. Pirmas joms kelią skynė 
ant žemės, pirmas nuėjo ir 
amžinybės vieškeliais.

Tokia jau buvo velionies 
valia-prie jo duobės nebuvo 
vainikų. Tik apsiautė jo ka
pą gyvas jo pasekėjų-vienuo- 
lių seserų-vainikas, ir jis au
ga, ir auga, net ir dabar taip 
iškalbingai liudydamas apie 
garbę to, kurio su mumis jau 
nebėra...

K. J. Prunskis

VILNIAUS KANKINYS—PALAIMINTAS
Vatikane, kaip praneša 

KAP, esąs pradėta beatifika
cijos byla kun. Rapolo Kali
nausko, pasižymėjusio dide
liu pasišventimu ir šventu 
gyvenimu. Jisai buvo gimęs 
Vilniuje 1835 metais. Paau
gęs pateko į rusų armiją.

nimo vyru; jį nužudžius, jis 
būtų buvęs laikomas kanki
niu ir tas būtų labiau užde
gę minias. Ir taip jam mir
ties bausmė buvo pakeista iš-

Bet leiskime pačioms lie
tuvaitėms kalbėti: kun. Sta- 
niukyno mirties 25 m. su
kakties proga viena dabarti
nė vienuolė taip aprašo 1908 
m. girdėtą kun. Staniukyno 
pamokslą apie „klioštorių”:

— Tas pamokslas taip pa
veikė mane, kad, vietoj eiti 
į mokyklą, kitą rytmetį aš su 
mama ėjau į kleboniją. Pa
reiškus norą stoti vienuoly- 
nan, kun. A. Staniukynas' buvo laikomas švento gyve

m. sukilimui, Kalinauskas 
paliko caro armiją ir prisi
jungė prie sukilėlių. Kaip 
praneša KAP, jisai buvęs 
Lietuvos sukilėlių Karo Mi- 
nisteriu.

Tačiau sukilimas nepasise
kė, Kalinauskas buvo areš
tuotas, nuteistas nubausti 
mirties bausme. Karinis tri
bunolas pasiūlė suteikti jam 
amnestiją, nes žmonių jis

Ir ištrėmime jisai tęsė sa
vo labdarybės darbą, tarp 
tremtinių organizuodamas 
religinį gyvenimą, koopera- 
tyvines draugijas. 1874 m. ji
sai buvo iš ištrėmimo paleis
tas ir išsiųstas į Lenkiją. 
Krokuvoje buvo jis paskirtas 
globėju princo Augusto Čar
toriskio. Vėliau įstojo į kar
melitų vienuolyną, gavo ku
nigo šventimus ir tęsė dide
lio nusimarinimo gyvenimą 
iki mirties — 1907 m. lapkr. 
14 d.
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RADIJO KARYSPAGERBĖ KUN. PR. VASILIAUSKU

Gruodžio 9 d. kun. Pran
ciškui Vasiliauskui buvo di
džiosios laimės diena. Mat, 
Seserys Kazimierietės, pas 
kurias jis yra kapelionu, 
Newtown, Pa., ir jo sesuo su 
švogeriu-pp. žilevičiai suren
gė didžias ir gražias iškil
mes.

Jubilijatas iškilmingas mi
šias atlaikė Villa Joseph Ma
rie koplyčioj. Jis sujungė pri
micijas ir 50 metų jubiliejų, 
mat, anais laikais per savo 
primicijas negalėjo iškilmin
gų mišių laikyti. Bet už tat 
dabar atsigaivino sieloj gar
bindamas ir dėkodamas savo 
Vadui, kuriam taip uoliai tar
navo per 50 metų.

Pritaikytą pamokslą pasa
kė kuri. J. Simonaitis, Eli
zabeth© klebonas, pas kurį 
jubilijatas pradžioje gyveno. 
Jis sveikino ir priminė, kokia 
laimė kunigui sulaukti 50 me
tų kunigystės ir kaip būtų 
gera, kad dar ir deimantinio 
jubiliejaus susilauktų.

Tose didingose ir reikšmin
gose pamaldose dalyvavo ir 
jo sesutė Viktorija su šeimy
na, keletas apylinkės kunigų, 
Akademijos studentės ir se
serys kazimierietės, kurių 
globoj atliktos tos iškilmės.

Jauki, šventa ir nuotaikin
ga jubiliejinė puota praėjo 
pakilusioj dvasioj ir labai, 
labai šauniai. Ta maloni va
landėlė buvo surengta sese
lių salėj, kur, tarp auksinių 
50 skaičių ir aukso gėlių su 
savais^ ir artimais, jubilija
tas pergyveno 50 metų.

Akademijos studentės taip 
sumaniai ir gražiai parengė 
minėjimo programą, kad tik 
stebėtis ir gėrėtis galėjai. 
Pradėjo „Sveikinimu”, kurį 
sugiedojo studenčių choras, 
o pasveikinimą pasakė E. Ma- 
tečiūnaitė. Toliau visa pro
grama buvo vienas gražus ir

šalelę širdis iš ilgesio ir 
skausmo aimanavo. Minėji
mas apvainikuotas giesme 
„Skambink varpą”, kurią pa
rašė Sesuo Bernarda, kazi- 
mierietė. čia pat muzikas me
nininkas p. Žilevičius paaiš
kino, kad ta giesmė yra labai 
vertinga muzikos ir meno at
žvilgiu ir sesuo tikrai paro
dė didelės kūrybinės galios 
sukurdama tą giesmę. Tą 
giesmę „Muzikos žinios” nori 
išleisti atskiru leidiniu.

Draugai kunigai pasakė 
keletą kalbų ir nuoširdžių 
linkėjimų. Jubilijatą pasvei
kino ir jo sesutė, švogeris ir 
jų dukrelė — žilevičiai. Visi 
sutartinai linkėjo sveikatos, 
Dievo malonių ir susilaukti 
dar deimantinio jubiliejaus. 
Gal tik mažai kas palinkėjo 
to, ko jubilijatas labiausiai 
troško — susilaukti laisvos 
Lietuvos ir vėl sugrįžti į ją.

Jubilijatas savo kalboj iš
kėlė vieną labai gražią mintį 
— Dabar aš suprantu ir įver
tinu — kalbėjo jis, — tą dide
lę asmenybės reikšmę. Kai 
žmogus turi asmenybę, tai 
jauti, kad gyveni, kad ta as
menybė nežino metų. „Koks 
gražus prisiminimas, kad yra 
žmogui valandų, kai jis savo 
asmenybėj gali pasinerti ir 
daug dvasinio džiaugsmo su
kurti.

Nuoširdžiai jubilijatas dė
kojo visiems, ypač gerb. Se
selėms, kurios visą tą minėji
mą taip rūpestingai tvarkė 
ir pravedė ir pagerbė jo nau
dingą tarnavimą Dievui ir Tė
vynei. Studentės susilaukė iš 
dalyvių ir jubilijato tikrai 
didžios padėkos, čia galėjai 
pamatyti, kaip norint gali 
gražiai pasirengti ir maloniai 
svečius nuteikti ir viską pra
vesti lietuvių kalboj. Tai gra
žiausi Akademijos veikimo 
žiedai ir naudingiausi vaisiai.

JAUNASIS LAKŪNAS

meniškas vainikas, kuriame 
buvo įpinta jubilijato kūdi
kystė, jaunystė, kunigystė, 
išvykimas iš Lietuvos ir ku
nigystės apvainikavimas. 
Programa buvo taip sutvar
kyta, kad atrodė, jog gyveni, 
bet nežiūri ar klausai. Tai 
sutartinės, tai deklamacija, 
tai vėl skambi daina, vėl cho
ras. Dramatiškumo netrūko, 
ypač, kai pavaizdavo momen
tą, kaip-jubilijatas turėjo pa
likti savo mielą Tėvynę Lie
tuvą ir savuosius. Kai „su
diev Lietuva” giedojo, tai ne 
vieno taip pat palikusio savo

Juk mūsų mokyklos negau
sios ir tuo negalės pasižymė
ti, bet jos gali atsižymėti ko
kybe ir lietuviškumu. Ir mū
sų lietuviškos šeimos turė
tų tai įvertinti ir daugiau ir 
daugiau studenčių duoti tai 
šviesiajai mūsų apylinkėj 
lietuviškumo ir katalikišku
mo tvirtovei. Neleiskime, kad 
ji turėtų griūti ar susviruoti.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

— •--
VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POpIar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street
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Feliksas Kernagis, kaip ir 
jo brolis, labai mėgo radiją. 
Todėl ir kariuomenėj tuoj bu
vo paskirtas radijo mokyk
lon. čia jis tuoj pakeltas kor- 
poralu ir sėkmingai gaudė 
paslaptingas radijo bangas. 
Jaunuolis kariuomenėn išėjo 
1943 m. sausio 9 dieną.

Feliksas dažnai rašo laiš
kučius ir džiaugiasi savo nau
ju gyvenimu ir pasiektų mok
slu. Mat, būti radijo paslap
čių žinovu yra labai gerai ir 
naudinga. Juk su radiju da
bar tiek daug nuostabių da
lykų padaroma. Su radiju ga
li ir lėktuvus ir laivus ir tor
pedas valdyti, priešus suras
ti ir daug daug kitų dalykų 
atlikti. Prakalbėk per ban
gas ir į savuosius Philadel- 
phijoj...

SVEIKINA VYČIUS

Mykolas Bigenis ir Alber
tas Rinius gražius laiškus ir 
linkėjimus Vyčiams ir vi
siems pažįstamiems parsiun
tė net iš Anglijos. Abudu vy
čiai ir abiejų laiškai gauti 
drauge, tik nežinia, ar jie ga
lėjo abu susitikti Londone, 
kai vienas ir antras lankė 
Londoną, kaip ekskursantai.

Lt. Albertas Kernagis Dė
dei Šamui pradėjo tarnauti 
1941 m. sausio 13 dieną. Prieš 
tai jis jau per trejis metus 
priklausė prie National 
Guards. Jaunasis Albertas 
labai mėgo studijas ir moks
lą.

Prieš išeidamas kariuome
nėn mokėsi radijo mokslų, 
buvo radijo operatorius. Ir 
kariuomenėj jis nepasitenki
no paprastu gyvenimu, bet 
tuoj pasiryžo toliau mokytis. 
Jau 1942 m. birželio mėn. įs
toja kadetu būti lakūnu. Lėk
tuvas ir padangės traukė jo 
jauną energingą būdą. Pasi
sekė. 1943 m. kovo mėn. bai
gė piloto mokslus ir buvo pa
keltas „Flight Officer”. Da
bar jaunasis leitenantas pa
sidarė tikras oro ir aukštybių 
„erelis”, nes nuo vienos lig 
kitos vietos po visas Ame
rikos valstybes skrajoja lėk
tuvu. Jis tarnauja transporto 
komandoje ir turi daug pro
gos skraidyti ir skraidyti.

Pasisekimo ir laimėjimo 
linkime. Laukiame, kad gal 
kada nors ir į Philadelphiją 
atskris lėktuvu aplankyti sa
vo tėvelių, sesučių ir visų šv. 
Kazimiero parapijos parapi- 
jičių. Laukiame virš Phila
delphijos padangių.

Lietuvos laikraščiai

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša, kad te- 
jnai jau gautos fotostatinės 
nuotraukos Lietuvoje leidžia
mų slaptų laikraščių. Gal ir 
čia gausime.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

bažnyčios. Yra tokių šeimų, 
kurios, gyvendamos kelias
dešimt mylių nuo Šv. Kazi
miero bažnyčios, neturi gali
mybės atvažiuoti, ypač da
bar, kada yra suvaržytas 
benzino vartojimas. Turint 
dėmesy, kad šiuo metu kas
kart daugiau atvažiuoja į 
Los Angeles iš rytinių Ame
rikos valstybių, galima tikė
tis, kad parapijos finansai 
padidės ir mes galėsime ba
zaro pelną skaityti ne šim
tais, bet tūkstančiais dole
rių. šįmet iš bazaro ir laimė
jimo pelno buvo $472.69. Su
lyginus su užpernykščiu ir 
pernykščiu pelnu, matome, 
kad yra pažanga... 1941 me
tais turėjome 174.18; 1942 
metais, $393.44. Todėl gali
me šįmet numokėti skolos 
$382 ir šių metų taksus. Ma
niau, kad galėsiu ir naują 
bažnyčios ir klebonijos už
dengti stogą, bet teks lankyti 
parapiją, ir tam tikslui rinkti 
aukas.

Žinoma iš parapijos statis
tikų, kad tos parapijos auga, 
kuriose žmonės gyvena krik
ščioniškai: stoja į moterys
tės luomą ir džiaugiasi kūdi
kių susilaukę. Šv. Kazimiero 
parapijoj yra gerų katalikių 
mergaičių, kurios priėmė mo
terystės sakramentą mūsų 
kuklioj bažnytėlėje. Gražų 
pavyzdį davė Margarita 
(Magdalena) Janušauskaitė, 
kuri lapkričio mėn. pradžioje 
ištekėjo už leitenanto Aleks
andro Saltono, lietuvio iš S. 
Francisco. Turiu pagirti ir 
tas lietuves, kurios, nors iš
tekėjusios už kitataučių, vie
nok vaikučius pakrikštijo lie
tuvių bažnyčioje, tai Juzefą 
Dukauskaitė-Foote ir Stanis
lava Nedvoraitė-Shields.

Šeimininkės per bazarą pa
rodė savo gabumus, nes la
bai skanius valgius prirengė 
ir gražiai patarnavo: Stron- 
gienė, Morta Miškienė, Domi
cėlė Krūminienė, Kazimiera 
Norbuntienė, Emilija šliakie- 
nė, Sakevičienė, Emilija Ma- 
sonienė, Bronė Starkienė, Pe
tronėlė Veiverienė, Monika 
Slaterienė, Ona Lužienė, ku
ri, nežiūrint savo amžiaus, 
nenustojo mūsų vaišinti ska
niais pyragais. Bet ir jaunes
nės poniutės moka iškepti 
skanius pyragus, kaip p. Sa
kevičienė, Rutkauskienė.

Prel. J. Maciejauskas

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

veikime ir daug 
lietuviškai kny- 

Lietuvos kaime, 
yra išleidęs įdo-

New Britain, Conn.
Šv. Rožančiaus draugijos 

priešmetiniame susirinkime 
valdyba išrinkta ta pati: pir- 
min. B. Miciūnienė, rašt. O. 
Valinčienė, Ižd. M. Šatienė. 
Kun. J. Matutis atsilankė ir 
išaiškino svarbą išrinkti at
stoves į bendrą parapijinį ko
mitetą, kuris ruošis visais 
atžvilgiais tinkamai atšvęsti 
parapijos auksinį jubiliejų, 
būsiantį 1945 metais. Parapi
jai parengimo tvarka buvo 
atidėta iki kito susirinkimo. 
Visos pakviestos į gruodžio 
26 d. pramogą, kurios pelnas 
skiriamas Lietuvai šelpti.

Mūsų jaunos moterys gra
žiai ir tinkamai atšventė 
gruodžio 7 ir 8 d. Visos ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos 
jų užprašytų šv. Mišių metu 
už visus kareivius. Bažnyti
nėj salėj įvyko bendri pus
ryčiai. Čia irgi dalyvavo pa
rapijos kunigai, kun. M. A. 
Pankus ir kun. J. Matutis. 
Buvo atsilankę kun. Geral- 
das C. P. ir kun. V. Andriuš- 
ka M. I. C. Visi prisidėjo prie 
linksmos bei jaukios nuotai
kos savo kalbomis. Po pusry
čių nusifotografuota.

Tą pačią dieną, po mišpa
rų, įvyko parapijai parengi
mas, kuris atnešė nemažai 
pelno. Visos moterys nuošir-
džiai darbavosi, kad pavyk
tų šis metinis jų iškilmingas
minė j imas.

Visos parapijos draugijos
renka savo atstovus į bendrą 
komitetą, kuris ruoš auksinio

parapijos jubiliejaus minėji
mą. Pirmas susirinkimas tu
rės įvykti netrukus.

Gruodžio 5,6 ir 7 d. d. buvo 
trijų dienų pamaldos prie 
Marijos Nekaltai Pradėtos 
už visus parapijos karius. 
Pamaldos ir pamokslai buvo 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Daug kas lankėsi ir tinkamai 
prisiruošė tai ypatingai Mari
jos Šventei. Pačioj šventėj 
buvo matyti daug prie Šv. 
Sakramentų ir maldaujančių 
prie Marijos altoriaus.

Šią savaitę lankėsi Ona 
Zadainiutė W. A. C. iš Vir
ginia ir Jonas Skrabulis iš 
Hoffman Island, N. Y.

P-lis

Los Angeles, Cal.
Malonu skaityti lietuvių 

laikraščius, kuriuose randa
me straipsnių iš lietuvių gy
venimo Amerikoje. Daugiau
sia šiuo metu rašoma apie 
bazarus, ir tiesiog reikia, ste
bėtis, kaip galima padaryti 
iš bazaro pelno $5000 ir net 
daugiau.

Lietuvių kolonija Los An
geles nemaža, nes galima 
priskaityti apie 600 lietuviš
kų šeimų, bet kiek jų priklau
so prie Šv. Kazimiero parapi
jos, tai kitas klausimas, ku-
rio aš negaliu šiandien atsa
kyti, nes dar visų šeimų ne
aplankiau, bet prie parapijos
priklauso nedaugiau kaip de
šimta dalis.

Nereikia manyti, kad kiti 
lietuviai gyvena be Dievo ir

Nusišypsok ir
D • V1 V Ixtai nem^s' ramirsk Karolį stengiasi 

 jį draugų,

NAUDINGA DRAIN

Neseniai savaitiniame Los 
Angeles arkidiocezijos laik
raštyje „The Tidings” buvo 
aprašymas: „Small nation 
mourns fifteen liquidated’ 
priests in Lithuania.” Straip
snis buvo sutrumpintas apra
šymas kun. Juozo Prunskio 
knygelės. Matytis, kad kita
taučiai užjaučia vargingą 
Lietuvos padėtį, nes savo 
spaudoje garsina šiurpius 
Lietuvos pergyvenimus.

S. M. A.

Baltimore, Md.
P. M. Kilikevičius gydėsi 

ligoninėje. Sveikatai nepage
rėjus, grįžo į namus. Jo žmo
na ir nesveikavo, bet namų 
ruošos darbus vis atliko. 
Gruodžio 11 d., prieš sekma
dienį, kaip ir visos šeiminin
kės, namus apšvarino, o nak
tį mirė.

Gruodžio 12 d. buvo Šv. 
Vardo vyrų dr-jos bendra ko
munija. Pamokslą pasakė 
kun. Dr. L. Mendelis. Vaka
re buvo mokyklos vaikučių 
koncertas. Tėvai buvo pavai
šinti kava ir saldžiais užkan
džiais. Kleb. kun. Dr. L. Men
delis pareiškė dėsiąs visas 
pastangas lietuvių mokyklai 
išlaikyti. Kun. A. Dubinskas 
visus linksmai nuteikė. Vė
liau visi apžiūrėjo mokyklos 
kambarius.

Tą patį vakarą lietuvių sa
lėje, Hollins gatvėje, rodyti 
judomi paveikslai.

J. K.

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

Kan. Pr. žadeikio sukaktis
1933 m. gruodžio 16 d. mi

rė rašytojas ir vertėjas ka
nauninkas Pranciškus Žadei- 
kis, dabartinio Lietuvos mi- 
nisterio Washingtone brolis. 
Kan. Pr. žadeikis darbavosi 
Kamajuose, Braslave, Pane
vėžyje. Persikėlęs į Kauną ė- 
jo šv. Kazimiero dr-jos sekre
toriaus pareigas, uoliai daly
vaudamas anų dienų visuo
meniniame 
padėdamas 
gai plėstis

Jis pats
mius „Didžiojo Karo Užra
šus”, kuriuose vaizdžiai nu
sakoma pirmojo pasaulinio 
karo pradžia žiauri vokiečių 
okupacija. Tada kun. Žadei
kis buvo klebonu Pašušvyje; 
karo metu buvo perkeltas de
kanu į Skuodą. Būdamas įta
kingas ir gerai mokėdamas 
vokiečių kalbą, jis uoliai gy
nė Lietuvos liaudį prieš oku
pantus vokiečius, išgelbėda
mas ne vienam ne tik gyvu
lius, turtą, bet ir gyvybę. 
Raštijoje jis ypač pasižymė
jo tuo, kad, mirus „Ilijados” 
vertėjui J. Raliui, išvertė an
trąją pusę to garsaus graikų 
veikalo į lietuvių kalbą.

Jam mirus, broliai Povilas 
ir Jonas, o taipgi seserys O- 
na ir Julė rinko rastus dar
bus ir medžiagą jo biografi
jai, kuri turėjo būti išleista 
šiemet. Medžiaga buvo dau
giausiai pas seserį Julę Var
niuose. Bolševikų okupacijos 
metu jos namas sudegė. Ne
turime žinių, kas atsitiko su 
surinkta medžiaga.

Juozui Ambrazevičiui 40 
metų

Nedaug Lietuva turėjo ga
bių žurnalistų, o drauge ir 
Lietuvos literatūros žinovų, 
kaip Juozas Ambrazevičius. 
Jis drauge yra labai tauraus 
būdo, plačių pažiūrų ir visų 
sluoksnių simpatijas pelniu- 
sis vyras. Prieš šį karą jis 
mokė „Aušros” mergaičių 
gimnazijoje Kaune ir dėstė 
Kauno universitete, be to-bu- 
vo „XX Amžiaus” dienraš
čio kolektyvo narys, vienas 
stipriausių to didžiausio Lie
tuvoje dienraščio kūrėjų.

Kai bolševikai traukėsi iš 
Lietuvos, o vokiečiai dar ne
buvo įsistiprinę, kai lietuviai, 
paskelbę laisvę, vėl sudarė 
savo demokratinę vyriausy
bę 1941 m. birželio mėnesy, 
Juozas Ambrazavečius buvo 
Ministeriu Pirmininku. Ta
čiau naciai neilgai toleravo 
patriotų vyriausybę-greit jos 
veikimą sustabdė, vėliau — 
kai kuriuos ministerius už
darė į koncentracijos stovyk
las. Gruodžio 9 d. J. Ambra
zevičiui sukako 40 metų am
žiaus.
Generolo Eisenhowerio laiš

kas lietuviams
Philadelphijoje leidžiamos 

„Lietuvių Naujienos” viena
me savo numeryje įdėjo K. 
Vidikausko anglišką ir lie
tuvišką eilėraštį gen. Eisen
howerio garbei. Vienas lai
kraščio numeris buvo nusiųs
tas pačiam gen. Eisenhowe- 
riui.

Generolas buvo tiek malo
nus, kad laikraščiui atsiuntė 
padėkos laiškelį su savo au
tografu. Laiške gen. Eisen
hower pažymi, kad buvo gau
tas tasai laikraščio numeris,

Krautuvėje jjių pasuai-
— Ei, ponuli, jūsų šim^^’Pa" 

rijo mano visą sviestąją 
toks brangus. Ką dabai!A nuomo- 
ryti? I: pasaulė-

— Nusiramink, nur įkirsto 
mink, moteriške. Mano ši^dramincių 
lis dėl to nesirgs.

Atviras išsireiškim:
Vyras sugrįžęs iš darhį^'jįįį 

ėjo į sandelį, kaip papra8- 
paimti vieną burnikę. 2 
butelys tuščias. Atėjęs į 
tuvę sako savo žmonai: į

—Na, ir vėl kas nors ri 
naminę ištuštino?

— Aš -atsako žmona,-] 
nepakenčiu namuose to 
supiltos smarvės.

Skonio dalykas
V algy to j as: Tarnaite, 1 vartojimo, 

sižiūrėk į gabalą vištia^ keiks- 
Vien tik skūrelė ir kaulį įitažodžia- 

Tarnautoja: Gerai tami^intiirpa- 
Gal...l...l. norėtumei, kadljeaus Kris- 
neščiau visas plunksnasLri Į Jį pa-

L kad vi
li] paremtas 
up idealais 
L kad vi- 

•Ja Kristuje: 
lįraiirTė- 

Jėzaus 
ho mokslo 

ir nesi- 
ibvaizdoje 

puti, 
kįpraėju-

i. pasaulė- 
gUSlSklTStO

L kuriose 
Ljti,savorei- 
lįo'veikimui 

l'jaskleisti.
L draugijų, 

L labiausiai 
M metų 

. kurios na

Ušv. Jėzaus 
t Jos narių 
L ir kitus 
|į Kristaus

Traukinyje
Nakties metu du keliai 

ku taip pasikalba:
— Mykolai, ar miegi?]
— O ką?
— Trūksta man pinigu 

negalėtum man paskolinti 
ra dolerių?

— Nekliudyk... aš jau 
niai miegu?

Akyvas liudininkas
Teisėjas: Jonai... valsLtp ir am- 

šaukia tamstą į liudininl kn dingu- 
Jūs girdėjote barnį tarpL amžius, 
tro ir Elzbietos Kuzmų ?1 nadažmo- 
galite pasakyti? litavo vie-

Jonas: Tik vieną, ponastiikų, kokie 
sėjau. Pats nutariau nilsame,kad 
dos nesivesti. Losirvals-

Pranas BekaiL didelės

ir patys savo šven 
tiesas paniekins, 
kymus atmes ir į 
mins, o Katalikų 
paneigs? Juk B: 
gero siekia. Ji gai 
vi ir apima visą ] 
bodama nė jokių ; 
komunistų, nacių 
dievių kliūčių, dr; 
pirmyn ir siekia, 
pasaulyje būtų til 
dė ir vienas Pien

Daugelio-tautų 
žada viešai Diev 
vardų ir stengias: 
iš žmonių širdžių 
vartodami ir prag 
dus, žadėdami ži 
mingą žemėje „ro

Yra patirta, k 
nėra vietos Dieve 
suomet viešpatau 
nių nesantaika, b 
ri papročiai, nes 
šeimose ir tarp 
žmogžudystės.

Aršūs bedievia 
Dievą kovą orga: 
ir su jais kovoti 
droš ir sujungtos 
kia visiems sto 
frontan ir organi 
ti. Tas bendras į 
čios priešus mū 
kovos frontas yr 
draugija.

Kiekvienas su 
tuvis katalikas p 
šios kilnios ir g 
kinčiųjų Šv. Var 
priklausyti, ją n 
kime uoliai daly 
pintis, kad ji vis 
glėbtų visus lieti

Tegu nelieka : 
tuviškosios pai 
kuris neprisidėt 
platinimo žemė 
Karalystės ir Jo 
mo!

eilėraščio autol^
3 ir žūtų,
4 nė už ką

dėkoja
Pabaigoje pabrėžia, kad 
sų tikslas gali būti pi 
tas tik nuolatinėmis pasin
gomis ir pasiaukojimu abi Katalikų 
nių, pasilikusių namuosaĄ tikyba 
didele bei kieta kova kai 
nių laukuose”.

Degins Lietuvos namu
Iš Londono praneša, i 

pasitraukdami vokiečiai 
Sovietijos nepalieka nei! 
mų, nei gyventojų. Jei 1 
kumba, gyventojus išsigi 
na, o namus sudegina. Iš 1 
vo likęs vien mirusis griį 
šių miestas. Esą tai jie p 
rengę daryti ir Lietuvoje.] 
kiečiai tikisi, jog po kį 
nors ir būtų jie pralaim 
patys pirmieji atsistato 
savo pramonę ir miestus

Tel. DEW. 5136

DOBUŽINSKIO 
LAI PUOŠ®

pskiojimus, 
p vykdė 

i; patys ka
bi kai kur

akas nors

[ itšals nuo 
aoje nupuls

Prieš kiek lail 
tan operoje Ne v 
baleto sezonas, 
kalni — „Made 
got” — dekorac 
piešęs lietuvis d 
Dobužinskis, ki 
gyvena New Yc

Mačiusieji sal 
racijos buvo tik

Kazys Jankaus!

III o

Jos. Kavalauska
LIETUVIS GRABORIU

Laisnluotas Penna ir New Jers 
valstijose

NuUūdlmo valandoje prašė 
šauktis prie manęs

----I----------
£ labai patinka ir būdelė. I 
aip šitas į geležinkelį, stov 

švo. vidury mėnesio neturi č 
it dažnai pasižiūri. Neatsime 
Aščiau matęs kokią moterį 
i man nelabai patinka, kad 

'duktė rėdosi kaip ponia, 
kiužis rėdo. '■
■limsta man panaši į gerą, ti

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

*------

LIETUVIŲ RADIO PROGRA
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00
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Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 'I 

3619 East Thompson Streel 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 29371

Tel. POPlar 4110

Charles J. Romai
( Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.,

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga, j 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. I 
kelelvlngiems suteikiama nakvj

Viskas nemokamai. Kreipkite 
dieną ar naktį.

ša nutylėti, nutraukti pasil 
^nieko neatsako. Aš jaučiui 
sau norisi čia ko nors išgei 

‘’pridėti kokią dainą apie ti 
merginą toliau nuo f re

Jau traukinį, kuris tamstą 
^bėgčiau paskui ir visą h 
^pasimatysime! Ir net ji 

pusę, į frontą, artyn i 
M kad grįšiu pasimatyti. 
Maro metu! 0 juk anasis 

_tas taikos tarpas, k 
^įjau yra tiktai istorija 
į- tuščioj vietoj... tarp niek 
^ateities. Taip gyvena vo 
hpiaus. 0 kaip mano kiš 

p turėjau išversti kišenę ii 

Įkaitei?

A

tamsta sakei, kad jusi 
Aviena mergina, kuri 

^erginos krikštynose aš n< 
^.sukėliau barnius. Bet 
į merginos...”
r Jpie tamstą. Miške. Nešę 

teateiti į krikštynas ir pas 

Iwotojas. Aš tyčia nenu 
ptojas Pąts ateis pas n 
[wa paneigti. Bet išeis. 
r jis buvo šiandien. 1 
|^>P atrodai. Aš nusivylęs 
p* stabdyti ir dunf;

te
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Ta nu-

ms paprastai nemėgs- 
ias būti, bet stengiasi 
iii sau lygių draugų, 

rijo mano visą svuT*S^ėtų pasikal- 
tnVfl hrancma v, 3iįitimis pasidalinti, pa

irti, pasitarti.
į savo mintis, nuomo- 
jsitikinimus, pasaulė- 
js, žmonės susiskirsto 
įburia į bendraminčių 
!8, draugijas, kuriose 
jigviau veikti, savo rei- 
l aptarti, savo veikimui 
jnustatyti, savo įsitiki- 
jia plačiau paskleisti.
jnaiš didžiųjų draugijų, 
j pasaulyje labiausiai 
lėtusiųjų, apie 700 metų

ukaktis 
i d. mi- 
jas ka- 
i Žadei- 
zos mi- 
brolis. 

rbavosi 
Pane- 

urną ė- 
5 sekre- 
d daly- 

visuo- 
r daug

toks brangus. Ką djj j 
ryti?

— Nusiramink, Ji 
mink, moteriške. 1^ 
lis dėl to nesirgs. i

Atviras išsireišĮ^ 
Vyras sugrįžęs išdarį.] 

ėjo į sandelį, kaip paA 
paimti vieną burnini 
butelys tuščias. Atėjęs □ 
tuvę sako savo žmonai | 

—Na, ir vėl tašuos J 
naminę ištuštino! T.

-Aš-atsakožmotijH31111’ kurios na' 
—^Kaičius siekia kelis šim- 

itstančių, yra šv. Jėzaus 
j draugija.. Jos narių 
a yra saugotis ir kitus 
ii nuo blogo Kristaus 

sižiūrėk į gabalą višį ojo vardo vartojimo, 
Vien tik skūrelė ir jngų priesaikų, keiks- 

Tarnautoja: Gerais logū kalbų, piktažodžia- 
; rūpintis garbinti ir pa- 
dieviškąjį Jėzaus Kris- 
Vardą; skleisti į Jį pa
einą; stengtis, kad vi-

nepakenčiu namuose m 
supiltos smarvės.

Skonio dalykas
Valgytojas: TamĄ

Gal...l. .1 norėtumei, hj 
neščiau visas plunksną.

Traukinyje

taime. 
ęs įdo-

Užra- 
iai nu- 
a ulinio 
□kiečių 
Žadei- 

išvyje; 
tas de- 
as įta- 
damas 
aigy- 
š oku- 
Ibėda- 
gyvu- 
fvybę. 
žymė- 
ados”

Nakties metu du keliig tikimas būtų paremtas 
artimo meilės idealais 
ėjomis; žodžiu, kad vi
ltų atnaujinta Kristuje:

ku taip pasikalba:
— Mykolai, ar miegi!
— Oką?
— Trūksta man pmigųira. gyventi Dievui ir Tė- 

negalėtum man paskolai, veikti pagal Jėzaus 
ra dolerių?

— Nekliudyk... aš jin 
niai miegu?

Akyvas liudininku
Teisėjas: Jonai... vakj 

šaukia tamstą j liūdinki 
Jūs girdėjote barnį tani 
tro ir Elzbietos Kuzmą!! 
galite pasakyti?

Jonas: Tik vieną, ponast 
sėjau. Pats nutariau iii 
dos nesivesti.

pus dieviškojo mokslo 
idymus, nebijoti ir nesi
eti žmonių akivaizdoje 
tikybos išpažinti.

ilgterėję atgal į praėju- 
tūkstančius metų ir am
ps užuomaršon dingu- 
gilius senovės amžius, 

pysime, kad ir tada žmo- 
gyvenimas nebuvo vie- 
k Bet tokių laikų, kokie 
p yra, mes nerasime, kad 
i pasaulis, tautos ir vals-

^ranas i būtų vienodai didelės
— mės-karo ištiktos, ku-

dėkoja eilėraščio autai e įvairių tautų vyrai 
vilas Pabaigoje pabrėžia,kad,! 3av?s kautųsi ir žūtų, 
s O-Isų tikslas gali būti piš net nežinodami, nė už ką 
dar-Uas tik nuolatinėmis pat °voja ir žūsta.
rafi- gomis ir pasiaukojimu a ivo laikai, kai Katalikų 
eista nių, pasilikusių namuos yčia ir katalikų tikyba 
dau- didele bei kieta kova ka ėžiaurius persekiojimus, 

persekiojimus vykdė 
neldžiai, o ne patys ka- 

--D-— — - jj, kgjp (įabar kaį kur
Is Londono praneša, I ma

raikų

vilas

Var
mijos 
;. Ne
ko su

nių laukuose".
Degins Lietuvos wi

iui 40

jo ga- 
įge ir 
inovų, 
vičius. 
įuraus 
r visų 
jelniu- 
rą jis 
gaičių 
dėstė 

to-bu- 
enraš- 
vienas 
io Lie
ju- 
cėsi iš 
ar ne- 
tuviai, 
sudarė 
iausy- 
ėnesy, 
buvo

i. Ta- 
eravo 
it jos į 
tu — 
s už- 
?vyk- 
obra- 
i am-

pasitraukdami voki* galsjo seniau kas nors 
Sovietijos nepalieka m į kad ateis laikaii kad 
mų, nei gyventoji). Jei *, katalikai atšals nuo 
kumba, gyventojus issigl jįmo^ doroje nupuls
na, o namus sudegina. Is !■ 
vo likęs vien mirusia grii 
šių miestas. Esą tai jie p 
rengę daryti ir Lietuvoje.1 
kiečiai tikisi, jog po h 
nors ir būtų jie pralak 
patys pirmieji atsistatj* 
savo pramonę ir miestus

galėjo seniau kas nors

atšals nuo

TeL DEW. 5186

Jos. Ka valam 
LIETUVIS GRABOBltf! 

LalsnltiotM Penus ir New W 
nlitijoM

Nuliūdimo valandoje pi$ 
šauktis prie manės

1601 - 03 So. 2nd St 

Philadelphia, Ii

laiš-

įmos 
iena- 
3 K. 
lie-j 

sen- 
lai- 

iųs- 
we- i

ir patys savo švento tikėjimo 
tiesas paniekins, Dievo įsa
kymus atmes ir po kojų pa
mins, o Katalikų Bažnyčią 
paneigs? Juk Bažnyčia tik 
gero siekia. Ji garbingai sto
vi ir apima visą pasaulį; ne
bodama nė jokių jai statomų 
komunistų, nacių ar kitų be
dievių kliūčių, drąsiai žengia 
pirmyn ir siekia, kad visam 
pasaulyje būtų tik viena Avi
dė ir vienas Piemuo.

Daugelio tautų vadai išsi
žada viešai Dievo ir Jėzaus 
vardų ir stengiasi juos net ir 
iš žmonių širdžių išrauti, pa
vartodami ir pragariškus bū
dus, žadėdami žmonėms lai
mingą žemėje „rojų”.

Yra patirta, kad ten, kur 
nėra vietos Dievo vardui, vi
suomet viešpatauja tarp žmo
nių nesantaika, blogi ir nedo
ri papročiai, nesugyvenimas 
šeimose ir tarp kaimynų ir 
žmogžudystės.

Aršūs bedieviai veda prieš 
Dievą kovą organizuotai, tai 
ir su jais kovoti reikia ben
dros ir sujungtos jėgos. Rei
kia visiems stoti bendran 
frontan ir organizuotai kovo
ti. Tas bendras prieš Bažny
čios priešus mūsų katalikų 
kovos frontas yra Šv. Vardo 
draugija.

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis katalikas privalėtų prie 
šios kilnios ir garbingos ti
kinčiųjų Šv. Vardo draugijos 
priklausyti, ją remti, jos vei
kime uoliai dalyvauti ir rū
pintis, kad ji vis augtų ir ap
glėbtų visus lietuvius.

Tegu nelieka nė vieno lie
tuviškosios parapijos vyro, 
kuris neprisidėtų prie išsi- 
platinimo žemėje Kristaus 
Karalystės ir Jo vardo gerbi
mo!

Parapijos bazaras labai 
gražiai praėjo. Buvo du sek
madienius — gruodžio 5 ir 
12 d. Pajamų įplaukė 913 dol. 
85 c. Klebonas kun. J. Gu- 
rinskas nuoširdžiai dėkoja 
visiems daiktus aukojusiems, 
darbininkams ir atsilankiu
siems.

Kalėdose šv. mišios bus 
tokia tvarka:

Bernelių — 12 vai. 
naktį, kitos — 8, 9, 
12:15 vai.

Paterson, N

S. K. Lukas

DOBUŽINSKIO PAVEIKS
LAI PUOŠĖ BALETĄ

Prieš kiek laiko Metropoli
tan operoje New Yorke buvo 
baleto sezonas. Vienam vei
kalui — ,,Mademoiselle An- 
got” — dekoracijas buvo nu
piešęs lietuvis dailininkas M. 
Dobužinskis, kurs dabar ir 
gyvena New Yorke.

Mačiusieji sako, kad deko
racijos buvo tikrai šaunios.

Kazys Jankauskas

b Ne, ne. Man labai patinka ir būdelė. Prie 
h pat lango, kaip šitas į geležinkelį, stovėjo 
k stalas. Būdavo, vidury mėnesio neturi dar
iai pro langą dažnai pasižiūri. Neatsimenu, 
bent sykį aš būčiau matęs kokią moterį pa

lą į tamstą. Tik man nelabai patinka, kad re- 
ito darbininko duktė rėdosi kaip ponia.
‘Turtingas meilužis rėdo.
•Aš netikiu. Tamsta man panaši į gerą, tiesų

I matyt, mėgsta nutylėti, nutraukti pasikal
bą. Dabar irgi nieko neatsako. Aš jaučiuosiu 
puikiai, kad man norisi čia ko nors išgerti į 

1 sveikatą ir pradėti kokią dainą apie trau- 
išvežantį puikią merginą toliau nuo fronto 

ktuvų bombų.
Jei aš matyčiau traukinį, kuris tamstą iš- 
Aš, tur būt, bėgčiau paskui ir visą laiką 

iriau: juk mes dar pasimatysime! Ir net jeigu 
išmočiau į priešingą pusę, į frontą, artyn mir- 

W T E L |vis tiek rėkčiau, kad grįšiu pasimatyti. Ko- 
idiliįa ka.™ metu! O juk anasis gy- 

JHmOa mil nnoihaicrn T n o i'oilmo Tov’noc’ lriiv»in
TrefladienUiW iui

Direktorius
ANTANAS DZIB!

3618 East IkompsoB S”- 
PhHiddphii, h

TelefonuoBte: fcf“1

vidur-
11 ir

tokiaKalėdų mišios bus 
tvarka: bernelių —vidurnak
ty, kitos — 8, 10:30 ir 11:50 
vai. ryte.

Ruoštoji Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus naudai pramo
ga gražiai pavyko.

Gruodžio 14 d. Šv. Grabo 
kapinėse palaidota Ona Sprai 
naitienė. Buvo gedulingos 
pamaldos šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje. Velionės 
artimiesiems reiškiame 
uo j autos.

FLU” REIŠKINIAI

už-

Šiomis dienomis daug kur 
New Yorko valstybėje yra 
susirgimų influenza, dažniau
siai vadinama ,,flu”. New 
Yorko mieste pastebėta ne
maža ja susirgimų, nors ir 
nepriduodama jiems epidemi
nės reikšmės.

Daugiausia susirgimų yra 
Rochestery, kur influenza 
yra „sučiupusi” tarp 60,000 
ir 80,000 žmonių. Washingto
ne sergančių skaičius labai 
didelis. Bet visur influenza 
reiškiasi labai lengva forma.

Sveikatos saugotojai gydy
tojai pataria visiems laikytis 
tokių taisyklių: vengti sloga 
sergančių žmonių; gerai il
sėtis ir pakankamai pamie
goti; vartoti daug vandens 
ir šiaip skysčių; susirgus 
sloga nesikelti iš lovos; pra
šyti gydytojo pagelbos, jei 
sloga yra stipresnės formos; 
sočiai pavalgyti.

Automobilių savininkai 
jau pradėjo išsiimti lenteles 
(plates).

Su dideliu džiaugsmu ten
ka sutikti kiekvieną lietuviš
ką knygą, tuo labiau taip 
gražiai išleistą, kaip tik ką 
iš spaudos išėjūši maldakny
gė „Didysis Ramybės šalti
nis”. Ją surinko ir išleido 
kun. Pr. M. Juras. Ji turi net 
787 puslapius, bet atrodo ne
didelė ir skoninga. Ji papuoš
ta ne tik lietuviškais paveiks
lais, kaip — Aušros Vartų 
Dievo Motinos, Kryžių kal
no ir kitų, bet ir pagražinta 
puošniomis, ornamentuoto
mis, lietuviško stiliaus didžio
siomis raidėmis.

Ruošiant šią maldaknygę 
kalbą žiūrėjo trys tame klau
sime nusimanantieji, redak
cijose dirbantieji žmonės. Sa
vo turiniu leidinys vertas di
delio dėmesio: maldų rinki
nys labai pilnas; parinkta re

to gražumo maldų, kaip pvz., 
malda į V. Jėzų laimingai 
mirčiai išprašyti. Atlaidai 
pataisyti pagal naujausią Šv. 
Tėvo patvarkymą. Atsižvel
giant į augantį liturginį są
jūdį — įdėtos lietuviškai Mi
šių maldos, kurias kunigas 
kalba prie altoriaus lotyniš
kai. Įdėta visiškai naujas da- 
lykas-geri darbai, už kuriuos 
galima laimėti atlaidus. Pa
baigoje — sekmadienių ir 
šventadienių evangelijos.

žodžiu, šis leidinys turi vi
są eilę vertingų naujumų, 
daug kuo pralenkdamas iki 
šiol Amerikoj turėtas malda
knyges. Kun. Pr. M. Jurui, 
kurs surinko ir išleido šią 
maldaknygę, darydamas vis
ką, kad tik ji būtų ko geriau
sia, tenka pelnyta garbė.

LKFSB

SSSR ambasados Washing
tone leidžiamame informaci
jų biuletenyje nupasakojami 
vokiečių žiaurumai, atranda
mi nuo nacių atkariautos Ru
sijos dalyse. Be kitų dalykų 
naciai pabrėžtinai pasmer
kiami už išvežimą rusų pri
verstiniems darbams į Vokie
tiją. Labai teisingas pasmer
kimas. Tačiau smerktinas 
dalykas ne tik rusą išvežti 
prievarta iš savo žemės, bet 
taip pat ir lietuvį, estą ir 
latvį1.

Rusija teisingai reikalauja 
tą skriaudą atitaisyti rusų 
tautai; bet taipgi ir lietuvių 
reikalavimai teisingi—išlais
vinti į Sibirą ištremtuosius, 
ir tai Rusija gali padaryti.

Japonai — kaip žiaurūs ir 
neteisingi, o vis dėlto ir su

jais susikalbėta: jie išleido 
net su jais kariaujančios tau
tos žmones-amerikiečius ir 
šie neseniai pasiekė USA 
krantus. Ir mes laukiame, ka
da Rusija išleis iš koncentra
cijų stovyklų ištremtuosius 
lietuvius, kada jiems leis vyk
ti pas savo gimines į USA.

Naciai kaip žiaurūs ir ne
teisingi, bet ir jų valdomuose 
plotuose belaisviams per 
Raudonąjį Kryžių galima 
persiųsti dovanas, siuntinius. 
Argi bolševikai šiuo atžvil
giu būtų dar kietesni, kad 
jie neleidžia per Raudonąjį 
Kryžių Rusijos sąjunginin
kės Amerikos piliečiams su
šelpti maistu, drabužiais ir 
medikamentais Sibiran iš
tremtus gimines?

AUSTRALIJOS LIETUVIU VEIKLA
Brisbane lietuviai rugsėjo 

25 d. buvo suruošę vadinamą 
„League of Nations” vaka
rienę. šio parengimo tikslas 
buvo supažindinti australie- 
čius su lietuviais ir užmegs- 
ti glaudesnius santykius. Iš
kilmės įvyko Lietuvių Na
me , Brisbane. Viskas buvo 
paruošta P. Levonienės ir A. 
Levono sumanymu.

Dalyviai susidėjo iš kelių 
tautybių, todėl ir buvo pa
vadinta „League of Nations” 
vakarienė: buvo lietuvių, aus
traliečių, amerikiečių, pran
cūzų, vengrų. Visa vakarie
nė buvo paruošta lietuviška
me stiliuje. Lietuviškas „kū
gelis” ir lietuviški pyragai
čiai kvepėjo ant stalo. Aus- 
traliečiai tais valgiais ypatin
gai domėjosi ir džiaugėsi.

Programa susidėjo iš dai
nų, šokių ir kalbų. Buvo su
dainuota keletas lietuviškų 
dainelių. Gražūs
Mažonytės ir F. Senkienės 
duetas „Leiskit į tėvynę” ir 
„Lakštutė sodely čiulbėjo”. 
Atsilygindami australiečiai 
padainavo keletą angliškų 
dainų. Gražus buvo Mrs. 
Wagner solo. Po dainų buvo 
pašokti lietuviški ir austra
liški šokiai. Su įdomumu aus
traliečiai mokėsi klumpakojo, 
suktinio ir „ragučių polkos”.

Buvo kelios kalbos. Kun. J. 
Tamulis padėkojo svečiams 
už atsilankymą ir pakvieti
mą į jų „sočiai gather-

Iš svečių tarpo vengras A- 
leso Baydoso savo kalboj pa
brėžė nepaprastą lietuvių vai
šingumą. Lietuviška vaišin
gumo dvasia, — sakė jis, — 
pastebima visame pasaulyje: 
Amerikoje, Europoje, Aus
tralijoje. Vakaras buvo baig
tas Lietuvos, Australijos ir 
Amerikos himnais.

Prancūzijoje 13 šimtmety 
pastatyta 150 puošniausių 
katedrų.

Šiomis dienomis kiaulie
nos mėsos punktai sumažinti 
pagal jos rūšį.

buvo M.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroniiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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 pamainrtn.s^rj.nmeris  ̂
buvusio 107 Union Avenue.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

žiau verktų? Aš jai pasakysiu, kad man pasi
darė nuobodu pas merginą, kad ji buvo išėjusi 
pas kaimynus mėsos, kada man staiga dingo bet 
koks noras sėdėti prakeiktai baltam būdelės kam
barėlyje. Aš užrakinau duris ir išėjau, tegu mo
teriškė grąžina jai raktą, aš neturiu laiko.

Geriu skanią arbatą su vyšniomis, Jurgėnienė 
atneša iš bufeto pyragaičių. Tuo pat laiku įeina 
mergina. Vadinas, ji norėjo atvesti būdelėn ir ši
tą vištą Jurgienėnę.

— Prašau sėstis, panele. Mes galime tamstą pa
vaišinti karšta arbatėle su vyšnių sunka. Dieve 
mano, tai gėrimas. Tik prakaituoji žmogus į svei
katą ir džiaugies. Gaila, kad man reikia važiuoti 
į kariuomenę. Aš sėdėčiau čionai kiekvieną vaka
rą, toli nuo pavojų, kaip danguj, ir vis būtų prie 
manęs stiklinė karštos arbatos. Prašau sėstis, 
panele.

Ji kreipiasi į šeimininkę:
— Aš atėjau degtukų. Miestelyje užmiršau nu

sipirkti. Reikia skubėti tėvui pietus virti.
Kai Jurgėnienė išeina į virtuvę degtukų, aš ati

duodu merginai raktą ir pasakau:
Kokie degtukai? Ant krosnies būdelėje degtukų 

kiek nori.
Bet ji paima degtukus iš savo kaimynės ir iš

eina. Aš taip pat išeinu ir lauke tuojau pasuku į 
miestelį. Ant slenksčio stovi Jurgėnienė, kvaila, 
nusiminusi, nelaiminga, vis braukia atgal plau
kus, kuriuos jai vėjas šluoja ant akių.

Pavakarį iš miestelio išeina traukinys su mobi
lizuotais vyrais. Aš sėdžiu prie lango kaip prikal
tas, aš matau artėjantį mišką, kur seną akmenį 
pina sidabriniai voratinkliai, štai jau artėja bran
gi būdelė, tokia žalia, mažytė, tokia rami. Ji čio
nai stovės dieną naktį šitoj pamiškėj. Tur būt, 
neras jos jokia bomba, nesudaužys. Prie būdelės 
stovi mergina. Vis dėlto tu stovi, mano kūdiki! 
Nuplėšiu žemyn vagono lango rėmus, iškišu gal
vą, griebiu nuo galvos kepurę, mosikuoju: mus 
perskiria! mus perskiria, aukseli! naktimis neik 
prie pervažos lydėti greitųjų akimis! aš negreit 
grįšiu. Mano stipri mergina stovi auksinė rudens 
vakarė j imo saulėje, man rodos, kad ji apipinta 
voratinkliais, kaip žolė, man rodos, kad stovi tai
kos metas miško pakraštyje vienišas ir prislėg
tas. Ji moja, Dieve mano! ji moja! mus perskiria! 
šaukiu ir čiaudau nuo aitrių garvežio dūmų. Ji 
man labai greit tolsta. Aš dar labiau išsikišu lau
kan iš vagono, bet geležinkelis sukasi...

Švaru, balta jos kambarėlyje. Ji stovi prie lan
go nugalėta, sudvasinta. Dreba. Tyliai, taip, kad 
vos galima girdėti, ji šnibžda:

— Aš tuojau grįšiu.
— Bet kur tu eisi? Kaip aš galiu tave paleisti?
Tada ji greitai prišoka, pagauna mano ranką, 

suspaudžia, maldauja, žiūrėdama į akis:
— Išleisk mane, uoga. Kodėl mes turime ne

protingai elgtis? Tokiais laikais taip pat reikia 
jausti žmonėmis. Jeigu mes daugiau niekad ne
besusitiksime, tai užsimiršimo valandėlė bus 
mums tiktai beviltiškas nervingų žmonių žings
nis; jeigu mes susitiksime, tai prieš mus bus visas 
gyvenimas, taikos metas, kūrybos laikotarpis. 
Aš tuojau pradėsiu virti pietus, tiktai sulaksty
siu pas kaimynus degtukų.

Degtukai, kad ją kur biesas! Degtukai yra ant 
krosnies, štai jie guli, melage! Aš greitai puolu 
į duris, užrakinu išbėgęs laukan ir per mišką pa- 
sileidžiu į Slėnio vienkiemį.

Jurgienė pamatė mane, išėjusį iš miško, bėga 
pasitikti, neš jos vyras mokykloj, dabar ji gali 
šiek tiek laisviau elgtis.

— O aš tavęs ieškojau. Maniau, kas nors užmu
šė.

— Nieko, nieko, karas dar tik prasidėjo, dar yra 
laiko ir man ir daugeliui kitų užmušti.

— Miestelyje tavęs ieško policija, sako, kad 
tu esi šaukiamas į kariuomenę.

— Aš tuojau eisiu į miestelį, — atsakau, pir
mas įeidamas vidun, ir tuojau sėdu prie stalo. — 
Aš čia valandėlę pasėdėsiu ir paskui išvažiuosiu.

Jurgienė atneša man atsigerti, o aš galvoju 
apie merginą, kuri norėjo pasijuokti iš manęs. Ji 
sugrįš su paruoštu planu įvelti mane į komišką 
padėtį, o apsijuoks pati, nes durys užrakintos, 
būdelė tuščia. Ji atves savo drauges parodyti 
vyrą, kurio vienas petys žemiau už kitą, ji prie 
jų prašys pakartoti visus žodžius, kuriuos jai 
padovanojau vienumoj. Bet užrakintos durys visą 
komiškumą nuvers ant jos. Gal būt, pirmą sykį 
gyvenime ji šitaip apsijuoks. Raktą aš paliksiu 
Jurgėnienei, tegu ji nuneša jį merginai kaip tik 
tuo momentu, kai anoji su savo piemenėmis prieis 
užrakintas duris. Tiktai vieną sykį aš susirišau 
su kvaila jaunikle ir tą patį sykį man nepasisekė. 
Jau man laikas į kariuomenę. Aš dar sykį pasižiū
riu į mišką, kur yra akmuo prie kalnelio. Tur būt, 
dabar jį apšviečia šita rudens saulė, kurios spin
duliuose skraido voratinkliai. Reikia atiduoti Jur
gėnienei raktą, bet kaip jai pasakyti, kad ji ma-

tą. Aš maniau, kad mokėsi ir galėsi susivaldyti, 
mokėsi perkęsti tą momentą, kai nepažįstamas 
vyras pasuko iš kiemelio į vieškelį. Bet tamsta 
paprašei, kad jis pasiliktų, ir tai yra blogiausia. 
Taip daro tiktai menkos ambicijos, baikščios ir 
silpnos. Aš norėjau sutikti tikrą moterį, bet ką 
aš sutikau dar sykį? Vėl man reikės ieškoti...

Kad dalykas būtų dar tikresnis, aš pridedu:
— Tamsta negali turėti meilužio, nes esi per

daug šalta. Tamstai reikia ištekėti už turtingo 
senio ir viskas. Toks bus tamstos gyvenimo tu
rinys.

— Gal būt, — ji pasako kažkaip perdaug klas
tingai. Aš pradedu jos bijoti. Ji prideda: — Aš 
norėčiau tamstą pakviesti pietų.

— Kodėl ne. Aš pasiliksiu. Turėsiu progos įsi
tikinti, gal tamsta esi bent gera virėja. Juk žmo
gus turi kur nors tikti, būti kuo nors. Man būtų 
visiškas nusivylimas, jeigu ir pietūs būtų prasti. 
Pasistenk, jei gali: man norėtųsi neapsivilti bent 
tamstos pietumis. Sužibėk prieš mane bent kaip 
virėja.

Tokiu būdu aš visiškai užgriozdinau mūsų san
tykius ir jau galėčiau palikti čia tiktai savo pėd
sakus. Bet man reikia padėkoti už drabužio su- 
taisymą. Negaliu aš eiti iš čia į svietą kaip ap
dovanotas nebylys. Bet kaip man nusižeminti, 
kaip nusileisti ir pasakyti jai nors dalį to, ką aš 
jaučiu? Juk ji man yra gyvenimo atgarsis, kurį 
aš girdėau visą praeitą naktį miške, lyg kukavi
mą, ir tik todėl, kad čia yra jos pastogė.

— Jeigu tamsta kur išsikelsi iš šito miško, čia 
bus negyva vieta.Aš noriu pasakyti, kad šitame 
miške visur yra tamstos atgarsiai, priminimai, 
batukų ir sielos pėdsakai. Kai visos tautos, visos 
žmonijos gyvenimas atsiduria prieš visokius pa
vojus, žmogus imi branginti viską, kas dar yra 
gyva. Aš, žinoma, labai klydau, sakydamas, kad 
mes peikiame patį brangiausią, pykdami, kad rei
kės su juo skirtis. Bet tu galėtum atsileisti, nes 
tavo vardą aš vistiek išsinešiu su savimi į visus 
pavojus, į karą, į tą nežinomą rytojų, ties kuriuo 
žudosi tautos. Tu busi su manim visada, kaip šir
dis. Prarasiu šituose pavojuose tavo akis, balsą, 
negalėsiu kiekvieną dieną būti vienoj pastogėje 
tu tavimi, negalėsiu susitikti šitaip, kaip šiandie 
susitikau, matysiu tiktai mintimis, svajonėmis, 
bet man tu visada gyvensi ir visada būsi arti, 
per vieną ranką. Ar tu leidi man ateiti į kambarė
lį?

— Gerai.

toas jau pasibaigė, tas taikos tarpas, kuris 
fė dvidešimts metų, jau yra tiktai istorija. Aš 

esu kažkur tuščioj vietoj... tarp nieko ir 
fas žino kokios ateities. Taip gyvena voverė 
ly, kurį greit nupiaus. O kaip mano kišenė, 
>aliu paklausti ?
■Jau baigiu. Aš turėjau išversti kišenę ir ra- 
jame raštelį.
•Tamsta jį perskaitei?
■Perskaičiau.
’onia Jurgėnienė, tamsta sakei, kad jūsų sū- 
i krikštynose bus viena mergina, kuri man 
k Bet tokios merginos krikštynose aš nema- 
Dovanokit, kad sukėliau barnius. Bet man 
liūdna be tos merginos...”
Tai aš rašiau apie tamstą. Miške. Nespėjau 

Jurgėnienei.
kvietė mane ateiti į krikštynas ir pasakė, 
pas juos vasarotojas. Aš tyčia nenuėjau, 

kad vasarotojas pats ateis pas mane, 
to negalima paneigti. Bet išeis. Nė

jo tokio, koks jis buvo šiandien. Aš a- 
pažiūrėti, kaip atrodai. Aš nusivylęs, kad 
reikėjo mane stabdyti ir duoti durų rak-
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APYLINKĖS SEIMELIAI BUS DU
New Yorko Apylinkės Lie

tuvių Katalikų Seimelis šau
kiamas sausio 16 d., sekma
dienį, Brooklyne.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities valdyba ma
loniai prašo visas New Yor
ko lietuvių katalikų draugi
jas išrinkti savo atstovus. 
Seimelis turėjo būti gruodžio 
26 d., bet kadangi tai yra an
troji Kalėdų diena, todėl te
ko jį atidėti sausio 16 dienai.

Čia pat malonu pranešti, 
kad vasario 27 d. Newarke, 
Švč. Trejybes lietuvių par. 
salėje, įvyks New Jersey lie
tuvių katalikų seimelis. Šiam 
seimeliui labai nuoširdžiai 
pritaria Kunigų Vienybes Ry
tų Provincija, kurios dabar
tiniu pirmininku yra kun. Pi
jus Lekešis. New Jersey lie
tuviai katalikai savo bendro 
suvažiavimo jau seniai netu
rėjo, tad tikimasi, kad va
sario 27 d. seimelis bus labai 
sėkmingas.

Abiejuose seimeliuose bus 
paminėta Kražių skerdynių 
sukaktis.

tuvių Šelpimo Fondui sudary
ti.

Svarstyta ir kaip geriau
siai prisidėti Ketvirtosios Ka
ro Paskolos vajuje. Tuo ypa
tingai rūpinsis Karo Bonų 
Komitetas su pirm. Pr. Ba
joru priešakyje.

Adv. K. R. Jurgėla pranešė 
apie valdybos atliktus dar
bus, kurie visuotinio susirin
kimo jai buvo pavesti.

Vasario 16 šventės minėji
mo komisija pranešė, kad 
minėjimas rengiamas vasa
rio 13 d. Webster Hall, New 
Yorke. Minėjimo programą 
sudaryti ir viską paruošti pa
vesta Tarybos prezidiumui 
ir minėjimo komisijai.

A. VAIČIULAITIS ATVYKO 
PRIEŠ TREJIS METUS

RUOŠIASI MINĖJIMUI

Gruodžio 13 d. įvyko New 
Yorko Lietuvių Tarybos su
sirinkimas. Chicagoje svar
biuose pasitarimuose dalyva
vę kun. N. Pakalnis ir kun. 
J. Balkūnas turėjo įdomius 
pranešimus. Kun. N. Pakal
nis pranešė, kad netrukus 
Amerikos Lietuvių Taryba 
steigia New Yorke Lietuvių 
Informacijos Centrą. Kun. J. 
Balkūnas pranešė apie pada
rytus žygius Jungtiniam Lie-

Gruodžio 9 d. suėjo 3 me
tai, kai Antanas Vaičiulaitis 
atplaukė į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Vaičiulaitis, 
Ambrazevičius, Brazdžionis- 
tai trys stipriausi jaunosios 
kartos Lietuvos rašytojai.

Amerikos lietuviai laimin
gi nors vieną iš jų turėti sa
vo tarpe. Vaičiulaitis gana 
daug duoda savo stilingos 
kūrybos įvairiuose lietuvių 
laikraščiuose. Jis pats taip
gi redagavo vertingą žurna
lą „Studentų žodis”. Yra la
bai artimas „Amerikos” ben
dradarbis.

Rašytojas A. Vaičiulaitis 
ne taip seniai gavo per Rau
donąjį Kryžių laiškutį iš na
miškių, kuriame praneša, kad 
visi šeimoje tebėra gyvi ir 
sveiki.

Radio Voice of the Lithuanians

MONDAY • WEDNESDAY

:> JONAS VALAITIS 
į 179 SOUTH 2nd STREET 
■I Brooklyn 11, N. Y.
■ J EVergreen 8-7871

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

REIKALINGA

Vyrų, Moterų, Merginų

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO
323 Berry Str., Brooklyn, N

V

Brooklyn, N. Y

Bilietas 55 centai

Šv. Jurgio Parapija
Paveikslai

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
6 vai. vak., parapijos salėje, 
K Motuzas ir J. Valaitis ro
dys įdomius judomus paveik
slus, kuriuose daug vaizdų iš 
Lietuvos gyvenimo, dabarti
nio karo, Amerikos lietuvių 
gyvenimo ir t.t.

Angelu Karalienes 
Parapija

dešimtmečio
paskirta

Užgavėnių 
šeštadienį

Šv. Vardo draugijos ben
dra komunija buvo gruodžio 
12 d. Susirinkimas, dėl šalto 
oro, buvo mažas.

„Amerikos”
minėjimo fondui 
$15.00

Nutarta rengti 
balių, kurs įvyks 
prieš užgavėnes. Bilietas kaš
tuos $1.25, už kurį kiekvie
nas gaus gėrimą ir užkan
džius dykai. Balius bus para
pijos salėje.

Kalbėta apie prikalbinimą 
naujų narių. Dvasios vadas 
kun. A. Masaitis pažadėjo 
pasirūpinti tuo reikalu ka
lėdojimo metu.

Sekantis susirinkimas bus 
sausio 9 d. Tą dieną bus ir 
draugijos metinė šventė. Bus 
bendra Šv. Komunija 9 vai. 
mišių metu, atnaujinimas į- 
žadų, o susirinkime bus ren
kama nauja valdyba. Visi 
draugijos nariai prašomi jau 
būti pasirengę.

Kun. A. Masaitis pranešė, 
kad yra progos suorganizuo
ti Šv. Vardo draugijos jau
nuolių skyrių. Geriausio pa
sisekimo draugijos vadui jo 
darbe.

Šį sekmadienį, gruodžio 19 
d. parapijos sodalietės eis 
bendrai prie Šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu.

Vasario 20 d. par. salėje 
įvyks Moterų S-gos New Yor- 
ko-New Jersey apskrities su
važiavimas. Ta proga, dele
gatėms pagerbti, vietinė 24 
kp. rengia vakarienę. Jis bus 
6 vai. vak. Bilietai po 1 dol. 
50 c.

Gruodžio 13 d. buvo sąjun- 
giečių kuopos metinės mišios 
ir bendra komunija. Narės 
gausiai dalyvavo. Metinis su
sirinkimas bus sausio 3 d. 8 
vai. 
ba.

vak. Bus renkama valdy-

LANKĖSI KARIAI

B AN KIETAS I
RENGIA \

i Vienybe j 
GRUODŽIO — DECEMBER 31, 1943 Į 
PRASIDĖS 9:30 — 3 ryto. — VAKARIENE 11 VAL. PUNKT. |

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Mote
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

L šauksmai.
L Klaipėda?
L kelias Entered ai 

Office at ]

. o visiems linkime 
Lniu Kristaus Gi- ARK]

KNAPP MANSION SALEJE
554 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

Gros A. Jezavito Radio Orkestras
APSIRENGIMAS PASIRENKANT

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVAI ŠELPTI IR KARO FONDUI

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkta
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT1

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel.

,iįai sveikiname 
L visus „Amerikos” 
L visus jos bendra
tį rėmėjus — bi- 
pjaname iš širdies, 
kasdami kiekvie-

KARO FONDO VAJAUS UŽBAIGA
______

Šią savaitę bus užbaigtas 
Tautinio Karo Fondo vajus, 
kurio metu visoje šalyje rei
kėjo surinkti 125 milijonus 
dolerių. Aukos bus skirsto
mos keliolikai labdarybės 
draugijų.

New Yorke prie Tautinio 
Karo Fondo veikė ir lietuvių 
skyrius, kuriam vadovavo 
kun. Jonas Balkūnas. Lietu
vių komitetas kreipėsi į lietu
vius aukų per bažnyčias, lai
kraščius, radiją ir susirinki
mus. Kiek aukų surinkta, 
dar nėra tikslių žinių, bet jų 
turėtų būti daugiau. Todėl 
visi tie, kurie savo aukos 
dar nedavė, prašomi tai pa
daryti. Aukos galima įteik
ti per kunigus, laikraščius, 
komiteto narius arba tiesiog 
nusiųsti komiteto iždininkui: 
Mr. J. Ambraziejus, 168 
Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Great Neck, N. Y PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽO
Philadelphijos lietuviai 

šios savaitės pradžioje at
siuntė „Amerikai” tokio tu
rinio pareiškimą:

Kai Philadelphijos patrijo- 
tingi lietuviai sužinojo, kad 
gruodžio 18 ir 19 dd. įvyks- 
tančiame „Demokratinių lie
tuvių suvažiavime” Brookly
ne, N. Y. išrinkti atstovais 
Jurgis Lukoševičius, Jonas

Elena Blažonytė gruodžio 
11 d. ištekėjo už jūrininko 
Peter Kenny, gyv. Philadel- 
phijoje, dabar esančio preky
bos laivyne. Liudijo Pranė 
Glatkiūtė ir Wm. Kenny. Vai
šės įvyko Blažonių namuose. 
Jaunieji išvyko į Floridą. 
Linkime jiems gražiausio pa
sisekimo.

Jaunavedė buvo vyčių kuo
pos raštininkė, veikli jaunuo- Rainys ir Petras Zaleckis, tai

Karo Bonų lietuvių komi
tetas praneša, kad Trečio
sios Karo Paskolos vajus 
gražiai pasisekė. Great Ne- 
cko lietuviai savo dalį puikiai 
atliko.

LANKĖSI SERŽANTAS

Šią savaitę pas savo teve- p... , ų
liūs vieši seržantas Antanas .
Ražickas.

Serž. Ražickas gruodžio 
15 d. lankėsi „Amerikos” įs
taigoje drauge su savo moti
na, labai artima „Amerikos” 
bičiule. Ta proga seržantas 
paliko „Amerikos” dešimt
mečio fondui savo dovaną.

Federacijos kuopos susi
rinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Jonas Blažonis, vi- 
cepirm. Ona Lažauninkienė, 
protokolų ir f in. rašt. Al Va- 

, ižd. Kazys Rod
gers. Nutarta „Amerikos” 
dešimtmečio fondui paskirti 
$5.00. Nauja 
Venckienė.

SUSIŽIEDAVO

Sniečkum. Abu 
yra „Amerikos” 

vaikai.
Broganier pri-

Šiomis dienomis Kotryna 
Broganier susižiedavo su ka
riu Vincu 
jaunuoliai 
skaitytojų

Kotryna
klauso Apreiškimo par. CYA 
draugijai. V. Sniečkus yra 
lankęs Marianapolio kolegi
ją. Šiuo metu jis yra Pitts
burgh© universitete, kur ka
riuomenė jį nusiuntė kalbų 
studijuoti.

MIRE K. VARNAS

■įjusio Betliejaus 
pasaulio Išganyto- 

L lydi kiekvieno 
hs lietuvio žings- 
k siekimus. Tegu 

■j ranka stiprina 
p Lietuvos visus 
Ljn globoja jos že-

Harri 
džio 19 
kūpąs A 
jąjį lie 
kiečių i 
no mi 
son Av 
kambai 
pirko s 
ir pad 
seselėn 
ei jos c<

Arki 
sle lab 
lietuvi)

Karys Al. Tvaskas šiomis 
dienomis lankėsi Brooklyne 
pas saviškius. Jis būna Colo
rado valstybėje. Jo motina, 
Anelė Tvaskienė, yra artima 
„Amerikos” rėmėja.

Tuo pat laiku lankėsi ir 
karys Al. Jusaitis, dabar esąs 
Cincinnati universitete. Abu 
kariai atsilankė ir „Ameri
kos” įstaigoje.

Gruodžio 8 d. Brooklyne 
mirė Karolis Varnas, 62 me
tų amžiaus. Nuliūdime paliko 
velionies žmona, dvi dukte
rys, dvi seserys Amerikoje 
ir viena sesuo Lietuvoje. Ve
lionis palaidotas gruodžio 11 
d. Kalvarijos kapinėse iš An
gelų Karalienės par. bažny
čios, kur gedulingas pamal
das atlaikė kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. A. Masaitis ir kun. 
Pr. Aukštikalnis.

Velionės našlė su dukteri
mis ir sesuo Liudvika Kepe- 
lienė labai nuoširdžiai dėko
ja kleb. kun. J. Aleksiūnui 
už gražų pamaldų suruošimą. 
Jie ypač dėkoja kun. M. Ke
mešiui, Bayonnės klebonui, 
kurs drauge su kun. Dr. A. 
Bružu atsilankė į šermenis, 
pareiškė užuojautos ir šv. 
mišias užprašė. Dėkoja vi
siems šermenyse ir laidotu
vėse atsilankusiems, visiems 
mišias užprašiusiems ir gė
lių atsiuntusiems.

linkėjo 
tems 
apašta 
vių pa 
vienai 
kyklos

Kiel

_____  i; einantis „Catho- 
vius iš vardo, bet jau tai: paskutiniu metu 
jančius svetimiems ir ną ^P8^’ kuriuo- 
miems tikslams. Drąsia;;®8 Europos kri- 
lima tvirtinti, o Philadfb civilizacijos liki- 
jos lietuviai ir dokumen 
ri, kad absoluti daugum 
tuvių yra už Amerikos 
vę, karo laimėjimą, laia 
nepriklausomą Lietuvą.

(Kaip įrodymą mes ti 
rezoliuciją ir visų žymi 
Philadelphijos lietuvių 
šus).

so karo. Lapkričio 
įaikrašštis drąsiai 
baimę, kad Europa 
gibolševikmta.

ją „Herald” pažymi, 
įskvos konferenci- 
jznio veikla nepa- 
riešingai - ji padi- 
sslavijoje, Lenkijoj 
: okupuotose šalyse 
4 veikla aiškiai ro- 
jd dabartinė komu-

Lon 
tarp 3 
sai pi 
puolir 
lias č 
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Ru; 
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pėsti] 
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000 a 
mas 
mosi 
50 ne 
giliu

Gi 
nešii 

’ jos 8 
stun 
Šio i 
atkii 
prie 
sker

V< 
kad

iš niekur negalėjo sužinoti, 
kas juos išrinko dalyvauti ta
me lietuvių paklydėlių susi
važiavime, kur bus mėginta 
dar daugiau padidinti Lietu
vos kančias.

Iš ankstybesnių Philadel
phijos lietuvių nutarimų mes i 
žinome, kad dauguma lietu
vių visokiais būdais remia 
Jungtinių Tautų karo vedi
mo pastangas ir šventai kiti 
Atlanto Čarterio dėsniais. 
99% lietuvių amerikiečių tiki 
ir trokšta, kad po karo Lietu
va vėl būtų laisva ir Nepri
klausoma, kaip per 23 m. kad 

nare priimta buvo. Jie žino, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės gyveni
mas buvo nutrauktas galin
gesnių valstybių jėga ir prie
varta.

Philadelphijiečiai tą savo 
pareiškimą patvirtino rezo
liucija, priimta 1943 m. kovo 
16 d. ir užtvirtinta daugu
mos klubų, organizacijų. 
Dauguma lietuvių buvo ats
tovaujama ir Pittsburgh, Pa. 
Konferencijoj, rugsėjo 2 ir 3 
dd., kur panašūs nutarimai 
buvo padaryti.

Todėl, jei kas iš Philadel
phijos ir dalyvaus ten gruod. 
18 ir 19 d. „suvažiavime”, tai 
jie tik atstovaus įvairaus 
plauko parsidavėlius, lietu-

Vietinis

KATALIKŲ KARIAI

164,990 katalikų iš Brook- 
nyno vyskupijos tarnauja J. 
A. V. kariuomenėje.

Daugiausia tarnaujančių 
Dėdei Šamui turi šv. Juozapo 
parapija, Ridgewoode — 4,- 
150. Lietuvių parapijose dau
giausia turi Apreiškimo pa
rapija — 590; Angelų Kara
lienės — 350; Atsimainymo— 
230, Šv. Jurgio — 150. Mo
terų karių iš lietuvių para
pijų yra 13. Visoj vyskupijoj 
—2,009 moterys.

Tokias žinias paskelbė 
„Tablet”, vyskupijos laikraš
tis. Šiuo metu karių lietuvių 
skaičius žymiai didesnis.

Lapkr. 18 d. staiga mirė 
sodininkas Tomas Jesaitis, 
kuris per 12 metų nuosekliai 
dirbo prie Šv. Karoliaus su
žeistų vaikų ligoninės Port 
Jefferson, L. I.

KALĖDŲ PAPROČIAI

Pirmą kartą Amerikoj 
Kristaus užgimimo paminėji
mo šventė buvo švenčiama 
Kolumbo 1492 metais, kai jo 
laivas „Santa Maria” ties 
Haiti sala susidaužė. Kalėdų 
dienoje jis gelbėjo iš savo 
laivo ką tik galėjo. Jis čia 
pastatė tvirtovę, kurią pava
dino „Gimimo” vardu, norė
damas atžymėti, kad tą die
ną jam pasisekė išsigelbėti 
nuo žuvimo jūrų dugne.

Antros svarbios Kalėdos 
buvo, kai generolas Washing- 
tonas Kalėdų naktį 1776 m. 
persikėlė per Deleware upę 
ir užpuolė anglus ties Tren
ton, N. J. Jis žinojo, kad prie
šas Kalėdų dieną nusigers ir 
jam pasiseks suimti. Ir taip 
įvyko.

Santa Claus, Indiana ir 
Santa Idaho, miesteliai, kas
met gauna tūkstančius laiš
kų nuo vaikų iš visos šalies, 
manančių, kad Kalėdų Die
dukas persikėlė gyventi iš 
Alaskos į šiltesnį kraštą...

Kalifornijoje tarp didžiųjų 
raudonmedžių yra vienas 
„Tautos Kalėdų medis”, kur 
laikomos pamaldos.

Dabar yra Tautinio 
Fondo vajus. Gausiai ps 
kime, paskirdami savo j jos subolševikinimu 

i bolševizmo susti-
= šitoje pusėje.
[. iii negali būti pa

lei nacizmo nugalė- 
Geri, pigūs, patogūsUotlĮ pusės Euro- 

mai. Gerose vietose. PU]rinTną’> _ rašo 
navimas teisingas. Nurodęs

Apdraudžia viską, kainmtus pavojus, lai
ko prašo. Apdraudžiu (i Via giliai domėtis 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastun:
Real Estate Insuram 

496 Grand St., Brooklyn, i 
Tel. EVergreen 7-1671

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

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-5G — 85th St., Woodhaven, N.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7697

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

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

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

M

Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

0 ■I

PARDUOD

ĮClement Voketaį
?. Advokatas

41-40 — 74f h Stre
Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

. -7 —
fe 18-19 d. Brook- 
pnhattane buvo su- 
ptuvių tautos ats- 
- komunistai ir jų 

L tamsūnai. Kaip ir 
i iilyvavo beveik tik 

^-^□umstinių draugi- 
p ..delegatai”; buvo 
politinių klubų atsto- 
p apgaulės keliu, 
prime buvo išimti- 
p ir pagiežos nuo
gusiais žodžiais 
h žmonių adresu, 
pirdžiai siekia A- 
rergalės, kurie dirba 
priklausomai Lietu-

pairbegrąsinimų. 
p Andriulis šau-
I Grigaičiai, Balkū-

Saugok Savo
p darbus prieš teis
ines liaudį”. Bim- 

I kad netrukus bus 
k „ofenzyvas” prieš 
brikos lietuvius ne-

Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjim 
AKINIAI prieinamiausioi 
kainomis pagal jų rūšis.]

ŠI įstaiga įsteigta prieš 40 m<

Stenger & Sten
OPTOMETRISTAS — 0PT1

mas 
bė s 
ro s

S 
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lauksime to ,,o-

davimą rengėjai 
H kad jame daly- 
■Wnanai, kiti žy- 
<ikos asmens ir t.t. 
pnnarke” nepasiro- 
ps Kongreso narys, 
h Amerikos pareigū- 
p suvažiavimą nė Į 
hpasakė didžioji 
h spauda.
h vyriausybė, įvai- 

Patogi Vieta Užėjimus^ įstaigos, maty- 
Su MOTERIMS | ”

DĖDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y,

394-398 Broadway, Brooklyn,

tai 
cij< 
nej 
vos

LIETUVIŠKA

ALUDE j
Karšti Užkandžiai

KASDIEN

HAvemeyėr 8 - 0259

fotografa:
65 - 23 GRAND A VENĮ 

Maspeth, N. Y.

41 anojo, kokie čia 
‘•susirinko. 0 susi
plautos, savo moti- 
Hai. Kiekvienam 
^motinos pardavi- 
[J negali pasitikėti. 
Rasi judošių.
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