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SALDAINiy

•CIAI—PIETOS—VAKARlENf 
lYMAS gamintas namie U 
I bravoru. Parengimang

tai paskutinė „Amerikos” 
J metų laida. Ja atsisvei- 
une visus „Amerikos” 
itytojus, visus jos bendra

is? bins ir rėmėjus ir sako- 
iki pasimatymo 1944 me-

NENUSTOJA SAVINĘSI LIETUVOS!

irand Street,

lėkodami visiems bičiu- 
is už gražią talką 1943 
ais, reiškiame tvirto įsiti- 
jmo, kad 1944 metais „A- 
ikos” ir jos skaitytojų 
ykiai bus dar glaudesni, 
aimingų Naujų Metų!

imerika” 1943 metais bu- 
niminga gavusi nemažai

Gruodžio 22 d. Maskvoje 
leidžiamas bolševikų žurna
las „Karas ir darbininkų kla
sė” paskelbė Paleckio vardu 
pasirašytą straipsnį apie 
„Baltijos valstybių reakcio
nierių intrygas”. šis žurna
las paskutiniu metu daug ra
šo apie tarptautinius santy
kius, žinoma, reikšdamas to
kią nuomonę, kokią turi 
Kremliaus viešpačiai. Rusi
joje nėra jokios spaudos lais-lzabeth,N.J, .“'“‘“t?1 vės. Ten rašoma tik tai, ką

  nštaf-Js tojo Antano Vaičiulaičio . , , . 1 7___________________________________________________________________________ i i o o irr\ Irnmi on vii
dų pirmąją dieną sv.Whf5 į — novelių, vaizdų ir j 

psnių. Ir šiame numery-1 
arime mūsų talentingojo 

Atojo vieną naujausių kū- 
Jį. „Amerika” tikrai di- 
lojasi turėdama Ant. Vai- 
Įaitį savo artimiausių ben-

.urėtišv. Mišias .naudinga isleis-

ir Povilo parapijoj x 
ioje bus laikomos šv. W h
— Bernelių Mišios vi- įjungta u 
rty 12 vai, ir kitos 6, W Ajį? 
:30,9,9:30,10, U vai .' . . . . p „ aiumiiauoių ucn-m)®. >»XWų tarpe.
urėti sv. Misiąsšv b« tor.-• w.. ... .
Povilo bažnyčioje sek- L^~......... .... . nt. Vaičiulaičio noveles miais ir 6 ir 12 vai ira knyga, šiai minčiai ir

------------ rašytojas mielai prita-
Newark,N,J, 10
ledų mišios bus tokia 
ta: piemenėlių—12 vai 
makty; kitos —8,9,10, 
11:45 vai. ryte.

Jis turi dar niekur nepa
isiusių novelių, kurios 

Vitais, loštų visą rinkinį. Jo 
oji novelių knyga vadin- 

■„Kur bakūžė samanota”.
) sakote, mieli „Ameri- 

■ ■ - ^skaitytojai? Ar pagelbė-

Kovą dėl Baltijos valsty
bių atsteigimo bolševikų lai
kraštis jungia su „reakci
onierių planais sudaryti vi
sokius blokus ir federacijas”. 
Toliau šaukiama, kad „Bal- 
jos valstybių emigrantai re
akcionieriai yra sudarę stip
rius ryšius su lenkų imperia
listais” ir demagogiškai nu
rodomas Vilniaus priklauso
mumo klausimas.

Paminėjimas Vilniaus lyg 
liudytų, kad Sovietai pripa
žįsta Vilnių Lietuvai, tačiau 
visam civilizuotam pasauliui 
žinoma, kad Sovietai, neva 
grąžindami Lietuvai Vilnių, 
tuojau pasmaugė visą Lietu
vą.

Šis naujas bolševikų 
straipsnis, po Maskvos ir Te
herano konferencijų, aiškiau
siai rodo, kad Sovietų Sąjun
gos valdovai nė žingsnio ne
sitraukia nuo savo imperia
lizmo siekimų, kiek jie liečia 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ir 
kol Sovietų vadai neparodys 
nė truputėlio geros valios 
Lietuvos nepriklausomybės

Visiems Laimingiausių 1944 Metu
?•

Anglijoj Naujas 
Arkivyskupas

jo..™ v<u. ijw. SKaicytojai' Ar pageibe-
durnakčio mišias laikys it „Amerikai” išleisti A. 
ias kunigas; pamokslus 
rs klebonas kun. Ignas 
nelis.

iulaičio raštų rinkinį?

įsako komisarų valdžia.
1 Minėtame žurnale gruodžio 
22 d. labai įžuliu tonu rašo
ma, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija „prisijungė” prie So
vietų Sąjungos „su entuziaz
mu” ir „nori joje pasilikti”. 
Toliau ten rašoma: „Lietu
viai, latviai ir estai patys 
kartą ir visiems ir ant visa
dos išsprendė savo svarbią
sias problemas ir niekam ne
atiduos savo laimės čarte- 
rio.”

Žurnale rašoma, kad tri
jų Baltijos valstybių nepri
klausomybė buvo „falšyva” 
ir kad jos per du dešimtme-, bylai, kiekvienas lietuvių kri
čius buvo naudojamos kaip 'mės asmuo, kurio sąžinė yra 
„imperialistinių šalių instru- — 
mentas.”

, gryna, negalės tylėti ir ne- 
I veikti.

AR ŽINAI, KAD:

stropolitan operos vado- 
kreipiasi į operos mėgė-

įprašydama piniginės pa-
i. Pernai prašyta mili-

v. Tėvo rezidencija Vati-^^į^1^’ J šiemet prašo
te turi 1,000 kambarių ir Apteki 
)lyčių, savo didumu lygi topĖtlš 
p sudėjus Roosevelt, He-»m 
?hin, Plaza ir Ansonia Iris 
w Yorke viešbučius, i n

Jo 1,000 piliečių turi savo 
ilgus, pašto ženklus ir ao- -g 
mobilių leidimo ženklus. *

Šv. Petro bažnyčia stovi to- 
pat vietoje, kur 600 meti) 

ries Kristų imperatorius y 
urna Pompilius įsakė pasta- 
di jam puikius rūmus. I®

iUU,000 dolerių. Tokia 
i esanti reikalinga ope- 
įžlaikyti.
kios įstaigos, kaip Me- 
Hitan-operos, vadovybės 
limasis aukų į visuome- 
udija, kad visuomeninių 
gų išlaikymas turi rūpė- 
ičiajai visuomenei, o ne 
i grupei. Toks žygis tu- 
drąsinti ir mūsų spaudos 
vybes ne visada būti ku-

ietuviškoji spauda nėra 
Įgali būti paremta komer- 

js pagrindais, todėl vi- 
uprantama, kodėl jai ne------  upra.iiLa.iiia., huuei jai iie- 

Vatikano garsieji sargai ika tik prenumeratorių 
šveicarai nuo 1505 metą nuotreicarai nuu hawJ esčių, šalia to reikia lai
dos saugoja jo nuosavybę. I#* Čio pajamas papildyti į- 

___  oms rėmėjų dovanomis
Marconi, radijo išradėjas ų suruoštų pramogų pel-Marcom, radijo įsraaej® 

astatė radijo stotį 1935 i 
uri šiandien siunčia pašau- _ 
ui popiežiaus kalbas per na- 
ių galvas.

44 metais stiprinkime sa- 
ipaudą, tą tvirtą ginklą 
>je dėl žmogaus ir tautos

ąAMAI-APDRAUN <ta0Svi“XAmaeXs 
’erkant ar parduodant N> |o unijų vadų. Puolamų- 
nus — visuomet verta kreĮF 
ris žemiau pažymėtu antrai 
cur taipgi gerai patarnauja- 
na visokios apdraudos-H'11 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir 
ciningas patarnavimas-^ 
su pasinaudojimui

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE S INST^ >jo $50,000.00. 

:>56 - 85th st, WoodhivtA0' \ ibinskis ir jc
(Prie Forest Parkway Stot®1 .) į unija tiesė I

igCĮarpe yra ir Dubinskis, 
autinės, moterų drabu

ži siuvėjų unijos pirminin-
|F : g

ibinskio vadovaujama u- 
[ir jos skyriai stipriau- 
remė ir remia Rusijos 
les—dėjo gausiai aukas 
lian Relief organizacijai 

z toms rusų šelpimo įstai- 
/ s. Dar šį mėnesį centras

86-56

Tel. Virginia

TeL GRamarcf f" |

Dr. S. CHERNOfTi^' 
223 Second Avenue, 

New York, N. Y
Piėmimo valandos 

Sekmadieniais

Vyru ir moterų 
ligos, odos Ir kraujo Ilgo* 
jo tyrimo liudijimai vedyl

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir 
KONTRAKTORli1

Atlieka mūriniu namu 9 
lyginimą, plasteriavM 
vių cementavimu ir M-

293 MAMERS1’
BROOKLYN «> 1

ibinskis ir jo vadovau- 
į unija tiesė rusams pa
te ranką, o Maskvos bol- 

Ikiška spauda nori jai į- 
gti. Ar ne tikslus atsilygi- 
hs už gera ?
Į — —
levelando ir Brooklyn© 
Rninkų grupė, kuri šali- 
worganizuotos Amerikos 
tvių demokratinės visuo- 
Rs, pasiskelbė šaukianti 
brikos Lietuvių Seimą”, 
po” programai numatyti 
patys punktai, kuriais pa
gyta Pittsburgh© konfe- 
Bjoje rugsėjo 2-3 d.
bos didžiosios ir reikš- 
giausios organizacijos sa- 
Kstovus turėjo Pittsbur- 
Ikonferencijoje, kuri iš- 
gė Amerikos Lietuvių Ta-

RUSAI STUMIA VOKIEČIUS VISUR
Londonas. — šios savaitės 

pradžioje rusai pradėjo nau
ją puolimą Kievo fronte, kur 
per tris savaites iniciatyva 
buvo vokiečių rankose. Kie
vo fronte pirmojo naujo puo
limo metu rusai atstūmė vo
kiečius 25 mylias, o kovos 
lauke paliko 15,000 vokiečių 
lavonų.

Baltgudijos fronte rusai 
veržiasi Vitebsko link. Gruo
džio 27 d. jie buvo tik 8 my
lios nuo Vitebsko. Kaip rusai 
praneša, Vitebskas jau ap
suptas ir jame esą vokiečiai 
negalėsią išbėgti.

Kievo fronte rusai eina Ži- 
tomiro link, kurį rusai buvo 
atsiėmę lapkričio 13 d. ir vėl 
netekę lapkričio 20 d. Šiame 
puolime eina 150,000 rusų ka
riuomenė. Vokiečiai prisipa
žįsta turėję atstūmimų. At
rodo, kad vokiečiams yra di
delio pavojaus ir prie žitomi- 
ro.

Baltgudijos fronte rusai 
Kūčiose paėmė Gorodoko 
miestą, 20 mylių į šiaurę nuo 
Vitebsko, o per Kalėdas at
kirto kelią susisiekimui su 
Polocku.

RUSAI TURES NAUJI HIMN|
Londonas. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad nuo 1944 
m. kovo 15 d. Sovietų Sąjun
ga turės naują himną, kurs 
„geriau išreiškia sovietinės 
valstybės socialistinį pobū
dį.”

Naujojo rusų himno žo
džiai, nepoetiškai juos lietu
vių kalbon išvertus, bus to
kie:

I
“Sąjunga neišardoma, lais

vųjų respublika, būk galin
ga Rusija, amžiams susivie
nijusi. Tegyvuoja viena di
džioji Sovietų Sąjunga, žmo
nių valia įsteigta.

Choras:
Garbė mūsų laisvai tėvy

nei, žmonių draugiškumo iš-

Amerikos

visuotinio 
suvažiavi-

rybai visišką pasitikėjimą, 
pavedė atlikti visą eilę darbų 
ir įgaliojo veikti 
lietuvių vardu.

Šaukimas naujo 
Amerikos lietuvių
mo šiuo metu būtų visiškai 
abejotinos reikšmės. Tokio 
suvažiavimo, tiesa, ir nebus. 
Minėtą „seimą” šaukia dalis 
tautininkų, kurie atskilo nuo 
bendro Amerikos lietuvių 
darbo, kurie, matyti, savo as
menines ambicijas stato auk
ščiau lietuvių tautos gyvybi
nių interesų.

Organizuotoji lietuvių ka
talikų visuomenė, mūsų nuo
mone, negali pritarti tokioms 
tautininkų dalies užmačioms. 
Šiandie reikia stiprinti Ame
rikos lietuvių vienybę, o ne 
skaldyti ją.

tikimai saugotojai, Sovieti
nei vėliavai, žmonių vėliavai. 
Vesk mus iš pergalės į perga
lę.

n
Per audras mūsų laisvės 

saulė švietė ir didysis Leni
nas nušvietė mūsų kelią. Sta
linas mus išauklėjo ištikimais 
žmonėms, įkvėpė mus dar
bui ir dideliems žygiams.

Mes išugdėm savo armiją 
kovose, nušlavėme biaurų 
priešą nuo mūsų kelio. Gent- 
karčių likimą lemiančiose ko
vose mes išvesime savo tėvy
nę į garbę.

Stalinui 64 Metai
Maskva. — Gruodžio 21 d. 

Sovietų Sąjungos komisarų 
tarybos pirmininkas marša
las Stalinas sulaukė 64 metų 
amžiaus.

Tą dieną komisarų taryba 
paskelbė, kad nuo 
kovo 15 d. Sovietų 
turės naują himną, 
nacionalas nebebus 
giedamas.

1944 m. 
Sąjunga 
o Inter- 
daugiau

Londonas. — Praeitą sa
vaitę čia pranešta, kad West- 
minsterio arkivyskupu, kar
dinolo Hinsley įpėdiniu, po
piežius paskyrė vyskupą Ber
nard W. Griffin, Birmingha- 
mo vyskupą — pagelbininką, 
44 metų amžiaus.

Šis paskyrimas Anglijos 
katalikams buvo didelė staig
mena, nes vysk. Griffino var
das visai nebuvo minimas 
tarp galimų kandidatų.

Arkiv. Griffin yra žinomas 
savo darbais labdarybės sri
tyje ir jaunimo organizavi
me. Pirmame pasauliniame 
kare jis tarnavo laivyno a- 
viacijoje. Po karo įstojo į ku
nigų seminariją. Kunigu į- 
šventintas 1924 m. Vyskupu

Kun. Pranas M. Juras,
Lawrence, Mass., lietuvių par 
klebonas, L. K. Federacijos 
iždininkas, visų centralinių 
organizacijų veikėjas, arti
mas „Amerikos” bičiulis, di
delis lietuvių katalikiškosios

įšventintas 1938 m. Jis labai spaudos rėmėjas. Jis surinko 
populiarus darbininkų masė
se.

Tikima, kad netrukus ar- 
kiv. Griffin susilauks ir kar
dinolo skrybėlės, nes West- 
minsterio arkivyskupas visa
da būdavo kardinolų kolegi
jos

ir išleido didžiulę, naują mal
daknygę „Didysis Ramybės 
Šaltinis”, kuri šiomis dieno
mis išėjo iš spaudos.

narys.

Latvijoj Daug 
Mišrių Vedybų

Washington, vi-. Žinių a- 
gentūra ONA gavo iš Švedi
jos žinių, kad daugelis latvių 
veda užsieniečius, tikėdamie
si galėsią išvykti iš Latvijos, 
jei Latvija taptų mūšių lau
ku.

Latviai tuokiasi su olan
dais, ispanais, italais ir ven
grais; daugiausia su olan
dais.

Matyti, vokiečiai į Latvi
ją yra gerokai prigabenę iš 
kitur žmonių. Rusijos kariuo
menei artėjant, jauni latviai 
ir latvaitės mano, matyti, iš
sigelbėti mišriomis vedybo
mis, kad tik galėtų išvykti 
iš savo šalies, kuriai gresia 
nauji pavojai.

Naciai Keršys 
Už Pakorimus

Praeitą savaitę Charkove 
rusai pakorė tris vokiečių 
gestapo pareigūnus ir vieną 
rusą šoferį, kurie buvo rasti 
kaltais rusų civilių ir belais
vių žudyme. Teismas buvo 
viešas, bet užsienio korespon
dentai buvo įleisti tik pas
kutinėje dienoje. Visi kaltin
tieji prisipažino kaltais, bet 
teisinosi, kad vykdę savo vy
resniųjų įsakymus.

Pakorimas įvykdytas vie
šai, keliolikai tūkstančių 
žmonių matant.

Berlyno radijas dabar skel
bia, kad netrukus vokiečių 
karo teismai pradės teisti an
glus ir amerikiečius belais
vius, kurie „nusižengė tarp
tautinei teisei”. Tai bus vo
kiečių kerštas už Charkovo 
bylą.

GEN. FRANCO NAUJA AMNESTIJA
Madridas.

Franco vyriausybė pradėjo 
Kalėdų savaitę, paskelbdama 
didelę amnestiją politiniams 
kaliniams. Pagal dekretą, iš 
kalėjimų bus paleisti tie poli
tiniai kaliniai, kurie gerai ei-

Generolo' gėsi kalėjime ir kurie jau iš-
kalėjo 5 metus. Pagal šį de
kretą, iš kalėjimų bus paleis
ta apie 8,000 asmenų.

Be to, Franko falangirtų 
partija atsisakė nuo savo 
ginkluotų milicijos dalinių.

EUROPOS KAR| LAIMĖSIM 1944 M. - 
SAKO GENEROLAS EISENHOWER *

Prezidentas Roosevelt Kū- 
čiose, savo kalboje per radi
ją, pranešė, kad Vokietija ir 
toliau bus spaudžiama iš vi
sų pusių: rusai tęs savo puo
limą iš rytų, Sąjungininkai 
tęs savo žygius iš Italijos, 
Vokietija nuolat bus bombar
duojama iš oro ir — ji bus 
puolama iš kitų vietų. Jis 
pranešė, kad Europai išlais
vinti anglų ir amerikiečių ka
riuomenės vadu yra paskir
tas amerikietis generolas 
Dwight. D. Eisenhower, kurs 
dabar buvo Sąjunginingų ka
riškų jėgų vadu Viduržemio 
jūros fronte.

Gen. Eisenhower pasižy
mėjo gerai paruoštame žygy
je į Afriką, į Siciliją, į Itali
ją. Jis puikiai sugyvena su 
anglų aukštaisiais karinin
kais. Jo žinioje bus Hitlerio 
pavergtos Europos laisvini
mas iš vakarų. Jo štabas,

matyti, bus Anglijoje, iš kur 
invazija turės būti vykdoma.

Gen. Eisenhowerio pasky
rimas susilaukė didžiausio 
pritarimo ir Anglijoje ir A- 
merikoje. Jo vietą Vidurže
mio jūros fronte užims ang
las gen. Wilson. Jo padėjėju 
vakarų fronte bus anglas ge
nerolas Montgomerry.

Gruodžio 27 d. generolas 
Eisenhower pareiškė, kad 
„Europos karą mes laimėsi
me 1944 metais.” Taip jis pa
sakė spaudos atstovų pasi
kalbėjime, prieš išvykdamas 
Anglijon. Jis pabrėžė, kad 
kariuomenė turi susilaukti 
pilniausios paramos iš vidaus

Grįžo Marshall

NACIŲ KOLONIZACIJA LIETUVOJE
Lietuviškoje spaudoje jau 

buvo paskelbta, kad nuo pe
reitų metų galo vokiečiai pra
dėjo smarkiai kolonizuoti 
Lietuvą. Iki 1943 m. liepos 1 
dienos vokiečiai jau spėjo 
Lietuvoje apgyvendinti 4,700 
šeimų, arba 18-20,000 asme
nų. Iki metų pabaigos buvo 
numatyta atgabenti dar 28,- 
000 vokiškųjų kolonistų. Ofi
cialiai, okupantai skelbia, 
kad tai nėra kolonizacija, o 
tik grąžinimas 1941 metų žie
mą iš Lietuvos išvežtų vadi
namų „Volksdeutsche” — re- 
patrijantų.

Bet tikrovė yra kitokia: iš 
Vokietijos gabenami visai ki
ti žmonės, nieko bendro su 
Lietuva neturį asmens. Nau
jieji ateiviai ginkluojami ir 
įpareigojami būti vokiško
sios policijos padėjėjais ir in
formatoriais — šnipais.

Atgabenti kolonistai uži- 
minėja geriausius lietuvių ū- 
kius. Teisėti vienkiemių sa
vininkai lietuviai, be jokių 
ceremonijų, iš sodybų meta
mi lauk, dažnai po trumpo, 
vos kelių valandų įspėjimo. 
Išmestųjų ūkininkų ir jų šei
mų padėtis ypač tragiška. Ir 
be to sunkią padėtį šiandien 
sunkina daug tūkstančių vo
kiškųjų bėglių, atplūdusių iš 
bombarduojamų Vokietjos

dalių ir Rytų fronto plotų. 
Lietuviai ūkininkai įpareigo
jami ne tik juos priglausti, 
bet ir maitinti.

Įdomių tuo reikalu faktų 
paduoda „Lithuanian Bulle
tin” Nr 9. Kolonizuojamos 
derlingiausios Lietuvos aps
kritys : Šakių, Vilkaviškio, 
Marijampolės, Tauragės, Ra
seinių, Kauno, Kėdainių, Pa
nevėžio, Šaulių ir Biržų.

Ankstybame pavasaryje 
Kauno miesto administraci
jai buvo įsakyta paruošti pa
talpas 1,200 vokiškų šeimų.

Į žemėlapį akimis metus, 
nesunku suprasti vokiškosios 
kolonizacijos strategijos pla
ną: plačia kolonizacine juos
ta Lietuvą perkirsti, tuo bū
du, susidaryti tiltą į latvių 
žemes. Antru ruožtu, baigti 
kolonizuoti Vakarų Žemaiti
ją ir latvių Kuržemj.

Kaip matome, istorija kar
tojasi: ir vėl Marienburgo 
kryžeiviai bando susidaryti 
tiltą su Livonijos kalavijuo
čiais. Kas nepavyko XIII— 
XIV šimtmetyje, kas nepavy
ko kaizeriui su Ludendorfu, 
bandoma baigti dabar. Veltui 
vokiškojo kryžeivio pastan
gos. Valandai išmušus ir šis 
tiltas bus lietuvių likviduo
tas.

Praeitą savaitę Amerikos 
kariuomenės štabo viršinin
kas generolas George C. Mar
shall lankėsi Pacifike, kur 
apžiūrėjo kariuomenės dali
nius įvairiose vietose. Ap
lankė ir generolą MacArthur, 
su kuriuo turėjo keletą pasi
tarimų.

Gen. Marshall grįžo iš di
delės kelionės, kurioje jis 
drauge su prezidentu Roose- 
veltu buvo Kaire ir kitose 
vietose.

Tito
Prieš Vyriausybę

Partizanai

PRAMATOMA DAUG KARIŲ AUKŲ
Washington. — Atsakingi 

vyriausybės žmonės yra rim
tai susirūpinę visuomenės ne
jautrumu ir nepamatuotu op
timizmu, kad blogiausia karo 
dalis jau yra praėjusi. Atsa
kingi asmens nurodo, kad 
per sekančius tris mėnesius 
Amerikos kariuomenės nuos
toliai bus labai dideli, trigu
bai didesni nei ligšioliniai.

Toks nurodymas aiškiai 
kalba, kad netrukus gali bū
ti įvykdyta vakarų Europos 
invazija ir pravesti nauji 
puolimo žygiai Pacifike. 
Griežtai atmetamas kai ke- 
no įsitikinimas, kad Europo
je karas bus laimėtas iš oro 
ar dėl Vokietijos vidujinės 
suirutės.

Taip pat norima visuomenę 
plačiau supažindinti su kovų

tikrove, parodant paveikslus, 
kaip brangiai kaštuoja per
galė.

Lapkričio 17 d. Londone 
buvo savybės vakaras Latvi
jos nepriklausomybės pas
kelbimo 25 m. sukakčiai pa
minėti. Lietuvių choras pa
giedojo himnus, 4 latvių liau
dies dainas ir 1 lietuvių.

Kairas. — Jugoslavijos 
partizanų vadas Tito per ra
diją paskelbė, kad Jugoslavi
joje įsisteigė tautinis Jugos
lavijos Išlaisvinimo Komite
tas ir pareikalavo, kad Są
jungininkai pripažintų šį ko
mitetą Jugoslavijos vyriau
sybe. Tito nurodė, kad ištrė
mime veikianti karaliaus Pe
tro vyriausybė neatstovauja 
Jugoslavijos žmonių.

Šis Tito paskelbimas pa
sunkino Jungtinių Tautų po
litinę padėtį. Sąjungininkai 
iki šiol pripažino jauno ka
raliaus Petro vyriausybę. Ka
ralius Petras yra pareiškęs, 
kad patys Jugoslavijos žmo
nės nuspręs, kokią valdžią jie 
pasirinkti norės.

Mėginama rasti išeitį. Prie 
Tito štabo yra Amerikos, An
glijos ir Rusijos kariniai ste
bėtojai. Tito pajėgoms Sąjun
gininkai duoda daug para
mos. Skelbiama, kad partiza
nų eilėse šiuo metu kovoja 
per 250,000 karių — kroatų, 
serbų ir slovėnų. Pats Tito 
yra kroatas, kurio tikra pa
vardė yra Broz.

Jugoslavijoje veikia ir ki
ta kovotojų grupė, generolo 
Michailovičiaus vadovauja
ma. Ją daugiausia sudaro 
serbų četninkai; joje šiuo 
metu esą apie 15,000 kovoto
jų. Michailovič yra karaliaus 
Petro vyriausybės krašto 
apsaugos ministeris. Tarp jo 
ir Tito nėra jokių santykių.

MARINAI UŽĖMĖ NAUJAS VIETAS
Generolas Mac Arthur 

gruodžio 27 d. pranešė, kad 
Amerikos marinai sėkmingai 
įvykdė Naujosios Britanijos 
saloje du naujus įsiveržimus. 
Užėmime naujų pozicijų da
lyvavo Gvadalkanalo salų 
karių veteranai.

Įsiveržimas padarytas 
Glouč .cerio iškyšulyje, iš 
kurjnk 275 mylios į šiaurės 
rytus nuo Rabaul, svarbios 
japonų bazės. Užimant nau
jas vietas beveik neturėta 
nuostolių.
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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.

DU BALSAI KŪČIOSE

i
Kūčių dienoje pasaulis girdėjo du balsus. Radijas per

davė visai žmonijai dviejų asmenybių žodžius, kurie vargs
tančiai žmonijai teikė paguodos ir vilties.

Iš Vatikano, iš jokios žemiškos jėgos nepajudinamos 
tvirtovės, vėl prabilo Katalikų Bažnyčios Regimoji Galva. 
Kalbėjo Pijus XII, kurio širdis plaka meile ir taika pasauliui 
jau nuo 1938 metų kovo mėnesio, kai jis buvo pašauktas 
užimti Šv. Petro sostą. Dar kartą jis kreipėsi į visus, į ka
riaujančius ir karo rykštės tiesiogiai nepaliestuosius, į bū
simus nukariautojus ir į pralaimėsiančius. Visiems jis pra
šė teisingos taikos, paremtos doroviniais įstatymais.

Dar kartą, lyg balsas tyruose ir apkurtusių aplinkumo
je, Popiežius priminė, kad „tik Kristus Savo visagalinčia 
pagalba gali pakelti žmones iš sunkių vargų, kurie kanki
na jų gyvenimą ir įstatyti kelin į laimę.” Jis skundėsi žmo
nių užmiršimu, kad Dievo Sūnus yra „laimės kelias, yra 
tiesa, kuri pakelia žmogų, yra gyvenimas, kurs duoda žmo
gui amžinybę.”

Popiežius kreipėsi į visus — į nusivilusius, į dvasinį 
gyvenimą atmetusius, į pasitinkinčius tik medžiaginiais 
laimėjimais, į didelių skausmų prislėgtuosius, į sunkaus 
darbo prispaustuosius, į garbės ir didybės ištroškusiuosius, 
į krikščionis. Visiems jis rado tinkamą žodį, ir kiekvienam 
rodė tik meilę ir paguodą. Visus jis užjaučia ir skundžiasi, 
kad jo pastangos „negali sustabdyti šio karo, negali sugrą
žinti gyvybės įnirusiems (kare), negali atstatyti sugriautų 
namų, negali išlaisvinti iš baimės.” Ne jo galioje atidary
ti visiems ateitį, nes jos „raktus turi Dievas — Dievas, 
kurs valdo įvykių kryptį ir yra nustatęs laiką jų taikiam 
užbaigimui.”

Ypatingai popiežius kreipėsi į krikščionis, kviesdamas 
juos į veiklą ir drąsindamas, kad Kristaus dvasia nėra pra
radusi savo jėgos ir galios žmonijai pagydyti. Krikščioniš
ko gyvenimo pavyzdys turi pagelbėti tiems, kurie dabar 
ieško naujų idealų politiniame ir socialiniame gyvenime. 
Jis kreipiasi į karo nepaliestus kraštus ypatingai būti lab
darybės" teikėjais';—

Popiežius kreipiasi į atsakingus pasaulio vadus, kvies
damas juos nepasiduoti keršto ir neapykantos polinkiams, 
kad galėtų sušvisti naujos pasaulio vienybės dvasios spin
dinti aušra. Jis nurodė, kad taikai išlaikyti bus reikalinga 
normalaus dydžio jėga, tačiau pažymėjo, kad tikra taika ne
galės būti išlaikyta vien tik ginklais, todėl jis pasisakė už 
tokią tautų šeimą, kurioje visi nariai, didelės ir mažos vals
tybės, turėtų pagrindines teises, kurioje niekas nebūtų 
skriaudžiamas.

n
Prezidentas Roosevelt Kūčiose kalbėjo iš savo tėviš

kės, iš Hyde Park, N. Y., savo šeimos aplinkumoje. Kalbėjo 
galingiausios šiandie valstybės vadas, kurs naudojasi žmo
nių didžiausiu pasitikėjimu.

Kalbos pradžioje pasisakė apie savo kelionę į Toli
muosius Rytus, apie pasikalbėjimus su Anglijos, Kinijos ir 
Rusijos atsakingiausiais asmenimis. Su pasitenkinimu pa
brėžė, kad visais paliestais pagrindiniais klausimais pa
siekta visiško susitarimo. Su Kinijos prezidentu Čiang- 
Kaišeku numatytos priemonės užpuolikei Japonijai nuga
lėti, kad Azijos tautoms prasidėtų taikos gadynė. Su Rusi
jos maršalu Stalinu susikalbėta visomis jėgomis nacių Vo
kietijai parblokšti ir pasauliui ramų gyvenimą ilgiausiam 
metui užtikrinti. Reikšminga, kad šį kartą prezidentas nė 
žodeliu neužsiminė apie „besąlyginį pasidavimą”, bet pa
žymėjo, kad Jungtinės Tautos nesiekia vokiečių tautos pa
vergimo, tačiau Vokietijoje bus prašalintas nacizmas ir 
prūsiškasai militarizmas.

Prezidento pasikalbėjimuose buvę paliesti pagrindi
niai dėsniai, kurie liečia „žmonių saugumą, gerovę ir gyve
nimo lygį didelėse ir mažose šalyse”. Kalbėdamas apie tau
tų teises, Roosevelt pareiškė, kad „kiekvienos tautos, di
delės ar mažos, teisės turi būti gerbiamos ir saugomos taip 
stropiai, kaip kiekvieno asmens teisės mūsų pačių respub
likoje”. Toliau tvirtai pabrėžė, kad „doktrina, kad stiprieji 
viešpataus silpniesiems, yra mūsų priešų doktrina — ir mes 
ją atmetame.”

Roosevelt didžiausia pagarba ir pasigėrėjimu kalbėjo 
apie Amerikos karius įvairiose pasaulio dalyse. Jis aukš
tai įvertino armijos štabo viršininką generolą Marshall ir 
laivyno pajėgų vyriausią vadą admirolą King, kuriais pa
sitikėti kvietė visą šalį. Nors pergalė neabejotina, bet 
prezidentas įspėjo laukti didelių kariuomenės nuostolių__
mirusių, sužeistų ir dingusių. „Nėra lengvo kelio į .pergalę 
ir galo dar nematyti”, — sakė Roosevelt.

Baigdamas savo kalbą, Roosevelt pasisakė skridęs virš 
Betliejaus miestelio, miestelio, iš kur prieš daugiau kaip 
19 šimtų metų atėjo tikėjimo šviesa. Jo nuomone, mūsų 
kariai šandie kovoja dėl to idealo, kuris išėjo iš Betliejaus

Jo paskutiniai žodžiai buvo tikra malda už Amerikos 
karius:

„Savo širdyse mes meldžiamės už jus ir jūsų ginklo 
draugus, kurie kovojate blogiui iš pasaulio prašalinti. Mes 
prašome Dievo palaimos jums, jūsų tėvams ir motinoms, 
žmonoms ir vaikams, visiems jūsų mylimiesiems namie.

„Mes prašome, kad Dievo malonės šaltinis būtų užtik
rintas tiems, kurie serga ir sužeisti ir tiems, kurie yra prie
šo rankose belaisviai, belauktą laisvės dienos. Mes meldžia
me, kad Dievas priimtų ir užlaikytų tuos, kurie atidavė

savo gyvybę, kad Dievas laikytų juos amžinai savo tautie
čių garbėje ir dėkingame atminime.

„Dieve, laimink visus jus, kurie Kūčiose kovojate mū
sų kovas. Dieve, laimink mus visus. Laikyk mus tvirtais ti
kėjime, kad mes kovojame dėl geresnės žmonijai dienos — 
čia ir visur.”

III
Abiejose kalbose randame daug panašumo. Popiežiaus, 

didžiausios pasaulyje dorovinės jėgos, kreipimesi randame 
tai, ko ir mūsų šalies vairuotojas trokšte trokšta: siekimą 
teisingos taikos, taikos, kuri atneštų gerovę galingiems ir 
silpniems. Ir prezidentas prašo didiesiems siekiams Dievo 
palaimos, nes juk veltui statomi namai, jei Viešpats jų ne
saugos.

Mažųjų tautų draugai bei jų kilmės ainiai niekada ne
gali užmiršti, kad šiandie didžiausi mažųjų tautų gynėjai 
yra popiežius Pijus XII ir prezidentas Roosevelt. Jų abiejų 
Kūčių kalbos buvo geriausia kalėdinė dovana prispaustiems 
ir naujų pavergimų pavojų išvakarėse gyvenantiems.

KAM JIE PATARNAVO?

Lietuvių tautos atskalūnai per kelis mėnesius šūkavo, 
triukšmavo: jie šaukė „demokratinių lietuvių suvažiavi
mą”. Suvažiavimas įvyko gruodžio 18-19 d., bet tik be de
mokratinių lietuvių draugijų, nes tokių organizacijų ats
tovai jau buvo susirinkę rugsėjo 2-3 d. d. Pittsburghe.

Brooklyne ir Manhattane bolševikų sušauktame jormar- 
ke surašyta 312 atstovų nuo 186 draugijų. Bet kas gi yra 
tos draugijos? Beveik be išimties — bolševikų valdomo 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ir bolševikiškos Lietu
vių Darbininkų Literatūrinės Draugijos kuopos. Atstovau
ta, tiesa, ir keliems klubams, kurių nariai visai nesidomi 
jokia visuomenine veikla. Suvažiavimo svarbiausi ir vie
ninteliai „spokesmanai” buvo trys lietuviškai kalbančių 
bolševikų vadovai — Mizara, Bimba ir Andriulis.

Suvažiavimui visai nerūpėjo nei nuoširdi parama Ameri
kos karo pastangoms, nei Lietuvos žmonių laisvė ir ge
rovė. Bolševikų trijulės komanduojami, suvažiavimo daly
viai turėjo atsistojimu pagerbti Sovietų karius, bet nė žo
deliu neužsiminta pagerbti Amerikos karius, kurie garbin
gai kaunasi ir didvyriškai žūsta visuose pasaulio frontuo
se. Nerūpėjo bolševikų čyfams nei Lietuvos nepriklauso
mybė, nes jie visu įtūžimu dergė šios šalies pripažįstamas 
nepriklausomos Lietuvos įstaigas.

Suvažiavime nutarta atidaryti „antrą frontą” prieš 
nekomunistus lietuvius Amerikoje ir tam reikalui rinktos 
aukos. Matyti, gautas įsakymas iš žinomos vietos nebekal
bėti apie „antro fronto” Europoje atidarymą, tad dabar 
mūsų narsūs bolševikai atidarys „antrą frontą” prieš A- 
merikos patriotus lietuvius, dirbančius Amerikos pergalei 
ir siekiančius Lietuvai laisvės.

Nežinia, kokiomis priemonėmis tie „demokratai” vykdys 
savo „antrą frontą”, bet viena aišku, kad iš jų visko gali
ma laukti. Žmonės, kurie išsižada savo gimtojo krašto, 
kurie kloniojasi savo tėvų ir brolių kapų išniekinto jams, 
gali labai toli eiti. Bet taip pat aišku, kad»tautos atskalū
nų grasinimai neužtvenks Amerikos lietuviams kelio, kurs 
veda į Amerikos pergalę ir Lietuvos išlaisvinimą.

Suvažiavimo rengėjai triubijo iš anksto, kad gruodžio 
18-19 d. Brooklynan susirinks didžiausia galybė atstovų, 
kad dalyvaus įžymūs amerikiečiai. Bet, kartojame, susirin
ko tie patys bolševikai ir jų suvedžioti tamsūnai, kurie vi
sada uoliai triukšmauja įvairiuose lietuvių apgyventuose 
miestuose. Lietuvių visuomenės simpatijų jie nė kiek nelai
mėjo. Nebuvo pas juos nė vieno Kongreso nario, net ir mies
to savivaldybės atstovas nepasirodė. Visi jų kratosi. Tad 
kam tas jų jormarkas patarnavo?

NAUJŲ METŲ SLENKSTYJE
Jau ketvirti metai lietuvių 

tauta desperatiškai kovoja 
aziatiško despotizmo jūroje. 
Kovoja ten toli — Lietuvoje 
— už savo egzistenciją su 
mirtimi, — kovoja beribėse 
Sibiro tundrose, — kovoja 
griūvančiuose hitlerinės Vo
kietijos fabrikuose.

Kova pačioje Lietuvoje nuo 
šių metų pradžios įgijo itin 
dramatinio pobūdžio. Ten iš
tikimi Lietuvos sūnūs ir duk
ros, susimetę į požemį — un
derground — laukte laukia 
aušros, kai Hitlerio galybė 
susvyruos ir ateis valanda, 
su ginklu rankoje, ir vėl sto
ti į žūt-būtinę kovą už Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Nuo šios kovos neatsilieka 
ir mūsų broliai amerikiečiai.

Pradėta 1918 metais, ta ko
va įėjo į itin opų ruožtą 1940 
metais vasarą, kai į Lietuvą 
įsiveržė jos pirmieji okupan
tai — rusai.

Ta kova verda visais fron
tais: spaudoje, susirinkimuo
se, plačioje Amerikos visuo
menėje, politiniuose klubuo
se, darbu, žodžiu, pinigu.

Ateityje kova, atrodo, bus 
dar atkaklesnė, dar sudėtin
gesnė.

Nors Lietuvos nepriklauso
mybės duobkasių yra nedaug, 
vienok jie veikia organizuo
tai, drausmingai, aprūpinti 
gausiai pinigu.

Jie supranta Amerikos 
svorį, jie žino, kad rytdienos 
tarptautiniame gyvenime A-

TEBŪNA TEISINGUMO IŠSIPILDYMAS valandų darbo davė dir| 
mos Rusų armijos par 

Mizara, kalbėda 
brooklyniečių vardu, nur

Lgs PALINDO PO
sį, ramybę ir kūrybos našų'mUL 
darbą.

Pasaulio ateities statyto- kad šv- Jur£io draugijos
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N. METŲ LINKŪJIMAi lietuvių pasakoji
muose

mąjį 
gre”

Tegul mūsų tėvams, bro
liams, seserims liaujasi var
go, ] 
metai tolimoje tėvynėje, ir rūmą, tegul pagaliau atsime- 
tegul karo audros apsimalši- na ir Lietuvos kančias, var
na visoje žemėje. gus, troškimus ir kovas, ir te-

Mūsų broliai ir seserys, ku- gul žino, kad ir ten gyvena 
rie alksta ir trokšta, tegul toki pat žmonės, kuriems 
būna pasotinti. skauda, kai juos persekioja,

Kurie kenčia šaltį, tegul ’ ’ w’ ’ ''
būna pridengti ir sušildyti.

Kurie yra išvaryti iš savo 
namų ir tėviškių, tegul būna 
grąžinti į gimtą žemę ir savo 
pastogę.

Kurie buvo atskirti, tegul 
pareina į savo namų židinį ir 
į savo žmones.

Kurie buvo ištremti, kali
nami, kurie buvo svetimos 
žemės speiguose, kaitroje, 
pelkėse ir tyrlaukiuose vargi
nami ir žudomi, tegul visi 
būna parvesti į savo motiną 
žemę, į savo miestus ir kai
mus, — gimtasai kraštas jų 
neužmiršo ir kasdien ilgesio 
balsu šaukia juos, ištremtuo
sius savo vaikus, norėdamas 
priglausti jų šiurkščias ran
kas prie savo kenčiančios 
krūtinės.

Visi, kurie audrų buvo nu
blokšti į tolimus kraštus ir 
svetimą padangę, tegul su
sirenka po mūsų augintojos, 
rūpintojos, mūsų dainuotojos 
ir gimdyvės sparnu, ir tegul 
randa jos prieglobstyje atsil-

ciatyva nupirktas Raudi ir šiandien neuž- 
į galingojo Perkūno, 
!ajp dievino ir garbino 
penkis šimtus metų.
į vieną gražią pavasa-

komunistų nuopelnas.
Kalbose delegatai visus 

komunistus Amerikos Ii 
vius vadino fašistais. Wat 
burietė Stanislovaitienė 
tebėjo, kad negerai visus

tai t 
sake

veri? 
mąj 
mas

^i aplink vežimus gy- tojs 
______ , ___d____j._______ .1 karalius”-maišus pri- na 
kurių širdys verkia dėl te- dinti fašistais, nes yra ir L gyvačių ir taip gar-

- • ... m •zmnnin Irnrip ir i___ lua

l»

rų žmonių, kurie galės ir 
juos ateiti ir veikti. Bet 
pastabos niekas nepriėmlliriui’tUCI.niL “ 
visoje konferencijos ei!<»»®?™usto8 - la- 
nekomunistai buvo vadint*1?™ nu0 ™ok"l 
fašistais ir Hitlerio * tari.

Dr. Graičiūnas pastebi, Jamas pamiškėm, žiūriu, 
nereikia sakyti „Rusija”,
Rusija žlugo sykiu su car įjlumzdžius, birbynes ir 
dabar yra tik Sovietų Są 
ga.

V. Andriulis pakviestas 
daryti kalbų santrauką ii piemenų vėstu- 
vadas. Jis atkreipia dėm " ‘

vynės tamsaus rytojaus, ir 
kurie kraują lieja dėl savo 
tėvų žemės laisvės, nors nie
kas iš pasaulio galingųjų ne
siklauso jų kančios balso ir 
šviesos, laisvės ir teisybės 
šauksmo, — tegul jau dabar 
išgirsta.

Tegul mūsų senajai tėvų 
žemei, dainų ir kryžių šaliai, 
išaušta laisvės,-šviesos, gar
bės ir ramybės metai, ir te
gul būna mums leista grįžti 
į laisvos Lietuvos laukus ir . TT , - , ~ ,.. . , . , i Hartfordo, Conn., dėlėjginas, ir tegul buna leista , * , , . ■& v ?,. . _ , pasakymą, kad po Pittsmums pažvelgti į musų bro- x • • • >■ .,. 1 v gho konferencijos vietinilių, seserų, motinų, mylimųjų & .. . v, .c v c om nvi Lrnnn I o i Lzro aTizm vi
akis ir su džiaugsmu tarti:

„Mes esame laisvės vaikai, 
ir tegul amžių amžiais mūsų 
žemė daugiau nepatiria ver
go dalios”.

Tokia yra mūsų viltis, troš
kimas, kasdienė malda, sva
jonė ir išganymas. Toks turi 
būti ir mūsų teisingumo iš
sipildymas...

Antanas Vaičiulaitis

TAUTOS ATSKALŪNU SUVAŽIAVIMAS

pirkit, merkit ir gerkit, 

įnačlyvos nuo visokių

^ys suka iš alksnių ir 
’ --J—--—

įes, o kiti groja, dū- 
į net giria skamba. 
Kokias čia linksmybes

• — klausiu vaikus.
, Ar nežinai, kad neseniai 
^sai griaustinis griaudė, 
jatitrenkė medžių luobą,

čia 
pei 
va?

be 
SU' 
vii 
pi; 
pe

bę 
ps 
ja

Gruodžio 18-19 d. Brook- Lietuvos tvarkos dabojimui 
lyne ir Manhattane įvyko A- 
merikos lietuvių bolševikų 
suvažiavimas, kurį jie vadino 
„demokratinių lietuvių suva
žiavimu”. Tokį vardą lietuvių 
tautos atskalūnai pasirinko, 
norėdami pridengti savo 
prastą vardą ir apgauti ne tik 
lietuvišką, bet ir grynai a- 
merikietišką visuomenę. Vi
sas jų suvažiavimas rodė, 
kad didžiausias jų tikslas bu
vo patarnauti tik savo gimto
jo krašto — Lietuvos — ne
naudai. Jų suvažiavimas ne
vertas jokio dėmesio. Jį vi
siškai ignoravo atsakingos 
Amerikos įstaigos, jo šau
kėjų apgaulės balso nepa
klausė nė viena patriotinė or
ganizacija, išskyrus kelis po
litinius — pašalpos klubus, 
kurių susirinkimuosna atsi
lanko labai mažas narių skai
čius.

Čia paduosime trumpą ap
rašymą to suvažiavimo be jo
kių iškraipymų:

amerikonų laikraštyje vi'jjijugalima išsukti lum- 
lietuvis kunigas buvo paj šviipynes> todėl ir 
sintas kaipo toje konfereį^ dūdas pasidir. 
joje buvęs delegatu. Tok

mokė delegatus, reikia > Pat ?alsla?on? 
testuoti. Jis nurodo, kad lietui užeinant, uz- 
sirodžius nepageida iP^egeu pas,vieną u- 
miems pranešimams tuo; Seana sedi aplink 
reikia rašyti tam laikraš^ ir va ^° basinius su 
laiškus ir jų daug rašyti Pa^aru- Pradėjus ly- ' 
vieną. Laikraštis, gavęs d 
laiškų, turės nors vieną 
kelbti ir bus užginčyta, 
reikia pasitenkinti vien 
mezgimais, bet reikią ei Sėjau, žadėjau ir vis nepri- 
Raudonajį Kryžių, į iždo 
partamentą ir visur kitu

Tuomi diskusijos ir b i 
baigtos, kaip Amerikai pa 
bėti karo pastangose.

Skaitoma pasveikinimą į įad, perkūnui užgriau- 
aukomis. Aukų sudėta 
$1,500.00

Kalba Grikštas: Visi 
rai jau plaunasi lupas ir

ki 
d: 
K 
S' 
n 
h

I

pasigirdo ir pirmoji pava
lo perkūnija. Susirūpinu- 
yimininkė sako:
-Tai tau ir Devintinės!

lošiau pasikasti krienų li
etimas neužgriaudė, va 
ir griaudžia. Nebeturėsi- 
gerų krienų.
-Pirmą kartą tatai gir-

Sesija pirma
Pirmą sesiją atidarė adv. 

K. Michelsonas 1943 m. gruo
džio 18 d. 1:30 vai. popiet, 
Lietuvių Piliečių salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Po įžanginės Michelsono 
kalbos, šaukėjų pasiūlyta ir 
išrinkta į prezidiumą 12 as-

Nepriklausomos menų, kurie tuojaus estradoj 
„pasitarė” ir vietomis pasi
dalino. Pirmai sesijai pirmi
ninkauti paskirtas Michelso
nas.

Piliečių klubo pirmininkas 
Kreivėnas sveikino konferen
ciją linkėdamas jai pasek
mių; pastebėjo, kad klube 
priklauso visokių pažiūrų 
žmonės, bet komunistai klu
bui vadovauja...

Dr. Baltrušaitienė sveiki
na suvažiavimą ir linki pa
sekmių.

Dr. Graičiūnas pareiškė, 
kad per 50 metų jis Ameri
koje „dirbo dieną iš dienos 
lietuvių išlaisvinimui ir kad 
dabar prieš juos stovi du 
svarbūs klausimai: pirmas, 
tai vaikų atidavimas kanuo- 
lių pašarui ir antras, tai Lie
tuvos likimas turi būti nu
tartas ir įvykdytas.”

Mizara įteikė pirmininkui 
iš Cleveland© atvežtą kujuką, 
pastebėdamas, kad kujukas

merikos žodis sverš dar dau- 
giaus.

Štai kodėl jie daro viską, 
kad, jau dabar, galimai or
ganizuočiau įsiskverbtų į A- 
merikos visuomeninio gyve
nimo pastatą, kad, tuo būdu, 
atsvertų Amerikos lietuvių 
patriotines organizacijas, — 
kad galėtų slopinti Amerikos 
valdžios kilnią politiką, tuo 
pačiu stabdydami atstatymą 
Lietuvos, Nepriklausomos ir 
Demokratinės Lietuvos.

Veltui
Lietuvos duobkasių pastan
gos!

Patriotingoji Amerikos lie
tuvių visuomenė mokės atsa
kyti geresniu susiklausymu, 
geresne organizacija, dides
niu atkaklumu.

Reikalingas lėšas Ameri
kos lietuviai mokės susidary
ti iš savo nuosavų kuklių už
darbių.

Didžiausiojo Tautos pavo
jaus valandoje, Amerikos lie
tuviai mokės savo eiles su
glausti ir, eidami į koją su 
Senos Tėvynės underground, 
stos vieningu nenugalimu 
frontu Lietuvai laisvę laimė
ti.

Pulk. K. Grinius.

Ameri- 
atsitiki- 
žmonės,

Kalėdų Dienoje 
ko j e nelaiminguose 
muose užmušta 88 
kurių 65 žuvo automobilių 
nelaimėse.

Meksikoje armijos karinin
kams uždrausta uniformoje j bus padėtas „sovietinės Lie- 
eiti į bažnyčią. į tuvos muziejuj arba laisvos

bus naudojamas.”
Mizara pastebi, kad reikia 

išrinkti rezoliucijų komisiją, 
nes nutarimai bus priimti re
zoliucijų formoje. Taipgi rei
kia nominacijų komisijos, ku
ri nustatys ateities veikimą. 
Išrenkama ir mandatų komi- ___
sija. Visose komisijose įeina giasį mumis bučiuoti. Ar kad perkūnui užgriaudu 
bent vienas T — - - — -
narys,” 
bejonių 
tumų”.

Pirm, 
šė, kad 
teks svarstyti Amerikos karo 
pastangų rėmimą. Tuo reika
lu buvo kalbų.

Andriulis, Chicagoj einan
čios bolševikų „Vilnies” re
daktorius, taip kalbėjo: Jei
gu Amerikos sekančiu prezi
dentu būtų išrinktas kad ir 
demokratas kaip Farley arba 
kuris respublikonas, tai Ame
rikoje ne tik prasidėtų anti- 
sovietinis veikimas, bet pra
sidėtų nedarbas ir santykiai 
su Sovietų Sąjunga nutrūktų. 
Amerikoje turi būti toki 
tvarka, kuri kooperuos su 
Sov. Sąjunga Europos atsta
tyme ir kad Rusijai būtų lais
vas visko gavimas. Sandarie- 
čiai, socialistai ir katalikai 
rems tokius kandidatus, ku
rie priešingi Sovietų Sąjun
gai. Jis dėstė mintį, kad san- 
dariečiai, tautininkai, katali
kai ir socialistai yra fašistai.

„Prof”. B. F. Kubilius (jį 
taip titulavo) : Atvykęs į šį 
klubą jaučiausi labai prastai. 
Dr. Graičiūnas patarė man 
nueiti prie baro, ką ir pada
riau ir dabar jaučiuosi ant 
abiejų kojų... Lietuviškas fa
šizmas už viską daugiau ken
kia, negu kas kitas. Man nė
ra žinoma, kad Mass, fašis
tai bent kur būtų prisidėję 
prie labdaringų darbų ir karo 
laimėjimo. Reikia susidėti su 
amerikonais radikalais ir li
beralais ir sudaryti aparatą 
amžinai sunaikinti lietuvišką 
fašizmą Amerikoje, kad kun. 
Prunskis ir Smetona neįkel- 
tų kojos į Lietuvą, bet kur ki
tur galą gautų...

Kalbėjo visa eilė delegatų, 
duodami kolonijų raportus, 
kiek pundelių pasiuntė Rusi
jos armijai, kiek svederių, 
pančiakų arba šalikų numez
gė. Kiti primena, kiek karo 
bonų jų kolonijoje lietuviai 
nupirko ir kiek ambulansų 
nupirko. Chicagietės moterys 
nurodo, kad jos net 20,000

Laisvės"’ štabo 
kad nebūtų jokių a- 
dėl pasiūlymų „čys-

Michelsonas prane- 
pagal dienotvarkę

U krienai nebetinkami vai- 
į - stebėjausi iš dzūkv 
starų.

j - Argi tamsta to nežino

jos kalėjimuose yra kali aų stiprumas pragaišta 
prie kurių nieko neprileid - Tokį stebuklą pirm 
Dabartiniu laiku negalią girdžiu, — sakau 
griauti Anglijos imperij įau į tautosakos rinki 
mo. Paaukoja $50.00.

Sesija baigta 7:05 vak
Sesija antra.

Antroji sesija

įrašau.
-Pirmai perkūnijai gria 
ant, pasižvalgęs čia ga] 

...... . .............atidar®llamaty‘iir!š8irstj'J 
Webster Hall, 4th Ave. it W niekų niek

iš senovės laikų. Ant 
ir dabar kartais ne t 

menys, bet ir artojai p

11th St., New Yorke, gr 
džio 19 d., 1943 m. 10:15 d 
ryte, (pavėluota 1 vai. 15 
nučių).

Kubilius skaito rezoliuc 
apie rėmimą Amerikos k 
pastangų. Rezoliucija rag 
pirkti karo bonus ir auk 
Raudonajam Kryžiui, loja 
dirbti karo pramonėje ir 
šyti laiškus kareiviams p 
nešant kas yra veikiama.

Delegatas Romanda si 
prie rezoliucijos pridėti, k| juodi vabalai, bėginėjo 
ir Rooseveltui ir kongre 
pranešti, jog Smetona, ka 
likai, tautininkai ir socialu 
tai eina su prezidento pr1103 
šais, kaip su senatorium ® koks praeivis prisia 
kongresmanu Reynolds, ^arvelį ir siūlydavo 
Cormicko ir Hearsto politiL 
Rooseveltas pradėsiąs vei 
prieš tuos priešus, o mes re 
sime jo kandidatūrą...

Stanislovaitienė skaito s 
natui telegramą, kurioje i jų, 
gina remti karo pastangas 
vykdyti kainų kontrolę.

Mizaros raportas: Jis psi-Iš tikrųjų graži, - 
tebi, kad tokis suvažiavim 
turėjęs būti sušauktas p: 
miau. Jie palaiko glaudži 
ryšius su gimtu kraštu Liejimo prie šių vartų 
tuva. Visi dalyviai sugrįž k 
į namus privalo vykdyti n>?. 
tarimus. Tūkstančiai lietuv 
Vokietijoj prie darbų ir kai 
jimuose, tuomi vokiečiai p 
siryžę išnaikinti lietuvių ta 
tą. Lietuviai su viltimi žiū

MPIEŽIAUS PAl

Pieną pavakarę prie šv( 
Romoje sėdėjo moteris! 
ro ji sena, pražilusi, 
b. Bet jos akys buvo

buvo sustoję nusipirk 
įe vartų pusėje, kiti ši; 
i užklysdavo, eidami į

šjo ant virbo.
į] Me jos sustojo du va 

Kalabrijos kalnų, atke
i kardinolo ir Didžioj 
mos bazilikas, kad gai
ii Monterio bažnyčios

-Kokia graži paukšt

balandėlę juodu stov 
s miesto pakalnėje

i «to gaudesys, tarp
• • v • J

Kaip tau rodos, j

-Bet ką mes veiksin 
-Aš jau žinau, kur 
-Nagi?
- 0 padovanotume i 

juodu, pasiderėję
į rytus ir laukia raudonos! J au®j° i 
armijos. Visi žino, kad raud “ ^dulkėjusi 
noji armija kirs mirtiną sm įeti
gj. Lietuvai galime pade 8U nudribusiais t 
tik remdami raudoną armi, gagtimis ant bat 
ir kovodami su fašistais. Li 
tuvos žmonės nusitarė, k? snysis brolis.
Lietuva būtų Sovietų Resp” 
blika ir Lietuvos žmonės n 
norės grįžti į nepriklausoH tuo tarpu guviai si 

(Užbaiga 5 pslp.)

-Mes norim aplank

{s jautė, kaip jo dn
|jo, kur tą narvelį su

^ sparnais, lyg nu 
Rus čiptelėjo skar
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^ramybę ir kūrybos LN1 AS PALINDO PO PUODU 
Pasaulio ateities statyto, hj 
• 1___ ! _ _ 1__ • • v «
lajaus auviuco owiyiQ.

ii, kurie sakosi norį žemei dinas lietuvių pasakoji- 
uoti geresnį ir teisingesnį hį) i muose 
ūma. tesrul naealiau ateina - - - - - - - - - -

ietuvis ir šiandien neuž- 
ta galingojo Perkūno, 

: taip dievino ir garbino 
š penkis šimtus metų.

omą, tegul pagaliau atsime- W 
a ir Lietuvos kančias, var- 
ųs, troškimus ir kovas, ir te- 
pil žino, kad ir ten gyvena 
oki pat žmonės, kuriems Nskauda, kai juos penZ vieną ^raži^ pavasa- 
kurių širdys verkia dėl tė-W Įienelę Kaišiadorių turge- 
vynės tamsaus rytojaus, k tijįj a: 
kurie kraują Rėja dėl savo W 
tėvų žemės laisvės, nors nie- Paštį? 1

siausiai perpykęs, skėlęs į 
velnią.

— Visokių pasakų prasi
mano žmonės. Sakau, tik juo
kis beklausydamas.

— Kaip mano senelis pa
sakodavo, jis matęs patį per
kūną. Kartą vėlybą vakarą 
jis joja giraitėn naktigonės. 
Ėmė kilti juodi debesys. Pra
dėjus kiek linoti, griaudė 
smarki perkūnija. Anas nuo 
lietaus palindo būdon ir kiū
to vienas. Kad nebūtų vie
nam baugu, persižegnojo ir 
poteriauja. Ten pat riogso di
delis pusiau perskilęs akmuo. 
Ogi žiūri ir regi iš tarpakme 
nio plyšio velnias kaišioja 
liežuvį ir šydinasi iš perkū
no, veblena. Švystelėjo pa
dangė, o per mišką viesulas 
atūžia, atšniokščia, net me
džių viršūnės prie žemės lin
ksta. Žiūri tas arkliaganis iš 
po būdos ir mato, ant žirgo 
atjoja toks jaunikaitis, šau
nus, vikrus medinčius su šau
tuvu ant peties. Tik nutaikęs 
į tą akmenį, kur pasislėpęs 
velniūkštis liežuvį rodo, 
pykšt ir iššovė į velnią. Ke- 
verkšt, nuvirto juodas nuo
dėgulis nuo akmens, o ap
link pakvipo sieros ir degu
to kvapas. Perkūnui tolyn 
nujojus, bernas priėjęs prie 
akmens rado perkūno kulką 
ir parsinešė namo. Tokių kul
kų po audros daug randa pie
menys kalneliuose ir žvyrduo
bėse. Jomis kartais gydo 
žaizdas ir visokias ligas.

— Kaip ten buvo, kaip ne
buvo, bet dėdulis įdomių da
lykų papasakoji. Mes jaunie
ji tokių niekelių mielai klau
somės ir užsirašom, kad am
žinai liktų.

TAI NUKIRPO ĮSIMYLĖJUSĮ SENUKU Senos Knygos 
Sukaktisrną j į perkūną išgirdę „žag- 

gre” verčiasi per galvą.
— O kuriems galams jie ta

tai daro? — paklausiau pa
sakotoją.

— Mūsų piemenys kūliu 
verčiasi per galvą išgirdę pir
mąją perkūniją, kad griaus
mas piemenį netrenktų, o ar
tojai taip pagarbina perkū
ną, kad jų bandos, kitaip ta
rus, javai geriau derėtų.

— Tikrai nuostabiu būdu 
čia garbinamas galingasai 
perkūnas. Bet javų derliui 
vargu ar tatai ką padeda...

— Gal nuo to, o gal ir ne, 
bet kai tik pirmoji perkūnija 
sudunda, sujudina žemelę, tai 
viskas auga, kai iš pieno 
plaukia, — įtikinėja senieji 
perkūno gerbėjai.

— Mokslas perkūno galy
bę jau išaiškino ir rado, kad 
paprasta elektra —aiškina 
jaunas mokinys.

— Jaunieji, sakau, viso
kius juokus ir patys bedary
dami gali perkūną įširdyti. 
Kartais perkūną įpykina vi
sokiomis patyčiomis ir vel
nias. Papasakosiu tokį atsiti
kimą: Kaip senų žmonių šne
kama, perkūnijos metu vel
nias, slapstydamasis nuo per
kūno, mėgsta slėptis po puo
dais, o ypač kurie kiauradug- 
niai. Kartą varginga Seirijų 
miestelio trobelninke, pama
čiusi užeinant audrą su per
kūnija, išbėgusi iš trobos 
lauk, apvožė visus puodus 
dugnais į viršų ir paliko taip 
juos stovėti trobelės pašaly 
audros metu, kad velnias po 
puodu nepalįstų. Vienas puo
das buvo kiauru dugnu. Įėju
si vidun senutė uždarė kros
nies dūmtraukį, aprūkė visus 
pašalius perkūno žolėmis, 
kad trobelės netrenktų.

Atsisėdusi senutė poteriau
ja ir žiūri į besiartinančią 
audrą. Tik šast juodas kati
nas, kaip velnias ir įlindo 
kiaurą j in puodan. Netrukus 
žybt trinkt ir trenkė į 
puodus perkūnas, net 
trobelė sudrebėjo. Gal 
perkūnas ir netrenkęs
velnią, bet tas biaurybė vel
niūkštis, sumanęs pasityčio
ti iš perkūno, ėmęs ir paro
dęs užpakalį pro kiaurą puo
dynės dugną. Perkūnas bai-

Ne visiems senatvė atneša 
ramybę ir užmiršimą visokių 
gyvenimo kvailysčių. Imkime 
štai kad ir kaunietį, jau sep
tintą kryželį nešusį Jarosla
vą Gažianskį. Tas pilietis 
buvo vedęs, turėjo vaikų, bet 
ir ypatingą jaunatvišką 
kraują bei palinkimą į viso
kius romanus.

Tai, ot, šis ponas, namų 
savininkas ir šiaip pasiturįs 
žmogus, kartą užėjo į vieną 
Kauno kirpyklą nusikirpti. 
Jo laimei ar nelaimei, jį pra
dėjo kirpti gana graži tos 
kirpyklos tarnautoja. Dar 
mergaitė nespėjo nukirpti 
pusės galvos, kaip jis pradė
jo reikšti jai savo karštas 
simpatijas, atsieit, įsimylėjo. 
Ir kai senuko žila galva buvo 
nukirpta, jis pareiškė kirpė
jai, kad į ją esąs taip įsimylė
jęs, jog vargu ar begalėsiąs 
be jos gyventi.

Žinoma, kirpėja tokį senio 
pareiškimą palaikė šposinin
ko komplimentu ir maloniai 
nusišypsojo. Bet senis tikrai 
buvo mergaitę įsimylėjęs. Jis 
pradėjo tiesiog maldauti, kad 
ji eitų pas jį gyventi, priža
dėdamas jai įrengti nuosavą 
kirpyklą ir duoti nemaža pi
nigų.

O moteris lieka moterimi. 
Nors jai dar buvo tik 25 me
tai amžiaus, bet, pagundyta 
pinigais ir nuosava kirpykla, 
pradėjo linkti į senio pusę. — 
O kas čia tokio?, — pagalvo
jo ji. — Kai turėsiu nuosavą 
kirpyklą ir pinigų, tai senį 
galėsiu paprašyti šunims šė
ko piauti...

Na, ir, taip sakant, jie su
sitarė. Neilgai trukus G-nis, 
vykdydamas savo pasižadė
jimą, nupirko jai modernią 
ir gana patogią kirpyklą. Da
bar paprasta kirpyklos tar
nautoja išsipuošė kaip kir
pyklos savininkė, po savo 
valdžia turėdama apie ketu
ris tarnautojus. Senis irgi 
buvo patenkintas. Jis laikė 
didžiausia garbe ir laime, ka
da Onytė (taip vadinosi jo 
mylimoji) eidavo su juo į te
atrą, pasivaikščioti į Ąžuo
lyną ir kitur. Bet Onytė tai 
darė norėdama vis daugiau 
ir daugiau iš senuko išgauti 
pinigų. O širdies gilumoje G- 
kio neapkentė ir ieškojo pro-

gos juo nusikratyti. Paga
liau, jai nusibodo jį apstati
nėti, ir ji pradėjo draugauti 
su vienu jaunu vyruku.

Vieną kartą, kada senis 
norėjo užeiti pas Onytę į kir
pyklą, jo ten neįsileido, nors 
gana ilgą laiką daužė duris 
ir langą. Pagaliau jis išgirdo, 
kad kirpykloje, be jo Onytės, 
šnibžda ir vyriškas balsas. 
Nieko nelaukdamas jis nu
dūmė į policiją ir pranešė, 
kad kirpykloje yra įsibrovę 
vagys.

Žinoma, policijai vagį pa
gauti įdomu, todėl ji žaibo 
greitumu atvyko į nurodytą 
kirpyklą ir įsiveržė į vidų. 
Deja... vietoj vagies buvo 
rastas G-kio konkurentas, | 
gana dailiai atrodąs vyrukas bylą, dėl stokos įrodymų mer- 

giną išteisino, bet už sukeltą
Senis, supratęs esąs apgau-1 gatvėje triukšmą vargšą se- 

dinėjamas, pradėjo baisiai nuką nubaudė 30 litų arba 
pykti ir pakėlė nepaprastai, 5 paras arešto, 
didelį triukšmą, kuris persi
metė į gatvę. O jeigu tokie in
tymūs reikalai sprendžiami 
gatvėje, tai sunku išvengti 
policijos protokolo ir teismo. 
Taip atsitiko ir dabar.

Prieš teismo stalą Kaune 
stovėjo pilna ugnies, apsiren
gusi paskutine Paryžiaus ma
da Onytė ir lūpą prikandusi 
šypsojosi. Netoli jos stovėjo 
apviltasis senukas.

— Susitaikėte gal? — krei
pėsi teisėjas į bylininkus.

— Tegu grąžina man visa, 
ką aš jai esu davęs, tai susi
taikysiu, —tartum iš po že
mių ištarė senukas.

Mergina skambiai nusikva
tojo.

— Nėra durnių grąžinti 
tai, ką kartą dovanojai. Gal, 
manai, dykai aš su tavim 
vaikščiojau į teatrus, gal vel
tui leidau mindžioti mano 
kambarių grindis?

Senis pradėjo nervintis. Jis 
paraudo, ėmė drebėti rankos.
— O kiek jai esi davęs? — 

teiravosi teisėjas.
— Veik pusę savo turto 

aš jai sudėjau. Nupirkau kir
pyklą su visais baldais ir 
dviem frizavimo aparatais. 
Pripirkau suknelių, paltą ir 
dar visokių daiktų, žodžiu, 
ji man kaštavo apie 10,000 li
tų. Prašau, pone teisėjau, pri
teisti visa tai man grąžinti.

Mergina dar kartą ieškinį

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Lietuviškų knygų augimas 
prasidėjo nuo tikybinių vei
kalų. Maldaknygės dar per il
gą laiką buvo vartojamos ne 
tik bažnyčioje, bet ir kaip 
vadovėliai išmokymui skai
tyti.

1943 m. suėjo 150 metų 
nuo to, kai išleista viena iš 
tokių pačių garsiausių lietu
viškų maldaknygių — „Auk
so Altorius”.

stosi aplink vežimus gy- 
ų „karalius”-maišus pri- 
kęs gyvačių ir taip gar- 
savo prekes:

■ Pirkit, merkit ir gerkit, 
ūno neužgriaustos — la- 
pamačlyvos nuo visokių

šviesos, laisvės ir teisybės 
šauksmo, — tegul jau dabar 
išgirsta.

Tegul mūsų senajai tėvų 
žemei, dainų ir kryžių šaliai, 
išaušta laisvės,.šviesos, gar- 
bės ir ramybės metai, ir te- 
gul būna mums leista grįžti.^ų- 

. į laisvos Lietuvos laukus ir^į 
■ girias, ir tegul būna leistąjį 
į mums pažvelgti į mūsų bre. fe. 
) lių, seserų, motinų, mylimųjų 
- akis ir su džiaugsmu tarti; 
s ... 'te*.

| voouiv įaiūvto vtUKŽĮ| bH

ir tegul amžių amžiais mūsų fe’L' 
žemė daugiau nepatiria ver- į < 
g® daUos"- ii** 

ir Tokia yra mūsų viltis, treg. fe 
j. kimas, kasdienė malda, sva- 
,s> jone ir išganymas. Toks turi 
os būti ir mūsų teisingumo iš- 
nl sipildymas...
ii- Antanas Vaičiulaitis

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

5 idamas pamiškėm, žiūriu, 
lenys suka iš alksnių ir 
dų lumzdžius, birbynes ir 
jynes, o kiti groja, du
ja, net giria skamba.
I Kokias čia linksmybes 
lt, bene piemenų vestu- 
I — klausiu vaikus.
į Ar nežinai, kad neseniai 
tasai griaustinis griaudė, 
i atitrenkė medžių luobą, 

,Mes esame laisvės vaikai. ^.?'' lr Jau galima išsukti lum- 
is ir švilpynes, todėl ir 
jminamės dūdas pasidir-

paneigė ir prašė teismą ištei
sinti.

Teisėjas, kiek panagrinėjęs

P-klis.

PALIKO 66 MIL.
Ellsworth, Me. — Velio- 

nies Edsel Fordo turtas, pa
gal pirmą apskaičiavimą, ver
tinamas 66 mil. dol.

Maine valstybėje Fordo 
turtas įvertintas 1 mil. 20 
tūkst. dol.

ŽUVO DIDVYRIS

Senukas perbraukė delnu 
per prakaituojančią plikę, 
drebančiu žingsniu paliko sa
lę. Aiškiai matėsi, kad gra
žioji kirpėja jį „nukirpo”...

Burbank. — Mėgindamas 
saugiai nusileisti sugedusiu 
lėktuvu, užsimušė pulk. Wil
liam E. Dyess, 27 metų am
žiaus. Jis buvo ypatingai pa
sižymėjęs Filipinų kautynė
se. Buvo apdovanotas keliais 
medaliais.

Nelaimę mačiusieji pasako
ja, kad pulkininkas būtų iš
likęs gyvas, jei būtų leidęsis 
lėktuvu į tuščią vietą, bet ten 
važiavo vienas automobilis, 
tad, matyti, lakūnas mėgino 
jo išvengti.

Įį^J1 irtą ten pat Kaišiadorių 
inkėj, lietui užeinant, už- 
1 pastogėn pas vieną ū- 
nką. Šeima sėdi aplink

Į . ir valgo lašinius su 
nų padaru. Pradėjus ly-

- asigirdo ir pirmoji pava- 
o perkūnija. Susirūpinu- 
Bimininkė sako:
J Tai tau ir Devintinės! 
jjau, žadėjau ir vis nepri- 
ošiau pasikasti krienų li- 
ęrkūnas neužgriaudė, va 
ir griaudžia. Nebeturėsi- 
jerų krienų.
į Pirmą kartą tatai gir- 
, kad, perkūnui užgriau- 
krienai nebetinkami val- 
į — stebėjausi iš dzūkų 
Jarų.
Argi tamsta to nežino- 

:ad perkūnui užgriaudus 
ų stiprumas pragaišta?

Tokį stebuklą pirmą 
girdžiu, — sakau ir 

u į tautosakos rinkinį 
ašau.
Pirmai perkūnijai griau- 
t, pasižvalgęs čia galė- 
i pamatyti ir išgirsti dar 
iau visokių niekų nieke- 
š senovės laikų. Antai 
ir dabar kartais ne tik 
enys, bet ir artojai pir-

Gen. K. Ladygai 
50 Metų

ŪNŲ SUVAŽIAVIMAS^e

>k- Lietuvos tvarkos dabojimui 
A- bus naudojamas.” 
kų Mizara pastebi, kad reto 
ino išrinkti rezoliucijų komisiją, g 
va- nes nutarimai bus priimti re-į 
vių zoliucijų formoje. Taipgi re-įį 
ko, kia nominacijų komisijos, ko- jįj 
avo ri nustatys ateities veikimą. 
tik Išrenkama ir mandatų komi- 

a- sija. Visose komisijose įeina 
Vi- bent vienas ,rLaisvės’’ štabo ’ 

narys,” kad nebūtų jobų a- 
bejonių dėl pasiūlymų „čys-' 
tumų”. L

Pirm. Michelsonas prane- E ? 
šė, kad pagal dienotvarkę fe 
teks svarstyti Amerikos karo 
pastangų rėmimą. Tuo reika-s 
lu buvo kalbų.

Andriulis, Chicago] einas- 
žios bolševikų „Vilnies" re
daktorius, taip kalbėjo: Jė
gų Amerikos sekančiu prezi- 
dentu būtų išrinktas kad ir 
demokratas kaip Farley arba ' 
kuris respublikonas, tai Ame- 

. rikoje ne tik prasidėtų anti- 

. sovietinis veikimas, bet pra- r 
sidėtų nedarbas ir santykiai r“T 
su Sovietų Sąjunga nutrūktų.

; Amerikoje turi būti tob\., 
tvarka, kuri kooperuos su 
Sov. Sąjunga Europos alsia- 
tyme ir kad Rusijai būtų Jais- P. 
vas visko gavimas. Sandarie- ® 
čiai, socialistai ir katalikėj 
rems tokius kandidatus, ko- 
rie priešingi Sovietų 
gai. Jis dėstė mintį, kad sau- . 
dariečiai, tautininkai, katali- • 
kai ir socialistai yra fašistai-1

„Prof”. B. F. Kubilius C 
taip titulavo): Atvykęs į 
klubą jaučiausi labai prastai 
Dr. Graičiūnas patarėm^ 
nueiti prie baro, ką ir pada- 
riau ir dabar jaučiuosi ant 
abiejų kojų... Lietuviškas fa- - 
šizmas už viską daugiau ken- 
kia, negu kas kitas.
ra žinoma, kad Mass, f^ 
tai bent kur būtų prisidėję 
prie labdaringų darbų ir 
laimėjimo. Reikia susidėti 
amerikonais radikalais H' 
beralais ir sudaryti ap^ 0 
amžinai sunaikinti lietuvis^ 
fašizmą Amerikoje, 
Prunskis ir Smetona 
tų kojos į Lietuvą, bet kur 
tur galą gautų...

Kalbėjo visa eilė deleg8^ 
duodami kolonijų raportu' 
kiek pundelių pasiuntė 
jos armijai, kieksved^; 
pančiakų arba šalikų 
gėr-Kiti primena, kiek 

I bonų jų kolonijoje 
nupirko ir kiek ambul^ 

i nupirko. Chicagietėsmgį
•"odo, kad jos net $
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B. Buračas

SVEIKINA KANADA!

tuos 
visa 
būtų 
į tą

Gerb. redakcija:
Prašau priimti širdingiau

sius linkėjimus „Amerikos” 
10 metų sukakties proga. „A- 
merika” Kanadoje vaidina 
svarbią rolę mūsų katalikiš
kos dvasios tobulinimui.

Ta proga siunčiu pašto per
laidą, sumoje $5.00, ir linkiu, 
kad mūsų „Amerika” gyvuo
tų ilgiausius metus.

Reikšdamas gilią pagarbą, 
Liekuosi — Jūsų,

Alg. Navikevičius
Montreal, Que.

Lietuvos laisvės kovose pa
sižymėjo gen. Kazys Ladyga 
gimė 1893 m. gruodžio 25 d. 
tad per šias Kalėdas su' u- 
kia 50 m. amžiaus sukak js. 
Jis kilęs iš Iškonių kr to, 
Biržų apskr. Mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje ir čia jau pasižy
mėjo kaip uolus abstinentų 
Baltojo Kryžiaus draugijos 
narys. Karo mokyklą baigė 
1914 m. ir pateko į armiją. 
Visą Didžiojo karo laiką iš
buvo vokiečių — rusų fronte, 
išskyrus tris mėnesius, kada 
ligoninėje gydė savo žaizdas. 
Sužeistas buvo du kartu, vie
ną kartą — sunkiai. Gavo 
visas karo dovanas, kokias 
rusų armijoje duodavo už pa
sižymėjimus 
karininkams, 
Jurgio kardą.

1918 m. iš
išstatytas kandidatu į karo 
akademiją. Po rusų armijos 
demobilizacijos grįžo į Lietu
vą ir čia buvo pašauktas į 
Vilnių, į pirmąjį pėstininkų

vyresniesiems 
išskyrus šv.

divizijos buvo

pulką. Pasižymėjo mūsose 
su bolševikais ir bermc. li
niukais. Jau 1919 m. gavo va
dovauti divizijai. 1920 m. ku
rį laiką buvo armijos vadu.

1926 m. buvo vyriausio 
stabo viršininku. Vėliau išėjo 
į atsargą. Po 1926 m. gruo
džio 17 d. įvykių buvo grįžęs 
į kariuomenę, bet po kiek lai
ko Voldemaro vyriausybė pa- Z 
leido jį atsargon. Gyveno sa- ’ 
vo ūkyje, Biržų apskrity, ne- 
toli Vabalninko, iš kur buvo 
kilusi jo žmona (St. Paliuly
tė). .

Kai atėjo bolševikai, gene
rolas Ladyga buvo suimtas. 
Jis ir jo gausi šeima išgaben
ti į Rusijos gelmes.

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

Antanas Vaičiulaitis

IEŽIAUS PAUKŠTĖ

ną pavakarę prie švento Ponkracijaus var
mo j e sėdėjo moteriškė su narveliu rankoje. 

■ ji sena, pražilusi, tamsaus ir raukšlėto
" ' ’ ’ ’ _ ’ ’ ’ ’ 'p

odi vabalai, bėginėjo tarp žmonių. Vieni jų 
uvo sustoję nusipirkti riešutų iš senio an- 
vartų pusėje, kiti šiaip sau vaikštinėjo, dar 
“klysdavo, eidami į Gianicalo pasigrožėti 
s miestu.
koks praeivis prisiartindavo, moteris iškel- 
narvelį ir siūlydavo pirkti paukštę, kuri ten 
o ant virbo.
e jos sustojo du vaikinai. Buvo tai broliai 
abrijos kalnų, atkeliavę aplankyti savo dė- 
ardinolo ir Didžiojoj savaitėj apvaikščioti 
s bazilikas, kad gautų atlaidus. Iš San Piet- 
Montorio bažnyčios dabar jie traukė į Va

I ji sena, pražilusi, tamsaus ir rauKSieto 
. Bet jos akys buvo gyvos, judrios ir, kaip

okia graži paukšte! — prabilo vyresnysis

š tikrųjų graži, — pritarė jaunesnysis.
andėlę juodu stovėjo besigėrėdami. Iš Ro- 

iesto pakalnėje skambėjo ramus, lėtas 
) gaudesys, tarpais nustelbiamas balsų 
imo prie šių vartų.
Kaip tau rodos, jeigu paukštę nusipirktu-

et ką mes veiksim su ja?
š jau žinau, kur ją dėtume.
agi?
padovanotume musų dėdei kardinolui, 

uodu, pasiderėję su sene, nusipirko paukš- 
nuėjo į Vatikaną. Sargai, pamatę juos su 
liu ir apdulkėjusius nuo ilgo vaikščiojimo 
mos gatves, iš pradžių nenorėjo įsileisti 
ėjų. Sukeitę ietis prie vartų, jie stovėjo 
su nudribusiais kutais kepurėse ir žvilgan- 
sagtimis ant batų.
es norim aplankyti savo dėdę, — tarė vy- 

is brolis.
aute, kaip jo drąsa mažėja, ir nė pats neži- 
ur tą narvelį su paukšte laikyti. Gi paukš- 
tarpu guviai suspurdėjo, praskėtus suvė- 
parnais, lyg nubusdama iš miego, ir pra- 
s čiptelejo skardžiu balsu.

Sargybinių viršininkas pasakė:
— Negi į žvėryną einate, kad ir paukštę neša- 

tės!
— Iš tikrųjų gal negerai, bet mes buvom gal

voję padovanoti ją mūsų dėdei kardinolui.
Išgirdę kardinolo vardą, sargai atitraukė ietis, 

pagarbiai nusilenkė ir praleido šiuos du kalabrie- 
čius.

Tuščiais laiptais jie užkopė aukštyn, paskui 
ėjo ilgais koridoriais, kol rado erdvų raudonu 
damasku išmuštą kambarį. Sienos čia buvo ap
vedžiotos auksuotomis atbrailomis ir nukabintos 
kardinolų ir popiežių paveikslais.

Abu vaikinai kartą jau buvo šiame kambary
je. Buvo tai jų dėdės kardinolo laukiamasis sa- 
lionas, kur dienos metu susirinkdavo ambasado
riai, vyskupai, kunigaikščiai, didieji tapytojai ir 
architektai. Bet nūn, šią sutemų valandą, buvo 
čia ramu ir tartum paslaptinga, nes rodėsi, kad 
visi tie pasaulio didžiūnai, kurie čia dieną buvo 
susirinkę, kažkur užsislapstė aplinkui ir kužda
si taip tyliai, kad tu jų neišgirstum.

Ore galingai nuskambėjo švento Petro bazili
kos varpai ir vėl tilo, ilgai dar dūzgendami, kol 
visai liovėsi. Narvelyje paukštė, kuri jau buvo 
primigusi, varpų gaudimą išgirdus vėl pramerkė 
akis, sučiulbo ir straksėjo nuo virbo ant virbo.

— Ji gal alkana, — sukuždėjo jaunesnysis bro
lis.

— Ar ilgai dar lauksim?
— Nė pats nežinau... Kad koks tarnas pasimai

šytų, ar ką...
— Ir man nedrąsu taip išsyk eiti į dėdės du

ris...
— Bet ką darysim, jeigu niekas nepasirodys?...
Čia prasivėrė durys į kardinolo kambarius, ir 

jose stovėjo aukštas, dailia barzda ir ilgais ūsais 
vyras. Jis buvo labai šauniai išsipuošęs, visas 
mezginiais apvedžiotas, o jo kardo makštys buvo 
auksu apkaustytos ir dar turėjo rankenoje bran
gakmenio akį, kuri žioravo prieblandoje. Iš dide
lio mandagumo jis, atsisukęs, vis linkčiojo į vi
sus kampus, lyg šiame salione būtų pilna žmo
nių, ir abu kalabriečius net šiurpas nukratė, kad 
tasai išsipustęs ponas ir juodviem nusilenkė, ei
damas pro šalį. Jie kaip apglušę žiūrėjo į aukso 
apvadžiones jo drabužiuose, į mezginių rankoga
lius ir į kepurę, kuri buvo panaši į laivelį.

Atsipeikėję išvydo jie duryse savo dėdę kar
dinolą.

— Ką gi čia veikiate, vaikai mano? — tarė ji
sai.

Kol jie galvojo, ką čia pasakius, dėdė jiems 
paaiškino:

— Tai Austrijos ambasadorius... Jis neprimato 
ir užtai linkčioja į visas puses.

— Sunkūs laikai, sunkūs... Bedieviai jau puola 
Vienos miestą, o sultonas giriasi tuoj arklius šer- 
siąs Vatikano kieme.

Abu vaikinai žiūrėjo nustebę. Jų dėdė, kuris 
vis tebestovėjo duryse, pasirodė jiems toks ne
paprastas, galingas, o sykiu ir liūdnas. Nedrįsda
mi artintis prie jo, laukė juodu ir neišmanė, ką 
čia bepadarius.

Tarė kardinolas:
— Betgi eikite į mano kambarį... Aš tikėjausi, 

kad nepamiršite manęs seno ir šiandien aplan
kysite...

Jis įsileido vaikinus pas save, liepė jiems sėstis 
ir linksmai šūktelėjo?:

— Ką gi jūs čia atsinešėte?
Aniedu paraudo.
— Nagi, ar dovanų kur gavote?
— Ne, bet mes norėjom tą paukštę jums do

vanoti, — atsakė abu jie, dar labiau raudonuoda
mi. — Gal tai labai kvaila mintis...

Kardinolas paėmė narvelį ir pasižiūrėjo į 
paukštę. Ji gi pašiurpę gūžį, pasikrapštė kojele 
plunksnas ir prisimerkė, lyg labai miego norėtų.

Pastatęs narvelį šalimais ir pats atsisėdęs, 
kardinolas klausinėjosi apie Kalabrijos kalnus 
ir gimtinės miestą, apie pažįstamus žmones ir 
apie jaunuolių kelionę. Paskui jisai pasakojo apie 
neramius laikus pasaulyje, apie turkų karus ir 
pavojų visiems krikščionims, ir apie tai, kaip po
piežius dieną naktį meldžiasi ir pasninkauja su
sirūpinęs, kad kraujo ir išnaikinimo audra ati
toltų ir išnyktų.

Nustebę klausėsi kalabriečiai ir tarė:
— Visur kelionėje ir pačioje Romoje žmones 

regėjom linksmus, be jokių rūpesčių, ir kaip be
tikėtum, kad taip baisu žemėje!

Ligi sutemų jie kalbėjosi apie Romos miestą, 
apie pasaulį, apie žmones ir apie pavasarį Ka
labrijos kalnuose.

Likęs vienas, kardinolas pasiėmė narvelį ir, 
pakėlęs aukštyn paukštę, susigalvojo. Jam rū
pėjo, kurgi jis bedėsiąs ją. Paukštė, rodės, jokių 
rūpesčių neturėjo. Ji pašiurpino plunksnas, įtrau
kė kaklą ir ant akių užtraukė baltas plėveles, ke
tindama užmigti. Atsargiai padėjęs paukštę ant 
stalo, kardinolas pro langą pažvelgė į bazilikos

bokštą, galingai iškilusį viršum visų Vatikano 
mūrų, viršum miesto ir viso pasaulio. Žemai, pa
čioje bazilikoje, dar būta žmonių ir degė žiburiai.

— Rytojaus iškilmėms ruošiasi, — mąstė sau 
kardinolas.

Ūmai jis lyg ką prisiminė. Apsigręžęs pažiūrė
jo į narvelį, į miegančią paukštę ir tarė sau vie
nas:

— Juk rytoj per mišias popiežiui bus sudeda
mos aukos iš duonos kepalėlių, vyno šulelės ir 
įvairių paukščių. O kodėl tarp jų negalėtų būti ir 
mano paukštė!

Jis pasišaukė tarną ir, įdavęs jam narvelį, lie
pė nunešti prie tų paukščių, kurie bus aukoja
mi popiežiui.

Ryto metą nuo pat saulės patekėjimo žmonės 
pradėjo rinktis į baziliką. Jų čia suplaukė iš visų 
Italijos miestų ir iš tolimų šios žemės kraštų ir 
valstybių. Ir abu kalabriečiai jau buvo minioje, 
pirmosiose vietose, kad visa kuo geriausiai re
gėtų ir girdėtų. Jie matė, kaip prie altoriaus su
sirinko dideli ponai, visoki ambasadoriai, vysku
pai ir vienuolynų viršininkai. Ten pat sėdėjo ku
nigaikščiai ir keletas popiežiaus giminių. Arčiau 
buvo vietos kardinolams, ir jau keletas jų ten 
sėdėjo, skaitydami brevijorius ir pasižiūrėdami 
į žmonių spūstį.

Taip pirmose eilėse stovėdamas, vyresnysis ka- 
labrietis patylomis tarė broliui:

— Vaje, kiek ten paukščių pridėta!
— Matau, matau, — atsakė jaunesnysis. — 

Visokių ten jų yra — ir balandžių, ir purplelių, 
ir kanarėlių.

— Bet aš galvą dėčiau, kad ten prie krašto sto
vi tas pat narvelis su paukšte, kurią vakar dėdei 
dovanojau.

— Aš prisiekčiau šv. Antanu, kad teisybę sa
kai..

Sulig tais žodžiais suskambėjo si abrinės dū
dos, žmonės tik susiūbavo kaip mg/ios, ir visi 
žvelgė į bazilikos duris: ten, aukštai iškeltą, mu
zikai grojant ir vėduoklėms iš šonf linguojant, 
nešė popiežių. Už jo buvo daug kardinolų, vysku
pų ir prelatų. Visi jie ėjo lėtai, iškilmingai, to
kiais rimtais ir šventais veidais, rankas pamal
džiai sudėję ir žingsnius vis lyg į muzikos taktą 
dėliodami.

Visa tai buvo labai gražu ir iškilnu. Bet dar 
gražiau buvo, kai saulė, pakopusi aukštyn, žėrė 
pro bazilikos langus šviesos stulpus į žmones, į 
kolonas, į kardinolus ir patį popiežių, kuris laikė 
mišias.

_____
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WASHINGTON ATSAKE KARIŲ MOTINOS UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ

pilna tikinčiųjų, 
’i hm. M. Kemėžiui

tyčioje, salėje ir kle- 
" (pradėta įvesti nau- 
b imas.

ajų Metų dienoje šv. 
įos 5:30, 8, 10:30 ir

JIS JAU TĖVAS SULAUKĖ ĮPĖDINIO Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karai

I

Iš Philadelphijos lietuvių 
rengto koncerto Lietuvai šel
pti buvo nusiųsta rezoliuci
ja Prezidentui. Dabar per 
Department of State gautas 
šis atsakymas:

„The Secretary of State 
acknowledges the receipt of 
your resolution of November 
14, 1943 which the White 
House has referred to this 
Department for considera- 

. tion. You may be assured 
that its contents will receive 
careful attention.”

Toje rezoliucijoj buvo pra
šoma priimti ir Lietuvos at
stovą į 44 tautų pašalpos ir 
atstatymo konferenciją. Va
dinasi, Philadelphijos lietu
viai atkreipė dėmesį valdžios, 
kad Lietuva ir lietuviai nebū
tų nuskriausti.

Anksčiau buvo gautas at-

i

_____

sakymos ir iš Konferencijos 
su pažadėjimais, kad ir lie
tuviai bus šelpiami, kaip tik 
bus išlaisvinti. Kaip būtų 
naudinga, kad daugybė tokių 
rezoliucijų būtų buvę nusiųs
ta. Bet kai kurie per daug 
siaurai į dalyką pažiūrėjo ir 
nuleido rankas. Ar mes vis 
nepermažai ir nepervėlai pa
darome Lietuvos gelbėjimo 
reikalais...

N. METŲ SUTIKIMAS

Šv. Kazimiero parapijoj 
yra paprotys kasmet sutikti 
Naujuosius Metus bažnyčio
je su pamaldomis. Tiesa, su
tikimo pamaldos būna 8 vai. 
vakaro, bet visi pasimeldžia, 
padėkoja už praleistus me
tus ir laukia ramiai ir šven
tai Naujų Metų.

Pamaldas sudaro: pamoks
las, giesmės, ir palaiminimas 
švenčiausiu Sakramentu.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plauku spalvos mūsų specialybe

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Jau buvo po pakylėjimo. Tie šviesos stulpai, 
griūdami pro langus, nešė lyg kokią tolimą ramy
bę, mėlynų padangių džiaugsmą į žmonių širdis. 
Visi jie buvo nurimę, tartum kažkur savo dva
sioje nuskridę ir pamiršę žemės vargus, kraują, 
dejones, nesutikimus ir mirtį.

Net ir visi paukščiai, kurie buvo ten aukai pa
statyti narveliuose, buvo lyg apsvaigę nuo tos 
šviesos, muzikos ir giedojimo. Vien tik du karve
liai buvo kiek pasipūtę, gurklius pastorinę ir gū
žius atstatę, nes žinojosi esą taip dailiai balti, 
jog antros tokios porelės visoj Romoj nė aplinki
niuose miestuose nerastum. Jie net truputį šnai
ravo į tą paukštę, kurią broliai kalabriečiai buvo 
nupirkę: ji tupėjo skurdi, galvutę įtraukusi ir 
tartum susimąsčiusi, susigraudinusi ar didžio 
džiaugsmo apimta.

Taip ji ten tupėjo menka, susitraukusi ir visų 
paukščių prasčiausia: ji negalėjo prilygti nei kar
veliams,^ nei kanarėlėms, nei purpliams, nei ki
tiems, išsipuošusiems geltonomis, raudosiomis ir 
žaliomis plunksnomis, arba jau tokiems raibiems, 
kad akių negalėjai atitraukti.

Artinosi aukojimo metas. Giesmės buvo nutilę, 
ir muzika neskambėjo. Spinduliams griūvant pro 
bazilikos langus, buvo ten taip tylu, kad net ma
ži vaikučiai, kuriuos motinos buvo ant rankų at- 
sinešusios, liovėsi verkę.

Toje tyloje suskambėjo skardus, giedrus ir sy
kiu ilgesingas balsas. Jis skambėjo ant visos ba
zilikos taip aiškiai, kad tolimiausiame kampe 
būtum pasakęs, jog tau į pat ausį kas čiulba ir 
dainuoja.

Visi nustebo ir sužiuro, iš kur toji giesmė skar
denas. Ir kardinolai, ir vyskupai, ir vienuolyno 
viršininkai, ir anie du broliai iš Kalabrijos kal
nų tuoj pamatė, kad gieda toji paukštė, kuri buvo 
prie švento Ponkracijaus vartų nupirkta.

Užvertusi galvutę, mažytė, menkiausia iš vi
sų paukščių, tartum visa užmiršusi ir ar didelio 
skausmo ar neišpasakytos laimės apsvaiginta, ji 
čiulbėjo taip iš visos širdies, taip savo giesmei 
atsidavusi ir taip galingai, kad, i ją beveizdint, 
drauge buvo ir gailu, ir be galo linksma.

Tą jos giesmę išgirdę žmonės pirmiausiai apsi
dairė, lyg teiraudamiesi vieni kitų, kas čia dabar 

J atsitiks: ar tą paukštę išneš, ar nutildys kokiu 
nepaprastu būdu, ar taip paliks.

Visi, taip bežvilgčiodami, pamatė, kad kardino
lų dekanas, jau labai senas, protingas, žilas ir 

< šventas vyras, užsidengė brevijorium burną ir 
tyliai kikeno, vis stengdamasis sutūrėti savo juo-

..... .

I

Kai tik buvo pasklidę kal
bų, kad Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės byla dides
niame pavojuj, pirmosios su
kruto lietuvės motinos, ku
rių sūnūs tarnauja ir miršta 
šiame kare. Jos viešai pradė
jo kalbėti, kad jų sūnūs ne
kariauja ir nemiršta dėl to, 
kad po šio karo būtų sunai
kinta Lietuva ir išžudyti mi
lijonai nekaltų lietuvių ir ki
tų. Jos drąsiai kalbėjo, kad 
mes turime reikalauti iš val
džios patikrinimo, kad už jų 
auką Lietuvai ir lietuviams 
būtų pažadėta laisvė nuo vi
daus ir lauko priešų.

Taip kalbėjo gilios meilės 
ir didingos lietuvių motinų 
širdys, kurios gerai supranta 
auką ir pasišventimą. Ar ne
reiktų mums pasinaudoti tuo 
kilniu motinų patrijotizmu? 
Ar nereiktų tuoj pagaminti 
panašaus turinio nutarimus 
ir kiekvienoj lietuvių koloni
joj surinkti motinų parašus 
ir nusiusti 
kad štai ko 
motinų.

Neabejoju, kad prie tokio 
pareiškimo prisidėtų ir tūks
tančiai kitų geros valios mo
tinų, kurių sūnūs jau paguldė 
galvas ar dar paguldys, kad 
visi sutartinai nori laisvės ir 
teisingumo po šio karo, bet 
neapkenčia neteisybės. Tai 
būtų konkretus darbas A. 
Lietuvių Tarybai.

Juozas Ambrose (Ambra- 
zas) tarnauja Seabee, yra to
limoj Kalifornijoj. Tik per 
telegramą sužinojo, kad jis

Washington’an, 
nori tūkstančiai

JAUNIMAS SPORTUOJA
Lietuvos Vyčių 3-čios kuo

pos berniukai sudarė savo 
basket-ball komandą, kuri į- 
sitaisė gražią uniformą su už
rašu Knights ir dabar rengia-

Cpl. Stanislovas Areškevi-
■ čius spalių 16 susilaukė sū- 
5 naus, kurį pakrikštijo Sta- 

jau tėvas gražučio sūnelio. nisl°vu Jr- Tėvas tarnauja 
„Iš džiaugsmo nežinojau įr D. S. jau pusę metų. Pamaty- 
ką bedaryti, sužinojęs, kad tušavo Jpedinio ir dalyvauti 
mudu susilaukėm sūnaus, ku
ris bus mano vardo ir mano 
tikras įpėdinis” — rašo jis 
savo žmonai skubiame laiš
ke. Jis labai rūpinosi, norėjo 
sužinoti, ko jie susilaukė.

Jei pirma rašė žmonai po 
2,3 ar keturius laiškus į die
ną, tai dabar žmonai ir sū
nui turės rašyti dvigubai 
daugiau. Kaip norėtų aplan
kyti savo šeimynėlę, bet karo 
pareigos neleidžia tai daryti. 
Todėl tik laiškais dvasioje 
susijungė su šeima. Sveikina, 
džiaugiasi ir linki mažajam 
sūnui užaugti vyru. Kada jis 
sugrįš iš karo, kad jau ras
ti} stiprų jaunikaitį įpėdinį.

Sūnus gimė gruodžio 16 
dieną. Berniukas auga svei
kas ir laukia, kada galės pa
matyti savo linksmą ir jau
ną tėvą. Kūdikio motina Ag
nes Ambrose yra sveika ir 
laiminga pirmojo savo sū
naus motina. Ji tiki užaugin
ti jį sveiku ir laimingu, kol 
sugrįš tėvas padėti toliau au
klėti ir mokslinti.

krikštynose buvo parvykęs 
kelių dienų atostogų.

Graudus buvo vaizdas, kai 
išvykdamas atgal tarnybon 
jaunas tėvas atsisveikino su 
mažučiu savo sūneliu. Karš
tai ir jausmingai jis bučiavo 
savo berniuką. Juk karo me
tu nežinia kada vėl teks pa
matyti. Kūdikio motinėlė El
zbieta Areškevičienė viena 
pati augina ir auklėja savo 
mielą kūdikėlį. Bet jos min
tyse ir širdyje dažnai yra ir 
„didysis” Stanislovas, korpo- 
ralas, karys, vaikučio tėvas 
ir jos mylimas vyras. Bent 
laiškais, malda jie palaiko 
šeimos vienybę ir gyvena vil
timi, kad neužilgo vėl visi 
galės sykiu gyventi ir džiaug
tis šeimos laime ir dalytis 
bendrais pergyvenimais.

Nesusipratimas
Teisėjas: Ar tamsa prisi

pažįsti pavogęs Stanilionio 
kailinius?

Vagilius: Taip. Prisipažįs
tu.

Teisėjas: Tamsta, rodos, 
tarnavai pas Stanilionį?

Vagilius: Aš tarnavau pas 
jį, dvejis metus.

Teisėjas: (savo raštinin
kui) Rašykite... Aš tarnavau 
pas Stanilionius dvejis me
tus.

Vagilius: Ir ponas teisėjas 
tarnavote? Kada tai buvo: 
prieš mane, ar po manęs?

Pamokymas
— Ar tiesą žmonės sako, 

kad tamsta savo kapitalą su
sidėjai iš pieno?

— Iš pieno? Tamsta sap
nuoji. Ne iš pieno, bet iš van
dens, kuriuo didindavau 
no kiekį.

Dvi galvos geriau
Jakimavičių Jurgis, 

skaitydamas laikraštį,
žinią, kad vieno ūkininko kar
vė atvedė veršiuką su dviem 
galvom.

— Juokai! Kažin kaip aš 
jausčiausi, turėdamas dvi 
galvas?

— Labai gerai, — atsakė 
jo žmona. -Vienu sykiu galė
tum gerti ir rūkyti savo pyp
kę.

Negramatnas ūkininkas
žemės ūkio kooperatyvo 

krautuvės vedėjas kalba į ū- 
kininką:

—Kada tamsta užsimokėsi ..
už mašinas, kurias mūši sv®nf,es.Pr^e‘l 
krautuvėje pereitais metais D^otal^Je-v^az' 
nirkai9 pūna tikinčiųjų.

TT’v . . _ . į hin- M. Kemėžiui- Užsimokėti? Nagi tams- j ma. 
ta man sakei, kad jos grebi“ 
tai pačios už save apsimokės,

Garantuoja
Ūkininkas: — Ar tu garan-L ryte, 

tuoji šias dobilų sėklas?
Pardavėjas: — Garantuo

ju. Ir jei tos sėklos nesudygs, 
atnešk man jas atgal, ir ašF*“' 
tau sugrąžinsiu pinigus. p

Pranas Bekampis LOilIli

SUĖMĖ VISUS INTELI
GENTUS

PAT praneša, kad Druski- 
ninkuose naciai suareštavę

Padėka
>os mūsų vienuoli- 
lįrinės sukakties me- 
įne nuoširdžiai pade-

pie-

be
rado

VYRŲ REKOLEKCIJOS

Šiais metais Malverno re
kolekcijų namuose 6,647 vy

si rungtynėms su kitomis ko- rai atliko uždaras rekolekci- 
mandomis. Girdėti, kad ir šv. J^s- Didžiausia grupė buvo 
Jurgio parapiioi bus basket- i® laivyno — 473.
ball komanda ir su jais galės Kas kartą, tokias rekolek- 
pasirungti. Juk jaunimui rei- cijas turėjo, niekada nepa- 
kia duoti progos sportuoti, mirš. Kada lietuvių grupė su- 
kad nereiktu veltui ir žalin- siorganizuos ir tokias reko- 

I fra i laiką leisti. i lekcijas atliks?

ką. Ir kiti kardinolai, neišsilaikę, šypsojosi ir juo
kėsi, nusigręždami nuo žmonių, nes, matote, to
kiems garbingiems vyrams lyg nederėtų vaipytis 
prie paties Šventojo Petro grabo. Net ir tie, ku
rių veidai nuo daugelio metų buvo rūstūs ir labai 
maldingi, — ir tie nusišvietė, besiklausydami tos 
paukštės čiauškėjimo: visi tie vienuolynų tėvai, 
kurie ašutines nešiojo, savo kūną ligi kraujų 
plakė ir duoną valgė pelenais pasibarstydami ir 
kitokio gėrimo nepripažindami, kaip tik šaltą van
denį iš šaltinio.

Kurie arčiau stovėjo, paskui visais šventaisiais 
prisiekdinėjo, kad net ir popiežiaus veidas, liūd
nas, pasninkų, maldų ir sielvartų dėl bežūstančio 
pasaulio iškankintas, — kad ir tas nusigiedrijo, 
gi jo lūpos ėmė čiaupytis, lyg juoką prilaikyda- 
mos. Bet popiežius buvo toks geras ir šventas 
žmogus, kad jis šiai linksmybių pagundai nepasi
davė, ir kai atsisuko nuo altoriaus i žmones, jo 
veidas buvo rimtas, bet lyg šviesesnis ir ne toks 
iškankintas.

Jis atsisuko priimti aukų. Prie jo nešė duonos 
kepalaičius, ir jis juos palaimino; nešė vyno šu
kelę, ir jis ją palaimino. Gi paukštė vis čiulbėjo ir 
čiulbėjo, iš visos gerklaitės šaukdama, lyg pa
miršusi ir tuos kardinolus, ir vienuolius, ir kar- 
reivius su ietimis rankose.

Atėjo eilė paukščius nešti. Balandžiai, kaip to
kią rimtą valandą tinka, dailiai ištiesė kaklus ir 
tupėjo į šalis nedirsčiodami nė neburkuodami ar 
plunksnų nesipaišiodami. Kaip reikiant elgėsi ir 
purpleliai, ir sniegenos, ir dagilėliai. Visi jie bu
vo tartum pamokyti: nei straksėjo, nei gūžį ko
juke kasėsi, nei vienas kito nesikapojo.

Viena tik Kalabrijos jaunikaičių pirktoji pauk
štė nesiliovė skardenusis, net ir tada, kai šventa
sis Tėvas laimino balandžius ir purplelius. Ji tu
pėjo narvelyje ant virbo ir giedojo, lyg nematy
dama, kad ir ją jau prinešė aukai prie popiežiaus. 
Ji šaukė tokiu ilgesio, laimės ir graudumo pilnu 
balsu,jog rodėsi, štai, ėmus ir pliš jos maža šir
delė iš to giesmės svaigulio ir iš laimės ar skaus
mo didybės.

Kai tik popiežius, laimindamas, uždėjo ant jos 
rankas, ji staiga nutilo ir jau daugiau nečiulbėjo.

Visi žmonės, kurie tą dieną buvo bazilikoje, 
labai tuo stebėjosi ir sakėsi vieni kitiems:

— Žiūrėk, tartum protą turėtų... Vos spėjo 
šventas Tėvas rankas uždėti, kai liovėsi giedojus.

Taip jie kalbėjo apie paukštę, grįždami namo, 
ir tą žinią išnešiojo po visą Romos miestą, Italijos 
žemę ir kitus, net labai tolimus kraštus. Antai,

■ ■?

KAIP KALĖDAS SUTIKO

Ne visi vienodai švenčia 
tas šventes. Kai kurie pradė
jo Kalėdų dovanas priimti 
gruodžio 5 d. vakare. Tai tie, 
kurie laikosi seno papročio, 
kad šv. Mikalojaus šventės 
išvakarėse gauna dovanas. 
Mat, šv. Mikalojus, buvęs 
Smirnos vyskupas, yra vai
kų globėjas, norinčių ištekėti 
mergaičių užtarytojas, vie
nišų keleivių vadovas.

Olandai ir šiandien laikosi 
papročio-gruodžio 5 d. dalin
tis dovanas, švedai išsidalina 
dovanas Kūčių vakarą; dova
nos sukraunamos aplik eglu-

tę, kuri stovi vidury kamba
rio, aplink šoka, o vyriau
sias šeimos narys išdalina do
vanas, iššaukdamas kiekvie
no vardą.

Italų ir prancūzų vaikučiai 
laukia lig sausio 6, kai trys 
karaliai atneša dovanas. Ru
sijoj dovanas išdalina ir at
neša „Babuška” vadinama 
moteris.

S

Merkei i o-Jakščiu
LIETUVIŠKOS DUONOS

Naujai atremontuota ir ištai
syta kepykla, kurioje galima 
gauti visokių gardumynų ir ska
nios lietuviškos duonos.

1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

SS

kardinolas Radvila, parkeliavęs į Vilnių, šį atsi
tikimą papasakojo didžiojo kunigaikščio metraš
tininkui, kuris visą atsitikimą užrašė į knygas, 
nors jos paskui ir sudegė per pilies gaisrą.

O paukštę su balandžiais, dagiliais ir purpleliais 
po pamaldų nešė Vatikano rūmų koridoriais, ir 
taip atsitiko, kad ties vienu užsisukimu teko su
sitikti popiežių, kuris ėjo į savo kambarius, lydi
mas kardinolų, vyskupų ir kareivių, vilkinčių dry
žais drabužiais ir su ietimis rankose.

Tarė šventasis Tėvas:
— Atneškite šią paukštę pas mane.
— Taip, šventenybe, — atsakė nusilenkdamas 

nešėjas, o su juo nusilenkė ir visi, kurie ten sto
vėjo.

Buvo glūdi naktis. Vatikano rūmuose visi mie
gojo: ir valstybės sekretorius, ir prelatai, ir raš
tininkai, ir kareiviai, išskyrus tuos, kurie sargy
bą prie vartų ėjo. Jau galėjo būti gerokai po vi
durnakčio, kai viename lange įsidegė žiburys ir 
nušvietė baltai apsirengusį senį. Buvo tai pats 
popiežius, kuris ligi šiolei meldėsi, šaukdamasis 
savo Dievo, kad suraminti} kraujuose, ašarose 
ir ugnyje paplūdusi pasaulį, kad į žmonių širdis 
įdėtu tiesą, meilę ir taiką, kad atitolintų pagonių 
antplūdį nuo švento miesto ir krikščionių žemės. 
Jis klūpojo, meldėsi ir atgailojo visą naktį, ir jo 
dvasia vis tiek buvo nerami, apsunkusi, ir jam 
buvo liūdna, graudu ir skaudu, nes jis žinojo 
šaukiąsis už visą pasaulį, už visus žmones ir už 
visas šalis, ir jau daugel dienų ir metų jis pasnin
kavo ir meldėsi, o pasaulis šėlo kaip šėlęs.

— Viešpatie, — kalbėjo jisai, — duok žmonėms 
ramybę; grąžink džiaugsmą į jų širdis; sustab
dyk gaisrus, kraujo liejimą, nekaltųjų žudynes ir 
trėmimus! Išklausyk mano balsą, priimk mane 
kaip auką už visus nekaltuosius, kurie kenčia, ir 
grąžink šviesą į žmonių protus, užvesk juos ant 
ramybės, teisingumo ir meilės kelio.

Taip jis meldėsi, iškėlęs rankas, o juodos jo 
akys degė kaip žarijos, ir jo balsas dūsavimais 
veržėsi pro lūpas. Tamsų, pietų saulės kadaise 
įdegtą jo veidą išrėžė dvi gilios raukšlės — skaus
mo, nemigos naktų, rūpesčių už visą pasaulį ne
išnaikinami ženklai.

Ir štai jis pajuto, kad jam staiga pasidarė be 
galo graudu ir liūdna, kaip dar niekados nėra bu
vę, kol jis popiežių soste sėdi. Lyg nubudęs iš 
savo maldų, jis peržvelgė tuščia ir nykų savo 
kambarį, ir pro tamsu langą įsižiūrėjo ten. kur 
niūksojo bazilikos galinga bonia ir kur miegojo 
didysis Romos miestas.
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sukakties proga esa
mos daug švelnaus 
i-amo ir gavusios viso- 
s paramos. Dievo pa- 
iteinanti per kilnios 
įmones, stiprina mū- 
jusias jėgas, padeda 
.iisus sunkumus ir pa- 
iiteičiai.

įffiaugsmą mums su- 
E. Vyskupas O’Brien 
kinkymu į iškilmes 
sodžio8d., mūsųnau- 
:o pašventinimu, sa- 
sga ir nuoširdžia kal- 
steiktu ganytojišku 

’ amu. Jam reiškiame 
Šausią padėką.

c dėkojame prelatui 
mi, laikiusiam iškil- 
■sv. Mišias, ir jo asis- 
=:kun. K. žvirbliui, O. 
ddence College profe- 
:ta. B. Gauronskiui, 
•rbury, Conn.; Kuni- 
ūrijonams: kun. A. 
i kun. Dr. V. An- 
iir kun. Dr. Pauliuko- 
jlavusiems J.E.Vys- 
■rentinant namą; kun. 
iškili už iškilmių ce- 
įtvarkymą; kun. Dr. 
Savičiui už pamoks- 
V. Puidokui, kun. J. 

inui, rašytojui A. 
j ličiui ir visiems ki-

i atsilankymą, 
aižiai dėkojame taip 
iDr. V. Andriuškai, 
ai šv. Mišias gruo- 
112 d. ir kun. J. Va-

likę žmonės lengviau sukom 
troliuojami.

Tel. DEW. 5136

LIETUVIS GRABORIUS
Laisniuotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

*—•—

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
t Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 
« Direktorius
1 ANTANAS DZLKAS 
j 3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuokite: Regent 2937*

S

£

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.
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Jis vėl pažvelgė į savo kambarį ir kertėje PMįįįįįįįfo jįlebo- 
matė narvelį su paukšte. |r

Paukštė nemiegojo. Ji žiūrėjo į šį baltą senį 
rami, susitraukusi, ir nė kiek nenusigando, ka 
popiežius priėjęs pakėlė narvelį ir pasistatė ant 
lango. Jis, lyg užsimiršęs, glostė geležinius narve ^eL. K. F. S. Biū- 
lio virbalus, įsižiūrėjęs į tą menką ir mažą paukš mėnraščio „Draugo” 
tytę. Ji už paminėjimą sa-

Tada ji vėl pragydo. Ji čiulbėjo taip skardžia jse keliais atvejais 
ir giedriai, taip užsimiršusi, kaip vakar baziliko- ..................
je. Šventasis Tėvas klausėsi, nulenkęs žilą galvąl^ išėjimus 
ir jam regėjosi, kad toje giesmėje skamba ligšio u.
negirdeti balsai. Saukė čiulbėjo tie balsai apit “ 
gražius pasaulius, apie ramybę, apie sutikimą ii aais ir telegramo

ms ir įkurtuvių nau- 
ie proga drauge su 
linkėjimais gerieji

pamokslą tą dieną, 
im už sveikinimo 
Numetu.

mėnraščio „Draugo” 
ii už paminėjimą sa

folijos sukakties ir 
žštus linkėjimus.

meilę, — ne, ten nebuvo nei pagiežos, nei pavydo( 
nei užmušimų, nei keršto.

Giesmė kilo vis aukštyn ir aukštyn. Rodės 
štai ji savo skardė j imu pripildys visus šiuos rū
mus, aikštę tenai apačioje, miestą ir visą žemę, sieliai mus parėmė 
Ir sulig kiekvienu giesmės pakilimu popiežius akomis; 
išskyrė naują minti, ir pats sau širdyje kalbėjo: 
—Štai ilgesio žodžiais paukštelė šaukia, o čia 
džiaugsmas skleidžiasi iš jos gerklaitės, gi daba 
taikos ir meilės daina liejasi. —

Ir jisai vis klausėsi, ir paukštė vis čiulbėjo, ko 
rvtuose aušros gaisai nušvito ir žmonės ėmė bus
ti. Tada, pakėlęs galvą, jisai pajuto, kad jo dva 
šia pilna tikrumo ir ramybės, lyg su tuo trileni 
mu būtu jo malda buvus išklausyta, širdies gėl 
palengvinta ir niūrus išnaikinimo ir kraujo de 
besys sulaikytas.

Jisai taip pat pajuto, kad paukštė jau nutil 
čiulbėjus. Ji tupėjo narvely susigūžus, rami i 
žiūrėjo pro geležinius virbus j rytus, kur saul 
jau tekėjo ir į padangę mušėsi galingi švieso 
stulpai.

Šventasis Tėvas tada atidarė narveli ir, paė 
męs į ranką paukštę, pravėrė langą. Ji dar ne 
skrido. Apkabinusi to žilo senio pirštą, ji tupėjo, 
lyg čia jai gera būtų, ar ko lauktų, ar nežinot 
kur lėkti.

Paskui ji praskėtė sparnus, sumojavo kartą 
antrą ir pakilus nuplasnojo tiesiai į ten, kur 
bokštų, namų ir medžių tekėjo saulė. Ji lėkė tie 
šiai ir netrukus dingo raudoname ugnies skritu
lyje, pamažėle kylančio pro amžino miesto sto 
gus.

Žmonės, kurie anksti rytą ėjo švento Petro aik
šte, pasakojo, kad iš popiežiaus lango matę išle 
kiant labai gražų paukštį, tartum baltą balandį, 
visai panašu j šventąją Dvasią, .kaip ji paveiks
luose nupiešta.
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I Ambotas $300.00, 
Valantiejus $100.00,

K. Urbonavičius 
k J. Vaitiekūnas

P. Virmauskis 
k B. Gauronskis

P. Sabalis $25.00, 
įkaitis $10.00. Prel.

as $5.00, kun. 
his $5.00, kun. J.

5m, kim. A. Abra- 
M kun. B. Iva- 
5J0.
įrengimui aukojo: 
vičienė, Waterbu- 
800.00, M. Kari- 

‘ Waterbury, Conn. 
K. Sereikaitė, So. 
W $160.00, Wa- 
kerys $106.00, E. 
New York $100.00, 
^Waterbury, Conn. 
Jankauskienė, So. 
jk $50.00, P.Kum-
;Mass. $25.00, J.

So. Boston, 
•N. N. Waterbu- 

$20.00.
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ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

išypsok ir - V 
miršk Karą’ |t§!
Nesusipratimas i
ėjas: Ar tamsa prisį.? \\ 
i pavogęs StanilionioA, 
ius?
jlius; Taip. Prisipažįs-

As

layonne, N. J

sėjas: Tamsta, rodos, 
.vai pas Stanilionį? 
gilius: Aš tarnavau pas 
vejis metus.
isėjas: (savo raštiniu. 
Rašykite... Aš tarnavau 
Stanilionius dvejis

Kalėdų šventės praėjo 
lausioje nuotaikoje. Baž- 
1 buvo pilna tikinčiųjų, 
finui kun. M. Kemėžiui 
Jbėjo kun. J. šaulys, ma- 

.Naujų Metų dienoje šv. 
ps bus 5:30, 8, 10:30 ir 
jj vai. ryte.
.Bažnyčioje, salėje ir kle- 

^V'ijoje pradėta įvesti nau-
%JBdymas.agilius: Ir ponas teisėjas 

lavote? Kada tai buvo
ja mane, ar po manęs?

Pamokymas
- Ar tiesą žmonės sako 
i tamsta savo kapitalą gu
lėjai iš pieno?

Putnam, Conn
Padėka

jgdamos mūsų vienuoli- 
idarbrinės sukakties me-

— Iš pieno? Tamsta sap. lorime nuoširdžiai padė
koji. Ne iš pieno, bet iš van-likę 
ns, kuriuo didindavau pie.
i kiekį.

Dvi galvos geriau
Jakimavičių Jurgis, Uiįk 

kaitydamas laikraštį, ra^
imą. kad vieno ūkininkokar- 
ė atvedė veršiuką su dvi© s 
;alvom. i

— Juokai! Kažin kaip į ■ 
jausčiausi, turėdamas dd! w 
galvas? ;

— Labai gerai, — atsakė Į *i 
jo žmona.-Vienu sykiu gulė-• , 
turn gerti ir rūkyti savo pypi 4!| 
kę.

tę. kuri stovi vidury fe. įZfe

visiems, kuriuo nors bū- 
risidėjusiems prie šios 
kties minėjimo.
>s sukakties proga esa- 
atyrusios daug švelnaus 
ankumo ir gavusios viso- 
ipos paramos. Dievo pa- 
i, ateinanti per kilnios 

. es žmones, stiprina mū- 
'te iegausias jėgas, padeda 

Iti visus sunkumus ir pa- 
ina ateičiai.
deli džiaugsmą mums su- 
įj. E. Vyskupas O’Brien 
atsilankymu į iškilmes 

: gruodžio 8 d., mūsų nau-
| namo pašventinimu, sa

kinga ir nuoširdžia kal- 
suteiktu ganytojišku 

linimu. Jam reiškiame 
didžiausią padėką.

Įfešisy, bai dėkojame prelatui 
į g inbotui, laikiusiam iškil

sias šeimos narys išdalink 
vanas, iššaukdamas kiefe 
no vardą. į

Italų ir prancūzų valkotai, as šv. Mišias, ir jo asis- 
laukia lig sausio 6, kai trys j ms: kun. g žvirbliui, O. 
karaliai atneša dovanas, k-, fai rovidence College profe-I tVIAVAVAlVV JĮJĮ. W-1_
sijoj dovanas išdalina ira-,^ d ir kun. B. Gauronskiui, 

i■ neša „Babuška” vate
. moteris.
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’aterbury, Conn.; Kuni- 
Marijonams: kun. A. 

ūnui, kun. Dr. V. An
ai ir kun. Dr. Pauliuko- 

ksistavusiems J. E. Vys- 
,šventinant namą; kun. 
Vaškui už iškilmių ce- 

lijų tvarkymą; kun. Dr. 
rbonavičiui už pamoks
lui. V. Puidokui, kun. J. 
kūnui, rašytojui A. 
aičiui ir visiems ki-

■ J .|i už atsilankymą.
tt^širdžiai dėkojame taip 

. Dr. V. Andriuškai, 
lam šv. Mišias gruo- 
ėn. 12 d. ir kun. J. Va- 
ui, Waterburio klebo- 
ž pamokslą tą dieną, 
abiem už sveikinimo 

b pietų metu.
ojame L. K. F. S. Biū- 
dienraščio „Draugo” 

ijai už paminėjimą sa- 
tyse keliais atvejais 

Vienuolijos sukakties ir 
reikštus linkėjimus, 
at visiems sveikinu- 
aiškais ir telegramo- 

visi mie- 
ai, ir raš- 
rie sargy* 
kai po vi- 
nburys ir 
> tai pats 
ikdamasis 
j, ašarose 
inių širdis 
,ų pagonių 
lių žemės, 
aktį, ir jo 
įsi, ir jam 
jis žinojo 
ones ir už 
jis pasnin- 
lęs.
i žmonėms 
is; sustab- 
žudynes ir 
imk mane 

i kenčia, ir 
k juos ant

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

Užminuoti pastatai

kad
Graborius—Balsamuotojas

jnkdamas 
e ten sto-

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

juodos jo 
iūsavimais 
ės kadaise 
s — skaus- 
pasaulį ne

lasidarė be 
os nėra bu- 
nubudęs iš 
nykų savo 

*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

, šį atsi- 
metraš- 
knygas,

Ivje, J 
g®.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

irpleliais 
oriais, ir 
teko su

dus, lydi
nčių dry-

Josepli Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

čiulbėjus. O? 
žiūrėjo Pj0 W 
jaute*1'" , 

sW“'
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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
———-

jisvdpaWi^ 
matė namlį a

Paukštė otffc 
rami, susite^ 
popiežius 
lango. 
ko virbate.^*' 
^adajįva.^ 

ir giedriai, 
je. šventas?^ 
kjamr^fe 

gražius pasate 
meilę.-j?6,1® į ■ 
nei užm'įjį.'tel

Giesmė

Ir sulig 
išskyrė^ 
-štai 
džiaugsu^^y^

kties ir įkurtuvių nau- 
ame proga drauge su 

linkėjimais gerieji 
rieteliai mus parėmė 
aukomis:

I J. Ambotas $300.00, 
| Valantiejus $100.00, 
Dr. K. Urbonavičius 

kun. J. Vaitiekūnas 
kun. P. Virmauskis 
kun. B. Gauronskis 

kun. P. Sabulis $25.00, 
fjuškaitis $10.00. Prel. 
įejauskas $5.00, kun. 
Končius $5.00, kun. J. 

$5.00, kun. A. Abra- 
$5.00, kun. B. Iva- 
$5.00.

os įrengimui aukojo: 
mavičienė, Waterbu-

. $200.00, M. Kari
nė, Waterbury, Conn.

E. Sereikaitė, So. 
Mass. $160.00, Wa- 

o Moterys $106.00, E. 
ė, New York $100.00, 
nė, Waterbury, Conn. 
I Jankauskienė, So. 
Mass $50.00, P. Kum- 
hol, Mass. $25.00, J. 
kai, So. Boston, 
0.00. N. N. Waterbu- 
į. $20.00. .j-

10 dolerių aukojo 
ji: A. Černauskienė, 

Jersey City, H. J., O. Jaki
mavičienė, So. Boston, Mass., 
O. Sokelienė, Racine, Wise., 
B. Urnikienė, Providence, R. 
I., p. p. Suprinavičiai, So. 
Boston, Mass.

Po 5 dolerius aukojo: F. 
Pažasienė, So. Boston, J. Sap- 
liai, Dearborn, Michigan, P. 
Dulkė, Maspeth, L. I., U. Šau
lienė, Waukegan, Ill., J. Vai- 
čikauskas, Chicago, Ill., A. 
Vismontienė, Brockton, Mass 
V. Venckienė, Naugatuck, 
Conn., O. Zableckienė, New
ark, N. J., O. Masonienė, So. 
Boston, Mass., T. Atroškienė, 
Chicago, Ill., V. Brazauskai, 
So. Boston, A. Bilinskas, So. 
Boston, V. Balsiai, Chicago, 
Bobeliai, Providence, R. 
Ečiočienė Providence, R. 
T. Domkienė, Chicago, 
Grimienė, Newark, N. J., 
Gerulienė, Kearny, N. J.,
Jakštienė, Cambridge, Mass., 
A. Kalasinskaitė, Chicago, J. 
Klimas, Chicago, J. Kulikaus
kai, Chicago, E. Kašėtaitė, 
Brockton, Mass., Meciūnienė, 
Providence, A. Majauskaitė, 
So. Boston, Mickai, Chicago, 
M. Petkienė, Chicago, Pau- 
liukonienė, Methuen, Mass.

Buvo dar daug aukotojų 
po 3, 2 ir 1 dolerį, kurių var
dus neįstengiame čia suminė
ti. Visiems ir visiems taria
me nuoširdų ačiū.

Be to, koplyčios įrengimui 
dar buvo platinamos laimėji
mų knygelės. Dėkojame vi-

I
I

M.

KARO KAPELIONO PAREIGOS
Amerikos karo kapelionų 

pareigos šiuo metu yra žy
miai skirtingos nuo praeito 
laiko pareigų. Pirmiau, jie 
teikė tik dvasinę pagelbą ir 
sekmadieniais sakė pamoks
lus, bet šiandien kapelionai 
ne tik kareivio draugai, dva
siniai tėvai, bet jie turi žino
ti, kaip gali padėti karinin
kams.

Šiandien, pagal Karo De
partamento nusistatymą, ka
pelionai turi lankyti kapelio
nų mokyklą per 5 savaites 
prieš išsiuntimą į stovyklas 
ir karo frontus.

Atlikti savo pareigas. mo
derninio karo aplinkybėse, 
kapelionas privalo žinoti ka
peliono praktiškas pareigas, 
vadovybę ir administravimą, 
discipliną, tarnybos papro
čius, militarines teises, mili- 
tarę higieną, pirmą pagelbą, 
topografiją (vietų, aprašinė
jimą), registravimą kapų, 
militarę korespondenciją, ty
rinėjimo būdus, vidaus sar
gybos pareigas, tarnybos pa
tvarkymus, įrengimus, orga
nizavimą pasilinksminimų, 
savo divizijos pareigas, kor
puso ir kapeliono pareigas, 
štabo patvarkymus, būdus 
kaip apsisaugoti nuo nuodin
gų dujų, kultūrinį ir sociali
nį veikimą ir t. t.

Kapelionai neturi ginklų, 
bet jie privalo žinoti, kaip 
apsisaugoti, ypač nuo dujų. 
Dažnai kapelionai su kovo
jančiais vyrais dirba kovos 
linijose.

Mokyklos pirmoj sesijoj 
kapelionas susipažįsta su ka
ro teisėmis, militariais rei
kalais, armijos patvarky
mais, pėstininkų mankšta, 
net knygvedyste. Penkiolikos 
minučių pamokslus turi sa
kyti kitiems kapelionams, 
kurie yra kritiškiausi klausy
tojai.

Kapelionų mokykla yra įs
teigta prie Harvard Univer
siteto, Cambridge, Mass. Ten 
katalikai, žydai ir protestan
tai kapelionai ruošiasi savo 
pareigoms. Kiekviena klasė 
susideda iš % naujai paskir
tų kapelionų, o kiti atšaukti 
iš tarnybos su pulkais. Bai
gusiems mokyklą suteikia
mas leitenanto laipsnis.

Kapelionai tarnauja mūsų 
armijoj nuo Jurgio Washing
ton© laikų, kada revoliucijos 
kare jis išleido pirmą prašy- 

siems, kurie parėmė mus, jas 
įsigydami ar platindami, y- 
pač daug pasidarbavusiai p. 
E. Kolandienei iš Hartford, 
Conn. Laimėjimai įvyko sek
madienį, gruodžio mėn. 12 d. 
Šilkinę kaldrą laimėjo p. An
tanina Majauskaitė iš So. 
Boston, Mass.

Kasdieninėse savo maldose 
ir geradarių intencija klau
somose šv. Mišios meldžiame 
Dievą atsilyginti - visiems. 
Linkime savo geradariams 
sveikatos, pasisekimo visuo
se darbuose. Naujieji Metai 
teatneša gausių Dievo malo
nių ir Kristaus ramybė tely
di visą gyvenimą.

Kristuje,
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys

Laliui 70 Metų
Amerikos lietuviams daug 

patarnavo didysis A. Lalio 
anglų-lietuvių kalbos žody
nas. Didelis dalykas—išleis
ti šitokį kapitalinį veikalą 
1915 metais, kada lietuvių 
kalba dar buvo labai nenu
sistovėjusi.

Tą darbą atlikusis A. Lalis 
vertas pagarbos. Prieš de
šimt metų jis persikėlė gy
venti į Lietuvą. Neturime ži
nių, ar jis tebėra gyvas. A. 
Lalis buvo gimęs 1868 me
tais, taigi šiemet būtų jo 75 
metų amžiaus sukaktis. Lie
tuvoje jis buvo paruošęs la
bai patobulintą savo žodyno 
laidą.

mą amerikiečių dvasininkų. 
Tada jie tarnavo tik per 6 
mėnesius arba vienerius me
tus ir neturėjo jokio laips
nio.

Pagal 1791 m. kovo 3 d. 
įstatymą vienas kapelionas 
buvo paskirtas visai armijai, 
jeigu „prezidento nuožiūrai 
tai reikalinga”. Rev. John 
Hurt iš Virginijos, kuris tar
navo per Revoliucijos karą, 
buvo pirmas kapelionas pa
gal naują įstatymą.

1837 m. buvo 20 posto ka
pelionų, kurie irgi buvo mo
kytojai. Armija turėjo di
džiausią skaičių kapelionų 
pabaigoje pirmo Pasaulinio 
karo; jų tada buvo 2,364.

1920 m. National Defense 
Act įsteigė vyriausio kape
liono įstaigą ir parūpino vie
ną kapelioną 1,200 karių. 
1941 m. pradžioje nebuvo už
tektinai kapelionų, tik 137 
tarnyboje. Dabar yra keli 
tūkstančiai.

Pirma mokykla kapelio
nams buvo organizuota pra
eitame kare Prancūzijoj, ne
toli Chaumont, 1918 liepos 
mėn. 1920 m. kapelionų mo
kykla buvo atidaryta Camp 
Grant, Illinois, buvo perkel
ta į Camp Knox, Kentucky, 
1921m.; į Fort Wayne, Mi
chigan 1922 m.; ir į Fort 
Leavenworth Kansas 1924 
m. Kapelionų mokykla turė
jo paskutinę klasę Fort 
Leavenworth Kansas 1928 m. 
iš 12 kapelionų. 1942 m. mo
kykla vėl pradėta po 14 metų 
Fort Benjamin Harrison, In
dianoj. Po keturių sesijų bu
vo perkelta į Harvard Uni
versitetą, kur ir dabar yra.

Common Council

Londone gauta žinių, 
Vilniaus geležinkelis esąs už
grūstas traukiniais. Daug 
vokiečių iš Rytų vežami su 
manta į vakarus nuo Vil
niaus. Vilniaus geležinkelių 
stotyje matomi traukiniai su 
rusais civiliais gyventojais 
nuo Orelo ir kitų sričių. Jie 
gabenami į Vokietiją.

Daug karinių traukinių ne
gali numatytu laiku prasis
kverbti frontan ir tas dar 
padidina netvarką. Vilniuje 
ir kituose miestuose padėtos 
minos po stambesniais na
mais, rūmais.

TAUTOS ATSKALŪNŲ 
SUVAŽIAVIMAS

So-
(Tęsinys iš 2 pslp.) 

gyvenimą ir Lietuva bus 
vietų Respublika. Prie Sov. 
Sąjungos Lietuva vėl am
žiams bus prijungta.

Delegatas Klevas iš Phila- 
delphijos paklausia, kodėl 
Rusija į gilumą Rusijos iš
gabeno tūkstančius lietuvių? 
Delegatas Černiauskas iš Ro
chester, N. Y. pasmerkia Kle
vą už tokį kalusimą.

Kubilius kalba ir pareiškia, 
kad Mizaros raportas yra to
buliausias, kokį jis yra skai
tęs. Jeigu kas mus vadina 
Lietuvos pardavikais, tai tie 
patys pardavikai. Reikia šį 
raportą atspausdinti, atmin
tinai išmokti ir skelbti. Tegul 
plevėsuoja raudona vėliava 
ant Gedimino kalno!...

Vienas delegatas protes
tuoja, kam minėti vėliavos 
spalvą. Grikštas nurodo, kad 
jis turįs tokią seną knygą, 
kurioje nurodoma, kad pir
moji Lietuvos vėliava buvo 
raudona.

Uždaro diskusijas. Po dis
kusijų uždarymo kalba Mi
zara: Lietuvos vėliavos spal
vą pasirinks patys Lietuvos 
žmonės, bet aš esu tikras, 
kad Lietuva bus sovie
tinė respublika... Fašis
tų biznierių grupė siuntė į 
Washingtoną teisėją Žiūrį 
važiuoti pas prezidentą rei
kalauti, kad iš Rusijos būtų 
sugrąžinta 6,000 lietuvių Lie
tuvon, kuriuos Hitleris būtų 
sumėsinėjęs. Aš turiu laiš
kus, kad iš Rusijos grįš visi 
lietuviai su lietuviškais pul
kais.

Kalba Bimba: Laiko stoka 
darbų atlikimui. Lietuvos iš
laisvinimas, — tai pagelba 
sovietų armijai. Jau pasiun
tėme sovietų armijai pagel- 
bos už $100,000 vertės pun
deliais, drabužiais ir cigare
čių bei tabako ir pypkių. Tu
rime lietuvių vaikų padėką, 
kur jie pasakoj kad su gra
žiausia meile ir priežiūra jie 
ten mokosi. Perskaito rezo
liuciją, raginančią remti so
vietų armiją ir per ją Lietu
vą. Paramą 
šimteriopai 
aparatą su 
kolonijose...

Priimta rezoliucija susi
siekti su Paleckiu ir jo val
džia po karo Lietuvoje ats- 
teigimui mokyklų, bibliotekų 
ir kitų įstaigų.

Stanislovaitienė perskaito 
anglų kalba rezoliuciją Ame
rikos labdarybės administra
toriui, nurodant, kad adv. O- 
lis, adv. Grish ir kun. J. Bal- 
kūnas, kurie Lietuvos žmonių 
šelpimo reikalais lankėsi Wa
shingtone, nėra jokie repre
zentantai, neturi jokio pasi
ryžimo, minties ir noro gel
bėti Lietuvos žmones.

Bimba skaito rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad po karo 
netik Vilnius, bet Seinai ir 
Rytų Prūsija būtų prijungta 
prie Sovietinės Lietuvos. Vie
nas delegatas pastebi, kad 
rezoliucija labai gera, tik rei
kia išmesti žodį „Sovietinė”. 
Bimba aiškina, kad tik tary
binė Lietuvos valdžia yra ir 
tą žodį išmetus nebus prie 
ko kreiptis...

Bimba skaito kitą rezoliu
ciją sudarymui demokratinės 
tarybos iš atstovų kolonijose 
su veikiančiu komitetu New 
Yoko apylinkėje, kuris teiks 
informacijas ir nurodymus 
veikimui.

Grikštas siūlo šiame reika
le visiems delegatams būti 
organizatoriais. „Išnešiokite 
šimtus tūkstančių atsišauki
mų. Eikite į visų namus ne
žiūrint, ar ant tų namų durų 
kryžius ar velnias” — sakė 
jis.

Nutarė suorganizuoti ta
rybą su neaprubežiuotu cen- 
tralinio komiteto narių skai
čiumi.

Skaitoma pasveikinimai su 
aukomis. Viso aukų sudėta 
$3,433.85.

Mandatų komisija pašauk
ta išduoti raportą. Iššaukus 

reikia padidinti 
suorganizuo j ant 
skyriais visose

tik kelių kuopų vardus ir de
legatų vardus, šaukimas su
laikytas ir tik pranešė, kad 
randasi 313 delegatų nuo 186 
draugijų.
Sesija trečia.

Pirmininkauja adv. K. Mi- 
chelsonas.

„Aido” choras sugieda A- 
merikos Himną ir tris daine
les.

„Sietyno” choras sudai
nuoja kelias dainas.

Pirmininkas Michelsonas 
džiaugiasi „suvažiavimo pa
sisekimu, jog tai yra ženklas 
nusistatymo prieš fašizmą.” 

Dr. Graičiūnas nurodo, kad 
prieš 50 metų niekas nebūtų 
tikėjęs, kad taip bus. ,Rėka
vo ju tėvams už išauklėjimą 
vaikų. Karas eina darbo žmo
gaus su kapitalu.”

Rusų War Relief komiteto 
atstovė dėkoja už atsidavusį 
darbą Rusijai. Nurodo vokie
čių žiaurumus ir kad rusų 
jau yra žuvę virš 8,000,000. 
Rusijos žmonės net guzikų 
neturi. „Iš Amerikos siunčia
me Rusijon guzikus, adatas, 
siūlus ir kitokius daiktus”.

Kalba Kubilius: Tironas 
buvo geras, bet dabar jį pri
skiriu naciams ir lietuviams 
fašistams. Universitetai, mo
kyklos ir Romos kunigija pa
laikomi labdarybe. Atiduoki
me Sovietų sąjungai paskuti
nį centrą. Rusų komitetui tu
rime skirti nemažiau 25% 
savo uždarbio.

Nieko neatstovaudamas 
savo vardu kalba vienas lat
vis advokatas ir nieko įdo
maus nepasakė, tik pasmer
kė buvusią tvarką Lietuvo
je.

Mizara perskaito gautas 
telegramas nuo „Rusijoje gy
venančių lietuvių”, nuo rusų 
armijoje esančių karių ir Lie
tuvos partizanų. Taipgi per
skaito jiems atsakymo tele
gramas.

Kalba Bimba: Po šio suva
žiavimo pradėsime ofensyvą 
ir atidarysime antrą frontą 
prieš lietuvišką fašizmą ir 
kad užkirsime fašizmui tokią 
pirtį, kad jie niekur nepasis
lėps. Fašistai per visą laiką 
nuveikė tik tiek, kad jie par
sitraukė Čarneckienę su vai
kais. Surinkę pinigus laiko ir 
nesiunčia pundelių Rusijos 
lietuviams.

Bimba skelbia aukų rinki
mą. Aukojusių vardus skel
bia per garsiakalbį. Aukų su
deda $1,517.00, kas su pir
mesnėmis sudaro $4,950.65. 
Sako, reikia sudaryti $5,000. 
Vėl dedamos aukos ir ben
drai viso sudėta $5,141.82.

Kalba latvis ir estė mote
ris, bet jie kalbėjo silpnai ir 
nebuvo galima girdėti.

Stanislovaitienė anglų kal
boje nurodo, kad Lietuvoje 
nebuvo legalės valdžios ir 
tikroji valdžia yra Paleckio. 
Perskaito bendrą lietuvių, 
latvių ir estų vardu rezoliu
ciją, kurioje nepripažįstama 
tų šalių veikiančios atstovy
bės ir sakoma, kad tos trys 
šalys yra sovietų Rusijos res
publikos.

Kalba Dr. Palevičius: Visi 
Amerikos lietuviai fašistai 
neatstovauja nei vieno nuo
šimčio Amerikos lietuvių, nes 
visi Amerikos lietuviai yra 
su Raudonąja Armija. Fa
šistai yra Hitlerio agentai ir 
tegul jų nei vieno nelieka.

K. Petrikienė praneša, kad 
Rusijos raudonajai armijai 
jau yra nusiųsta 5.222 kaval- 
kai mezginių ir drabužių.

Dr. Baltrušaitienė pager-

SENIAI LAUKTA MALDAKNYGĖ
Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos nauja, graži malda
knygė — Didysis Ramybės 
Šaltinis”, kun. Pranciško M. 
Juro surinkta ir išleista.

Maldaknygėje sudėta gra
žiausios maldos ir maldelės 
su atlaidais; dvylika Nove- 
nų; šešiolika Litanijų; trejos 
šv. mišios (vienos iliustruo
tos paveikslėliais ir vienos 
liturginės—maldos iš Mišio
lo), ir arti šimtas puslapių 
pašvęsta maldomis į Švč. Sa
kramentą.

Maldaknygė „Didysis Ra
mybės šaltinis” spausdinta 
„Darbininko” spaustuvėje. 
Spauda gera, raidės aiškios 
ir įvairios. Išoriniai ji yra 
taip pat patraukianti. Ją puo
šia odos viršeliai, ant kurių 
yra lietuviškas auksuotas 
kryžius, auksuoti kraštai.

Kun. Pranciškus M. Juras 
šiai maldaknygei išleisti ne
gailėjo savo darbo ir pinigo. 
Didžiausias jo troškimas, kad 
maldaknygė butų patraukli ir 

bia tas moteris, kurios dau
giausia numezgė mezginių.

Kalba Andriulis: didžiuo
jasi delegatų skaičiumi, kad 
jie yra visokio amžiaus ir at
stovauja visus Amerikos lie
tuvius. Taipgi praneša, kad 
chicagietis adv. Kai, už per
gyventas su fašistais kančias 
Pittsburgh© konferencijoje, 
paaukoja šiam suvažiavimui 
<$25.00. šis karas nušluos 
daug poniškų valdžių. Kurie 
skaito „Laisvę” ir „Vilnį”, 
tie yra naujo pasaulio kūrė
jai. Mūsų galingos spaudos 
dėka ir šis suvažiavimas sėk
mingas. Prancūzai ir lietuviai 
nasiaukoja už laisvę. Grigai
čiai, Laučkos, Balkūnai, Ža
deikiai, Budriai, Daužvar- 
džiai ir kiti atsakys prieš 
teismą arba visuomenę.

Atsistojimu pagerbti žuvę 
kare rusai. Apie žuvusius a- 
merikiečius neprisiminta.

Mizara skaito atsišaukimą 
i šiaurės ir pietų Amerikos 
lietuvius: Lietuva savanoriai 
prisidėjo prie Rusijos ir ten 
jai suklestėjo kultūra ir lais
ve. Visi bežemiai tapo aprū
pinti žeme. Tūkstančiai lie
tuvių išvežta Vokietijon ir 
Vokietija atsakys už visas 
Lietuvai padarytas skriau
das. Rusijos kariuomenė vėl 
ižvgiuos į Lietuvą ir bus atsi- 
palaidota nuo smetonininkų...

Tuomi konferencija ir 
baigta apie 7:05 vakare.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) 
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naudinga išorine išvaizda ir 
turiniu. Jo troškimas išsipil
dė.

Mes visi žinome, kad karo 
metu produktų kainos yra 
žymiai pakilusios. Taigi ir 
maldaknygės „Didysis Ra- 
mybės šaltinis” išleidimas 
kaštavo beveik dvigubai tiek, 
kiek būtų kaštavę prieš karą. 
Tačiau šios gražios maldak
nygės leidėjas nustatė labai 
žemą kainą, būtent, tik $3.50. 
Maldaknygė turi 787 pusla
pius, kuriuose be gražių mal
dų dar yra 106 paveikslėliai. 
Patartina visiems įsigyti 
maldaknygę „Didysis Ramy
bės šaltinis”. Tai gražiausia 
ir brangiausia dovana.

Ir Vėl Kviečia...
Amerikos komunistų par

tijos generalinis sekretorius 
Earl Browder gruodžio 22 d. 
Carnegie salėj e pasakė kal
bą, kurioje komunistų vardu 
kvietė „progresyvius ir de
mokratus” sudaryti jungti
nį frontą. Jis kalbėjo masi
niame susirinkime, kuriame 
pagerbtas Stalino paleisto 
komunistų internacionalo ge
neralinis sekretorius Georgi
jus Dimitrov.

Prieš dešimt metų Dimit
rov buvo nacių teisme kalti
namas Vokietijos tautos at
stovų rūmų padegimo bylo
je. Teismas jį išteisino ir Hit
lerio valdžia leido jam išvyk
ti į Rusiją, kur jis greitai bu
vo pakviestas pasaulinės ko
munistų veiklos vadovu.

MAŽAI LIKO ŽYDŲ

Londonas. — čia iš Lenki
jos atvyko Wojciech Bielak, 
lenkų pogrindžio veiklos da
lyvis, kovojęs prieš vokiečius 
per ketveris metus. Jis yra 
išrinktas lenkų tautinės ta
rybos nariu. --------- ---------

Bielak pareiškė, kad Var
šuvoje likę tik apie 50,000 žy
dų. Iš viso Lenkijoj likę ar*' 
300,000 žydų. Prieš karą Lę 
kijoj gyveno 3,200,000 žyc

ŽUVO 12 KARIŲ

W. Palm Beach, Fla. — 
Gruodžio 22 d. čia nukrito 
bombonešis, kuriuo lėkė 12 
karių. Bombonešis atliko tre
niravimo kelionę. 7 karinin
kai ir 5 seržantai užmušti. 
Vienas karininkas ir vienas 
seržantas išliko gyvi.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)



APYLINKĖS SEIMELIS SAUSIO 16

parapijos salėje, 
Roebling Strs.,

darbotvarkėje:

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis bus 
1944 m. sausio 16 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet, Angelų 
Karalienės 
So. 4th ir 
Brooklyne.

Seimelio
Kražių Skerdynių 50 metų 
sukakties minėjimas; L. K. 
Federacijos New Yorko aps
krities valdybos pranešimai; 
dalyvavimas karinėse pas
tangose ; pagalba kenčian
tiems Lietuvos žmonėms; a- 
pylinkės lietuvių katalikų vi
suomenės uždaviniai ir veik
la ir kt.

Visos katalikų draugijos 
prašomos pasirūpinti, kad 
kiekviena būtų atstovaujama 
šiame svarbiame seimelyje. 
Draugijos, dar neišrinkusios 
savo atstovų, prašomos tai 
atlikti. Tegu nelieka nė vie
nos mūsų apylinkėje lietuvių 
katalikų draugijos, kuri ne
turėtų savo atstovų.

Draugijų atstovų ir svečių 
registracija bus pradėta 1:30 
vai. popiet. Visi seimelio da
lyviai prašomi atvykti laiku, 
kad galėtume seimelio posė
dį pradėti 2 vai. popiet.
Federacijos Apskr. Valdyba

DIDŽIOJI PRAMOGA

Šių metų pirmaisiais mė
nesiais New Yorke didžiau
sia pramoga bus New Yorko 
Lietuvių Tarybos ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėji
mas. Šiemet jis vėl bus gra
žioje Webster salėje, 119 E. 
list., New Yorke, vasario 13 
d., sekmadienį.

Minėjimo programa bus 
įvairi, šalia kalbų, bus kon
certinė ir pasilinksminimo 
programos dalis. Bilietai jau 
dabar platinami. Visi, o visi 
New Yorko ir apylinkės lie- 

jtuvjai iau dabar kviečiami ir 
prašomi ruoštis šiai didžia
jai šventei, kurios minėjimas 

gurėtų daug pagelbėti Lietu- 
nepriklausomybės bylai.

NAŠLIŲ BALIUS

Sausio 9 d., sekmadienį, 
Apreiškimo par. salėje bus 
penktas metinis našlių ba
lius. Jį rengia Šv. Monikos 
draugija.

Programoje bus Jokūbo 
Stuko vaidintojų ir daininin
kų grupė iš Newarko, Br. 
Brundzienė su šokėjų grupe 
ir kt.

Šokiams gros Ad. Jėzavito 
orkestras. Bilietai po 50 cen
tų.

Šv. Vincento Pauliečio dr- 
ja Brooklyn© vyskupijoje 
išleido $299,255.75 Brooklyno 
ir Queens neturtingiesiems

MIRĖ AIB. GERDVILIENĖ

Gruodžio 23 d. Unity li
goninėje mirė Albina Gerd- 
dvilienė, 29 metų amžiaus, 
gyvenusi 261 Hewes Str. Mi
rė nuo plaučių uždegimo li
gos.

Giliame nuliūdime velionė 
paliko vyrą karį Stasį Gerd- 
vilą, tėvus Unguraičius, brolį 
Jurgį Unguraitį ir dvi sese
ris: Marijoną Kairienę ir Zu
zaną Mažeikienę. Palaidota 
gruodžio 27 d.

Velionė buvo labai malo
naus būdo, linksma; anks
čiau buvo veikli L. Vyčių 41 
kuopos narė.

Į savo sesers laidotuves bu
vo iš Pittsburgho atvykę Zu
zana ir inž. Antanas Mažei
kai su savo sūneliu ir duk
rele. Velionės šeima ir arti
mieji susilaukė daug gilios 
užuojautos.

IŠLEIDO ANTRA SŪNŲ

Ona Sijevičienė šiomis die
nomis išleido į Amerikos gin
kluotąsias pajėgas ir antrą 
sūnų, Stasį Samuelį.

Stasys Samuolis paimtas 
į laivyną ir išsiųstas į Samp
son, N. Y. Drauge su savo 
motina gyventi paliko žmo
ną ir sūnelį.

Naujam kariui linkime pa
sėkimo, o jo gerai motinėlei 
ir šeimai — kantrybės.

LANKĖSI KLIERIKAS

Per Kalėdas pas Jurgį ir 
Marijoną Tumasonius buvo 
parvykęs jų sūnus klierikas 
Antanas, dabar žinomas 
pranciškono brolio Kazimie
ro vardu. Namuose jis nebu
vo lankęsis jau apie 3 metai, 
tai jo tėvams buvo daug ma
lonaus džiaugsmo.

VIEŠĖJO JŪRININKAS

Per Kalėdų šventes pas sa
vo tėvelius viešėjo jaunas jū
rininkas Edvardas St. Puti
nas. Tai dar tik 18 metų jau
nuolis, bet jau pakeltas į pir
mos klasės jūrininkus.

Ed. Putino motina yra An
gelų Karalienės par. Gyvojo 
Rožančiaus dr-jos pirminin
kė, labai artima „Amerikos” 
rėmėja.

PAVYKUSI PRAMOGA

CYA metiniai kalėdiniai 
šokiai Apreiškimo par. salė
je Kalėdų vakare praėjo la
bai dideliu pasisekimu.

Salė buvo gražiai išpuošta, 
o jos viduryje stovėjo didžiu
lė, kalėdinė eglutė. Jaunimo 
atsilankė apie 300, kurių tar
pe keliasdešimt karių.
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JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

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. Y.

Gruodžio-December 31,

New York, N. Y Brooklyno Lietuviai Gydytojai

AMERIKA

Lt. Alfredas Mackevičius, 
armijos medicinos dalinių 
karininkas, linksmas, malo
naus būdo jaunuolis. Gimęs 
Brooklyne, išaugęs Maspeth. 
Jo „grandmother” Morta 
Zambliauskienė, Maspetho 
parapijietė, linki savo anūkui 
geriausio pasisekimo, o svar
biausia — sveikam ir laimin
gam sugrįžti.

NAUJA BONŲ KVOTA

Ketvirtos Karo Paskolos 
vajus bus pradėtas sausio 
14 d. New Yorko miesto gy
ventojams paskirta 698, 500, 
000 dolerių kvota. Trečiosios 
paskolos kvota buvo 559 mil. 
dol.

GROJO MEDŽIŪNAITĖ

Apreiškimo par. bažnyčio
je Kalėdų vidurnakčio pamal
dos buvo labai įspūdingos. 
Jas laikė ir pamokslą pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis.

Choras galingai giedojo, o 
jam darniai pritarė smuiki
ninkė Lilian Medžiūnaitė, 
parvykusi iš Floridos, kur ji 
studijuoja muziką.

SUČIUPO DEGTINĖS 
BRANGININKUS

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūsų bažnyčioje iškilmin
gas Bernelių mišias atnašavo 
kun. A. Masaitis. Asistoje 
buvo klierikas V. Pažereckas. 
Klebonas kun. J. Aleksiūnas 
sveikino visus šventėmis ir 
linkėjo visiems gražiai pra
leisti švenčių laiką.

Po mišių buvo palaimini
mas švč. Sakramentu. Cho
ras labai gražiai giedojo Ka
lėdų giesmes.

Šį šeštadienį, Naujų Metų 
šventėje, Mišios bus kaip ir 
sekmadienį: 8, 9, 11 ir 12:15 
vai.

Šv. Vardo draugijos meti
nė šventė bus sausio 9 d. Ben
dra visų narių komunija bus 
9 vai. mišių metu. Metinis 
susirinkimas įvyks tuoj aus 
po 9 vai. mišių. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Visi parapijos vyrai pra
šomi prie šios draugijos pri
sidėti.

Šį sekmadienį, sausio 2 d. 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Po miš
parų bus procesija ir susi
rinkimas.

LRKSA 134 kp. susirinki
mas bus sausio 2 d. tuojaus 
po sumos, parapijos salėje. 
Visi nariai, ypač tie, kurie 
yra pasižadėję prisirašyti 
prie Susivienymo, prašomi 
dalyvauti.

Aušros Vartų par. bažny
čioje, Broome Str. (prie pat 
Holland tunelio) Naujų Me
tų dienoje mišios bus 8, 9, 11 
ir 12:15 vai.

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

PAS SIUVĖJUS

Sausio 8 d., šeštadienį, 7 
vai. vak., par salėje bus di
delis kalėdinis vakaras, ku
rį rengia Gyvojo Rožančiaus 
draugija. Programą išpildys 
seselių pranciškiečių išmoky
ti vaikučiai ir varg. Pr. Dul
kė su savo grupe. Rengėjos 
visus kviečia atsilankyti.

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

KALĖDŲ PROGRAMA

Kalėdose 4:30 — 5 vai. po-

TURTUOLIUI DEZERT1
RUI 10 M. KALĖJIM(

Gruodžio 22 d. įvyko siuvė
jų unijos lietuvių 54 skyriaus 
susirinkimas. Perrinkta ta 
pati valdyba. V. Zaveskas ei
na pirmininko pareigas jau 
daugelį metų ir jam gerai se
kasi vesti susirinkimus.

Buvo įvairių pranešimų. 
Visiems rūpi algų pakėlimo 
klausimas, bet pranešta, kad 
darbo tarybos nariai daugu
moje yra susirgę, tad visas 
reikalas užsitęsė.

Apmokamų atostogų reika
las kontraktorių siuvyklose 
dar neaiškus ,bet yra vilties 
gauti vienos savaitės apmo
kamas atostogas.

Pomirtinės apdraudos mo- piet Stanislovo ir Onos Po- 
kestis jau mokamas, šiemet cių radijo programoje iš WB 
nuo liepos 1 d. po 500 dol jau NX stoties ypatingai pami- 
išmokėta 125 narių šeimoms, nėta Kalėdų šventė. Muzika- 
Ligos šalpa bus pradėta duo- linę dalį pildė L. Juodytė, 
ti nuo Naujų Metų: vyrams 
žadama po 12 dol. savaitėje, 
o moterims — 10 dol.

Dėl buvusio ilgo nedarbo 
daug narių yra atsilikę su na
rių mokesčiais, todėl rūpina
masi gauti nuolaidų. Yra no
ro stipriau derėtis, bet nariai 
sako, kad geriausia 
kiek galima, išlyginti 
kusius mokesčius iš 
iždo.

Pranešta apie CIO
renciją, kur kalbėta apie val
džios pašalpą bedarbiams.

Iš įvairių darbo komisijų 
pranešimų aiškėja, kad dar
bai, ypač prie kariškų drabu
žių mažėja. Šventadienių dar
bas visai sustabdytas.

būtų, 
užsili- 
unijos

konfe-

„Lietuvos Garsų” radijo cho
ro dainininkai (M. Matulytė, 
H. Pečiurytė, A. Rapolavičiū- 
tė, M. Urbonaitė, St. Urbo
nas), pianistė M. Šlikaitytė, 
jaunas muzikantas Šalkaus
kas iš Kearny ir kt.

Naujų Metų dieną bus vėl 
speciali Pocių programa tuo 
pačiu laiku.

Chicago. — Karo teisi 
karį Charles L. F. Mclnt 
pasmerkė dešimčiai m 
sunkaus darbo kalėjimo. Į

McIntosh buvo pasišaliį 
iš kariuomenės be leidijj 
susidėjęs su vieno kapitd 
žmona ir važinėjęs po ši 
visur paskleisdamas bevj 
čius čekius. Jis yra žino 
Detroito turtuolių sūnus.

GYVENO AKLAS — 
DAUG MATĖ

Winchester, Ky. — 1 
m. vasario 20 d. iš šio m 

j to į kariuomenę išėjo du l 
liai dvinai — Oren ir (

Gruodžio 21 d. New Yorke 
mirė buvęs policininkas Pat
rick O’Keefe, 68 metų am
žiaus. Per 44 metus jis buvo 
aklas. Regėjimo neteko eida-

Horseman, 23 metų. Visą 
ką kariuomenėje juodu b | 
drauge, vienoje kuopoje, i

PARDUODAMA!
Geri, pigūs, patogūs į

mas tarnybos pareigas, kai ma\- Gerose . vietose. Pai
vienas nedorėlis šūviu patai- 

Siuvėjas. kg jam į akis.

New Yorke ir daug kur la
bai sunku gauti degtinės, bet 
„juodoje prekyvietėje” jos 
pilna, jei tik mokoma aukšta 
kaina. Pavyzdžiui, už dėžę 
„scotch” degtinės galima im
ti tik 46 dol., o juodojoje pre
kyvietėje lupama 86 dol. Pir
kėjai moka tokias aukštas 
kainas, nes degtinės sande
liuose negalima visai gauti.

Federalinės valdžios agen
tai griebėsi griežtų ir apsuk
rių priemonių. Praeitą savai
tę New Yorke suimta grupė 
degtinės pardavėjų, kurie da
rė puikiausią biznį. Bet gu
drumo jiems trūko, nes jie 
padarė sutartį su vienu val
džios agentu, kurs prisistatė 
kaip Astor viešbučio tarnau
tojas. Slaptosios prekybos 
makleriai buvo pažadėję pri
statyti viešbučiui 500 dėžių 
„skačiaus”. Bet jų vežimą 
prie viešbučio sutiko ne vieš
bučio tarnautojai, o polici
jos atstovai.

Degtinė konfiskuota, o 
septyni jos „kupčiai” pateko 
už grotų.

MIRĖ KIMBALL

Gruodžio 21 d. New Yorke 
mirė Dr. James H. Kimball, 
oro biuro vedėjas, 69 metų 
amžiaus. Mirė ryte, savo bu
te, prie darbo stalo, skaity
damas metereologines — oro 
spėjimo — žinias.

Velionis oro sekimo ir 
„spėjimo” darbą dirbo per 
50 metų. Buvo labai kuklus, 
darbštus, malonaus būdo 
žmogus. Jis ypač buvo žino
mas lakūnams, kurie ruoš
davosi lėkti į tolimas kelio
nes. Ir Darius su Girėnu, am
žino atminimo lietuviai, tarė
si su Kimball prieš išlėkda
mi į Lietuvą.

DAUGIAU BERNIUKŲ

Washington. — Statistikos 
įstaigos suvestomis žiniomis, 
1942 metais Amerikoje gimė 
1,444,365 berniukai ir 1,364, 
631 mergaitė.

s!

V'

1

f

8

—JUOZAS VASTUNAS
Z

Sveikina visus savo kostumerius, kurie pir
ko namus ar davė savo nuosavybę apdrau

sti ir linki visiems labai laimingų

Gyveno jis iš pensijos. Iš
auklėjo šeimą. Jo vienas sū
nus pulkininkas. Jis ne kar
tą sakė, kad būdamas aklas 
jis daug daugiau matė ir ži
nojo, nei tada, kai galėjo re
gėti. Jis į daug ką gilinosi, 
labai mėgo radiją ir buvo pa
sidirbęs radijo aparatą.

navimas teisingas.
Apdraudžia viską, kas 

ko prašo. Apdraudžiu (in 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance | 

49G Grand St., Brooklyn, N. |
Tel. EVergreen 7-1670

NAUJŲ METŲ
JOSEPH VASTUNAS 

Real Estate & Insurance
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Tel. EVergreen 7 -1670

KIEKVIENAM LIETUVIUI

s

• Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą tik- 4
rai pradžiuginsi, kai duosi dovaną, kuri kiekvieną 4 
savaitę primins apie tą, kurs ją suteikė. |
• „Amerika” yra geriausia Kalėdų dovana. Tai do- |
vana, kuri nenyksta, kuri teikia pasitenkinimo | 
kiekvienam, kurs tik ją gauna. |
• „Amerika” visu uolumu dalyvauja Amerikos ka- 4
ro pastangose prieš plėšikiškus gruobuonius. |
• „Amerika” uoliai budi Lietuvos laisvės sargy- |
boję ir visu pajėgumu kovoja dėl lietuvių tautos tei- Š 
sės gyventi ir laisva būti. |

• „Amerika” turi daug žinių apie pavergtos Lie- 4
tuvos gyvenimą, apie jos žmonių siekimus. |
• „Amerika” tiesiai ir drąsiai remia visas pastan- |
gas karui laimėti, laisvam pasauliui sukurti, lais- S 
vai ir nepriklausomai Lietuvai atsteigti. |

• „Amerika” savo puslapiuose turi ne tik įdomių 4
ir naudingų kiekvienam Amerikos lietuviui žinių, 4 
bet ir duoda daug grožinės literatūros pasiskaity- * 
mų./ - i

ž
• „Amerika” metams kaštuoja tik 3 dol., pusme- -J
čiui — $1.60, trims mėnesiams — 90c. g
• „Amerikos” patarnavimas skubus, tikslus. Tuo- 4
jau siųski savo užsakymą tokiu adresu: 4

“AMERIKA”
222 So. Ninth Street 

Brooklyn 11, N. Y.

Ima Jaunuolius 
Kariuomenėn

Stockholm. — Vokietijoj 
paskelbtas visuotinis 16 me
tų vaikinų surašymas. Sau
sio mėnesį jie bus imami į 
kariuomenę.

Rusijos fronte žuvusių tar
pe yra 17 metų jaunuolių.

NAMAI-APDRAUD^
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. MAČIU LIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7697

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

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293

iClement Voketait
Advokatas

| 41-40 — 74th Stree
| Jackson Heights, N. Y

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Ak
Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjim 
AKINIAI prieinamiausioi 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga Įsteigta prieš 40 met I

OPTOMETRISTAS — OPTIEJ

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

f LIETUVIŠKA
| ALUDE
į Karšti Užkandžiai į
| KASDIEN
| Patogi Vieta Užėjimui
| Su MOTERIMS
| DIDĖLIS PASIRINKIMAS 1
£ VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 i
RUC1

293 MAIJJER ST., &
BROOKLYN 6, N. Y. *

FOTOGRAFAI 
£5 ; 23 GRAND AVENujj 
/vįŽL JVlaspethfN.-X,
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