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elgiam į mįslingą šių me- 
feidą.

. jie duos mums ir pa- 
ui?
siems aišku, kad tai bus 

| prastų įvykių metai. Ka- 
asieks didžiausį laipsnį, 
poje bus invazija, daug 
jo nutekės, — ir gal Eu- 
; kontinente nutils šūvių 
>. Įžymieji karo vadai ti- 
kad šiemet Europoje ka- 

paigsis.
rauge daugeliui tautų 
pis vergijos ir priespau- 
tadynė. Tos tautos su vil- 
|širdyse, su šviesa akyse 
I į šiuos metus: joms yra 
įdėta laisvė ir nepriklau- 
ybė, kai tik naciai bus 

■iuždyti.

ūsų akyse, kai prisime- 
Lietuvą ir jos ateitį, ne- 
indi toji šviesa: niekas 
me plačiame pasaulyje 
>ri ištiesti mums pagal- 
rankos, tvirtai užstoti 

į ų laisvę. Lietuvių tauta 
į tūlio akyse neverta nė to 
į ngelijoj minimo šunelio, 

s mito trupiniais, nukrin
ki iiais nuo pono stalo. Nie- 
I Lietuvos neužstoja, stu- 

: tolyn galutinį Lietuvos 
Ilties sprendimą, kratosi 
kas ir sako: „Rytoj pa
vysim.”
jisi gi žino, kad bloga ta 
tika, kuri rytojum pasi- 

j uja.
\ tidėliojant rytojui, Lietu- 
j reikalai nebuvo svarsty- 
I it tose konferencijose, ku- 
I tikslas yra sudaryti pla
in aitinti karo ir bado iš
skintai Europai, kai Ve
lija bus nugalėta. Matyt, 
į nors galvoja, kad Lietu- 
I išbadėjusiems žmonėms 
pikės nė trupinio numesti, 
ri Jie neverti nė to Evan- 
rjdj minimo šunelio?

ffūsų pačių tarpe ligšiol 
p pat buvo daug nesusi-

’ienas svarbiausių dalykų 
ns buvo, yra ir bus tei
tos informacijos suteiki- 
5 angliškai kalbančiam 
auliui.
įietuvos laisvės priešai da- 
laug. Jie suranda visokius 

, ey, kad jie šmeižtų lietu- 
tautą. Jie leidžia visokių 
udinių ir knygų, kur kar
ima iš Maskvos atgabenta 

stacija prieš Lietuvą.
Etai neseniai toks Latvijos 
kunistais Meriksnis išleido 

j rgą „The Baltic Riddle”, 
‘ioje įrodinėjama, kad Bal- 

' >s valstybės su dideliu 
augsmu priėmė Sovietų 

. imą. ir dar visokių melų 
kalbėjo. Jis net įrodinėja, 

p Baltijos valstybės gynė 
vietų režimą nuo vokiečių, 
rs kiekvienas žino, kad tos 
istybės ne Sovietų režimą 
nė, bet kovojo ir kraują 
po dėl savo laisvės.

■ V. H. Chamberlin, rašyda
mi,s apie tą knygą „New 
Irk Times” knygų žurnale 

symėjo, kad ta knyga yra 
, tikinanti ir kad visai ne- 
• tyti, log lietuvių tauta 
tų norėjusi susidėti su So
tų Sąjunga.
šią knyga paminėjom, kaip 
ševikų propagandos įran-

Irauge norim nurodyti, 
d ligi šiai dienai mes ne- 
jėgėm išleisti platesnio vei- 
ho apie Lietuva: vis tik 

lošiame, tariamės ir planuo- 
Ine.
[Taip pat ruošiamės, taria
us ir planuojame turėti in- 
rmaci'jų centrą.
Kaip ilgai mums trunka 
knus paversti realybe!

■-

Baltijos valstybių
žodi tarė Wendell' 

Savo strainsnyje, į- 
sausio 2 u. „New

KUN. M. KRUPAVIČIUS IŠTREMTAS, Amerika Taikins
DR. KAZYS GRINIUS SUIMTAS Rusus Su Lenkais Rusai Perėjo Lenkijos Sieną

Per Londoną atėjo žinių, 
kad Dr. K. Grinius, buvęs 
Lietuvos prezidentas, vokiš
kojo okupanto buvo išsiųs
tas į savo gimtąjį ūkį Mari
jampolės apskr., Gudelių 
vaisė. Salemos-Būdos kai
man, kur jis laikomas stro
pioje Gestapo priežiūroje.

Kun. M. Krupavičius, bu
vęs žemės ūkio ministeris, 
kurs pravedė žemės reformą 
Lietuvoje, buvo deportuotas 
į Vokietiją. Neturime žinių, 
į kokią vietą. Matyti, kad ta 
skriauda šiems garbingiems 
lietuviams buvo nacių pada
ryta vasarą ar rudenį. Taip
gi ir prof. J. Aleksa ištrem
tas į Vokietiją.

Lenkų informacijų agentū
ra PAT per Turkiją paskel
bė žinią, jog rugp. 15 d. Him- 
mleris išleidęs specialų po
tvarkį, pagal kurį iš aplei
džiamų kraštų šviesuomenė 
turi būti išsigabenama arba 
sunaikinama, nepaliekant 
pėdsakų...

York Times Magazine,” jisai 
nėra patenkintas tąja politi
ka, kurios šalininkai Balti
jos valstybių, Lenkijos sienų, 
Balkanų ir Suomijos klausi
mais vis laukia rytojaus die
nos.

Wendell Willkie mano, kad 
Amerikos visuomenė ir vy
riausybė turėtų dabar steng
tis taip paveikti Rusiją, jog 
ji atsisakytų nuo mažųjų 
valstybių užkariavimo ir kai
myninių teritorijų užėmimo. 
Wendell Willkie net mano, 
kad Rusijos norai nukariau
ti svetimas teritorijas ir pa
siryžimas sukelti pasaulinę 
revoliuciją gali reikšti „karą 
su visu nekomunistiniu pa
sauliu, priskaitant britus ir 
mus pačius”.

Todėl Amerikos pagrindi
nis tikslas turėtų būti „įti
kinti Rusiją, kad ji priimtų 
ir garantuotų bendro pobū
džio organizaciją, kurioje ir 
ji ir mes būtume nariai, ne
gu kad ieškotų jos pačios 
saugumo per politinę ir ka
rinę gretimų teritorijų kon
trolę”.

Žodžiu, Wendell Willkie 
mano, kad pasauliui ir pačiai 
Rusijai būtų daug geriau, jei
gu Sovietų Sąjunga atsisaky
tų nuo savo imperializmo ir 
nesikėsintų užimti kaimyni
nes valstybes.

— 4* —
Vienam būrely teko girdė

ti nusiskundžiant: esą, Lie
tuvos kraštas buvęs suskur- 
dęs, kitų kraštų užuitas, o 
mes patys — prastų žmonių 
vaikai, toli kitų tautų aplen
kti.

Yra tai nereikalingas gal
vojimas ir nusižeminimas.

Šiomis dienomis teko skai
tyti labai rimtą, mokslišką 
prof. K. Pakšto straipsnį, pa
remtą nuodugnia statistika. 
Tarp 80 pasaulio valstybių 
materialinės civilizacijos at
žvilgiu Lietuva užima pen
kioliktą ar šešioliktą vietą. 
Šios išvados padarytos žiū
rint žemės ūkio, moksleivi
jos ir inteligentų gausumo, 
raštingumo, susisiekimo prie
monių gausumo ir kitu moks
liškų kriterijų. Prof. K. Pak
štas sako, kad trijų Baltijos 
valstybių civilizacija eina 
tuoj po kokio tuzino pažan
giausių Europos kraštų ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių. .

Tikrai be reikalo žemina- 
'Mėss. Kas matė laisva Lietu
vą, kiekvienas pripažino, ko
kią milžinišką pažangą ji pa
darė.

Pirmoje eilėje esąs kreip
tinas dėmesys į inžinierius, 
technikus, meisterius, paskui 
—gydytojus, vaistininkus ir 
slauges.

Reikia manyti, kad iš tų 
kadrų vokiečiai ką galėdami 
stengsis išsigabenti privers
tiniems kariniams darbams 
į Vokietiją.

Dar Dideles
Ašies Jėgos

Washington. — Karo in
formacijos įstaiga savo pra
nešime užpylė šalto vandens 
ant tų, kurie mano, kad ka
ras jau pusiau laimėtas.

Tame pranešime sakoma, 
kad Amerikos kariuomenė 
dar yra už 3000 mylių ligi 
Tokijo ir kad nėra ženklų, 
jog Vokietija ar Japonija 
stigtų ginklų ar nusiteikimo 
ilgai kovai.

Įstaiga priminė šiuos fak
tus: Vokietija neteko tik 
penktadalio tų užimtų teri
torijų, kurias buvo turėjusi 
prieš vienus metus; Japonija 
gi neteko vos dvidešimtos da
lies užimtų žemių; antroje 
vietoje įsidėmėtina, kad Vo
kietija tebeturi stiprią avia
ciją, ypač kovos lėktuvus; 
jos plieno ištekliai ir anglies 
gamyba yra didžiuliai; jai 
beveik užtenka tos gumos, 
kurią pasidaro; ji turi dau
giau gazolino, negu jai rei
kia; vokiečiai gauna daugiau 
maisto negu 1918 metais.

Japonija yra apsaugota 
3000 mylių nuotolio, ir tame 
tarpe yra įrengta eilė įstipri- 
nimų; Japonija neturi jokio 
darbo pajėgų trūkumo; ji ta
čiau neturi pakankamai at
sargų išlaikyti ilgą karą; jos 
gazolino lėktuvams gali už
tekti trejiems metams; da
bar ji stato fabrikus tokiose 
vietose, kurios sunku iš lėk
tuvų pasiekti.

Tokius davinius skelbia ka
ro informacijos ištaiga šių 
metų angoje.

NAUJI RUSU LAIMĖJIMAI
Londonas. — Sovietų ka

riuomenė užėmė svarbų cen
trą Bielaja Cerkov, esantį už 
50 mylių nuo Kijevo.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad vokiečiai pradėjo 
kontratakuoti rusus ką tik 
užimto Novogrado — Volyn- 
skio ruože. Naciams buvo pa
sisekę pralaužti rusų pozici
jas, bet paskui jie buvo ap
supti ir sunaikinti.

Stalinas paskelbė, kad Bie
laja Cerkov buvo paimtas po 
keturių dienų smarkaus mū
šio. Vokiečiai buvo po žiau
rių kovų išmušti iš šio susi
siekimui svarbaus miesto, 
nors jie čia buvo sutraukę 
dideles pajėgas ir pasiryžę 
lig paskutinosios laikytis. 
Rusai tuojau pradėjo naujus

Bernas. — šiuo metu Vo
kietijoj esama apie 12 mili
jonų darbininkų iš visų Eu
ropos kraštų, ypač iš rytinių 
šalių.

Vokiečiai vienam kores
pondentui Šveicarijoje pasa
kojo, kad jie taip nesibiją 
britų ar rusų okupacijos, 
kaip tų svetimšalių darbinin
kų, belaukiančių keršto die
nos.

Tuo pačiu pranešimu, eili
nis Vokietijos pilietis esąs 
įsitikinęs, kad 1944 esą pas
kutiniai karo metai.

WASHINGTON. — Vals
tybės Sekretorius Hull prane
šė, kad Jungtinės Valstybės 
imsis pastangų suvesti Rusi
ją ir Lenkiją diplomatinėje 
plotmėje, kad tuo būtų iš
vengtas bet koks susikirti
mas, kai rusų kariuomenė 
dabar peržengė Lenkijos sie
ną.

Iš Londono pranešama, 
kad Lenkijos ministeris pir
mininkas Mikolajczyk netru
kus atvažiuosiąs į Washing- 
toną svarstyti Lenkijos ir 
Rusijos santykių.

Hull pasakė, kad Jungti 
Valstybių vyriausybė krei
pia dėmesio į visus reikalus, 
atsirandančius ryšium su są
jungininkų padėtimi, kada 
tai yra praktiška ir įvykdo
ma.

3,000 LĖKTUVU
Londonas. — Milžiniškas 

skaičius anglų ir amerikiečių 
lėktuvų puolė vokiečių tvir
tovę Europoje iš antradienio 
į trečiadienį. Buvo tai viena 
iš didžiausių lėktuvų atakų 
šiame kare.

Jungtinių Valstybių lėktu
vai buvo nuskridę ant Pran
cūzijos. Šiame žygyje daly
vavo apie 1250 lėktuvų. Bom
bos buvo numestos ant šiau
rinio Prancūzijos pakraščio.

Šis Prancūzijos ruožas pas
kutiniu metu ypač dažnai 
puolamas iš lėktuvų. Šių puo
limų tikslas gali būti dvejo
pas. Pirmiausia bijomasi, 
kad tose Prancūzijos vietose, 
kurios arčiausiai prieina prie 
Anglijos, vokiečiai stato 
naujai išrastus savo ginklus, 
vadinamąsias raketų patran
kas, iš kurių ketina šaudyti 
ir naikinti Anglijos miestus. 
Sąjungininkai dabar ir ardo 
iš lėktuvų tas raketų patran
kas. Antroje vietoje, anglų 
ir amerikiečių aviacija, dau
žydama Prancūzijos pakraš
čių įrengimus, įsistiprinimus 

puolimus į rytus nuo šios vie
tos ir užėmė naujų sričių.

Yra žinių, kad generolas 
Vatutinas savo vadovybėje 
turįs milijoną vyrų, kurie 
stumia vokiečius laukan iš 
Ukrainos.

Iš Stockholmo telegrama 
praneša, kad Sovietų kariuo
menė esanti įėjusi ligi šešių 
mylių į Lenkijos žemes.

Į šiaurę nuo Nevelio rusų 
kariuomenė užėmė apie šimtą 
apgyventų vietų.

SPROGO KARO LAIVAS “TURNER”
New York. — Anksti pir

madienio rytą New Yorko ir 
apylinkių gyventojai buvo 
prikelti baisaus sprogimo. 
Buvo pranešta, kad įvyko 
eksplozija Amerikos destro- 
jery „Turner”, prie Rocka
way Point, New Yorko įlan
koj. Laivas su savo įgula 
kaip tik buvo besirengiąs iš
plaukti tolimesniems savo 
žygiams.

Manoma, kad sprogimo 
metu laive galėjo būti ligi 
230 žmonių. Ligi šiolei nepra
nešta, kiek yra žuvusių. Daug 
buvo sužeistų, ir jie kuo grei
čiausiai buvo nugabenti į li
gonines. Kitiems pasisekė 
sveikiems pasprukti.

Dar nežinia, dėl kokios

Kun. Dr. K. Urbonavičius, 
įžymusis Amerikos lietuvių vi
suomeninės veiklos veteranas, 
rašytojas, sausio 1 d. susilaukęs 
70 metų amžiaus. (Jo sukaktį 
minime atskiru straipsniu).

ANT EUROPOS
ir geležinkelius, ruošia dirvą 
invazijai, kuri šiemet tikrai 
pažadėta vykdyti, ir tai gal 
jau netrukus.

Kiti lėktuvai puolė šiauri
nę Vokietijos sritį. Anglų ir 
amerikiečių lakūnai buvo 
prasimušę iki Kielio, kuris 
yra svarbus laivų statybos 
miestas. Į minėtą Vokietijos 
dalį buvo nuskridę apie 1500 
lėktuvų.

Iš viso vienos dienos žygy
je apie 3000 anglų ir ameri
kiečių lėktuvų puolė Hitlerio 
tvirtovę.

Angly Lakūnai 
Rumunijoje

LONDONAS. — Iš Turki
jos radijo Ankaroje gauta 
žinia, kad britų parašiutinin
kai nusileido į Rumuniją.

Taip pat gauta pranešimų, 
kad anglų ir amerikiečių ka
rininkai yra slapta atvykę į 
Jugoslaviją padėti maršalo 
Tito partizanams. Tie kari
ninkai vadovaują kelioms di
vizijoms.

Yra pranešimų, jog daro
mi žygiai suderinti Jugosla
vijos karaliaus šalininkus su 
Tito partizanais, kad sujung
tomis jėgomis galėtų geriau 
kovoti prieš nacius. *Vokie- 
čiai tuo tarpu į Jugoslaviją 
atsiunčia vis daugiau tankų 
ir sunkiosios artilerijos.

Šia proga pažymėtina, kad 
Stalinas Jugoslavijos kara
liaus ministeriui pirmininkui 
atsiuntė Naujų Metų sveiki
nimą, reikšdamas viltį, kad 
1944 metai atneš pergalę 
Jungtinėms Tautoms.

priežasties įvyko sprogimas, 
nuskandinęs šį laivą, kuris 
buvo paleistas į vandenį per
nai metų balandžio mėnesį.

Karo vadovybė ėmėsi 
griežto tyrinėjimo sužinoti, 
dėl ko ištiko šį laivą nelai
mė paties New Yorko pašo
nėje.

Buvo pranešta, kad gruo
džio mėnesį kitas Amerikos 
destrojeris buvo torpeduotas 
ir nuskandintas šiaurinėje 
Atlanto vandenyno dalyje. 
Šisai laivas buvo statytas 
prieš 25 metus.

Manilos (Filipinų salose) 
katalikams Amerikos vysku
pų komitetas nusiuntė toną 
visokių dovanų.

LONDONAS. — Sovietų 
kariuomenė, vadovaujama ge 
nerolo Vatutino, jau peržen
gė prieškarinę Lenkijos sie
ną. Prieš tai rusai paėmė pa
sienio miestą Olevską ir vijo 
besitraukiančius nacius to
lyn. Olevsko miestas buvo 
muitinės vieta tarp Lenkijos 
ir Rusijos.

Rusų kariuomenė stumiasi 
pirmyn pagal Kijevo-Varšu
vos geležinkelį. Jų dalys taip 
pat žygiavo, vydamos vokie
čius nuo Dzeržinsko miesto, 
kuris yra už 35 mylių į pietų 
vakarus nuo žitomiriaus.

Vieta, ties kuria rusai pe
rėjo į Lenkiją, yra apie 300 
mylių nuo Lenkijos sostinės 
Varšuvos. .

Ligi šiolei nacių generolui 
Mannsteinui, kuris vadovau
ja vokiečiams šiame fronte, 
nė vienoje vietoje nepasise
kė su savo kariuomene atsi
spirti besiveržiantiems rusų 
tankams, raiteliams ir pėsti
ninkams.

KUN. VIEN. RAŠTAS ROOSEVELTUI
Nuoširdžiai Lietuvos rei

kalais rūpinasi ir daug gra
žių rezultatų yra atsiekusi 
Kunigų Vienybė. Prieš kurį 
laiką, Kunigų Vienybės var
du, jos pirmininkas kun. J. 
A. Karalius nusiuntė raštą 
prez. Rooseveltui. Rašte pri
menama, kiek taikioji Lietu
va iškentė per dvi paskutinią
sias okupacijas.

— Nebus perdėjimo, — sa
koma rašte, — jei pasakysi
me, kad Lietuvos likimas 
šiandieną yra kaip to evan
gelijos aprašyto žmogaus, 
kurs, patekęs į galvažudžių 
rankas, buvo apiplėštas, su-

LENKAI SVARSTO SIENŲ KLAUSIMI ___ -K
Londonas. — Lenkų vy

riausybės nariai buvo susi
rinkę posėdin, kada buvo 
gauta žinia, jog rusų kariuo
menė peržengė per sieną į 
Lenkiją. Lenkų ministeris 
pirmininkas pranešė apie da
bartinę padėtį.

Londone kai kas galvoja, 
kad lenkų vyriausybė galinti 
sutikti sienų klausimą palik
ti atvirą, ligi baigsis karas.

Lenkų „Dziennik Polski”, 
kuris yra oficialus laikraštis, 
paskelbė straipsnį apie Len
kijos sienas. Straipsnis pa
rašytas nenuolaidžia dvasia. 
Jame sakoma, rusų įėjimas 
į Lenkiją sudaro vieną iš rim
čiausių politinių ir moralinių 
krizių šiame kare.

Laikraštis sako: 
no ir New Yorko 
žmogus pats savęs
ar rusai ateina kaip išlaisvin
tojai ar kaip užpuolikai, ir 
ar jie elgsis užpuolikiškai, 
kaip yra jie darę pirmiau”.

Iš Maskvos nieko nebuvo 
ligšiol atsiliepta apie šio 
straipsnio išvadas. Bet nema
tyti, kad Rusija būtų jau pa
keitusi savo nusistatymą, ku
riuo ji sau reikalauja pusės 
Lenkijos žemių ir dar kitų 
kraštų.

„Londo- 
gatvėse 
klausia,

Kun. J. Plevokas 
Mirė Bostone

Gruodžio 31 dieną Bostone 
mirė kun. J. Plevokas, su
laukęs 38 metų amžiaus.

Velionis kunigu buvo į- 
šventintas 1932 m. ir buvo 
vikaru Newton, Mass, ir

Šios sovietų pergalės ir įė
jimas į Lenkijos žemes visuo
se kraštuose kelia didelio su
sirūpinimo ir susidomėjimo. 
Kaip žinoma, rusai nenori 
lenkams pripažinti tų Lenki
jos žemių, kurias Sovietai pa
ėmė, kai 1939 metais kilo ka
ras. Lenkų vyriausybė su to
kiu nusistatymu nesutinka 
ir reikalauja, kad Lenkijai 
būtų atstatytos jos prieška
rinės sienos. Už tai santy
kiai tarp Rusijos ir lenkų 
vyriausybės yra labai prasti. 
Geriau pasakius, tarp lenkų 
vyriausybės Londone ir Mas
kvos šiandien visai jokių san
tykių nėra. Už tai sąjungi
ninkų vyriausybėms tenka 
daug sukti galvas, kaip su
derinus priešingus Rusijos ir 
Lenkijos nusistatymus. Tas 
klausimas dabartinėj tarp
tautinėj plotmėj yra vienas 
iš opiausių, ypač dar atsime
nant, kad abi valstybės įeina 
į jungtinių tautų šeimą.

žeistas ir paliktas pakelėje. 
Lietuvos likimas netgi labiau 
apgailėtinas, kaip to evange
lijoj aprašyto žmogaus, nes 
iki šiol neatsirado gerojo sa- 
marijiečio, kurs pasiskubin
tų jai padėti.

Toliau išreiškiamas visų 
lietuvių nusivylimas ir susi
rūpinimas, kad Lietuva ne
buvo pakviesta į UNRRA 
konferenciją, ir prašoma 
Prezidentą, kad jisai pada
rytų įtakos, jog ir karo nu
vargintoji Lietuva būtų rei
kiamai sušelpta, susilauktų 
jai taip būtinos paramos.

Cambridge, Mass. Paskuti
niais metais jisai sirgo ir iš 
parapijos darbo buvo pasi
traukęs.

Kun. J. Plevokas palaido
tas sausio 3 dieną iš lietuvių 
parapijos bažnyčios Bostone. 
Be daugelio kunigų, laidotu
vėse dalyvavo vyskupas Cu
shing, prelatai J. Ambotas 
ir Murray. Iš viso buvo apie 
šimtas kunigų.

Velionis palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapuose.

DIDESNIS BIUDŽETAS

Meksikos prezidentas Ca
macho nusiuntė tautos ats
tovų rūmams 1944 metų biu
džeto siūlymą, pagal kurį se
kančiais metais valstybės iš
laidos sieks 220 mil. dol. 1943 
m. biudžetas siekė 140 mil. 
dol.

Naujas laikraštis

Okupacinė valdžia davė 
leidimą Kaune leisti naują 
periodinį žurnalą lietuvių 
kalba, vardu „Kūryba”. Jo 
redaktoriumi būsiąs Stasys 
Leskaitis.

Perspėjo daktarus
Lietuvoje labai trūksta 

medikamentų. Žmonės, norė
dami jų gauti, moka dideles 
kainas ar stengiasi pelnyti 
gydytojų prielankumą. Na
ciai išleido perspėjimą, kad 
gydytojai neprirašytų daug 
vaistų, kad vaistininkai, pri
buvėjos ir kitas mediciniškas 
personalas griežtai laikytųsi 
išleistų taisyklių, kitaip bus 
griežtai nubausti.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KOKS TAS TEISINIS PAGRINDAS

Su nepailstamu atkaklumu bolševikų propaganda pa
saulį įtikinėja visokiais būdais, kad Sovietų Rusijai reikia 
atiduoti Baltijos kraštus ir dar kitas teritorijas.

Kiekvienam aišku, kad Baltijos kraštai — Lietuva, 
Latvija ir Estija — buvo žiaurios jėgos ir brutalumo auka. 
Bet tą savo brutalumą bolševikai nori pabaltinti, padaryti 
ne tokį žiaurų ir savo negražius darbus padengti tokiomis 
skraistėmis, kaip — žmonių laisvė, apsisprendimas, išva
davimas iš tironijos nagų, arba išranda visokias istorines, 
strategines ir kitokias priedangas, kad tik galėtų nuslėpti 
naujojo rusų imperializmo ragus. Tokios politikos jie grie
biasi dėl to, kad pasauliui nori pasirodyti esą geri ir pri
klauso „padorių tautų šeimai”.

Paskutinėmis dienomis Sovietų spauda iš rankovės iš
traukė seniau jau ne kartą girdėtą juridinį argumentą. 
Maskvoje einančiam laikrašty „Karas ir Darbo Klasė” J. 
Paleckis, kuris savo laiku buvo iš galvos išsikraustęs, bet 
dabar, matyt, vėl kiek atsikvošėjęs, rašo, kad lietuvių tau
ta jau apsisprendusi būti tarybinė respublika. Tuo savo 
tvirtinimu J. Paleckis, Lietuvos išdavikų pravadyrius, nori 
parodyti, kad, esą, Lietuva juridiniu atžvilgiu yra Rusijos 
dalis, kadangi tokia buvusi žmonių valia.

Sovietams brukant tokius juridinius samprotavimus, 
mes čia trumpai nurodysim jų vertę, nes esama tokių žmo
nių, kurie gali patikėti šiuo melu: juk visi mūsų bolševikė- 
liai tuo tiki ir kitiems kartoja.

Kaip žinome, 1940 metais bolševikai Lietuvą užėmė jė
ga: atsiuntė milžiniškus savo pulkus, tankus, lėktuvus. 
Niekas jų nekvietė, niekas jų nenorėjo ir nesidžiaugė jų a- 
tėjimu, išskyrus tuos kelis parsidavėlius, kaip Paleckis ar 
Liudas Gira. Šiuo savo įsibrovimu Sovietai sulaužė bent ke
letą savo pačių juridinių tarptautinio masto pasižadėjimų, 
kurių svarbiausias yra 1920 metų liepos mėnesio sutartis 
su Lietuva. Ta sutartimi Rusija amžinai atsisakė nuo Lie
tuvos. Šioji sutartis buvo abiejų valstybių laisvose sąlygose, 
be jokių spaudimų sudaryta ir garbingai pasirašyta. Tai bu
vo juridinis dokumentas visa to žodžio prasme, ir jis buvo 
privalomas abiem valstybėms. Todėl Rusija, 1940 metų va
sarą pavergdama Lietuvą, šiuo savo žygiu ne tik nepadarė 
jokio juridinio veiksmo, bet dar sulaužė savo ankstesnius 
juridinius dokumentus.

Bet Rusijoj netrūko komedijantų. Jie šį savo žiaurų už
puolimą sumanė paversti savotišku teatru. Pirmas to te
atro veiksmas buvo bolševikiško seimo sušaukimas Lietuvo
je. Visi kultūringi kraštai rinkimus supranta kaip laisvą pa
sisakymą už žinomą programą. Tuose rinkimuose Lietu
voje nebuvo jokios laisvės, nes jie buvo paremti bolševikų 
kariuomenės durtuvu ir slaptosios policijos priemonėmis. 
Ypač jie negalėjo rodyti Lietuvos žmonių nusistatymo, ka
dangi viską per tuos rinkimus režisavo komisarai iš Mask
vos, tikri rusai. Ir kaip rusai gali nustatyti Lietuvos žmonių 
laisvą sprendimą, būti jų likimo lėmėjai? Tai jau iš tikrųjų 
komedija, o ne lietuvių tautos pasisakymas.

Ne tik dėl šių aplinkybių, bet ir dėl daugelio kitų tasai 
išrinktasis seimas nereiškė jokios lietuvių tautos valios. Jo 
atstovai buvo gryniausi pastumdėliai, įgrasinti Rusijos bu
vusio pasiuntinio Pozdniakovo, tikrojo Lietuvos raudonojo 
komisaro. Per rinkimus balsų skaitymas buvo ne lietuvių 
tautos, o Maskvos agentų rankose. Kiekvienas gi žino, kad 
diktatūriniai režimai skelbia tokį balsuotojų skaičių, koks 
jiems atrodo patogiausias: dažniausiai jiems išeina be
maž 100 procentų balsuotojų, žodžiu, paskelbtasis balsų 
skaičius nieko nerodo apie tikrą žmonių valią. Visi dar 
atsimena, kad kai 1937 m. Rusijoje per balsavimą buvo gau
ti toki rezultatai, kurie baisiai nepatiko Kremliaus dikta
toriams, tai tų rinkimų daviniai buvo sunaikinti ir paskelb
ti nauji rinkimai, per kuriuos jau viskas išėjo 100 procentų 
tvarkoje. Taip ir Lietuvoje galėjo balsuoti tik 10 ar 15 pro
centų, bet kas gi galėjo bolševikams uždrausti sakyti, kad 
balsavo 99 procentai.

Joks agitatorius, joks laikraštis, joks lietuviškas 
bolševikėlis ir joks Maskvos agentas per rinkimų propa
gandą Lietuvoje į programą neįtraukė šūkio, kad Lietu
vą reikia prijungti prie Rusijos. Ir jie žinojo, ką daro, nes 
jeigu būtų paskelbę, kad išrinktasis seimas turės pasisa
kyti už Lietuvos pavergimą Rusijai, tai iš lietuvių tautos 
jie nebūtų gavę nė vieno balso. Melu ir klasta prisidengę, 
bolševikai iš savo seimo ir jo nutarimų šiandien nori pa
daryti kažin kokią skaistybę ir vertingą dokumentą.

Trumpai sutraukiant, aną liūdnos atminties seimą rin
ko ne lietuvių tauta, bet Maskvos agentai, pasirėmę durtu
vu, ir niekas to seimo neįgaliojo, nepasakė jam prieš rinki
mus ir neįtraukė į jo būsimą programą, kad jo uždavinys 
būsiąs iškasti duobę Lietuvos nepriklausomybei ir laisvei. 
Gi kiekvienam aišku, kas neturi įgaliojimo, tas ir neturi 
teisės daryti sutarimus, o jo padaryti žygiai neturi jokios 
vertės. Jokios vertės neturėjo nė ano seimo sprendimai dėl 
Lietuvos ateities.

Tuo pačiu laiku Lietuvoje buvo vienas reiškinys, kuris 
tautoje turėjo tikrą paramą ir juridinę galią. Paleckiui te
besant Lietuvoje bolševikų pastumdėliu, mūsų tėvų že
mėje slaptai veikė patriotų, tikrų Lietuvos sūnų vyriausy
bė. Ji ir atstovavo Lietuvos laisvei tuo metu, kada keletas 
parsidavėlių prekiavo savo tėvynės gyvybe. Toji gyvybė ne
nutrūko, jei žiūrėti grynai juridiškai, nes veikė slapta Lie
tuvos vyriausybė, kuri turėjo nuoširdų visos tautos pri
tarimą ir kuri morališkai bei juridiškai viena teturėjo tei
sę kalbėti už lietuvių tautą ir už Lietuvą. Tas faktas ypač

KUN. DR. K. URBONAVIČIUI 70 METŲ
Šių metų sausio 1 d. rašy

tojas ir publicistas kun. Dr. 
K. Urbonavičius — Kmitas 
sulaukė 70 metų amžiaus. Ji
sai dar miklus spaudos ka
rys ir savo lakia plunksna 
visus išjudina, uždega.

Suvalkijos lygumų vaikas
Kidoliškių kaimas, Mari

jampolės apskrity — mūsų 
rašytojo gimtinė. Paklaustas 
apie savo jaunatvę, rašytojas 
taip pasakojosi:

— Gimiau sausio 1 d. Mo
kiausi 2 metus pradžios mo
kykloje, mokytojaujant Žič- 
kauskiui, kurs, kaip paskiau 
sužinojau, buvo susipratęs 
lietuvis, bet tai jam nekliudė 
tokiems pat geriems lietuviu
kams perti į kailį. Gimnazijos 
5 klases išėjau Marijampolė
je, vos kilstančio lietuvių at
budimo metu. Buvo trys su
sipratę lietuviai mokytojai: 
Kriaučiūnas, Jasulaitis ir 
Staniškis. Kriaučiūnas dėstė 
lotynų kalbą. Jis drauge su 
visa klase dainuodavo loty
nų kalbos išimtis — sueiliuo
tas, kad būtų lengviau išmok
ti — pagal karišką lietuvių 
dainos gaidą: „Tegul girios 
šlamščia, ūžia - tra - ta - ta!” 
Kaip tas mokiniams patikda
vo! Dainuodavo, žinoma, kuo 
tyliausiai, kad rusas inspek
torius neišgirstų.

• „Seinų seminarijoje teko 
mokytis su kai kuriais pas
kui plačiai pagarsėjusiais 
klierikais: Būčių, Totoraičiu, 
Laukaičiu, Miluku ir kitais. 
Visi jau buvom susipratę lie
tuviai. Leidome rankomis 
rašytą laikraštuką, vardu 
„Knapt” (Miluko išgalvotas 
vardas), kurį paskiau pakei- 
tėm rimtesniu vardu „Viltis”. 
Rašinėdavau straipsnelius ir 
miglotus eilėraščius, už ku
riuos (tur būt, dėl to, kad jų 
negalėjau suprasti) pripaži
no talentą: mat, eilės sklan
džiai skambėdavo...”

Klierikas Urbonavičius — 
buvo veiklus lietuvių slaptos 
organizacijos narys. Buvo 
vienas didžiausių talkininkų 
seminarijoje slapta leidžiamo 
laikraštėlio „Vilties”. Be
rods, jau 1892 m. buvo išs
pausdintas jo pirmas eilėraš
tis „Ūkininke”. Jis parašė 
net kažkokią.dramą, kuri pa
siekė Ameriką ir pasirodė 
„Vienybėje Lietuvninkų”.

Dygliuoti pirmieji kunigys
tės metai.

Pereitame šimtmetyje Lie
tuvoje buvo kieta rusų oku
pacija. Kai mūsų rašytojas 
gavo kunigystės šventimus 
1897 metais, nebuvo leista 
jam turėti nė iškilmingų pri
micijų. Kai kitas kunigas lai
kė giedotas mišias, jis prie 
šoninio altoriaus atskaitęs 
savąsias. Rusams jau jis bu
vo žinomas, kaip veiklus, į- 
tartinas lietuvis...

Gal dėl to jis net buvo ket
vertai metų nukeltas į mozū
rų kraštą, žandarai taip 
griežtai budėjo, kad be jų lei
dimo nebuvo galima nė iš vie-

nos parapijos nuvažiuoti į ki
tą. Su Prūsais iš jo gyvena
mos vietos susisiekimas buvo 
labai sunkus. Beveik neįma
noma buvo perduoti rankraš
čių į slapta leidžiamus lai
kraščius. Jo kūryba sustojo.

Už vandenyno, su išeiviais 
lietuviais

1905 metais atvykęs į A- 
meriką iš pradžių klebonavo, 
kaskart giliau įklimpdamas 
į lietuviškąjį veikimą. Per 
eilę metų jisai buvo pirminin
ku ar žymiu vadu eilėje orga
nizacijų, kaip Tautos Fonde, 
Kat. Federacijoje, Kunigų 
Vienybėje, Lietuvių Darbi
ninkų Šv. Juozapo sąjungo
je, Vyčiuose, Studentų ir pro
fesionalų organizacijoje, ša
lia religinės veiklos visur gai
vindavo meilę savo tėvų ša
liai — Lietuvai.

Akyse jam tebėra gyvi 
Lietuvos vaizdai:

Iš tolo žiūriu į tave, Nemu-1 
nėli!

Per tūkstančius mylių ma
tau!

Tie patys krantai, tankiais 
krūmais apžėlę,

Kuriuos taip mylėt papra
tau.

Jam rodosi, kad ir vėjas 
mielesnis, kai pučia nuo Lie
tuvos. „Rytų Vėją” jis taip 
apdainuoja:

Pasakyk, bangus vėjeli, 
Ko taip staugi ir verki?
Ar apleidęs savo šalį 
Jau ramybės netenki?
Ir tėvynės vėjo kaukime, 

tarytum, išgirdęs savųjų bro
lių raudą, griežtai taria į 
vientaučius išeivius:

—Mes išdykau jam čia, be
dvasiai,

Smagurių taurę gardami,- 
Gi jie ten žemėj užsikasę, 
Badu veik miršta verkda

mi.
Dažnai, dažnai savo eilė

raščiuose poetas — rašyto
jas primena Lietuvos meilę:

— Nepamirški to takelio, 
Ties sena grįčia,
Ir to kryžiaus šalia kelio, 
Su Dievo kančia.
Jau iš tų eilėraščių mato

me, kaip teisingai jis savo 
nusiteikimus Lietuvos at
žvilgiu yra išreiškęs. Vienoje 
savo paskaitoje jis taip sako:

— Kas brangiau mūsų šir
džiai ir maloniau vaizduotei 
už vieningą, stiprią Lietuvos 
valstybę?... Laisvą nuo išo
rinės ir vidujinės priespau
dos, laisvą nuo skurdo ir ne
tvarkos, laisvą katalikiškai 
tikėti ir lietuviškai kalbėti, 
apšviestą, pažangią ir pasitu
rinčią, dėl to - linksmą ir lai
mingą.

Bet jo patriotizmas nėra 
siauras:

—Tikras, gerai suprastas 
patriotizmas,—rašo jisai,—į- 
talpina ir tėvynės meilę, ir pi
liečio teisių pagerbimą, ypač 
tų teisių, kurios žmogui yra 
brangiausios: asmens, kal
bos ir tikėjimo laisvė. Patrio
tizmas, kurs tarnauja tik

svarbus atsiminti, kadangi šioji vyriausybė, turinti tau
tos paramą ir reiškianti visų patriotų lietuvių valią, panai
kino ano bolševikų seimo nutarimą apie Lietuvos pri
jungimą prie Rusijos ir paskelbė Nepriklausomos Lietu
vos atstatymą. Tai atsitiko, kai bolševikai pradėjo bėgti iš 
Lietuvos, ir toji vyriausybė kiek laiko ėjo pilnas Lietuvos 
vyriausybės pareigas, kol antras okupantas vėl ją nugrūdo 
į požemius, kur ji ligšiol tebeveikia, atstovaudama lietuvių 
tautos troškimus sunkioje nacių priespaudoje.

Vienas dalykas yra tikrai šiandien aiškus: jeigu kas nors 
ano bolševikiškojo seimo nutarimui prijungti Lietuvą prie 
Rusijos būtų davęs bent truputį vertės, jau seniai turėjo 
pamatyti, kad 1941 metais tas nutarimas buvo panaikin
tas, paskelbiant Nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Tuo 
paskelbimu buvo palaidotas liūdniausias to seimo nutari
mas.

Šiandien šnekėti apie lietuvių tautos apsisprendimą, 
kad ji nutarusi prisidėti prie Rusijos, ir į tai žiūrėti, kaip 
į juridinės vertės faktą, yra gryna nesąmonė ir nesusipra
timas: lietuvių tautos valia ir jos ištikimų sūnų nutarimu 
per teisėtos vyriausybės sprendimą tie bolševikiškieji ju
ridiniai dokumentai jau seniai neegzistuoja, ir paprasčiau
sia logika sako, kad negalima remtis tuo, ko tikrenybėje 
nėra.

Bet bolševikai, matyt, kitaip galvoja. Jie, anot tos žmo
nių pasakos, ir iš varškės nori virvę susukti.

T. B.

siaurai žmonių grupei, o ki
tų teises paneigia, tai ne pa
triotizmas, tik liguistas slo
gutis, nuo kurio tautai tenka 
čiaudėti. Sveikas organizmas 
ligos nepakenčia ir palaips
niu jos nusikrato.

25,000 eilučių
— Kokį savo eilėraštį la

biausiai vertintumėte? — pa
klausiau poetą, žinote, koksai 
jo buvo atsakymas? Ogi:

— Geriausia tai man patin
ka šis Puškino vertimas:

Pajunta jis švilpimą ausy
se;

Svajonę dėstyt ima-Eilėse, 
Spausdina, ir jo raštai

Dirbtini;
Užuomaršos sutręšta Van

deny.
Žinoma, tai jo kuklumo pa

diktuotas posmas, bet iš tie
sų, jo vertimai pasaulinio 
masto poetų kūrybos labai 
vertingas dalykas.

Kun. Dr. K. Urbonavičius 
yra parašęs poezijos apie 25,-1 
000 eilučių (ne eilėraščių, bet 
eilučių). Tai didelis dvasios 
lobynas, bet jis apie tai labai 
kukliai atsiliepia, štai viena
me laiške rašo:

— Tumas apie mano eilė
raščius yra pasakęs, kad tai 
rašyta „įgudusia plunksna, 
bet nuobodžiomis pilietinėmis 
temomis”. Po tokio nuospren
džio save gerbiąs poetas eitų 
pasiskandinti. Bet aš nėjau. 
Tegu nuobodu ir pilietiška, 
bet aišku ir suprantama. Mat 
po tų miglotų jaunatvės bei 
vaikystės poemų (pasirašy
davau „Vaikas”) man topte
lėjo į galvą, kad genijus, ar 
kad ir talentas, nebūtinai tu
ri būti neaiškus. Kaip tik 
priešingai: jei nori būti liau
džiai naudingas, tai rašyk, 
kad ji suprastų.

Gi mūsų lietuvių literatų 
uždavinys — kaip tik liau
dyje kelti apšvietą ir susipra
timą. Tad pasakiau sau: 
baigta su miglomis, svajonė- j 
mis. Kas neaišku — nelietu- J 
viška. Be to, iš prigimties 
jaučiu kažkokį instinktyvų 
neskonį link futurizmo. Tai 
tarsi moteriškų drabužių ma
da—keičiasi kas pusė metų.

Kun. Urbonavičius yra 
daug parašęs ir prozos vei
kalų: apysakų, vaizdelių. Da
lis jų išvežta į Lietuvą, ne
žinia, ar jie buvo atspausdin
ti. Paskutiniu laikotarpiu per 
„Amerikos” skiltis perėjo 
sklandi apysaka „Vytis ir E- 
relis”. Tik rašytojas nusi
skundžia su tomis spaudos 
klaidomis, kuriomis Ameri
kos lietuvių laikraščiai labai 
„turtingi”.

Viename savo laiške jis 
taip atsiliepia apie žurnalis
tiką.

— Žurnalistika, ypač veda
mųjų rašymas, tai tarsi pilka 
kasdieninė gyvenimo žygiuo- 
tė, be galo nuobodi, kai rei
kia vaišinti skaitytojus „pi
lietinėmis temomis”. Vienin
telė džiuginanti įvairybė — 
bent man - kai gauni pajodi
nėti ant kokio bolševikuojau
čio laisvamanėlio; be ceremo
nijų ir be atodairos paspaus
ti jo pašones. Tai tikros min
ties ir dvasios atostogos. Tų 
vedamųjų rašymo nuobodu
lį jau velku 14 metų... Gaila 
laiko ir pastangų, bet ką be
daryti — toks jau gyveni
mas.

Kai pamąstai, kiek tas 
žmogus yra prirašęs, negali 
atsistebėti. Tuo labiau, kad 
jo sveikata labai menka. 
Žmogus liguistas, sulaukęs 
70 metų, o koks proto pajė
gumas ir energija!

— Kaip jaučiatės? — kar
tą jį paklausiau, sutikęs ryti
nėse valstybėse.

— Normaliai. Visada li
guistas, tai tas jau pasida
rė normalus stovis. Va, jei 
kada jaučiuos sveikas, tai jau 
išimtis, nebenormali būsena...

Ir nežiūrint to, jo darbas 
nemažėja. Pagal savo amžių 
ir sveikatos stovį, jis turėtų 
gauti pensiją iš kur nors, bet 
jis vis dar bevelija savo sun
kiu darbu pragyvenimą ir gy-

PADEKIME LIETUVAI SAVO Uty
Pasigalėkime Jėzaus 

Žemės!

Lietuvai gresia

Širdies

mirties
smūgis! Kas jį nukreips į ša
lį? ką mes katalikai galime 
daryti Lietuvos laisvei ap
ginti ?

Mes tikime, kad be Dievo 
pagalbos nieko gero pasiekti 
negalime! Mes atsimename, 
Lietuva buvo ypatingai paau
kota Švenč. Jėzaus Širdžiai 
1943 metais Kaune Tautinio 
Eucharistinio kongreso me
tu.

Todėl vyrų ir maldos apaš
talavimas nuolankiai kreipia
si į visų parapijų kunigus ir 
visus geros valios, Lietuvą ir 
Jėzų mylinčius žmones su 
šiuo prašymu. Suorganizuo
kime tuojau pat nenutrūks
tančią eilę Šv. Mišių už Lie
tuvos laisvę!

Kaip tai padaryti? Turime 
virš 100 parapijų su lietu
viais kunigais. Jei kiekvienos 
parapijos katalikai sudėtų 
per metus tik 4 šv. Mišias už 
Lietuvos laisvę, tai jau būtų 
400 dienų su Mišiomis. Todėl 
Vyrų ir Maldos Apaštalavi
mas nuolankiai prašo gerbia
muosius klebonus paskelbti 
tą sumanymą savo parapijie
čiams, ar nors katalikiško
sioms draugijoms. Mes nea
bejojame, atsiras norinčių 
pridėti savo dalelę prie tų su
dėtinių Mišių, o ne vienas as
muo dar pats vienas paaukos.

Svarbu susitvarkyti taip, 
kad tos šv. Mišios būtų lai
komos paeiliui kiekvieną die
ną. Siūlome šią tvarką:

Pradėsime šv. Mišių laiky
mą vasario 16 d. Tą dieną Vy
rų ir Maldos Apaštalavimo 
centro vardu šv. Mišias atlai
kys Maldos Apaštalavimo 
Direktorius kun. Pranas Au
kštikalnis, S. J. Vasario 17 
d. ir toliau galėtų paimti pa
rapijos alfebeto tvarka, kaip 
yra surašytos Kun. Vienybės 
išleistame 1941 metų met
raštyje, ar šių metų Ameri
kos Liet. Kat. Darbuose. Pa
vyzdžiui: —

dymosi išlaidas sau garan
tuoti.

Kun. Dr. Urbonavičius turi 
nuostabią atmintį. Kartą ji
sai automobiliu važiavo su 
savo bendravardžiu — kun. 
Urbonavičiumi, marijonu, šis 
pastarasis pradėjo iš atmin
ties sakyti eilėraščius, išvar
dyti Lietuvos kunigaikščius.

— Palauk,.— pratarė mū
sų rašytojas. — Aš bandysiu 
išvardinti visus popiežius nuo 
pat Šv. Petro.

Ir išvardino, vairuodamas 
automobilį, daugiau kaip 260 
vardų iš eilės...

Kai bendrakeleivis pareiš
kė nusistebėjimą, rašytojas 
pasipasakojo, kaip jis bedės- 
tydamas Marianapolio kole
gijoje kažką uždavęs moki
niams išmokti. Jų kai kas 
pastebėjęs, kad atmintinas 
kalimas užmušąs protavimą. 
Rašytojas pasiteiravęs pas 
specialistus, kurie patvirtinę, 
kad atminties darbas, moky
masis tik padeda išvystyti 
žmogui protines galias. Tada 
patsai rašytojas, turėdamas 
jau daugiau kaip 60 metų, iš
mokęs popiežių vardus iš ei
lės. Jis galėtų pasakyti ir me
tus, nuo kiek iki kiek kuris 
viešpatavo, bet tai reikalau
ja didesnio susikaupimo, ne
gu automobilį vairuojant.

Baigiant tebūna leista pa
kartoti žodžiai, kuriuos apie 
garbingąjį sukaktuvininką 
privačiai šio straipsnelio au
toriui pasakė kitas žymus 
lietuvis — kun. Albavičius:

— Aš manau, kad tai žy
miausias lietuvių kunigų A- 
merikoje. Ne savo titulu, o 
savo darbais ir raštais. In
teligentiškas par excelence 
(aukščiausiam laipsny). 
Švelnaus būdo — žinai, poe
tas. Su didžiausiu malonumu 
skaitau jo editorialus.

Kun. J. Prunskis

Vasario 17 d. Akron.till.ilOS

Vasario 18 d. Alban- °
Vasario 19 d. Auį —
N. Y. 8. Šifruota telegrama
Vasario 20 d. Ansonų --------
ir tt. ir tt. Iš prigimties italas mė 
Wilkes-Barre, Pa, . laisvę. Neturėdamas sp 
užbaigia pirmąją y-s laisvės nė parlamei 
Tada Akron, Ohio suir galėtų nesuyaržytą i 
tras šv. Mišias, po šj’ti ir įsišnekėti, kiek 
nų trečias ir, vėl e3 t^šta, savo kritiką 
baigus, ketvirtas. ^U1 J18 išliedavo nauja (

Pasitaikius parapini08 ^onna — anekdotą 
tą dieną laidotuvė^Bemaž re^uliariais. Pro 
tam svarbiam reikal^s’ kokl Periodiniai 
ma arba gauti kitą A13-1’ R°moie pasirodyd 
arba susitarus su ir ?udrill isto?N : 
klebonu susikeisti įdAiją, apie Mussolini, 
Kad tas reikalas t artimuosius bendra 
ore kabėti, kad būtu us> kuriuos romėnai va 
žinoma, kas yra darcJ’v0 hi^archais. Jeigu 
šome ko greičiausiai ja būdavo itin sąmojį 
liau sausio 15 d. praneš ke^ dknu žinoi 
dos Apaštalavimo cersa sos^n®’ ir ją kuždė 
Robert’s Hall, Pomf^ni kitiems į ausį, 
re, Conn. Viena tų istorijų man;

M. Ap. pasižadėjusi? ir. gražiai
pijų sąrašą skelbs/^a\ čia ją_ papai 
dėje” ir kituose kataliu’ kaiP esu £ir(^j§s« 
kraščiuose. "Įsivaizduokit ramią p

Atsiminkime: „Jei’’vka(^a y^i^ėdi kamb: 
nestatys miesto, velti8nekask Vėsus rugsėjį 
buosis tie, kurie ii3810 v®ielis dvelkia Prc 
(Ps. 127,1). JeiDievaj118- ir jei žviI^eltum 
nepadės - Lietuvai ios- Priešais mat^um 
neatgausime. Iki šiol? ku™ kiek kėliau 
maža rūpinamės tą Di^er10 UP_'. 
galbą užsitikrinti. Da< ^uvo atėjusi viešnia 
kruskime! Atsii^A18 Carraros, ku: 
„Dievas mūsų prie^^ar8®PU810s marmuro 
stiprybė, veikiausioji^os‘ ^uv0 ■jau Pa^ 
ba varguose!” ana- bet tokia ener^ 
,r • „ u . ad, rodos, jai būtu £ Vyrų ir Maldos ne v<kus

mo cen ras, asįĮnįnkp pUj^ą rikuo 
T " , 7 Griežtais mostais pi
Įsa > nias je yiiama sav0 žodžius, jį p£ 

r ancuzi joje Q ap|e gyvenimą jtalijc
„ v. Z uncijoje, apie savo pi 
Paryžiaus radijas b g Lietuvos. km 

lapkr. _9 dieną paskei^egeniai važinėjusi, api 
Prancūzijoje isleistąį^ hierarchus. apie 
mą, pagal kurj w į nuotaikaa 
kilmes asmenys tr Ta nuotaika rom5 
daugiau kaip 15 ns,ebuv0 narsi Ana 
ziaus, privalo iizsir%s ita] 
ti emigrantų lietuvių:
5 Rue de Messine, Pan
arrondissement. 'Will (

Lietuviai, kurie ik » U k
metų gruodžio 31 dieno 
sigys aukščiau minėtos Sherwood
gos išduodamų pažini ---------
bus laikomi Rusijos pili..... . , , 
ir jiems bus taikomi tJklnlnka!’ atvykst^ > 
piliečiams išleistieji dien'a/D^nai jų 
kal- . miestelio mokyklą.

Matyt, okupantai ui Taip yra jr su Hač, 
se kraštuose esanciuiag^s keĮuiaų kilomt 
vius nori priversti pa^ag, tačiau jis žinomas 
ti jų karinėms užmačiiaįkomų įr stropiausia 
nepasiduodantiems ^apylinkėj. Račas yra 2 
sunkenybėmis, kokias rą senis. Jo sodyba yra 
numatę savo priešų Hio, iš jos aplinkui ma 
piliečiams. sodybų.

 Račo ūkis išsiskiria
Drabužių rinkliav-riomet nudažytas, va 

‘ lubaltinti kalkėm, klo
Savitarpinės pagali o^ai visados gra 

ganizacija susidariusi .Uacast“n 
». v. J ... . .liek pervelai pradėjo 
kiečių panaikinto savįninkaS) buvc 
Raudonojo Kryžiaus .aorg p0 į0 ^ar gana 
surinko 70,000 drab^tnenka-i tepajėgė. Hač 
1943 m. nuo spalių 1-ir gyveno vis su tėvai, 
lių 15 d. buvo drabuimirties. Paskui, turėc 
kliava Lietuvoje. Pe'šimt metų, jis vedė ke 
senieji drabužiai f^oją — ir jiedu sušilai 
neturtingiesiems. Iš ^Dlaza’v kaip Račas. S 
tuvoje didelė drab*?".e «mes. Jiedu ati 

„ J n „„ikaip kaikune žmonesSavitarpines Paplaus. Aš kaiką p 
ganizacija nuo 194o ®siuose žmonėsle. Jie vis 
1 dienos surinko auk-Qagesnį Net ir jų išv 
731 markę. Pašalpa vienatinis sūnus 
teikta 147,342 pliažo ūgio, bet stebėti 
Tarp jų buvo 3,657 tanke mūsų miestelio 
iš kuriu tėvai ar kiti žaidė mūsų miestelio bs 
nariai, anksčiau užMisuomet linksmas, švi 
duoną, išvežti j Sibirų^ai mylimas, 
sušelptų šeimų buvo $ Dar vaikas būdamas 
žais vaikais ir dar s®iai piešti. Tai buvo 
3,429 neturtingi mob lau^s "lr karves, ir jos 
ir studentai.

,, , . . L beateidavo, kad žmones Net ir okupantų-DayUarveS) arkliuS). kiaul 
spaudoje esantieji aukšteani • , 
įstengia kits kitam taavo čikagon 
pagelbėti, duodami Puolis, ir ten jis įstojo į 1 
laisvėje esantiems
ciams... *) Sherwood Anderson
!*<• T 1941 m. Mokėsi nedaut
Mirties bausme ladies turėjo griebtis įvairiai

--------- ^alyvavo Ispanų — Amer
Specialus vokiečių pasirodė 1916 m., ir po tri 

pasmerkė mirti vokieTWinesburg Ohio. Jis -yj 
to Telšiuose laiškanešjpkalai turėjo didelės įta 
Pumputį. Jis kaltinaCMūrai; Jo geriausi veik 
vogęs nemažiau kaip 1^°^ Tamsusis juokai 
tinių. e lr P^hptingoji Amt
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AI SAVO MAI Antanas Vaičiulaitis

Tasario 17 d. Akron, 
Vasario 18 d. Albany,

talijos Vaizdai
Zasario 19 d. Amstf
L Y.
Vasario 20 d. Ansonia, 
r tt. ir tt.
Vilkes-Barre, Pa. pj , . _
išbaigia pirmąją Miši,s lal_sves ne Parlamento, 
Pada Akron, Ohio sudi lLgal®^1?es^rzZ^ zodi 
iras šv. Mišias, po šim1 , v , .
iu trečias ir, vėl- eile Aa_V°_
Daigus, ketvirtas. .. - - . -

Pasitaikius parapijojos f°rma anekdotais.
■ą dieną laidotuvėms Ęemaž reguliariais pritar
iam svarbiam reikalu a^s’ koki periodiniai Įei
na arba gauti kitą piai, Romoje pasirodydavo 
irba susitarus su ka,uj.H gudrių istorijų apie 
debonu susikeisti die aP^e Mussolini, apie 
<ad tas reikalas nei artimuosius bendradar
be kabėti, kad būtų kuriuos romėnai vadin- 

ja būdavo itin sąmojinga,

8. Šifruota telegrama

Iš prigimties italas mėgs- 
laisvę. Neturėdamas spau-

rti ir išsišnekėti, kiek šir-

nui jis išliedavo nauja opo- 
pijos forma — anekdotais.
Bemaž reguliariais protar-

artimuosius bendradar- 
Lis, kuriuos romėnai vadin-

inoma, kas yra darom ™ hierarchais. Jeigu isto- 
ome ko greičiausiai, ja būdavo itin sąmojinga, 
tau sausio 15 d. praneš' dienų ją žinodavo 
os Apaštalavimo centsa.sostinė, ^a kuždėdavo 
lobert’s Hall, Pomfret kitiems į ausį.
e, Conn.

M. Ap. pasižadėjusi]'
>ijų sąrašą skelbs i

Viena tų istorijų man atro- 
i ypač gudri ir gražiai sus- 
,tyta. Aš čia ją papasako-

Įėję” ir kituose kataliu’ ^aiP esu gedėjęs.
naščiuose. Įsivaizduokit ramią popie-

Atsiminkime: „Jei ’ 
lestatys miesto, velti 
mosis tie, kurie jį 
(Ps. 127,1). Jei Dievas 
lepadės — Lietuvai! 
leatgausime. Iki šiol ėi

, kada visi sėdi kambaryje 
šnekasi. Vėsus rugsėjo mė- 

jsio vėjelis dvelkia pro lan- 
is, ir jei žvilgteltum pro 
los, priešais matytum sodą, 
z kurio kiek tolėliau teka 

naža rūpinamės tą Dif ^er^°
?albą užsitikrinti. Dal Bu.vo viešnia, mo-

Atsimi^°Ja 1S Carraros, kur yra 
.Dievas mūsų priegla g‘ars®-1usios marmuro kasy- 

vaiViondAiį los. Ji buvo jau pagyvenusi 
ana, bet tokia energinga, 
ad, rodos, jai būtų geriau 

, o 
estininkų pulką rikuoti.
Griežtais mostais palydė- 

ama savo žodžius, ji pasako- 
) apie gyvenimą Italijos pro- 
incijoje, apie savo prisimi- 
imus iš Lietuvos, kur buvo 
eseniai važinėjusi, apie par- 

hierarchus. apie karą 
žmonių nuotaikas.
Ta nuotaika romėnų tarpe 

ebuvo narsi. Aną diena vie-

cruskime!

jtiprybė, veikiausioji 
oa varguose!”
Vyrų ir Maldos Anas -• A ' , ,.J 1 , - p ereję ne vaikus mokyti,mo centras. r ■

Įsakymas lietuvis 
Prancūzijoje

Paryžiaus radijas 1 
apkr. 9 dieną paskell 
Prancūzijoje išleistą ■ os 
ną, pagal kurį visi 1. 
rilmės asmenys, tm 
iaugiau kaip 15 met 
baus, privalo užsmg a;"j'tala;; “ manęs paklaus

ai emigrantų lietuvių _________________ _________

tas, ar nesirengia eiti į ka
riuomenę, trumpai ir aiškiai 
atsakė: „O ko — dar už
muš!” Kitą kartą, užsiminus 
vieno madno siuvėjo žmonai 
apie imperiją, suskambėjo 
toks atsakymas: „Tegul ver
čiau mums duoda kavos, o ne 
imperiją.” Iš tikrųjų italui 
gyventi be kavos buvo di
džiausia skriauda ir kančia. 
Ypač gi žmonės nemėgo vo
kiečių, kurių vis daugiau 
maišėsi Italijoje ir pačioje 
sostinėje.

Už tai vis dažniau atsiras
davo istorijų apie Mussolinį, 
kuris įtraukė ramius žmones 
į karą, atėmė kavą ir apleido 
vokiečiais.

Vieną tokių istorijų tą po
pietį mums ir pasakojo-vieš
nia.

Štai toji istorija.
Kurią ten dieną fašistų 

partijos sekretorius gavo šif
ruotą telegramą. Joje buvo 
šios raidės:

B. A. — A. B.
San Pietro.

Sekretorius, gavęs telegra
mą iš paties švento Petro, 
kuo skubiausiai susišaukė 
savo padėjėjus, raštininkus, 
kad jie iššifruotų telegramą 
ir pasakytų, ko dangaus rak
tininkas nori iš jo.

Visa kanceliarija vargo 
kiaurą naktį, taikė visokius 
šriftus, bet nieko nepešė: 
taip vargšams ir nepasisekė 
sužinoti, ko dangaus gyven
tojams prireikė iš fašistų 
partijos.

Sekretorius, nuvargęs ir 
piktas ant savo bendradar
bių, tarė, sulaukęs ryto:

— Ir ko gi šventam Petrui 
reikia iš manęs? Kokia min
tis būtų paslėpta po tomis 
raidėmis?

Jis vartaliojo telegramą iš 
visų pusių ir vis tiek nieko 
neišgalvojo.

Staiga jis pašoko nušvitęs. 
Kuo greičiausiai jis sėdo į 
automobilį, per Romą nulėkė 
į Vatikaną peš švento Tėvo 
Valstybės Sekretorių ir tarė:

— Jūsų Eminencija, kas 
kitas, jei ne jūs, galėtų būti 
arčiau dangiškos politikos. 
Pasigailėkite manęs ir išaiš
kinkit, ko pirmasis Bažny
čios popiežius nori iš manęs 
šioj telegramoj.

Valstybės Sekretorius kar
dinolas Maglione paėmė tą 
dangišką raštą, metė akį ir 
atsakė:

— Brangus sūnau! Nėra 
lengvesnio daikto pasaulyje, 
kaip išskaityti slaptą šio 
laiško mintį. Klausykis gerai! 
B. A. reiškia: Balbo arriva- 
to (Balbo atvyko) ; A. B.— 
Aspettiamo Benito (laukia
me Benito). — Pasirašo: 
šventas Petras.

Istorijoj nebuvo pasakyta, 
bet dėl aiškumo galima pri
dėti, kad garsusis italų lakū
nas Italo Balbo tada buvo 
neperseniausiai žuvęs Libijo
je, kur sudužo jo lėktuvas, ir 
kad Mussolini yra krikšty
tas Benito vardu.

NAUJI BANDYMAI

a-Iš Londono pranešama 
pie naujus nacių bandymus: 
naciams nevisai pavyko su 
Galicijos divizijomis, tai da
bar jie kuria Azerbeidžano 
divizijas kovoti prieš sovie
tus.

Matyti, iš raud. armijos be
laisvių nori suburti tuos Kau
kazo šalies gyventojus, kurie 
nepatenkinti sovietų režimu. 
Ar šis bandymas atneš kokių
vaisių, abejotina. Esąs susi- darytų savo pažadėjimą Ra- 
daręs pirmas savanorių Kau- mybės visiems geros valios 
kazo batalijonas. Tarp jų va- žmonėms. Tada... dangiškoji 
dų minimas majoras Dudan- taikos ir džiaugsmo saulė ga- 
ginsky. I lėtų šviesti

Javų Sėjimas
Sherwood Anderson *)

) Rue de Messine, Pan 
irrondissement.

Lietuviai, kurie iki 
netų gruodžio 31 dieni 
sigys aukščiau minėta 
jos išduodamų pažymi
jus laikomi Rusijos pi! . . . . . x 2 , .. , . x.
r jiems bus taikomi JJk/nmkab .atvykstą j musų miestelį prekiauti, 
nliečiams išleistieji i ’f - - -................
ai.

Matyt, okupantai ir 
le kraštuose esančiu! 
dus nori priversti pat as> tačiau jis žinomas kaip vienas geriausiai už- 
i jų karinėms užmafiaikomų ir stropiausiai dirbamų vietų visoj mūsų 
lepasiduodantiems Apylinkėj. Hačas yra žemo ūgio, susimetęs į kup- 
sunkenybėmis, kokias

simaišo į jo gyvenimą, šeštadienis tai labai di- 
elė diena. Dažnai jų vaikai lanko aukštesniąją 
liestelio mokyklą.
Taip yra ir su Haču Hučinsonu. Nors jo ūkis, 

sąs už keturių kilometrų nuo miestelio, yra ma

‘/“ją senis. Jo sodyba yra prie Skrečgravelio vieške- 
lumatę" savo priešų i°, iš jos aplinkui matosi daug kitų nuskurusių 
hliečiams. odybų.odybų.

Hačo ūkis išsiskiria iš visų. Mažas namelis vi- 
Drabužiu rinklia'uornek nudažytas, vaismedžių kamienai sodely 

_____ ubaltinti kalkėm, klojimas ir daržinė sutvarky- 
c ., . _ n i, o laukai visados gražūs.Savitarpines pagali TT _ 2. .

I—I o ei turi o i o m i nHačas turi arti septyniasdešimt metų. Jis bent 
iek pervėlai pradėjo gyventi. Jo tėvas, to paties•anizacija susidariusi
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.iečių panaikinto savininkas, buvo Pilietinio karo dalyvis ir, 
Raudonojo Kryžiaus 1 ors pO j0 dap gana ilgai gyveno, tačiau dirbti 
urinko 70,000 drabu lenkai tepajėgė. Hačas buvo vienintelis sūnus, 
943 m. nuo spalių 1 i r gyveno vis su tėvais, dirbdamas žemę iki tėvo 
ų 15 d. buvo drabni lirties. Paskui, turėdamas jau arti penkiasde- 
liava Lietuvoje. Paimt metų, jis vedė keturiasdešimtų metų moky- 
enieji drabužiai di°j^ — ir jiedu susilaukė sūnaus. Mokytoja buvo 
rtiirtinvipqipm<? Tšvii iaža, kaip Hačas. Susituokę jie abu prisirišo 
uvoje didelė drabužiu ’r^.e

aip kaikune žmones atitinka savo nešiojamus 
bavitarpines pagan raį)u^įus ^š kaika pastebėjau sėkmingai vedu- 

;amzacija nuo 1943 ® f • . . . ....
. dienos surinko aukC
'31 markę. Pašalpa
eikta . 147,342 z® lažo ūgio, bet stebėtinai tvirtas berniukas. Jis 
'arp jų buvo 3,657 i 
š kurių tėvai ar kiti
tanai, anksčiau uždii dsuomet linksmas, šviesus, žvalus ir visų mūsų 
luoną, išvežti į Sibirą
ušelptų šeimų buvo . _ _
ais vaikais ir dar si niai piešti. Tai buvo talentas. Jis piešė žuvis, 
,429 neturtingi mofc-^au^s ir karves, i _ - .
r studentai.
Net ir okupantų-naci 

paudoje esantieji lif 
itengia kits kitam i 
agelbėti, duodami p 
tisvėje esantiems vii 
iams...

iuose žmonėse. Jie vis labiau ir labiau darosi pa- 
lašesni. Net ir jų išvaizda pasidaro panaši.
Jų vienatinis sūnus, Vilius Hučinsonas, buvo 

—1 -------------------------------  ------------------- j
ankė musų miestelio aukštesniąją mokyklą ir 
aidė mūsų miestelio beizbolo komandoj. Jis buvo

abai mylimas.
'Dar vaikas būdamas jis pradėjo dailiai ir įdo-

ss, ir jos buvo panašios į pažįsta- 
nus žmones. Man niekuomet anksčiau ir į galvą 
teateidavo, kad žmonės galėtų būti taip panašūs 
karves, arklius, į kiaules ir žuvis.
Baigęs aukštesniąją miestelio mokyklą, Vilius 

švažiavo Čikagon, kur gyveno jo motinos pus- 
rolis, ir ten jis įstojo į Meno Akademija. Taip pat

*) Sherwood Anderson gimė Amerikoj 1876 m. Mi- 
“ė 1941 m. Mokėsi nedaug ir su didelėm pertraukom,

lirties bausme law les turėjo griebtis įvairiausių darbų, kad pragyventų.
* ’ 8 .y?l| ' — - ...

Specialus vokiečių t >asirodė 1916 m., ir po trijų metų dabar labai išgarsė- 
įsmerkė mirti vokieČ c ’.’.T—
» Telšiuose laiškanešį reikalai turėjo didelės įtakos jaunajai Amerikos lite- 
nmputį. Jis kaltina® ’atūrai. Jo geriausi veikalai: Nuotykių pasakotojo 
)gęs nemažiau kaip 15 uiotjkis. Tamsusis juokas, Taras, A idurvakanų vai-

J| lystė ir Paslaptingoji Amerika.

----- —. dalyvavo Ispanų — Amerikos kare. Jo pirmoji knyga 
Specialus vokiečių t >asirodė 1916 m., ir po trijų metų dabar labai išgarsė- 

įsmerkė mirti vokieSjo Winesburg Ohio. Jis yra paraš's labai, daug, ir jo

rystė ir Paslaptingoji Amerika.

(Tęsinys)

Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI

Mūsų viltis Dievuje
Šios valstybės įkūrėjai bu

vo religingi žmonės; charak
terio, garbingi, drąsūs, stip
rios valios, kurie naudojo 
jiem Dievo duotą protą. Jie 
įvertino save kaip Dievo vai
kai, jie suprato gyvenimo 
prasmę, jo tikslą: mirtis, 
teismas, amžinybė. Todėl nė
ra ko stebėtis, kad jie, laiky
damiesi tokių aukštų idealų, 
priėmė savo šaliai gražiausią 
šūkį: „Mūsų viltis Dievuje”.

Dievas sutvėrė šį pasaulį 
mums, bet mus sau. Todėl 
Dievo valia ir Jo įstatymas, 
kad visi turi mirti, turi su
grįžti pas Jį ir duoti apyskai
tą, kaip jie gyveno žemėj ir 
pagal tai priimti atitinkamą 
atlyginimą-amžiną laimę ar 
amžiną sau užsitarnautą 
bausmę.

Dievas, dangaus ir žemės 
Sutvėrėjas, yra mūsų Tėvas. 
Dėl to mes kalbame apie Die
vo Tėvystę. Visi žmonės, ne
paisant rasės, spalvos ir įsi
tikinimų, yra Dievo vaikai; 
visi žmonės-broliai ir seserys. 
Tą mes vadiname žmonių 
broliškumu.

Ramybės vieta šis pasaulis 
būtų, nežiūrint klūpčiojimų, 
jei visi žmonės, seni ir jauni, 
visokios valdžios, priimtų 
Kristų, Išganytoją, kaip sa
vo karalių ir laikytųsi Jo 
mokslo: „Mylėk Dievą už vis 
labiau ir savo artimą kaip 
pats save”. Ieškokite pirma 
Dievo Karalystės ir jos tei
sybės, o visa kita bus jums 
pridėta”.

Tada Kristus Karalius pa-

vienintelis

iš mūsų miestelio buvo ir kitas jaunuolis Čikago
je. Jis iš tikrųjų buvo išvykęs dvejais metais ank
sčiau už Vilių. Jis vadinosi Olis Veimanas ir stu
dijavo Čikagos Universitete. Gavęs diplomą jis 
grįžo namo ir gavo darbo mūsų aukštesnėj mo
kykloj.

Olis ir Vilius Hučinsonas anksčiau nebuvo ar
timi draugai, nes Olis buvo keleriais metais vy
resnis už Vilių, bet Čikagoje jiedu artimai su
sidraugavo, eidavo kartu į teatrus ir, kaip vėliau 
Olis man papasakojo, jie turėdavo įdomių ilgų 
pokalbių.

Iš Olio aš sužinojau, kad Čikagoje, taip pat, 
kaip ir čia namie, kol dar buvo berniukais, Vilius 
greit pasidarė populiarus. Jis buvo gražus, ir 
mergaitės meno mokykloj jį pamėgo. Jis buvo 
taurus ir nuoširdus, dėlto jis pasidarė populia
rus savo jaunųjų draugų tarpe.

Olis man papasakojo, kad Vilius beveik kas 
vakaras eidavo į linksmas sueigas, kur tuoj pra
dėjo pardavinėti savo įdomiuosius, mažus pieši
nėlius ir užsidirbti pinigų. Jis piešdavo skelbimus, 
ir jam gerai apmokėdavo.

Jis net pradėjo siuntinėti pinigų į namus. Ma
tote, Olis, grįžęs iš Čikagos, dažnai nueidavo į 
Hučinsonu sodybą aplankyti Viliaus tėvus. Jis 
eidavo pėsčias arba važiuotas nuvažiuodavo kokį 
popietį ar vasaros vakarą, ir prasėdėdavo su jais. 
Kalba visuomet sukdavosi apie Vilių.

Olis sakė, kad jis jaudindavosi, matydamas, 
kaip tėvas su motina buvo prisirišę prie savo vie
natinio sūnaus, kiek daug jiedu kalbėjo apie jį ir 
svajojo apie jo ateitį. Jie nebuvo iš tokių žmonių, 
kurie susidėtų su miestelėnais arba net ir su kai
mynais. Olis sakė, jie priklausė tai žmonių rū
šiai, kurie dirba visą laiką nuo ankstyvo ryto iki 
vėlaus vakaro ir mėnesienų naktimis, ir senajai 
mažai moterėlei paruošus vakarienę, jiedu dažnai 
eidavo į laukus ir dar dirbdavo.

Matote, apie tą laiką senasis Hačas baigė sep
tintąją dešimtį, o žmona buvo dešimčia metų jau
nesnė. Olis sakė, kad kiekvieną sykį, kai tik jis 
nueidavo pas juos, jie palikdavo darbą ir ateida
vo su juo pasėdėti. Jiedu būtų galėję kartu dirbti 
laukuose, bet tik pamatę jį ant kelio, tuoj abu 
bėgte atbėgdavo. Jie būdavo gavę nuo Viliaus 
laišką. Jis rašė kiekvieną savaitę.

Maža senoji motina bėgdavo atsilikusi pas
kui tėvą.

— Mes gavome dar kitą laišką, pone Veimane, 
— Hačas sušukdavo, o paskui ir jo žmona visai 
uždususi, kartodavo:

— Pone Veimane, mes gavome laišką —
Laiškas tuoj būdavo atnešamas ir balsiai per

skaitomas. Olis pasakojo, kad laiškai visuomet 
buvo žavūs. Vilius papuošdavo juos smulkiais 
piešinėliais. Būdavo juose jumoristiškai nupieš
tų žmonių, kuriuos jis buvo matęs arba pas ku
riuos buvojęs, juostos automobilių iš Čikagos Mi
čigano alėjos, policininkas gatvių sankryžoj, jau
nų stenografisčių skubančiiį į raštines. Nė katras 
senių nebuvo buvęs Čikagoje, todėl jiedu labai

be paliaubos;

žmogaus gyvenimas būtų 
tvarkomas pagal jo aukštuo
sius idealus: sunkumai ir 
kentėjimas būtų nugalimi, 
artimo ir broliška meilė, 
Kristaus šventoji meilė, pa
gelbėtų; didžio neturto nie
kas nežinotų, nes savimeilės 
ir gobšumas pranyktų; Ly
gybė Brolybė, Teisybė būtų 
tikrenybė; visi žmonės, visos 
tautos gyventų taikoj ir ra
mybėj laimingai, viena kitai 
pagelbėtų šiame pasaulyje 
pasiekti galutinį tikslą, jų 
dangiškojo Tėvo Namus.

Dievo Planas,
gyvenimo tikslas, suplanuota 
paskirtis visiems žmonėms. 
Dėl tos priežasties Kristus, 
mūsų Karalius, iš žmonių 
meilės,paliko dangaus gar
bingumą, tapo žmogumi, ken
tėjo ir mirė, kad visi žmonės 
taikoje ir ramiai gyventų 
čia ir amžinai.

Bet žmonės viską sugadi
no savo puikybe, nuodėmė
mis ir sukilimais ir dabar... 
jie piauna, ką pasėjo.

3. Pasaulis Liepsnose
Žmonija nori ir turi teisę 

sužinoti, kas dabar dedasi, 
kodėl pasaulis dabar randa
si tokiose baisiose sąlygose, 
kodėl liepsnoja žemės rutu
lys. žmonės kenčia karo bai
sumus ir persekiojimi neaiš
kaus rytojaus, kuris jiem 
rengiamas.

X Paveikslai parodo, kad 
pasaulis serga. Jis negaluoja 
visuomeniniu vėžiu, ekonomi
niu įkarščiu, politiniu atsipa
laidavimu, religiniu pakriki
mu; kankina karo baisumai, 
neaiškumas ir baimė-visa pa
eina iš nuodėmių.

„Jie bus varginami už sa
vo tėvu ir savąsias nuodėmes, 
kol neišpažins savųjų ir savo 
pranokėjų neteisybių, kurio
mis man prasikalto ir man

priešinosi.” (Kun. 26,39). 
„Liūtas išėjo iš savo guolio 
ir tautų smaugėjas atsikėlė; 
kad iš tavo žemės padarytų 
tyrumą. Todėl susijuoskite 
ašutinėmis, raudokite ir kly
kite, nes Viešpaties narsinga 
rūstybė nenusigręžė nuo mū
sų”. (Jer. 4,7).

Istorija yra didelė Dievo 
Apvaizdos knyga. Ji atiden
gia išmintį ir galybę, Dievo 
meilę ir gerumą, Jo Teisingu
mą ir Jo Gailestingumą.

Istorija kartojasi. Tai yra 
patyrimo ir perspėjimo mo
kykla žmonijai. Ji pasako, 
kaip Dievas parūpina Vadą, 
kuris vadovautų ir laikytų Jo 
vaikus šiame pasaulyje ant 
teisingo kelio į jų amžiną pa
skyrimą, į jų dangiško Tėvo 
Namus, ir kaip Dievas pa
naudoja klaidas kaip priemo
nes nubausti juos, kai jie iš 
puikybės atsigręžia nuo Jo.

Sveikas protas sako, kad 
visa, kas įžeidė Dievą anks
čiau ir kuriuos Jis nubaudė, 
įžeidžia Jį ir dabar, ir kad Jis 
privalo nubausti ir nubaus. 
„Dievas nubaus vienus nuei
damas, kitus pareidamas.”

Žeme ir Dangus yra sujun
gti paslaptinga galybe. An
gelai prie Gimstančio Kūdi
kėlio ir Pats Viešpats tai va
dina Ramybe-Taika. Be tai
kos gyvenimas kiekvienam 
pasidaro sunkus ir vargin
gas: asmeniui, draugijoms ir 
tautoms. Visi tai žino; mūsų 
laikais daug žmonių pamir
šo, kad taika yra viršgamti- 
nė dovana, kuri ateina iš 
dangaus ir suteikiama tik su 
sąlyga, kad žmonės parodys 
savo gerą valią, kad garbin
tų Dievą aukštybėse.

Mintis, kad bet kokia pa
saulinė galybė galinti tvarky
ti šį pasaulį be Dievo, kad 
taika galinti būti gauta ir iš
laikyta be pastangų pagal 
Dievo valią, yra didžiausia 
žmogiškoji klaida! Kas su
tvėrė šį pasaulį ? Kas yra vis-

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

ko Viešpats? Ką sako Seno
jo ir Naujojo Įstatymo istori
ja tuo klausimu? Dievas per 
Nojų perspėjo žmones, leido 
jiems šimtą metų atgailauti, 
bet jie nenorėjo klausytis at
gailą siūlančios kalbos, ne
paveikė jų ir grasinimas 
bausme; jie valgė, gėrė ir 
linksminosi, kol staiga tva
nas pabaigė jų bedievišką gy
venimą.

Kada izraelitai nusigręžė 
nuo Dievo, Dievas atidavė 
juos į priešo rankas. Nelais
vėje jie atrado kelią sugrįžti 
prie Dievo; jie prisiėmė sa
vo kentėjimus kaip atgailą 
už nuodėmes, šaukėsi dan
gaus pasigailėjimo, ir tuo 
tarpu Dievas išgirdo jų mal
das ir davė Pažadėtąją Žemę.

Kuomet sykį Jėzus atėjo 
arti Jeruzalės, verkė sakyda
mas: „Kad gi ir tu ir tai šitą 
savo dieną pažintumei, kas 
tau neša ramybės, o dabar 
savo akims paslėpta” (Luk. 
19,42). Kitais žodžiais sa
kant: dabar pervėlu; teįvyk
sta, kas turi įvykti. Jėzįus pa
sakė, kaip priešai at 
baus, „kadangi jie 
aplankymo dienos”.

Istorija moko visa kit;
Sulietuvino S

nu
mojo '

*

domėdavosi ir jaudindavosi. Jie norėdavo, kad 
jiem tuos piešinius paaiškintų, ir Olis sakė, kad 
jie buvo kaip du vaikai, norį sužinoti kiekvieną 
mažiausią smulkmeną, kurią tik Olis galėdavo 
prisiminti apie jų sūnaus gyvenimą didmiesty. 
Jis visuomet ateidavo jų atlankyti, ir jie praleis
davo ištisas valandas kalbėdamies apie tai.

— Aišku, — Hačas sakydavo, — mes negalime 
ten nuvažiuoti. — Kaip gi mes galėtume? — jis 
sakydavo. Jis gyveno tame ūkyje nuo pat vaikys
tės. Kai jis užaugo, tėvas grįžo sužeistas ir tokiu 
būdu Hačas turėjo viską tvarkyti. Ūkis, jeigu no
rite ji gerai užlaikyti, reikalauja daug atsidėji
mo. Reikia be paliovos gintis nuo piktžolių. Yra 
gyvulių, kurie reikia prižiūrėti. — Kas pamelš 
karves? — sakydavo Hačas. Mintis, kad be jo ir 
jo žmonos kas kitas paliestų Hučinsono karves, 
atrodė įžeidžianti. Kol gyvas jis nenorėjo, kad 
kas artų jo laukus, sėtų javus, trūstusi apie kloji
mą. Jis taip galvojo apie sa,vo ūkį. Tai buvo kaž
kas. ko negalima paaiškinti, — sakė Olis. Jis, at
rodė, suprato tuodu senuku.

Buvo vasaros naktis, jau po pusiaunakčio, kai 
Olis atėjo pas mane ir papasakojo man naujie
ną. Mūsų miesto geležinkelio stoty naktį budė
davo telegrafo valdininkas, ir Olis gavo telegra
mą. Ji iš tikrųjų buvo adresuota Hačui Hučinso- 
nui, bet valdininkas ją atnešė Oliui. Vilius Hu
činsonas buvo miręs, užmuštas. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis su kitais savo draugais buvo nuvykęs į 
pasilinksminimą, kur buvo kiek išgerti. Auto
mobilius sudužo, ir Vilius Hučinsonas užsimušė. 
Valdininkas norėjo, kad Olis nuneštų Hačui su 
žmona telegramą, ir Olis norėjo, kad aš eičiau 
kartu su juo.

Aš pasisiūliau jį nuvežti savo mašina, bet Olis 
asisakė:

— Eime pėsti, — jis pasiūlė. Jis norėjo pra
tęsti laiką, aš tai pastebėjau. Tokiu būdu mes 
išėjome pėsti. Buvo ankstyvas pavasaris, ir aš 
atmenu kiekvieną mūsų tylaus kelio momentą, 
mažus, tik ką prasiskleidusius medžių lapus, ma
žus upelius, kuriuos mudu perėjome, kaip mėne
sienoj tuškeno gyvas vanduo. Mes klaidžiojome 
ir klaidžiojome, netardami nė žodžio, baisėda
miesi skubintis.

Ir paskui mes pasiekėme sodybą, ir Olis nuėjo 
prie didžiųjų durų, o aš palikau ant kelio. Kažkur 
toli girdėjau lojant šunį. Girdėjau verkiant vai
ką tolimam name. Man rodės, kad Olis priėjęs 
prie durų stovėjo daugiau kaip dešimt minučių, 
bijodamas pasibelsti.

Paskui jis pabeldė, ir tas garsas, kurį jis bels
damas šukele, buvo baisus. Atrodė lyg šautuvo 
šūviai. Senasis Hačas išėjo tarpduriu, ir aš gir
dėjau, kaip Olis su juo kalbėjosi. Aš žinojau, kas 
įvyko. Olis visą kelią stengėsi apgalvoti, kaip 
švelniau pasakyti senajai porelei, bet kai reikė
jo pasakyti, nebegalėjo. Jis viską pasakė tiesiai, 
tiesiai Hačui į veidą.

Tai buvo viskas. Senasis Hačas nepasakė nė žo
džio. Durys buvo atdaros, jis ten stovėjo mėne
sienoj apsivilkęs juokingu ilgu baltu nakties rū-

bu; Olis pasakė, ir durys vėl trankiaAžsidarė ir 
Olis liko ten bestovįs vienas.

Jis ten stovėjo valandėlę, o paskui grįžo ant 
kelio pas mane.

— Taigi, — jis tarė.
— Taigi, — aš atsakiau.
Mudu stovėjome ant kelio žiūrėdami ir klau

sydamiesi. Iš namo nesigirdėjo jokio garso.
Ir taip... taip galėjo praeiti dešimt minučių ar 

pusė valandos... mes stovėjome tylėdami, klau- 
sydamies ir žiūrėdami, nežinodami kas veikti... 
mes negalėjome eiti tolyn...

— Aš manau, kad jiedu stengiasi įsitikinti, — 
Olis sužnibždėjo man. Aš puikiai supratau. Abu 
senukai galėjo galvoti apie savo sūnų visuomet 
apie gyvą ir niekuomet apie mirusį.

Mes stovėjome žiūrėdami ir klausydamies, ir 
paskui, staiga, po ilgos pertraukos Olis paėmė 
man už rankos:

—Žiūrėk, — jis sušnibždo. Ten buvo dvi bal
tai apsitaisiusios statulos, einančios iš namo jau
jos link. Pasirodė, kad senasis Hačas tą dieną 
buvo aręs. Jis buvo baigęs arti ir akėti lauką prie 
jaujos.

Abi statulos įėjo į jaują ir netrukus vėl išėjo. 
Jiedu nuėjo į lauką, ir mudu su Oliu prislinkę 
prie jaujos prisišliejome prie sienos, kad nepas
tebėti pamatytume, kas ten dėjosi.

Tai buvo netikėtinas dalykas. Senis išsinešė iš 
jaujos sietuvę, o jo žmona maišą su grūdais, ir 
tą naktį mėnesienoj, gavę tokią žinią, jiedu iš
ėjo sėti javų.

Nuo tokio dalyko galėjo ir plaukai susigarbi- 
niuoti — tai buvo taip vaiduokliška. Jiedu abu bu
vo su naktiniais rūbais. Jiedu, praėję pro pat 
mūsų šalį, kur mudu slypėjome jaujos šešėly, rė
žiais nuėjo į laukus, greta atsiklaupdami prie 
kiekvieno rėžio galo ir ilgai tylėdami. Visa tai 
vyko tyloje. Pirmą kartą savo gyvenime aš kaž
ką supratau, ir dabar dar nepajėgiu to, ką supra
tau, aprašyti, ir jaučiau, tą naktį... kažkokį ryšį 
tarp tam tikrų žmonių ir žemės... tam tikrą tylų 
verksmą žemei tų dviejų senelių, beriančių į žemę 
grūdus. Rodės, lyg jie bėrė į žemę mirtį, kurią gy
venimas vėl paverstų gyvybe, kažką panašaus 
į tai.

Jie turėjo taip pat kažko prašyti iš žemės. Bet 
kas iš to? Koks jų ryšys buvo su laukų gyveni
mu ir jų sūnaus prarastu gyvenimu, yra kažkas 
tokio, ko negalima aiškiai pasakyti žodžiais. Visa, 
ką aš žinau, yra tai, kad mudu su Oliu stovėjome, 
žiūrėdami, kiek pajėgėme ištverti, tą vaizdą^ ir 
paskui atsitolinę grįžom į miestelį, bet Hačas 
Hučinsonas ir jo žmona turėjo gauti iš tos nak
ties visa, ko norėjo, nes Olis man sakė, kad_rytą, 
nuėjęs pas juos sutvarkyti jų mirusio sūnaus 
parvežimo, rado juodu abu keistai ramiu, ir Olis 
manė juos susi valdžius. Olis sakėsi manęs, kad 
jiedu kažką turėjo.

— Jie turi savo žemę ir jie dar turi Viliaus 
laiškų skaityti, — sakė Olis.

Išvertė J. Miltinis

- ■ -a
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BOMBNEŠIO KRIKŠTYNŲ 
IŠKILMES

PHIL ADELPHI JOS LIET.
KLUBŲ VEIKLA

Krikštynos bus sausio 9, 
Lietuvių Muzikalinėj salėj. 
Bankietas bus su tikietais, 
kurie iš anksto parduoti po 
$3.00. Ten dalyvaus daug 
svečių ir bus įdomi progra
ma, išpildys vadinamasis 
Uncle WIP.

AUKOJASI UŽ KARIUS

Sausio 9 dieną vyčiai tu
rės savo narių ir prijaučian
čių bendrą Komuniją už tai
ką ir karius vyčius ir visus 
parapijos karius. Po pamal
dų bus suteikta vyčiams iš
kilminga priesaika. Jie iškil
mingai pasižadės būti tikrais 
vyčiais — gerais jaunuoliais 
Dievui ir Tėvynei.

VAIDINS DRAMĄ

Teko nugirsti, kad Lietu
vos Vyčių 3 kuopa Philadel- 
phijoj sumanė ir jau rengia
si vaidinti iš karo gyvenimo 
labai jaudinančią ir įdomią 
dramą, 5 veiksmų „Leitenan
tas Antanas.” Jei jiems tai 
pasisektų, tai būtų tikrai pa
girtina, kad dar atsiranda i- 
dealistų, kurie sugeba pasi
aukoti ir kultūringais paren
gimais džiuginti visuomenę. 
Vyriausioms rolėms parinkti 
jauni vyčiai — La Salle col
lege studentas Mažeika ir 
stud. Alice Azaranskas. Jei 
sužinosim kitų vaidintojų 
vardus, tai vėl skaitytojams 
pranešime. Kiek žinoma, šis 
vaidinimas galėtų būti skir
tas gausingai publikai, nes 
veikalas tikrai gražus. Vai
dinimas bus vasario 13 d. ir 
bus skirtas Lietuvos Nepri
klausomybei paminėti, nes 
ten ir Lietuvos laisvę gina.

Iš šalies žiūrinčiam tik vie
nas lietuviškas Klubas —Lie
tuvių Muzikalinė Bendrovė 
ar kaip ji kitaip vadinasi, 
2715 E. Allegheny Av. atlie
ka savo uždavinį gerai. Jie 
ruošia ir remia visus patri- 
jetinius ir tikrus lietuviškus 
parengimus. Visi gražieji 
koncertai, Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas ir ki
ti margumai įvyksta toje sa
lėj. Ir Klubo valdyba rengia 
ir remia visus tikrų lietuvių 
veikimus. Kai patrijotinių 
lietuvių susivažavimas buvo 
šaukiamas Pittsburghe, tai 
tas klubas siuntė net du savo 
atstovu. Jie visi akylus ir ne
pasiduoda apgaudinėjami su
klaidintų lietuvių, kurie vei
kia ir dirba ne lietuvių var
dui pakelti, bet parsidavėlių 
labui. Šis klubas nebuvo su
viliotas, kai norėjo išrinkti 
atstovą į Lietuvos duobka
sių suvažiavimą New Yorke. 
Jie tik parodė, kad kiek ma
ža nelaimingų lietuvių parsi
davėlių svetimiems yra, kad 
dauguma supranta jų tikrus 
tikslus ir siekimus panaikinti 
Lietuvos Nepriklausomybę.

JO ŠIRDIS SU VYČIAIS

KĄ DARO KITI KLUBAI

GRAŽIAI PASILINKSMINO

L. Vvčiai gruodžio 26 die
na turėjo savo draugišką pa
silinksminimą. Tas pasilinks
minimas galėtų būti pavyz
džiu mūsų jaunimui. Būrelis 
jaunimo gražioj ir linksmoj 
nuotaikoj praleido vakarą. 
Pagirtina, kad nevartojo 
svaigalų, ir tačiau visi- links
mi buvo kaip niekada. Kalė
dų Dėdukas buvo labai geras 
ir visus apdovanojo keistų 
keisčiausiomis dovanomis. 
Kai kurie turėjo pusę valan
dos prakaituoti, kol savo do
vanas galėjo pamatyti: taip 
gudriai buvo paslėptos — į- 
vyniotos šimte dėžių ir po
pieriuje.

Neminint kelių mažesnių, 
kurie nieko beveik lietuvybei 
neveikia, du didesnieji ant 
Moyamensing ir Wallace 
šiaurinėj pusėj yra užvaldy
ti paklydėlių, kurių bene di
džiausi agitatoriai yra Luko- 
seviez, Rainys, Zaleckas ir 
kt. Toks Lukas - Lukosevisz 
suklaidino visą Mayamensing 
klubą, ir net $50.00 išmetė 
tam, kad pasijuoktų iš lais
vos Lietuvos ir kenčiančių 
lietuviu. Sako, jis ir už gar
bės stalo sėdėjo tame lietuvių 
parsidavėlių susivažiavime 
New Yorke. Jis ir net baręs 
Klevą, kurs tame susivažia
vime buvo nusiųstas pasaky
ti tiesą, kad dauguma lietu
vių iš to klubo nenori to su
sirinkimo išdavikiškų nutari
mu prieš Lietuvos laisvę. Ne
žinia, kiek Klevas galėjo pa
sakyti tiesą. Rinkėjai visai 
nežinojo, kas tas demokra
tinis susivažiavimas, todėl ir 
apgavo juos. Panašiai buvo 
pasielgta ir su šiaurės klubu, 
kurs išrinko du atstovu: Rai
nį ir Zalecka. Ar kada klu
bo nariai susipras ir nusikra
tys tokių nelaimingų lietuvių 
valdytojų ir pradės veikti dėl 
Lietuvos laisvės, bet ne dėl 
svetimųjų? 1

Charles Baltrukonis tar
nauja kariuomenėj antri me
tai. Jo raštinės ypatingas ir 
sunkus darbas reikalauja di
delių jėgų įtempimo. Tačiau 
jaunuolis dirba ir stengiasi 
viską atlikti geriausiai. To
dėl jis jau seniai ir saržantu 
paaukštintas. Paveiksle ma
tome jaunuolį prie darbo sta
lo rimtai ir darbingai nusitei
kusį. Jaunuoliui armijoj se
kasi labai gerai. Ir kaip ne
siseks tokio malonaus ir ge
ro būdo vyrui, kaip Charles 
yra! Prieš išeidamas kariuo
menėn, jis ilgus metus buvo 
parapijos choro narys ir ka
sininkas, ir sekėsi jam suras
ti būdų ir padaryti chorui pi
nigų. Kaip choristas, buvo vi
sų mylimas ir brangus drau
gas. Nepamiršta ir dabar sa
vo draugų choristų. Jis uo
liai buvo prisidėjęs ir prie 
Lietuvos Vyčių 3-os kuopos 
veikimo. Jis su vyčiais dir
bo, nepaisydamas jokių as
meniškų sunkenybių ir nepa
togumų. Ir kariuomenėj bū
damas nepamiršta vyčių, ra
šo jiems laiškus ir rengiasi 
sugrįžęs dar uoliau veikti su 
parapijos jaunimu. Jis buvo 
kuopos finansų sekretorius. 
Sveikina vyčiai savo narį ir 
linki greičiausiai grįžti pas 
mus dirbti bendro darbo.

Pranas Jankauskas yra bu
vęs vyčių pirmininkas ir nuo
širdžiausias jaunimo veiklos 
palaikytojas. Jis viską pa
miršdavo, kad tik galėtų pa
dėti jaunimui kultūrėti ir 
daugiau ko nors gero atsiek
ti. Jam pirmininkaujant, vy
čiai labai gerai gyvavo. Savo 
meilumu, nuolankumu ir kan
trybe patraukė jaunimą prie 
bendros veiklos, kurios ne
lengva šiais laikais turėti. 
Viename savo laiške sveiki
na vyčius ir sako, kad jo šir
dis visada su vyčiais, linki 
naujai pirmininkei sėkmingai 
veikti su jaunimu, kol jis ga
lės sugrįžti ir vėl bendrą vei
klos vagą varyti parapijos 
jaunimo tarpe. Laukiame to
kio savo buvusio vado ir ti
kime, kad jis kariuomenėj 
būdamas sėkmingai atliks 
savo prievolę ir laimingai su
grįš pas mus. Mes galime už
tikrinti, kad mūsų maldos vi
sada siunčiamos už savo gar
bingo vyčio laimę. Pasiseki
mo!

VOS IŠVENGĖ NELAIMĖS-

Gruodžio 26 dieną p. J. 
Mickūnas ir šeimyna važiavo 
aplankyti savųjų į Wilkes 
Barre, o kelias buvo labai sli
dus. Dėl to juos ištiko nelai
mė. Automobilius paslydo ir 
smarkiai susidaužė į uolas. 
Tik laimė, kad palengvėl va
žiavo ir nieko nesužeidė. J. 
Mickūnas yra šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas.

CHORO ŽINIOS

PASIMATĖ PO METŲ

Karys Antanas Rimgaila 
po metų tarnybos pirmą kar
tą buvo parvykęs 15 dienų 
atostogų. Koks džiaugsmas 
ir laimė buvo jo tėveliams ir 
artimiems. Jaunuolis dar la
biau išaugęs ir šauniai atro
dė. Betarnaujant ir prakti
kuojant buvo sužeistas, bet 
dabar pasveikęs ir vėl pasi
ryžęs tarnauti savo ir kitų 
laisvei apginti. Karys labai 
rimtai į gyvenimą žiūri ir 
mėgsta knygas, ypač filoso
finio turinio. Pasisekimo ir 
greito sugrįžimo pas savus!

LAKŪNO ŽYGIAI PACIFIKE

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. į
WHOLESALE GROCERS I

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

ORGANIZUOJASI VYRES
NI VYČIAI.

Vyčių organizacija yra vi
siems. Pirmiausia jaunesnie
ji turi į ją įeiti, nes tai yra 
jų ateitis ir jų veikimas. Bet 
ir vyresnio amžiaus jauni
mas gali čia rasti gražios dir
vos bendrai veiklai ir kata
likiškai akcijai. Juk tik orga
nizuoti gali ką nors daugiau 
nuveikti, atsiekti, kuo galėtų 
patys ir kiti gėrėtis. Juk tik 
organizuotieji giriami popie
žių, ir visi raginami priklau
syt prie jaunimo organizaci
jų. Todėl šv. Kazimiero para
pijoj artimoj ateityj organi
zuojasi ir kita grupė, kuri, 
veikdama atskirai, galės 
siekti tų pačių tikslų ir su
sitarti bendram ir didžiam 
katalikiškam veikimui. Svei
kintinas sumanymas, tik iš
tvermės pasiryžimuose.

Kalėdų švenčių proga gau
ta sveikinimų iš mūsų cho
ristų, tarnaujančių kariuo
menėje. Ypatingai malonu 
buvo išgirsti žinių iš tų, ku
rie toli už jūrių marių, būda
mi įvairiose pasaulio šalyse, 
atsiminė savo draugus.

Gauta žinia, kad vienas iš 
darbščiausių choro narių vėl 
gavo paaukštinimą: Petras 
Burokas buvo pakeltas į 
master sergeant.

Pereitais metais choras žy
miai sumažėjo savo narių 
skaičiumi. Daugumas vyrų 
buvo pašaukti į kariuomenę, 
kiti dėl įvairių aplinkybių ne
galėjo reguliariai lankytis 
choro praktikose. Naujiems 
metams prasidedant, varg. 
J. Mickūnas paskelbė naujų 
narių vajų. Jis kviečia para
pijos jaunimą nuo 18 metų 
amžiaus ir ypatingai vyres
niuosius rašytis į chorą.

Choro praktikos esti penk
tadieniais aštuntą valandą 
vakare, choro kambaryje, ir 
kiekvieną sekmadienį po su
mos.

Vargoninkas J. Mickūnas 
kviečia visus. Chore darbo 
yra daug, tik darbininkų ma
ža.

Choristė

Trūksta darbininkų

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

Vokiečių kontroliuojamo
je spaudoje skelbiami prane
šimai, kuriais paieškoma dar
bininkų įvairioms pramonės 
įstaigoms, pavz., batų fabri
kui. Skelbimuose pažymima, 
kad esąs didelis darbo jėgų 
trūkumas. Kaip nebus, kai 
naciai tiek žmonių iš Lietu
vos išgabeno į Vokietiją ir 
kitus kraštus.

300 mylių Ramiojo Vande
nyno, besitęsiančio nuo Gva- ; 
dalkanalo į Bougainville, ma- ' 
rinai vadina „Plyšiu”. Anks- i 
tyvomis Gvadalkanalo mūšio : 
dienomis tuo plyšiu žemyn 
ėjo „Tokyo Express”—aprū
pinti japonus; gi aukštyn tuo . 
plyšiu skrido Amerikos la- į 
kūnai bombarduoti, bausti ir ] 
susprogdinti priešą į šiaurę i 
iki pat Bougainville. ,

Marinai skrido tuo keliu ! 
kiekvieną dieną 600 mylių į ’ 
abu galus. Virš Bougainville, 
15,000 pėdų ore, marinai iš ■ 
dangaus šaudė japonų lėktu
vus ir daug marinų mirė. Lei- . 
tenantas Kenneth A. Walsh, 
Amerikos karo tūzas No. 2, 
nušovė penkis lėktuvus, akis , 
į akį kovose virš „plyšio”, bet 
jis buvo per gajus žūti. Se- , 
kančią dieną jis vėl grįždavo , 
į padanges, kaipo Plyšio Ka
ralius.

Walsh dabar yra parvykęs 
kartu su savo eskadrile. Visi 
pasisakė, kad jie numušė 68 
japonų orlaivius, 20 kurių nu- : 
mušė Walsh. Eskadrilė buvo 
pirmoji, kuri pavartojo lai
vyno naujausią kautynių or
laivį Vought Corsair, ir grei
ta įgula pasklido kaip viešu- ' 
las tarp japonų, kurie juos 
praminė „whistling death”.

Walsh žino, kas tai yra per 
žudynės ir pragaras pietinio 
Pacifiko kare. Jis žino, prieš 
ką turi kovoti vaikinai, einą 
su Halsey vyrais Bougain
ville.

Leit. Walsh tris kartus ar
ti susidūrė su mirtimi. Vie
ną kartą jis buvo išgelbėtas 
savo jaunesnio lakūno Įeit. 
Bill Johnson iš Birmingham, 
Ala., kuris nuvijo japonų 
lėktuvą, kurio pilotas taikė 
iš užpakalio į Įeit. Walsh. Ki
tu atveju Įeit. Walsh buvo 
taip įsismaginęs pagavime 9 
japonų bombonešių, kad jis 
atleido savo atidą ir buvo pa
šautas kito japono, kuris pa
taikė į lėktuvo uodegą. Jis 
buvo priverstas nusileisti ant 
vandens ir išbuvo ten apie 10 
minučių.

Tačiau Įeit. Walsh didžiau
sia diena buvo rugpiūčio 30, 
kada jis prie savo skaičiaus 
pridėjo dar keturis. Kitą kar
tą, lydėdamas Amerikos bom
bonešius į Bougainville, jis 
nušovė du atakuojančius Ze
ro; bet jis ir kiti trys marinai 
—pilotai pakliuvo 20 „Zero” 
būrin. Prieš nukrisdamas į 
rą jis numušė dar du.

Leit. Walsh buvo paklaus
tas: „Koks jausmas pirmuo
se skridimuose ant Bougain
ville, kur japonai buvo susi
koncentravę?” Walsh rimtai 
atsakė: „Lygiai toks pats, 
kaip įeinant į tamsų kamba
rį, kuriame žinai, kad tavęs 
kažkas laukia apsiginklavęs 
šautuvu.”

Nereikia daug lakumo įsi
vaizduoti jo Corsair kovos 
lėktuvą, beskriejantį Pacifi
ko padange, Walsh apmatuo
jantį kiekvieno debesio for
mą, ištyrimui galimo iš pas
lapčių japonų užpuolimo. 
Kartu su juo — Alabamos 
Johnston, Raymond iš Illi
nois, ir iš Texas Crowe. Ketu
ri amerikiečiai toli nuo namų 
užpuola japonų priešakines 
pozicijas ir drįsta juos iš
šaukti muštis. Virš Bougain
ville daug garbingų japonų 
žuvo už garbingąjį Tojo. 
„Mes kooperavome,” švelniai 
pastebėjo Plyšio bosas.

„Pacifike oras yra tiek pil
nas drėgmės”, pasakė Walsh, 
„kad kuomet Zero zirzėda
mas šauna žemyn, drėgmė 
garuoja nuo sparnų. Kartais 
galvoji, kad kurį pašovei, nes 
garai atrodo kaip dūmai, be
siveržiantys iš Zero.” „Kaip 
jautiesi numušdamas Zero?” 
„Smagiau žiūrėti, kaip kitas 
iš tavo eskadrilės numuša”, 
jis atsakė, „kadangi geriau 
matyti. Kartais japonai su
liepsnoja ir išnyksta taip... 
puff! Kartais jis spirale, kaip 
paukštis, nuskrieja, kada 
pataikome.”

to negalėjo išmokyti
jie turėjo patys savyje,"*'^*'^^*-"1W1J1 .

Foss numušė 26 lėktiK -------
Walsh — 20. „Yra Rochester, N. Y. 
kurie šią minutę skrenda
Plyšio ir kurie viršys \ „ « . .. 
skaičių ir vėliau pasietą ^use F°D ’.
joro Foss’o skaičiaus,'ochesterio lietuviai yn 
pranašavo. „Tai, atrodo J žinomi, kaip lietuviški 
kia ką čia Valstybėse, btN r®m®jai- Bet Jie neuž 
nai, tai nereiškia nieko.\ta ir labdarybės nami( 
neskambina skambučiais.’- Jur^° draugijos sus. 
tu riUmuši japonų lėkti1116 ^UV0 pri81111111^3 
Jeigu Foss būtų turėjęs Gudelevičius, sergąs ja 
sų Corsair’us, jis būti;116^- Nutarta paskir 
mušęs 50 japonų, šis vyrtkalėdmėdovana. Pradži 
iš tikrųjų buvo šaunus!"11^3, 18 ^do. Bet pasii 

^parinkti ir aukų pas v 
_________ ___________ vietos lietuvius. Auk;

žią padarė J. Mociej’AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKI^
urinko Juozas Baranau 
ir Mykolas Ventis; jier 

1943 met. Raudonasis Kry- Raudonojo Kryžiaus H(įį pagelbėjo Andrius E 
žius baigė darbščiausius me- Service Inquiry Unit perls įr juozas Novikas. 
tus visoj savo istorijoj. Rau- mėnesių gavo net 383^ trumna laika surink 
donojo Kryžiaus darbai lietė 
žmones visame pasaulyje.

Amerikos Raudonasis Kry
žius pernai užsienyje ir na
mie, karo fronte ir treniravi
mo stovyklose, puikiai aptar
navo visas ginkluotas jėgas. 
Šalia šio milžiniško darbo, ap
tarnavo ir civilius žmones 
pasaulio įvairiose dalyse.

Raudonojo Kryžiaus krau
jo aukos tarnyba surinko 
daugiau negu 4,000,000 kvor
tų kraujo aukų ir tikrai iš
gelbėjo gyvybę tūkstančiams 
mūsų sužeistųjų. Raud. Kry
žius įrašė 27,600 slaugių ar
mijai ir laivynui.

Savanoriai, atstovaudami 
visas svetimšalių grupes 
Jung. Valstybėse, pagamino 
net 925,000,000 chirurgiškų 
reikmenų. Raudonasis Kry
žius supakavo ir išsiuntė apie 
6,000,000 maisto pakelių A- 
merikos ir Jungtinėms Tautų 
karo belaisviams ir 160.000 
pakelių sveikstantiems be
laisviams.

Sveikiems kovojantiems 
vyrams Raudonasis Kryžius 
aprūpino klubus ir poilsio 
centrus užsienyje. Prie visų 
militarinių vienetų, namie ir 
užsieny, yra išlavinti atsto
vai, kurie išmintingai, žmo
niškai ir veikiai padeda as
meninėse arba kitose proble
mose.

28 metų amžiaus Walsh 
jau 10 metų išbuvo marinij 
korpuse. Kaip jis treniravo 
savo vyrus? „Aš juos paė
miau į viršų ir liepiau laiky
tis mano lėktuvo uodegos,” 
jis atsakė labai paprastai. 
„Aš samprotavau, kad jei jie 
gali išmokti išsilaikyti su 
manim tos rūšies manevruo
se, jie bus geri ir kautynėse.” 
„Jie greit prisitaikė”, jis šyp
sojosi. „Tačiau svarbiausias 
dalykas yra, kad pakliuvę į 
kovą jie nepabūgo. Nieks jų

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!
Rimtas pasveikinimas

— Ką sakai savo žmonai, 
kai taip vėlai naktį sugrįžti?

— Aš pasakau jai tik „la
bas vakaras”. O toliau tai 
jau ji pati kalba.

Skirtingos mintys
Tėvas: Nesuprantu, vaike

li, kodėl tinginiauji. Man ro
dos, darbas yra didžiausias 
malonumas...

Vaikas: Taip, tai taip, tė
veli, bet ar gali žmogus vien 
tik malonumais išgyventi...

Neturtas
— Juozuk, kodėl jūs bro

liukai taip retai lankotės į 
mokyklą? Tik sykį į trečią 
dieną ateinate?

— Kad mes, panele moky
toja, esame trys broliukai ir 
tik vienas kelnes turime...

Paaiškėjo
Siuvėjas klausia išdykusio 

Petriuko, kuriam siuva nau
ją eilutę:

— Ar švarkeliui į pečius 
įdėti vatos, kad būtų storiau ?

— Ne, ponas siuvėjau, ge
riau įdėk storiau vatos į kel
nes, nes čia ji man bus reika
lingiausia.

Pavojinga
—Netampyk, Jonuk, šune

lio už uodegos, nes gali į- 
drėksti.

— Tai kas, mama! Šuo ta
me gale neturi dantų.

Pranas Bekampis

gavo net 3833r trumpą laiką surink 
pranešimus, užklausimojoj, kurie įteikti ligon 
pie gimines karo išteriog pat šventes, 
vietose. Per tą laiką teko,. Gudelevičius buvo 
pintis 353,634 panašiais Sujaudintas brolių ir 
nešimais ir užklausimai lietuvių užuojauta, 
užsienio. Tie pranešimai širdžiai dėkoja šv. J 
užklausimai buvo gauti is dr- jai, aukas rinkusia 
banijos, Belgijos, Luksįg davusiems, 
burgo, Bulgarijos, Kinį Qudelevičius buvo 1 
Čekoslovakijos, DanijosJjnksmos Kalgdu šven 
jos, Graikijos. Olandi™^’ kal betu™ llet 
Vengrijos, Italijos, JaptT13" 
jos, Latvijos, Estijos, Lie L,
vos, Norvegijos, Palesti^ Britam, Con 
Syrijos, Lenkijos, Rumi -------
jos, Rusijos, Švedijos, irruodžio 19 d. mūsų 
ponijos. įjoj visu smarkumu j

Karo pašalpa civiliams! švęsti Kalėdas. Pran 
bėgėliams, maistas, dns Seselių rėmėjų dra 
žiai, muilas ir kitos reik narės susirinko gra 
nys buvo nusiųsta į Rudinėj nuotaikoj p 
Šiaurės Afriką, Vid. Raugti kartu su parap 
ir kai kurias okupuotas gigais ir seselėm. Iš 
Nuo pradžios karo (193!/O 48 ir Vlsl apdova 
rugsėjo) RaudonasisKijriomis dovanomis, 
civiliams karo pašalpos izevičienė daug prisi 
suteikęs iki $77,000,000. dindama „Kalėdų Di 

Naminiame fronte Rai- Kun. J. Matutis iša.
no j o Kryžiaus mokytojai^r4, "Santa Claus p 
lavino 400,000 slaugių, 1;-^ įdomiai apibudino 
000 moko pirmos pagalbi0 ir
300,000 asmenų, kaip Pavalsmtl skajma18 
nyje plaukti ir kitus išgtls» ?razai pagiedojo 1 
ti. Savanoriai darbininkai68 f.168?1163’ vien3 
gamino net 12,000,000 iinkT 11IįksmVr dzia 
riaušių drabužių vartoji svenclU- 
namie ir užsienyje. ^Gruodžio 20 d. „Ma 

____________________pikeliai” irgi pa.sidži 
odinėj pramogoj, kur 

Feisal pareiškė, kad Ei bažnytinėj salėj, ši 
pa nebeturės laikyti savųjų grupelė gražiai 
rabų globėja, nes arabaiįr bažnyčioj ir links 
tys rūpinsis savo reikųe valandose. Kalėdų 
Jis nurodė, kad turės su%as jų vardan visus a 
ryti arabiškų valstybių fųojo.
racija, kurios pagrindu- _
siąs koranas, mahoa^ vakarą ^7 £ 

... tęs taipgi susirinko tikybinis įstatymas. kmjntpatžymai M 
kotarpį, giedoti' kalėč

Kelias j pergalę yTa»smes, apdovanoti v 
tiestas Karo Bonais, įmigus jr seseles.

>..................................... .Lygiai dar neviskas. Ik
! ižasis „Music Club”
Į Tel. DEW. 5136 tradienį sumanė tinka
į įleisti kelias valandas
į Jos. Ka valauskaimogėlė labai linksma, 

moinr:alinė bei įdomi tikrai• LIETUVIS GRABOBItį, ^Lius. 
Lalsniuotas Penna ir New M- .

valstijose Įžodžio 21 d. jaunos 
. tys, St. Andrew’s Guild 

i Nuliūdimo valandoje
šauktis prie manęs .. .

olic . Atsilankė per 41 
1601 - 03 So. 2nd St ?kų... dovanų... giesn 

gių užtektinai! E. M< 
> Kalėdų diedukas, 
juokino visus, kad t 
ytum buvus kokią H> 

žvaigždę. Moterų bi 
iškė savo linkėjimus 1 
Pankui, kun. J. Matui 

elėms, kurios irgi 
i darbuojasi, kad ši 
cija augtų, stiprėti 

tų ypač dvasiniai.

*---
Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ RADIO PROG
• Trečiadieni 7:00 p.m. šeši. 8*

4- —.

Kairas. — Čia buvo susto
jęs Arabijos užsienio reikalų 
ministeris Emir Peisai, kuris 
drauge su savo broliu Emir 
Kalidu grįžo iš Amerikos.

aug buvo parvažiavt 
ariuomenės, laivyno i 
'ų vietų aplankyti ti

Direktorius
ANTANAS DZIKAS K 

3619 Blast Thompson
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent

Tel. POPlar 4110
„ .^jų. Matėme ir klieri 

(Jharl ĖS J. K011^ Matulį iš Bloomfi 
(Ramanauskas) ir Pranciškų Pram 
LAIDOTUVT1J gU^nn%pL.ulbe?aAiŠ 

DIREKTORIUS ®
> Ala. taip pat rado vai 

1113 M t. Vernon SMe aplankyti savuosius 
Philadelphia, Pa. istamus.

Moderniška laidojimo Įstalf* ---------
dėlė, graži koplyčia, erdvi ^Gruodžio 22 d. palaido 
keleivinRiems sutelkiama bažūyčios joku

Viskas nemokamai. Krelp^^jVi., to t j_ «
dieną ar naktį teikis, 73 Linden St. Gr

24 d. palaidota Kati
i . & V*
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ėjo išmokyti — (
□ patys savyje.” 
lumušė 26 lėktuvu
- 20 „Yra vyrui Rochester, N. 
minutę skrenda vi ’

• kurie viršys mai 
r vėliau pasieks m 
is’o skaičiaus,” 
o. „Tai, atrodo, re 
a Valstybėse, bet

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
na Maksimavičienė, 28 Sey
mour St.

Sušelpė ligonį.
lochesterio lietuviai yra 
ii žinomi, kaip lietuviškų 
bų rėmėjai. Bet jie neuž- 

sreiškia nieko. Nie šta ir labdarybės namie. 
Ina skambučiais,
ši japonų lėktu&ime buvo prisimintas Ig- 
ss būtų turėjęs m Gudelevičius, sergąs jau 
air’us, jis būtų i metų. Nutarta paskirti 
japonų. Šis vyruk1 kalėdinė dovana. Pradžia 

į buvo šaunus!’

v. Jurgio draugijos susi-

Gudelevičius, sergąs jau

Mūsų parapija, ačiū Die
vui, susilaukė savo krepšinio 
žaidėjų grupes. Kun. Matu
tis gražiai organizuoja jau
nikaičius, kurie jau sparčiai 
ruošiasi pasirodyti prieš ki
tas parapijas. Tikimės, kad 
jie gražiai pasirodys ir kels 
lietuvių vardą.

sukako 75 metai. Ta proga 
jo namuose buvo surengtas 
jam vakarėlis. Jo draugai at
silankę jam ilgo gyvenimo ir 
sveikatos linkėjo. J. Dulbis 
yra geras lietuvis patrijotas 
ir daug dirbo Lietuvos labui. 
Ir dabar, jau sulaukęs tiek 
metų, vis dar nenurimsta kal
bėjęs, kaip Lietuvai būtų ga
lima pagelbėti. Linkime Juo
zui Dulbiui, kad matytų lais
vą nepriklausomą Lietuvą.

Mūsų kolonijoje šiuo laiku 
daug žmonių serga,

TEN, KUR ŽEME STAIGA ĮGRIUVA

AUS VEIKI

» aryta iš iždo. Bet pasiū
gi parinkti ir aukų pas vi- 

vietos lietuvius. Aukai 
džią padarė J. Mociejū- 
. Aukų parinkti sutiko ir 
surinko Juozas Baranaus- 
ir Mykolas Ventis; jiems

lojo Kryžiaus Ho. pagelbėjo Andrius Ba- 
nquiry Unit per [as ir Ju02as Novikas
Savo 383,2 >er trumpą laiką surinkta 

is, užklausimus d0}, kurie įteikti ligoniui 
es karo istenoto pat šventes.

laik^ ,t€:ko 1 g. Gudelevičius buvo la- 
*’.634 panašiais pi sujaudintas brolių ir se- 
ir užklausimais - •
ne pranešimai at oširdžiai dgkoja šv Jur. 
iai buvo gauti is. -
Belgijos, Lukše jas davusiems.
iulgarijos, Kinij, 
kijos, Danijos, Si 
ancūzijos, Vokir 
likijos, i

:as ir Juozas Novikas.

dol., kurie įteikti ligoniui

į lietuvių užuojauta. Jis

iai buvo gauti iš. dr-jai, aukas rinkusiems

g. Gudelevičius buvo tik- 
linksmos Kalėdų šventės.i, vokiu „. , .

Olandii ^Z1U^U’ kai ^ietuvis lietuvį 
, Italijos, Japo16^*3" 
jos, Estijos, Lie. 
regi jos, Palestin 1 
Lenkijos, Rumu 
os, Švedijos, ir j gruodžio 19 d. mūsų pa- 

)ijoj visu smarkumu pra- 
Jsalpa civiliams p-a švęsti Kalėdas. Pranciš- 
, maistas, drabus Seselių rėmėjų draugi- 
is ir kitos reiknJ narės susirinko gražioj 
nusiųsta į Rusi] ledinėj 
.friką, Vid. Ryt įaugti kartu su parapijos 
as okupuotas šal 
uos karo (1939 |VO 48 ir visi apdovanoti 
taudonasis Kryži liriomis 
karo pašalpos y.dzevičienė daug prisidėjo 
ri $77,000,000. ~ ’
tme fronte Raud 
iaus mokytojai 
,000 slaugių, 1,5( 
pirmos pagalbos 
menų, kaip vam!. „ . . , . , ,
ti ir kitus išgell11S’ ?razai pagiedojo kale- 
■iai darbininkai 1ies, 5iram,cs' viens .kltam 
it 12,000,000 jČ T '"J.”—: 
abužių vartojm|ngU švenčių, 
žsienyje.

ew Britain, Conn

nuotaikoj pasi-

nigais ir seselėm. Iš viso

dovanomis. Ona

idindama „Kalėdų Diedu- 
’. Kun. J. Matutis išaiški- 
tikrą „Santa Claus” pras- 

; ir įdomiai apibūdino Šv. 
kolo gyvenimą ir dorybes, 
si pavaišinti skaniais val-

linkėjo linksmų ir džiaugs-

Gruodžio 20 d. „Marijos 
ūkeliai” irgi pasidžiaugė 
ledinėj pramogoj, kuri bu- 

ireiškė, kad Eui, bažnytinėj salėj, ši mer
ės laikyti savęs jčių grupelė gražiai pasi
ja, nes arabai p dė ir bažnyčioj ir linksmes- 
is savo reikalai !Se valandose. Kalėdų Die- 
kad turės susid Įkas jų vardan visus apdo- 

kų valstybių fed mojo.
ūos pagrindu b 
as, mahometoi 
statymas.

A.R.

Antrą Kalėdų dieną gana 
skaitlingas žmonių būrys su
sirinko bažnytinėn salėn pa
sidžiaugti, pasisvečiuoti ir 
pamatyti Seselių surengtą 
programėlę, šį vakarą rengė 
Lietuvių Veikimo Centras 
Lietuvai remti. M. Daunis 
atidarė vakarėlį. Kun. J. Ma
tutis, vakaro vedėjas, prida
vė visiems nemažai morali
nės ir dvasinės stiprybės. 
Klebonas kun. M. Pankus sa
vo kalboj ragino visus prie 
vieningo darbo ir didesnio 
uolumo ypač Lietuvos reika
lais.

Programa, kuri susidėjo iš 
vaikučių vaidinimėlių, dainų 
ir šokių, sodaliečių labai juo
kingos komedijos „Lažybos”, 
buvo linksma ir įvairi.' Vis
kas lietuvių kalboj, ir galime 
čia pasakyti, kad tai yra ge
ras būdas, per kurį privesi- 
me mūsų jaunimą arčiau Lie
tuvos ir lietuvių kalbos. Iš
mokykime juos dainuoti, vai
dinti, deklamuoti ir jie ne
jučiomis pamils lietuvių kal
bą ir lietuvišką veiklą. Iš pra
džių, čia kaip ir visur trupu
tį „pasispardė” dėl kalbos pa- 
simokymo, o dabar laukia 
progos pramokti daugiau.

P. Šilingaitė, M. Pavasary- 
tė, V. Valentukonytė, O. Va- 
linčiūtė, T. Matulytė ir E. Sa
kalauskaitė labai gerai ir tin
kamai suvaidino komediją. 
Ypač įspūdinga, kai Valin- 
čiūtė, kuri kelias dienas ne
galėjo kalbėti dėl gerklės 
skaudėjimo, puikiausiai atli
ko savo rolę: visi manė, kad 
„taip turi būti.”

Vakaras buvo pasekmin
gas ir tikimės, kad liks nema
žai pelno kilniam tikslui, Lie
tuvai gelbėti.

Praeitą sekmadienį kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas prane
šė finansinę parapijos apys
kaitą; pernai parapijoj paja
mų buvo apie dvidešimt tūk
stančių dol. Skolos atmokėta 
9,000 dol. Parapijiečiai labai 
linksmai sutiko šią atskaitą. 
Parapijos trustistai yra An
tanas Klimaitis ir Jurgis Ma- 
saitis.

Šiemet švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo šventė. Parapijos veikė
jai planuoja gražų paminėji
mą vasario mėn.

Amsterdam, N. Y

Skaudi nelaimė įvyko A- 
domo Radzevičiaus šeimoje. 
Jų vienintelis sūnus Henry 
Rogers žuvo automobiliaus 
nelaimėje gruodžio 15 d. Po
licija Mohawk upėje atrado 
jo automobilių pusiau pa
skendusį. Jaunuolis, matyti, 
bandė gelbėtis, nes kairė ko
ja buvo prakišta net pro vai
ro stipinus.

Velionis buvo 22 metų, ma
lonaus būdo; dirbo General 
Electric Co. Schenectady, N. 
Y., prie svarbių darbų, dėl 
ko jam karinė tarnyba buvo 
atidėta iki balandžio mėne
sio. Palaidotas iškilmingai. 
Buvo 3 mišios. Solo giedojo 
S. Kučytė. Kapinėse giedojo 
Mrs. Sullivan. Patarnavo 
grab. P. Sargelis, Jr.

Liko nuliūdime tėvai ir dvi 
sesers.

Biržai, šiaurės Lietuvos 
miestas, anuomet buvęs gar
siųjų Radvilų sostapilis, pa
skendęs gražiose lygumose. 
Tačiau tos lygumos biržie- 
čiams ne visuomet suteikia 
džiaugsmo. Biržiečiai yra iš
gyvenę šiurpių valandų. Ir ne 
tik tada, kai švedai ir kiti šį 
miestą užpuldavo ir su di
džiausiu įniršimu griaudavo 
pilį bei mūrus.

Ir pati gamta čia kartais 
sukelia gyventojams baimin
gų ir neramių valandų. Mat, 
tas didžiulių lygumų lankas 
slepia vieną, kitą gamtos pas
laptį, todėl čia ne kartą į- 
vyksta žemės „drebėjimų” ir 
atsiveria naujų gilių šulinių, 
mažų, savo gilumu nepasie
kiamų ežerėlių.

Užtat čia daug kalbama 
apie Smardonę, kur dabar yra 
kurortas, Zamkų, Karietus, 
Gaspadines ir kitos įžymias 
vietas. Prieš atsiveriant to
kioms „paslaptingoms a- 
kims”, čia vyksta dažnai iš 
pradžių
vos girdimi sunkūs požemiai 

x smūgiai,
o vėliau pasigirsta trenks
mas, griuvimas, kur toje vie
toje išsiveržia vanduo ir pa
sidaro naujas krateris.

Kaip pasakoja vienas bir
žietis ūkininkas, vieną naktį 
jis išgirdęs sunkius smūgius 
dunksiant, o po kurio laiko 
trenksmą. Trenksmas buvęs 
toks didelis, kad, rodos, net 
visa žemė sujudėjusi. Tačiau 
po to vėl buvę ramu, kaip nie
kur nieko. O rytą, kai jis iš
ėjęs į lauką apsižvalgyti, ne
beradęs augančios vienišos 
aukštos pušies. Priėjęs ar
čiau, pamatęs tyvuliuojantį

Į šį gamtos padarytą pože
mį seniau Trejybės ir šv. Jo
no dienomis čia ateidavo 
daug žmonių.
Smardonės kraterio vanduo 

turi sieros priemaišų.
Vėliau, čia įsteigus kurortą, 
nesunku kiekvienam šią gana 
keistą ir įdomią vietą ištirti.

Iš kur tie paslaptingieji 
žemės „drebėjimai” Biržų a- 
pylinkėje kyla? Mat, ten po 
dirbamuoju žemės klodu yra 
dideli kreidos, klinties klodai, 
kurie vandens išplaunami ir 
taip susidaro po žeme tuštu
ma. Toji tuštuma vėliau dar 
prasiveržusios vandens sro
vės išplaunama, o toje vieto
je pradeda griūti iš pavir
šiaus žemė. Nuo to įvyksta 
trenksmas ir atsiveria pats 
krateris. Tai, žinoma, atsitin
ka ne dažnai, praeina po ke
letą ar keliolika metų nuo 
vieno iki kito žemės įgriuvi- 
mo.

Tačiau kai lankai vasaros 
metu tas vietas, kai gaivi 
saulė žvelgia iš giedro dan
gaus, kai siūbuoja beplaukią 
žali vasarojai, kai skamba

vandenį ir tik mažą viršūnė
lę pušies, išsinėrusios iš van
dens. Atseit ją buvo prariju
si atsivėrusi žemė.

Seniau atsitikdavę kartais 
ir nuostabesnių dalykų, kuo
met į tokį kraterį nugriūda- 
vę ir trobesiai, o toje vietoje, 
ktir yra vadinamas Gaspadi
nes krateris, anuomet esąs 
nugrimzdęs į gelmes didžiulis 

dvaras
Kai kur matyti dar nuos

tabesnių vaizdų, kai atbėga 
sriaunus iš laukų upelis ir 
staiga, pribėgęs kraterį, krin
ta putodamas ir pradingsta 
požemyje. Kur jis beišbėga 
į paviršių ir kur nugrimzdo, 
taip nieks ir nežino.

Dar nuostabesnė yra vadi
nama

Šventoji skylė.
Čia, kai žmogus pačios 

gamtos padarytais laiptais 
nusileidi kelius metrus į po
žemį, pamatai didelę tuštu
mą. Prieš akis tyvuliuoja ne- ~--- ----- --j-*, ___ ____ -__
didelis vandens ežerėlis, i šienpiūvių dainos, — bet ko- 
Krintą nuo olų vandens lašai kia baimė biržiečiui iš širdies 
sudaro keistą garsą, panašų išnyksta. Juk tada taip gra- 
į varpelio skambėjimą. Į žu.

NACIAI TVIRKINA GYVENTOJUS

Plis

Bridgeport, Conn

je. Kleb. kun. J. Kinta vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

Mirė Andrius Klimas, vie
nas seniausių parapijiečių. 
Paliko nuliūdime dukterį ir 
du sūnus (vienas karys). Mi
rė ir kitas senas parapijietis 
— M. Sadauskas.

Mart. Jankaus
85 M. Sukaktis

Tą vakarą vyresnės Soda- 
’ jtės taipgi susirinko pasi- 
iksminti, atžymėti kalėdinį 
ikotarpį, giedoti kalėdines 

1 esmes, apdovanoti viena 
tą, kunigus ir seseles.

s Tai dar neviskas. Mūsų 
tažasis „Music Club” irgi 

Etradienį sumanė tinkamai 
aleisti kelias valandas. Jų 

__________  amogėlė labai linksma, mu- 
ikalinė bei įdomi tikrai ža- 
ėjo .susirinkusius.
Gruodžio 21 d. jaunos mo- 

srys, St. Andrew’s Guild, su- 
uošė linksmą „Christmas 
’rolic”. Atsilankė per 40. O 
uokų... dovanų... giesmių... 
algių užtektinai! E. Molaš- 
:a, Kalėdų diedukas, taip 

g rajuokino visus, kad tikrai 
nanytum buvus kokią Holly
wood žvaigždę. Moterų būrys 
šreiškė savo linkėjimus kun. 
4. Pankui, kun. J. Matuičiui

pergalę yra 
o Bonais.

. 5136

S GRABORIUS
Penna ir New JerMJ 
valstijose

valandoje prašau 
s prie manęs

13 So. 2nd St.
delphia, Pa,

ADIO PROGRAM
o p.m. Sešt 8:00 pj> r Seselėms, kurios irgi vie- 
rektorius
AS DŽEKAS
Thompson Street 
lelphla, Pa. 
te: Regent 2987

tingai darbuojasi, kad ši or
ganizacija augtų, stiprėtų ir 
)ręstų ypač dvasiniai.

Daug buvo parvažiavusių

Kalėdos praėjo labai iškil
mingai. Bernelių mišios buvo 
6 vai. ryte, ir jas atnašavo 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas. 
Choras, vadovaujamas A. 
Stanišausko, ir solistai pasi
rodė labai gražiai. Solo . pa
giedojo Ona Radvilaitė, se
sutės šilinskaitės. Aldona 
Dulbvtė, V. Boleika ir V. 
Česnikas. Choras pirmu kar
tu sugiedojo Čiurlionio „Pie
menis”. Gražiai pavyko. Su
mą laikė kun. Al. J. Zanavi
čius.

Gruodžio 16 d. choro trio 
— Ona Radvilaitė, Aldona 
Dulbvtė, V. Boleika, — ir A. 
Stanišauskas buvo nuvykę 
pas J. Deksnį į Newarka, N. 
J., kur įdainavo į rekordus 
kelias daineles, kurias turės 
sau — pasimokyti, kaip 
skamba savas balsas ir žo
džiu tarimas. Kitą kartą ti
kisi įdainuoti tain, kad ir ki
ti galėtu vartoti. Grįždami 
jie sustojo pas J. Ginkų 
Brooklvne ir jo vedamoje ra
dijo valandoj nadainavo tris 
solo, vieną duetą ir trio. Dai
nelės skambėjo gerai. Bridąe- 
portiečiai, kurie girdėjo dai-

Neseniai čia įvyko kita tra
gedija. Kl. Medijauskienė 
(Madik) gyveno su dviem sū
numis (vyras gyvenęs atski
rai). Vyresnis sūnus Julius 
buvo pašauktas į kariuome
nę, o jaunesnis įstojo į mari
nus. 1942 m. lapkričio 8 d. 
motina, netekusi lygsvaros, į 
savo jaunesnio sūnaus mie
gamą kambarį įleido gaso ir 
pati atsigulė arti jo. Kaimy
nų pašaukta policija atrado 
jaunuolį jau mirusį, o moti
na atgaivinta; ji buvo pripa
žinta nesveiko proto ir išsiųs
ta į ligoninę, iš kur po metų 
paleista kaip išsveikusi i na
mus, ji vėl žudėsi — ir ši sy
kį jai pasisekė. Palaidota 
protestantų apeigomis.

Mūsų jaunas advokatas 
Antanas C. Stokna laimingai 
išlaikė valstybinius egzami
nus. Linkime jam gražiausio 
pasisekimo advokatūroje.

Sausio 16 d. bus kortavimo 
pramoga naujos parapijos 
salės fondui. Bilietai po 50c.

Sausio 9 d. Patersono kate
droje bus iškilmingi mišpa
rai, į kuriuos kviečiami visi 
vyrai. Svarbu, ka.d ir Pater
sono lietuviai vyrai gerai pa
sirodytų.

Turime naujų karių: armi- 
jon išvyko Alfonsas Ignata
vičius, Alfonsas Burnis, Po
vilas Dutkus; laivynan — Jo
nas Zuris, Povilas J. Burn ir 
Juozas Bušniauskas; į mari
nus — St. Ivaška ir Jurgis 
Tačionis; į pakraščių sargy
bą — Juozas Bakanauskas.

Geriausio jiems pasiseki
mo!
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> J. Roman 
mauskas) 
OTUVIŲ 
KTORIUS ; 
Vernon St, 
elphia, Pa. 
dojimo /staiga. D* 
yčia, erdvi salėją 
□teikiama nakvynė 
tarnai. Kreipkis I 
ar naktj.

• š kariuomenės, laivyno ir į- j uavimą, narvykusius nuošir- 
zairių vietų aplankyti tėvų, 
javųjų. Matėme ir klierikus 
?. Matulį iš Bloomfield, 
Donn. ir Pranciškų Pranske- 
zičių, Lisle, Ill. Albertas Šim
tus iš?University of Alaba- 
na, Ala. taip pat rado valan- 
iėlę aplankyti savuosius ir 
pažįstamus.

Gruodžio 22 d. palaidotas 
š mūsų bažnyčios Jokūbas 
iJaveikis, 73 Linden St. Gruo- 
ižio 24 d. palaidota Katari-

džiai sveikino.
Gruodžio 18 d. choras turė

jo savo kalėdini pasilinks
minimo vakarėli, kur tain 
nat dalvvavo kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas ir vikaras kun. 
Al. J. Zanavičius. Per pasi
linksminimą choristai su cho
ro pirmininku V. Brilvičiu 
padarė A. Stanišauskui ..sur- 
nraisa”, įteikdami iam dova
nėle. Karo bona $25 vertės.

Gruodžio 19 d. mūsų kolo
nijos veikėjui Juozui Dulbiui

Gruodžio 12 d. čia paminė
ta Kražių skerdvniu 50 metu 
sukaktis. Rengė Lietuvai šel
pti Komitetas. Atsilankiusie
ji žavėjosi kun. J. Balkūno 
kalba. Svečias kalbėjo dviem 
atvejais. Buvo ir pamargini- 
mu. Virginija Kazlauskaitė 
naskambino pianą, Ona Bal
tuškaitė nadainavo, keli mo- 
kvklos vaikučiai, seselių 
nranciškiečiu išlavinti, pade
klamavo. Aukų sudėta per 
55 dol.

Padėka priklauso A. L. 
klubui, kurs davė savo sale 
dvkai. Jis ne karta tain vra 
nadares. Džiugu, kad mūsų 
klubas patriotiniai nusitei
kęs.

Tėvai prašomi paraginti 
savo jaunimą lankyti katali
kų jaunimo organizacijos 
(CYA) susirinkimus. Laukia
ma vaikinų ir merginų.

Sausio 18 d. prasideda 
Ketvirtas Karo Paskolos va
jus. Būtų svarbu sudaryti 
tvirtą lietuvių komitetą.

Jaunieji čarneliai susilau
kė dukrelės.

Šiuo metu čia platinamas 
Kanados lietuvių laikraštis 
„Nepriklausoma Lietuva”. 
Metams kaštuoja $1.50. Ga
lima užsisakyti pas J. Joku- 
bavičių, 22 Franklin Str., Pa
terson, N. J.

Washington. — Pagal šve
dų laikraščio Arbetet prane
šimus, pasiekusius Karo In
formacijos Įstaigą, Baltijos 
valstybių didelė gyventojų 
dalis įprato alkoholio varto
ti dėl vokiečių metodo, į- 
vedant alkoholį kaipo atsi
lyginimo bazę padidinimui 
darbo jėgų. Kitas nacių 
„triukas” — mokėti premiją 
alkoholio formoje už geriau
sius rezultatus, atsiektus tiek 
industrijoje, tiek žemės ūky
je.

Vokiečių okupacijos pra
džioje Baltijos teritorijose 
buvo galima pirktis bet ką. 
Vietifliai gyventojai tačiau 
greit pradėjo rodyti nuovar
gį nuo nacių okupacijos ir 
nuo gudrių vokiečių kolonis
tų, kurie, viliojami greito 
praturtėjimo pažadų, užplūdo 
šias sritis ir pradėjo maini
kavimus su vietiniais gyven
tojais. Sąlygos taip pablogė
jo, anot Arbetet, kad naciai 
nieko nebegali pirktis šiose 
apylinkėse, nebent mokėdami 
alkoholiu.

Pradžioje ūkininkai buvo 
raginami pristatyti didesnes 
gaminių kvotas, duodant 
jiems už tai degtinės, iki pa
laipsniui jų noras alkoholio 
išsigimė į įprotį, kuris buvo 
pilnai išnaudojamas vokiečių 
kolonistų ir nacių pareigūnų. 
Panašūs metodai buvo var
tojami su darbininkais ir pre
kybininkais, pirmiau kaipo 
atlyginimas už mažus patar
navimus, iki degtinė pavirto 
į mainų tarpininką, faktinai 
viršijantį bevertes okupaci
nes vokiečių markes. Pavyz
džiui, švedų laikraštis sako, 
duodami degtinės batsiu
viams žmonės išvengia kelių 
savaičių laukimo batų patai
symams ir už degtinę jie taip 
pat gaudavo ir odos.

Toliau švedų šaltiniai pra
neša, kad po, palyginti, ilgo 
snūduriavimo, Sovietų pajė
gos vėl atnaujino savo oro 
atakas ant Baltijos miestų, 
siekdamos išnaikinti uostų 
įrengimus bei vokiečių ten 
esančius karo laivus.

Belaukdami savo pasitrau-

Vienas iš labiausiai nusi- 
pelnusių Mažosios Lietuvos 
kovotojų yra Martynas Jan
kus.

Nuo jaunatvės dienų jisai 
giliai sielojasi lietuvybės rei
kalais. Gimė jis 1858 m., tai
gi šiemet jam 85 metai.

Jau 1882 m. jis išleido lie
tuviškų dainų rinkinį. Buvo 
besirengiąs ir lietuvišką laik
raštį leisti, bet sužinojo, kad 
pradedama leisti „Aušra”. 
Jisai pats daug prisidėjo 
„Aušrai” išleisti. Jam teko 
duoti garantiją, kad spaus
tuvei bus sumokėta už „Auš
ros” spausdinimą. Nemažai 
jam teko ir savo pinigų tam 
reikalui prikišti. Jis yra vie
nas iš steigėjų „Birutės” 
draugijos, kuri taip sėkmin
gai spyrėsi prieš vokietinto- 
jų užmačias. Jis išleido kele
tą lietuviškų knygelių, o 
„Aušrai” sustojus leido 
„Garsą”.

Savo laiškuose jis ragino 
Amerikos lietuvius daugiau 
darbuotis dėl lietuvių tautos:

— Parodykite, ką galite, 
lietuviai laisvoje žemėje, ir 
aš, nors slapta, išduosiu kny
gą apie jūsų tvirtybę ir leisiu 
į Lietuvą.

Nebodavo jisai nė vokie
čiams teisybės pasakyti ir už 
tatai daug kartų yra sėdėjęs 
vokiečių kalėjime'. M. Jankus 
užėmė vadovaujamą vaidme
nį Klaipėdos lietuvių kovoje 
dėl prisijungimo prie Lietu
vos, Klaipėdos sukilime 1923 
m. Yra buvęs klaipėdiečių at
stovu Valstybės Taryboje. 
Paskutiniuoju laikotarpiu 
kasmet jį lankydavo ateiti
ninkų ekskursijos, kurios pa
siekdavo jo gyvenamąją vie-

kimo iš Baltijos valstybių, 
naciai daro paskutinius des
peratiškus bandymus pri
versti žmones bendradarbiau
ti. Paskutiniai pranešimai 
nurodo, kad Estijoje jie tiki
si sumobilizuoti 180,000 vyrų 
Wehrmachtui. Atsilyginimui 
už vyrų pajėgų kontribuciją 
karui prieš Rusiją, naciai pri
žada gerovę. Tuo tarpu ma
žiau kaip 20,000 estų stojo 
savanoriais į vokiečių armi- „
ją. „Swenska Dagbladet” | tą—Bitėnus, čia juos garbin-
praneša, kad papildomai prie 
suaugusių vyrų, naciai pra
dėjo stiprų vajų sumobilizuo
ti jaunuolius tarp 12 ir 14 
metų amžiaus priešgaisrinei 
tarnybai, kartu mobilizuoda
mi ir visas pajėgias moteris. 
Iš vartojamų metodų yra aiš
ku, kad, evakuodami Balti
jos valstybes, naciai planuo
ja apvalyti tas apylinkes nuo 
bet kokių pajėgių civilių, 
taip kad atėję rusai neturėtų 
reikalingos vietinės darbo 
jėgos atstatymui.

Vokiečiai pradeda supras
ti, kad jie nebeturi jokių ga
limybių išplėsti jų taip nori
mą „Lebensraum” į rytus. Jų 
Baltijos sričių pozicijos ne-

gas veteranas su dideliu sve
tingumu priimdavo.

Ką veikia M. Jankus dabar 
ir ar gyvas — nėra žinių.

trukus nebebus išlaikomos. 
Kaipo paskutines pastangas 
jų žiaurių planų, jie dabar 
sistematingai silpnina vieti
nius gyventojus, platindami 
tarp žmonių alkoholizmą. Jie 
taip pat per jėgą rekrutuoja 
pajėgius vyrus ir moteris, į- 
imant ir 12 metų amžiaus 
vaikus, numatoma išgabeni
mui į garsiąsias Vokietijos 
darbo stovyklas ir priešlaiki
nę mirtį dėl badavimo ir dėl 
kankinimų ištvirkusių nacių 
planų vykdytojų rankose.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Tel. Virginia 7 - 4499

Berželis

Patersone ir apylinkėje 
yra daug karių, kurių tarpe 
nemažai ir lietuvių, bet nete
ko su jais susitikti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Kalėdii kolpkfp šv. K^^i- 
miero lietuviu bažnvčimp sie
kė virš 1 000 doleriu. Tai nir- 
mą kartą parapijos istorijo-

Girdėti, kad Patersone or
ganizuojasi Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius. Budė
kime, lietuviai, savo tėvų že
mės sargyboje.

Merkinės Balsas

(Šalinskas)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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APYLINKĖS SEIMELIS SAUSIO 16
Al SMITH' 
ISS UE$CA Id

AL SMITH SAKO:

“Aš ir vėl vedu kampaniją — šį kar
tą ieškodamas tūkstančių Savanorių 
Darbininkų. Jų darbas yra pagelbėti 
kovojantiems Amerikos vyrams. Štai 
kaip: Ketvirtoji Karo Paskola prasi
deda sausio 18 d. Mums reikia, kad 
jūs' savo laisvu laiku pakalbėtume! 
savo draugams ir kaimynams apie Įstok ŠIANDIE

13

Karo Bonus ir pagelbėtumėt jiems 
išpildyti aplikacijas. Tai galite pada
ryti arti savo namų.”

KAIP SAVANORIS 
VALSTYBĖS IŽDO

ATSTOVAS

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis bus 
1944 m. sausio 16 d., 
dienį, 2 vai. popiet, 
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

parapijos 
Roebling

sekma-
Angelų 
salėje,
Strs.,

darbotvarkėje:

Šiam skelbimui vietą parūpino New Yorko patrio
tinių biznio organizacijų grupė.

Užpildyk Šį Kuponq MR. ALFRED E. SMITH
c/o WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK

• P. O. Box 110, Station G, New York 19, N. Y.

• VISI REMKIME
Gerb. P. Smith: Aš žinau, kaip svarbus Ketvirtos Ka
ro Paskolos vajaus pasisekimas yra mano giminėms ir 
draugams ginkluotose pajėgose. Aš noriu prisidėti savo

ATAKĄ darbu.

•
Prašau atsiųsti man tuojau papildomų žinių.

VARDAS ..........................................................................................

Daryk Tai DABAR NAMŲ ADRESAS .... ..............................................................

Reikalas Skubus NAMŲ TELEFONAS .....................MIESTAS.....................

Angelą Karalienės
Parapija

IŠGIRSKIM PRANEŠIMĄ

Šiame puslapyje spausdi
name buvusio gubernatoriaus 
Al. S. Smith atsišaukimas. 
Jis kreipiasi į New Yorko 
miesto gyventojus, kviesda
mas stoti talkon — pagelbėti 
Ketvirtosios Karo Paskolos 
vajuje. Jam reikia savanorių 
žmonių, kurie savo laisvu 
laiku pagelbėtų pravesti va
jų. Darbo labai mažai, kaip 
tame atsišaukime rašoma — 
padirbėti tik savo apylinkė
je tarp savo kaimynų ir pa
žįstamų. Mes kviečiame iš
kirpti kuponą, pasirašyti ir 
nusiųsti gub. Smith nurody
tu adresu. Iš gub. Smith įs
taigos bus pranešta, kas veik- 
tina. Būtų gerai, kad „Ame
rikos” skaitytojai gausiai 
atsilieptų. Pasirodykime su
sipratusiais amerikiečiais lie
tuviais.

ir pernai. Ruošia New Yorko 
Lietuvių Taryba.

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami iš anksto 
ruoštis šiai iškilmei, kurioje 
bus svarbi programa.

NAŠLIŲ BALIUS

RUOŠIASI SEIMELIUI

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis bus 
sausio 16 d., sekmadienį, An
gelų Karalienės par. salėje, 
So. 4 ir Roebling Strs; Brook- 
lyne.

Beveik visos katalikiškos 
draugijos jau yra išrinku
sios savo atstovus. Kurios 
tai dar nepadarė, turėtų sa
vo pareigą atlikti — draugi
jų valdybos turi tuo pasirū
pinti.

Sekmadienį, sausio 9 
Apreiškimo par. salėje, 
5th ir Havemeyer Sts., įvyks 
penktas metinis našlių ba
lius. Rengia šv. Monikos 
draugija. Pradžia 4 vai. po
piet.

Programoj bus labai daug į- 
vairenybių: dainos, deklama
cijos, monologai. Dainuos na
šlės bendrai — naujausias, 
dar negirdėtas daineles. Bus 
sudainuotų dainų — solo. Vi
sos narės deda pastangas, 
kad šis balius būtų įdomiau
sias, linksmiausias ir visus 
patenkintų.

Programos išpildyme da
lyvaus Jokūbo Stuko vaidin
tojų grupė, Br. Brundzienės 
šokėjų grupė ir kt.

Šokiams gros Jezavito or
kestras.

Bilietai po 50 centų.
Nuoširdžiausiai visus kvie

čia atsilankyti • Rengėjos.

NAUJAS VAJUS

SVARBUS MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 26 metų su
kakties minėjimas bus vasa
rio 13 d. Webster salėje, New 
Yorke — ten pat, kur buvo

d., 
No.

Netrukus prasidės Ketvir
tos Karo Paskolos vajus. 
Trečios Paskolos vajuje New 
Yorko miesto ir apylinkės lie
tuviai labai gražiai pasirodė 
— nupirko karo bonų už 1 
mil. dol. su viršum.

Ryšium su nauju vajum, 
Karo Bonų Lietuvių Komite
tas daro planus, kad jame lie- 

' tuviai gražiausiai pasirodytų.

Apreiškimo
Parapija

Gyvojo Rožančiaus 
svarbus susirinkimas 
sausio 2 d. Pranešta 
1943 metų veiklą, išrinkta 
nauja valdyba.

Šiems metams valdybą su
daro: dvasios vadas kun. 
Ant. Petrauskas, pirm. Ona 
Karušaitienė, vicepirm. Zu
zana Gudaitienė, fin. rašt. 
Julijona Skarulienė, nutari
mų rašt. Anielė Gadlauskie- 
nė, ižd. Magdalena Vaičikaus
kienė, iždo globėjos Anasta
zija Jocienė ir Ona Milišaus- 
kienė. Išrinktos 4 atstovės į 
apylinkės seimelį ir į Fede
racijos apskritį.

Šalia malonių žinių yra ir 
liūdnų. Sunkiai serga dvi na
rės: Anastazija Kedžienė ir 
Vilomena Slivinskienė; už
prašytos mišios jų sveikatos 
intencija. 1943 mirties ange
las pasiėmė 5 nares: Oną 
Venskienę, Magdaleną Asta- 
šauskienę, Agotą Mickuvie
nę, Jievą šebedienę ir Oną 
Belevičienę. Amžiną atilsį 
mirusioms, o mes, gyvieji, 
užpildykim jų vietas.

Kviečiame vyrus ir mote
ris domėtis rožančiaus kalbė
jimu ir priklausyti mūsų 
draugijai.

dr-jos 
įvyko 

apie

Švento Vardo Draugijos 
metinė šventė bus sausio 9 
d. Mūsų parapijos vyrai, y- 
pač Šv. Vardo Draugijos na
riai, 9 vai. mišių metu eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
ir atnaujins savo įžadus. Po 
mišių, parapijos salėj, bus 
metinis susirinkimas, bus 
renkama 1944 metams drau
gijos valdyba ir bus svarbūs 
pranešimai.

Visi draugijos nariai pra
šomi dalyvauti, kartu prie 
Dievo stalo eiti ir būti susi
rinkime. Parapijiečiai, kurie 
dar nėra šios draugijos na
riai, prašomi ateiti į susirin
kimą ir prisirašyti.

Kun. A. Masaitis jau pra
dėjo lankyti parapiją. Iš pra
džių lanko tolimesnes 
pijos vietas.

para-

Šven-
7:30

Šiandie (sausio 7 d.) 
toji valanda prasidės 
vai. vakare. Bus palaimini
mas ir šv. Kryžiaus relikvi
jų pagerbimas.

Maspetho Žinios i

rium”—V. Paulauskas, Joint 
Boardo atstovais: F. Vaitu
kaitis ir J. Pranckevičius, 
Joint Trade Boardo atsto
vais: J. Buivydas ir J. Jasai
tis, Joint Trade Boardo Ek- 
zekutyvio Komiteto nariu iš
rinktas P. Grabauskas. Į pil
domąjį komitetą išrinkti: J. 
Ambrazaitis ir F. Rainhar- 
tas. Pažymėtina, kad išvar
dinti mūsų lokalo atstovai 
išrinkti be opozicijos.

Iš CIO konvencijos darė 
pranešimą K. Kundrotas. Jis 
labai gražiai paruošė savo 
raportą, taip kad pati CIO 
konferencija paliko gražų įs
pūdį siuvėjuose. Toje pačioje 
konferencijoje su K. Kundro
tu dalyvavo nuo mūsų lokalo 
delegatu ir J. Pranckevičius. 
Jis tik patvirtino, ką Kundro
tas savo skaitytame raporte 
susirinkusiems pranešė.

Direktorių atstovas V. 
Paulauskas davė įžymų ra
portą iš unijos veikimo. Jis 
nurodė, kad esamuoju laiku 
trūksta pamušalų, įvairių 
medžiagų ir kitų smulkmenų, 
be kurių švarkų negalime ga
minti. Taip pat jis pažymėjo, 
kad Amalgameitų unijos ge
nerate Pildomoji Taryba tu
rėjo susirinkimą Atlantic Ci
ty ir nutarė reikalauti siuvė
jams algų pakėlimo. Jis taip 
pat pažymėjo, kad nuo liepos 
pirmos iki gruodžio mėnesio 
unija išmokėjo New Yorko 
125 mirusių siuvėjų šeimoms 
po penkius šimtus dolerių. 
Tai stambi suma pinigų!

Apie ligoje pašalpą V. Pau
lauskas pasakė, kad bus tuo
jau sutvarkyta. Netrukus 
po Naujų Metų mes ją gau
sime. Kokia tvarka bus vyk
domas ligonių pašalpos mo
kėjimas, unija ruošiasi išleis
ti įvairiose kalbose konstitu
cijas. Aišku, kad bus ir lie
tuviškai. Tada mes žinosime, 
kaip užsilaikyti ir patekus, 
prie ko kreiptis, jei reikės 
gauti pomirtinę ir ligos pa
šalpą iš unijos.

Dirbtuvių „čermanai” (dar
bininkų pirmininkai) iškėlė 
klausimą apie duoklių užsi
vilkimą. Kai kas teigia, kad 
mūsų lokale yra užsilikusių 
su mokesčiais net po penke- 
ris metus, čermanai reikala
vo, kad lokalo susirinkimas 
išrinktų delegaciją ir eitų į 
„Joint Boardą” reikalauti iš 
unijos viršininkų užsilikusias 
duokles likviduoti.

Duoklių klausimas 
rimtas ir svarbus. Tuo 
kalu jau buvo kreiptasi
domosios tarybos į Joint 
Boardą, bet nieko negavo. Ar 
ką gaus išrinktasis komite
tas, nežinia. Mat, duoklių 
klausimą tvarko ne unijos 
viršininkai, kaip aiškino kai 
kurie nariai, bet lokalų ats
tovai. O lokalų atstovų susi
renka į Joint Boardą keli 
šimtai, kurie turi kiekvienas

■ savo nuomonę. Jei užsivilktų 
duoklių klausimo nėra kituo
se lokaluose, o tik pas mus, 
:ai mūsų reikalas gali būti 
ir vėl numestas į šalį.

Duoklių užsilikimo reikalas 
yra svarbus. Kai dabartiniu 
aiku mokama pomirtinė pa

šalpa, ateis ligos pašalpa, va- 
kacijų apmokėjimo laikas, tai 
reikia žinoti, kad visa tai tik 
už unijos duokles. Tad na
riams reikia susitvarkyti li
nijos knygeles. Mūsų lokalas 
išmeta šimtus įvairiems rei
kalams, tai kodėl jau pats 
lokalas negalėtų suieškoti 
šaltinių ir pagelbėti nariams 
finansiniai išlyginti duokles? 
Galėtų ir turėtų tai padaryti.

Labai gražu darbą atliko 
mūsų lokalo pildomoji tary
ba, kuri pasiūlė šelpti sergan
čius lokalo narius. Tie, kurie 
sergate, nueikite į P. T. su
sirinkimą, kurs būna kiekvie
no ketvirtadienio vakarą 
11-27 Arion Pi. ir paprašy
kite paramos, jos gausite, 
nes lokalas P. T. įgaliojo ser-

■ gantiems nariams duoti po
■ penkiolika doleriu paramos.

P. M. Kriaučius

Švento Vincento draugijos 
metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, sausio 8 d., 8 vai. 
vak. VI. Zabielskio salėj, 
61-38 56 Road, Maspeth, N.

Bus renkama dalis valdy
bos ir bus daug kitų svarbių 
nutarimų.

Rast.

J. S.

Švento Vardo dr-jos ben
dra Komunija bus sekmadie
nį, sausio 9 d., 8 vai. mišių 
metu. Visi nariai ir parapijos 
vyrai prašomi dalyvauti.

LKKSA. 135 KP. NARIAMS

Radi© Voice of the Lithuanians s
1 P.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Pereitą savaitę pas tėvus 
buvo atvažiavęs majoras Dr. 
A. Stalkus. Dabartiniu laiku 
jis būna Fort Bragg. N. Ca
rolina.

Taipgi buvo atvažiavęs pas 
tėvus Corp. Petras Pruskis, 
kuris jau beveik dveji metai 
kariauja prieš japonus Paci- 
fiko salose.

Labai svarbus L. Kat. Su- 
sivienymo 135 kuopos susi
rinkimas bus šį sekmadienį, 
sausio 9 d., tuoj po sumos, 
Apreiškimo par. salėje.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti

Dešimties nuošimčių paja
mų Karo Bonams negana. 
Reikia skirti daugiau!

Siuvėjų Reikalai
buvo siu-Gruodžio 22 d. 

vėjų 54 skyriaus priešmeti- 
nis susirinkimas.
Zaveckas perskaitė dieno
tvarkę net iš 24 punktų! At
rodė, kad mes jų neišpręsime 
per naktį, o juos išbaigėme 
10:30 vai. vak. „Fine” pir
mininkas !

Renkant lokalo valdybą vi
si senieji pasiliko ir 1944 
metams tarnauti: pirm. V. 
Zaveckas, ižd. J. Kairys, pil
domosios tarybos sekr. J. Na- 

llivaika, „Board of Directo-

Pirm. V.

Brook!yno Lietuviai Gydytoji
---------------- ifctynčs dėl tikybos.
Tel. EVergreen 8-^iU apetitai. _ ■

valandos . pavojingas taikai.
valstybės. 1

6 — 8 vakare — - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SvenU^^k.staliMaleid|i[tl.

bv.™.,.^bažnyčiomstavai 
VALANDOS: laip Ūgal ta ^1SVe tn~S ]T1

9 -12 ryte įįnia. Šiaip ar taip, So- 
Penktadie^X- Sąjungos diktatorius _ 

_įlio akyse daug laimėjo^ 
' savo politika. eūį 
kiečių naciai ligšiol visįraj 
kiojo Katalikų Bažny- $

_ _ • aip
į paskutinėmis dieno-- 
r jie savo politiką ėm^

161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS ,SdaT»on^ 
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS— VAKARIENE Geriausias pasfr* ,J-7 Tmmi ti-T*
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, All's! del religijos. Jeigu u]y( 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREMgikraČių praneŠimaiSj g, 

Juozas Cinkus ausias nacių pagonis^ 
495 Grand Street, Brooklyn \ū^er^as Pra^ėjo ragint įy

________ ...___________ .^partijos narius, kad rei-d j 
^ankyti bažnyčias.

PUOLA DARBO UNIJŲ VADlrriausias Voki®tii°3 
r Himmlens išleido ms-j D 

~ rijas, kad nacių partijoj
siją nuo pat pirmoųį lankytų kalėdines pa}■ 
kai ją užpuolė nacišh[as bažnyčiose. y 

. įsenbergo laikraštis raj, 
Woll primena, kac .a(j reiigija vėl pasida-jo 

kos Darbo Federachodernr ,
mis jėgomis rėmėkĄjiau į kad tieka 
simąsi pries asies j^stantizmas, tiek katali-1 
„komunistų partija į turįnčios išnykti iš žinok 
žavo Rusijos ir Am^enimOi 
teresus, organizuo^y^ jjgaj susigalvojo- 
saugos dirbtuvių sirtyniuoti su stalinUi ku 
kovodama prieš ,,įodys daugiau 

programą’’.^ 0 tikėjimui. , 
Amerikiečiams lieiį greičiausiai tai ir yra, 

žinotina, kad Matho^Įj^ėg. 
ilgametis Darbo M __ ____
vicepirmininkas, p* u Pastatmybės' 

menesius stipriai pshi leidžioū 
nepriklausomos Lietuanian sitotion„ pas. 
statymą.numerį0 matyti, kaip

nac'a^ e^0D0' 
Jr AIvDUUDa gyvenimą suglemžė į 

_ . . _ i rankas. I didesnius ū-
Geri, pigūs, patą yra prįvaryŲa vokiečių 

mai. Gerose vieta land to|()ūist 0 
navimas teisingas. 10mm& ta4rov& 

Apdraudžia viską, b žinioje.
ko prašo. Apdraudimtuvoj buvusios „Mais- 

rinu) ir žmones, g „Cukraus” ir kitokios 
Kreipkitės: lulės bendrovės yrt pa-

t i v (tos visokioms „Zentral- 
Joseph Vastll^įeseUschaft” ar pa 
Real Fstate taOms įmOn®mS’ kuri°S 
Real Estate HBm3avo vardu

496 Grand St., Brookly^ gu Lįetuva įr jog 
Tel. EVergreen <-1^. yra Įaį Įįį įrankį

I ^^Į^^^lėšti lietuvių ūkį ir pene 
| okiečius.

d vokalas i žmones įtikinti, kad ma 
ios tautos esančios pavo- 

47-40 —74fli$lgos taikai. Jų besiklau 
t, iš tikrųjų atrodytų, kai 

Jackson Heights, kartinį karą pradėjo m 
_ kietij a, bet Lietuva ar, 83' 

NEwtown 9-%n, Olandija. Iš to išei
ni, jie sako, kad mažąsias

vadai: vicepirm. Mat-
Woll, dailidžių s-gos

Hutcheson, siuvėjų
Dubinsky ir delegatas

yra 
rei- 
pil-

Maskva. — Bolševikų lai
kraštis „Karas ir darbinin
kų klasė” gruodžio 22 d. A- 
merikos CIO vadą John L. 
Lewis apšaukia fašistu, o ke
lis Darbo Federacijos parei
gūnus — reakcionieriais.

Bolševikų laikraščiui ypač 
nepatinka šie Darbo Federa
cijos 
thew 
pirm, 
pirm.
Nagler. Tas laikraštis pažy
mi, kad šie Amerikos darbi
ninkų judėjimo vadai prieši
nasi bendradarbiavimui su 
Sovietų „darbo unijomis”.

Bet laikraštis nė žodeliu 
nepasako, kad Amerikos dar
bininkų unijos yra rusiškai 
laisvos, kai tuo tarpu Rusi
joje nėra nė vienos laisvos 
unijos — jas ten sudaro ir 
valdo komisarų valdžia.

Mathew Woll tuojau išlei
do savo pareiškimą, kuriame, 
šalia kitko, taip pasakė:

„Maskva turėtų būti pas
kutinė kalbėti apie darbo vie
nybę, nes jos agentai visose 
šalyse nieko kito neveikė, 
kaip tik skaldė organizuoto 
darbo vienybę daugiau kaip 
per 25 metus ir jie ir dabar 
daro tai čia, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.”.

Woll nurodo, kad bolševi
kų laikraščio puolimo tiks
las yra „senas komunistų 
siekimas sėti nesutarimą ir 
nesantaiką Amerikos darbi
ninkų eilėse ir pakenkti šios 
šalies darbininkų judėjimo 
santvarkai”. Jis pažymi, kad 
Amerikos Darbo Federacija | 
niekada neslėpė savo opozi
cijos komunizmui, jo sie
kiams ir darbams, tačiau 
ji rėmė ir remia Sovietų Ru-

S

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

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 - 1896

Tel. GRamarcy 7-7697

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

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

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

G

(

STagg 2-1451

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių narni) sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

4jų kontrolei.
c 1 C ?Pač atsiranda daug apaš- 
SailSJOk u3V0 -U, kurie visas aplinkines 

~ žąsias valstybes perša ati
Teikiamas geriausias >ti Sovietų Sąjungos ver 
patikrinimas, prižiūriai-
AKINIAI prieinamia^OKS galvojimas iš tikrųjų 
kainomis pagal jų $ visiškai be koto, kaų 

onės sako. Bet vienas ki
I Si ištaiga įsteigta prie,«

is
Stenger & Slėnesni ž ’ ■ " ;

S

į
■p

S

žmonės tokia „fi 
optometrist as - netiki. Gerai ras

isio 5d. „New York Times 
394-398 Broadway, B^iraštyje Anne O’Hare M’ 

ick: „Yra nesamoi 
is tvirtinimu, kad mi 

los tautos sudaro pavoji 
LIETUVIŠKA žiosioms valstybėms. Viei 

. t Tinf stipriosios neša pavoji ALUDĖJ-”
Karšti tuo pačiu klausimi

KASDIEN o Anicetas Simutis Tėv 

Patogi Vieta Tžėpiyitų savaitrašty „Ameri 
Su MOTERA sausl° 8 dienos numery 

straipsnis: ,.Buff e
DIDELIS PASIRC^tan. , . .. ,,

visokių •a 'vorn-°nt myth.
Autorius išveda, kad iš si 

JUOZAS ZE^ySmės jokia valstybė nėr 
d n r ęff/.erinė- nežiūrint kaip mi 4 V pi bebūtų; jas tokiomis pi 

Brooklyn, "’jo didžiosios valstybė 
kurių mažosios turi g.

.ti. Jeigu didžiosios vai 
HAvemeyer neturėtų agresinių pli 

RALPH K Diekas i mažąsias nesi 
1 kaip j buferinius kra 

i ar vadinamuosius sau 
inius ruožus.

7.
&

į b

į
įi s

V

FOTOGR-tf
65 - 23 GRAND luvouB.

Maspeth, N.yegalima pamiršti,_
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